
 

 

 
Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 

 

 
http://www.bolmso.se 

 

 

 
TACK 

 För alla ekonomiska bidrag till  Bolmsö sockenblad 
 

Sockenrådet har Bankgiro nummer  

5850-5959 
 

Bolmsö Sockenråd 

NÄSTA MANUSSTOPP  
15 juli kl. 12.00 

Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i Bollsta märkt 
”Sockenblad” eller  

e-postas till manus@bolmso.se  
 

Brevlådan i Bollsta och mailboxen töms  klockan 12.00  
den aktuella dagen för manusstopp! 

 
Bolmsö Sockenblad  
är tryckt hos 

Bolmsö Sockenblad nr 326. Utgivare: Bolmsö sockenråd  
 

 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 326 JULI 2015 

 

 

 

 

 
Efter den kallaste våren i mannaminne längtar vi nog alla lite 

extra efter sommaren. Sol, värme, lata dagar på stranden, bad och 

sjöliv. Och efter dessa härligt varma dagar – de ljusa, ljumma 

sommarkvällarna. Kvällar som är så härliga så man aldrig vill gå 

in. Hoppas att ni alla får en riktigt skön sommar! 

Maria 

 

Juninatten  

Nu går solen knappast ner,  

bländar bara av sitt sken.  

Skymningsbård blir gryningstimme  

varken tidig eller sen.  

 

Insjön håller kvällens ljus  

glidande på vattenspegeln  

eller vacklande på vågor  

som långt innan de ha mörknat  

spegla morgonsolens lågor.  

 

Juninatt blir aldrig av,  

liknar mest en daggig dag.  

Slöjlikt lyfter sig dess skymning  

och bärs bort på ljusa hav.  

 

Av Harry Martinsson  



 

 

Redaktör för Bolmsö sockenblad 
Tage Larsen, Bakarebo   tel. 941 05  

      E-post: manus@bolmso.se 

Vi är Bolmsö Sockenråd 
 
Ordförande 
Susanne Ingemarsson, Lunnagård  tel.  941 41     
      E-post: susanneilund@bolmso.se 
Sekreterare 
Maria Granlund, Bollstad Fällan           tel. 941 31     
      E-post: maria.granlund@ljungby.nu 
Kassör 
Claes Gauffin, Ängarna    tel. 941 56     
      E-post: cgauffin@live.com 
Ledamot 
Anders Olsson, Hov    tel. 911 13     
      E-post: anders.olsson@proveus.se 
Ledamot  
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn   tel. 911 22     
      E-post: fredrik.bjornkvist@omnicab.se 
Ledamot 
Mattias Bjurka    tel. 070 955 7398 
      E-post: bjurka-mattias@hotmail.com 
 
      Riktnumret till samtliga är 0372 

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd 

 

Vi arbetar med att ge ut en ny upplaga av Bolmsös egen telefonkata-

log. Vill ni uppdatera era uppgifter sedan förra utgåvan så maila till  

 

telefonkatalog@bolmso.se 

 

Både fastboende och fritidsboende är välkomna att skicka in uppgifter! 

 

 

Gästskribenter till bladet är mycket välkomna – skicka ert inlägg till 

manus@bolmso.se eller lägg i sockenrådets brevlåda i Bollstad 
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Kyrkligt program juli 2015 Bolmsö kyrka 
 
1 juli 19.30 Sommarkyrkan Bolmsö i Sjöviken. Arja 
    Jantunen sjunger och spelar. Våffelservering. 
5 juli 9.30  Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund. 
12 juli 9.30  Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund. 
18 juli 18.00 Sommarkyrkan Bolmsö i Grönanabben. Vid  
   dåligt väder i Perstorpsgården. Korvgrillning, 

 dragspelsmusik. JÅ Carlsson. 
25 juli 16.00 Musikgudstjänst, Bolmsö kyrka med familjen  
   Elmersson. 
26 juli 14.00 Friluftsgudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund. 
 
För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50. 

Program sommarkyrkan Tannåker.  Torsdagar 19.00 i kyrkan. 

2 juli Sånggruppen Fresh Air Anderstorp återkommer med ett nytt 

fräscht program. 

9  juli Sånggruppen ENEA från Jönköping sjunger och spelar. 

16 juli Bigge Bolme´hs storband under ledning av Lars-Olof 

Johansson och sångerskan Ywonn Laeila. 

23 juli Maria Carlsson och Sven Torstenssonsjunger och spelar 

älskade sånger. 

30 juli Arja Jantunen Strömsnäsbruk sjunger och spelar älskade 

sånger.  
 

Välkommna!  

mailto:telefonkatalog@bolmso.se
mailto:manus@bolmso.se
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Gudstjänster i Jonsboda Missionshus i juli 

3 19.00 Grillkväll hos Kristina och Mats Svensson i Hölminge. Tag med 

egen grillmat.  

12 18.00 Gudstjänst med Linda Andersson 

Sång: Ida Andersson, Nattvard.  

26 10.00 Gudstjänst av en hemlig predikant.  

Alla        - ligt välkomna att närvara vid samlingarna! 

   Hjalmarkören. 
 Bolmsö kyrka lördag den 25 juli kl 16.00 
Sång, musik och diktrecitation framföres av ett stort antal ättlingar till 

Elmer Elmerson och Hjalmar Lundgren. Tf Kh Sven-Åke Fyhrlund 

medverkar med en kort andakt.  

Alla är välkomna till en fin upplevelse. 

Familjerna Elmerson 

Flytvästar 
2 st, för barn, 15-30 kg, obetydligt använda. Finns att hämta i Bosa-

gård.  

Mobil 0768-93 90 85 eller 0470-808 75. 

Astrid Palmgren 

TACK 
 

Bolmsö Hembygdsförening riktar ett stort och varmt tack till er som 

kom och var med på midsommaraftons fest i hembygdsparken och till 

alla er som hjälper till och därmed gör det hela. 

 

Bolmsö Hembygdsförening 
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 Välkomna till sommarcafé i Tannåker  
 

29 juni till 31 juli. 

 

Öppettider kommer att vara 

Måndag-Onsdag samt fredag 13.00-18.00 

Torsdagar 16.00-22.00 med musikprogram i kyrkan 19.00  

 

Servering på altanen av våfflor och hembakade bullar och kakor med 

kaffe eller svalkande dryck. 

 

I stora salen blir försäljning av betong och textilt hantverk, samt 

rättvisemärkta varor.  

 

Fotoutställning med bilder från cafeét 10 år. 

                      VÄLKOMNA!   

Bolmendagen Bolmsö Hembygdspark 

Förkläden efterlyses 

 

Lördag 25 juli kl 10-17 är det Bolmendagen. Då är det öppet i 

stugorna i Bolmsö hembygdspark 

Det serveras nygräddade våfflor till fikat.  

 

Vi planerar en utställning i Prästgårdsboden av förkläden och ber er 

läsare av Sockenbladen om hjälp att låna ut förkläden från olika 

tidsepoker och modeller. 

 

Kontakta Eva Johansson (0372-910 28) eller Anna-Lena Wiktorsson 

(0372-91024) om du har förkläde att låna ut till utställningen. 

 

Skriv gärna ner det du vet om förklädets historia och fäst på plagget 

så blir det ännu bättre information till alla besökare 

 

Bolmsö Hembygdsförening 
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Eklunds Metall - Belysning tillverkat och designat på Bolmsö 
 Gör ett besök hos oss eller i vår webshop.  

 Närproducerad svensk belysning direkt utan mellanhänder. 

 Öppet när du har tid. 
 

www.eklundsmetall.selloshop.se 

www.eklundsmetall.se  

070-5633294 

 

 

 

 

Bolmsö Bygdegård 
 

Tack för virke och pengar som skänks till Bolmsö Bygdegårdsförening  

Sommaren är Bolmsö Bygdegårds stora uthyrningssäsong, bröllop, 

barndop, födelsedagskalas och andra festligheter är inbokade i sommar. 

Under denna tid står det stora bygget stilla. 

 

Lite bygge kommer det dock att vara, gaveln mot landsvägen har fått 

ny isolering och brädfoder, nya fönster skall också komma på plats. 

Sedan är det ventilations arbete som skall göras mm. 

 

Varmt välkomna under sommaren på Våffelcafé onsdagar, se separat 

annons. 

 

För ekonomiskt stöd, använd bankgiro 893-5157, märk med ”Det stora 

bygdegårdslyftet”. 

 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening  

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
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Husaby 

Årets byafest är äntligen här för alla bofasta och sommargäster i 

Husaby rote. Så reservera lördagen 25 juli kl. 18.00 

 

Plats hos Mats och Makiko Jonsson i Stapeled 

/ Välkomna! 

Torpvandring på Danö,  nytt datum 
Tyvärr var Dannäs hembygdsförening tvungna att ställa in den 

planerade båtutflykten till Danö p g a dåligt väder. Men den 7 augusti 

gör vi ett nytt försök och hälsar Tannåker- och Bolmsöbor välkomna att 

också sluta upp för att lyssna till livsöden från tiden då det fanns 

bofasta på ön. 

Vi samlas för överfärd vid Uvebrants brygga i Gavlö kl 18. De som 

önskar plats i båt ombeds att anmäla sitt deltagande. Det går 

naturligtvis bra att ansluta på sjön eller direkt på Danö om det passar 

bättre. 

Kaffekorg medtages. 

Vill man anmäla att man önskar plats i båt eller veta att evenemanget 

säkert blir av, ring 070-52 888 02 eller 0370-43034, Saga och Ulf 

Alexanderson. 

Låt oss hoppas på vackert väder!  

Dannäs Hembygdsförening 

Torsdag 2/7 

Färle 14.40 - 14.55 

Granholmsvägen 15.00 - 15.30 

Håringe 15.45 - 16.00 

Bolmsö kyrkby 16.35 - 16.50 

Perstorp 16.55 - 17.10 

Österås 17.15 - 17.30 

Bokbussen kommer! 
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Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers  

rödakorskrets 
 

 

Månadsmöte 

4 juli, heldag  

VILL DU FÖLJA MED TILL HALMSTAD? 
Om du är medlem i Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets kan du och din respektive följa 

med på en resa till Halmstad 

Lördagen den 4 juli  

Vi åker i bilar (om vi inte blir så många att en buss behövs) 

Åker vi bil så delar de åkande i varje bil på bensinkostnaden. 

(Prel ca 100:- per styck om ni är tre passagerare i bilen) 

Kan bli lite dyrare om vi åker buss, men det i sin tur har andra fördelar. 

Program 

Kl 08.00 Avresa från Bolmsö skola 

Kl 10.00 Vi fikar eller om du så önskar äter frukost på Maxi Flygstaden i Halmstad 

(Frukost kostar 39:-, men du kan även ta en macka, en paj eller riktig smarriga kakor 

och bakelser allt till humana priser) 

Kl 11.30 Vi åker i väg till Erikshjälpens Loppis och sedan gör vi ett besök på Kupan. 

Ca 14.15 Vi äter en enklare lunch hos Birgitta och Bert på Bengts camping i  

Vilshärad (Vi hoppas på fint väder så vi kan vara ute inne finns inte så många  

platser). Lunchen är kostnadsfri! 

 

Det är bara ett krav om du vill följa med, du MÅSTE anmäla dig! 

Du ringer 070-2691129 eller  

mailar birgitta.wallen@telia.com 

SENAST 26 juni, absolut sista dag 

 

 
 

Vill du bli medlem i vår  Rödakorskrets?  Ring ordf. Birgitta W070-2691129 

 

På Bolmendagen den 24 juli säljer vi lotter som vanligt i Hov 

Kan du skänka en vinst? Vinster skall vara något hembakat. 

Ring eller maila ordföranden 

070-2691129. birgitta.wallen@telia.com 

Alla varmt välkomna,  

Styrelsen/ordföranden 
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mailto:birgitta.wallen@telia.com
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Programblad juli 2015  
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Ons 1 1930 Sommarkyrkan Bolmsö i Sjöviken. 

Tors 2 1900 Sommarkyrkan Tannåker-Sånggruppen Fresh Air 

Anderstorp  

Fre 3  Pubkväll: Island Country - Tiraholm 

  1900 Grillkväll hos Kristina och Mats Svensson i Hölminge. 

Sön 5 0930 Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund. 

Ons 8  Anmälan til Bolmsömästerskap Golf 

Tors 9 1900 Sommarkyrkan Tannåker -Sånggruppen ENEA  

Fre 10  Pubkväll: Driftwood Company - Tiraholm 

Sön 12 0930 Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund. 

  1800 Gudstjänst: Linda Andersson -Jonsboda missionshus 

Mån 13 0900  Bolmsömästerskap Golf 

Ons 15 1200 Manusstop 

Tors 16 1900 Sommarkyrkan Tannåker - Bigge Bolme´hs storband  

Fre 17  Pubkväll: Peter Åkerström - Tiraholm 

Lör 18 1800 Sommarkyrkan Bolmsö - Grönanabben, Perstorp 

Tors 23 1900 Sommarkyrkan Tannåker - Maria Carlsson och Sven 

Torstensson  

Fre 24  Unknown Misstakes - Tiraholm 

  1700 Jamsession Perstorpgården 

Lör 25  Bolmendagen- Aktiviteter runt hela sjön 

  1600 Musikgudstjänst, Bolmsö kyrka  

Sön 26 1000 Gudstjänster i Jonsboda missionshus 

  1400 Friluftsgudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund 

Tors 30 1900 Sommarkyrkan Tannåker - Arja Jantunen 

Fre 31  Pubkväll: BlueNecks - Tiraholm 

 

 

Programblad juli 2015  
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Sjöräddningsstation 
 

Vi kommer nu att på börja  

uppbyggnaden av en  

sjöräddningstation för sjön  

Bolmen.  Vi hoppas på dit stöd. 

 

Vid frågor kontakta  

Ola Johannesson 

070-25 48 236 

 

Stöd  Räddningsvärnet och Sjöräddningen. 

Plusgirot. 8360834-9 

 

Sommarcafé i Tannåker: 
Måndag - onsdag samt fredag kl. 13,00—18,00 

Torsdagar kl. 16.00 - 22.00 

 

 

Bygdegårdscafé—Bolmsö Bygdegård: 
Onsdagar i juli kl. 18.30 - 21.00 


