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Resa till Danmark för alla Bolmsöbor! 
 
De senaste årens resor till Danmark har varit så uppskattade så vi har beslutat att vi kör en 
snarlik resa även i år! Boka lördagen den 14 augusti för sockenrådets resa till Bakken i Dan-
mark.  
 
Bussen kommer att stanna till för inköp utanför Helsingør på vår resa mot Bakken. De som 
hellre vill ta sig till Køpenhamns centrum och kanske Tivoli eller Strøget kan själva ta sig dit 
enkelt med kollektivtrafik.  
 
Resan är för alla bolmsöbor som är intresserade av en trevlig dag i god gemenskap. Alltså för 
alla åldrar, ung som gammal. Sockenrådet subventionerar även detta år resan så barn upp till 
15 år åker gratis. De vuxna får i år betala 200 kr per person. I mån av plats kan även andra få 
följa med. 
 
Anmälan görs genom att betala in avgiften till BG 5850-5959, ange personernas namn, även 
barnens. För att kunna ordna med storlek på buss måste vi ha Din anmälan senast söndagen 
den 1 augusti. Vid eventuell platsbrist gäller ”först till kvarn”. De som flyttat till Bolmsö efter 
förra resan (aug 2009 och framåt) och anmäler sig, kommer att få åka med GRATIS! På detta 
sätt vill vi hälsa alla nyinflyttade lite extra välkomna till Bolmsö. 
 
Välkomna! Önskar Bolmsö sockenråd. 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida 
på 

http://www.bolmso.se 
 

Tannåkers sockenråds hemsida 
http://www.tannaker.org  

TACK 
 För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö 

sockenblad 
Sockenrådet har Bg nummer 5850-5959 

 
Bolmsö Sockenråd 

NÄSTA MANUSSTOPP  
Den 15 MAJ klockan 12.00  

(Manusstopp är alltid den 15:e varje månad) 
 

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 nr 264  Utgivare: Bolmsö sockenråd  

 
Bolmsö Sockenblad  
är tryckt hos 

BOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLAD    

NR 264 MAJ 2010 NR 264 MAJ 2010 NR 264 MAJ 2010 NR 264 MAJ 2010     

    

När detta skrivs blåser det ganska kraftigt ute och jag 
fick en idé att vi kanske skulle skaffa oss ett vindkraft-
verk på Bolmsö. 
Men sedan såg jag i Smålänningen att vi på Bolmsö var 
”förbjudet område” när det gäller inrättandet av vind-
kraftverk. Så det blir ingenting med det. 
 
Men det betyder ju också att Bolmsö är lite ”speciellt” så 
det finns mycket annat att bygga på, vi får väl se vad 
landsbygdsutvecklingen kan ge? 
 
Nu är vi äntligen inne i vårens ljusa tid och jag vet att 
många är igång med trädgårdsarbete. Men tänk på att or-
ken ska vara länge och att det är viktigt att umgås med 
varandra. 
 
Vi  måste vila i vårens vackra tid. 
 

Kurt Karlsson,  
Granholmsvägen 
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Vi är Bolmsö SockenrådVi är Bolmsö SockenrådVi är Bolmsö SockenrådVi är Bolmsö Sockenråd    
Ordförande 
Susanne Ingemarsson, Lunnagård  tel.  941 41     
      E-post: susanneilund@ljungby.nu 
Vice ordförande 
Gitte Östrup, Bakarebo     tel. 941 05     
      E-post: gitte@bakarebo.se 
Kassör 
Kurt Karlsson, Granholmsvägen  tel. 862 78     
      E-post: kurt.karlsson@bolmso.se 
Sekreterare 
Maria Granlund, Granholmsvägen          tel. 941 31     
      E-post: maria.granlund@ljungby.nu 
Ledamot 
Claes Gauffin, Ängarna    tel. 941 56     
      E-post: rgauffin@hotmail.com 
Ledamot 
Anders Olsson, Hov    tel. 911 13     
      E-post: anders.olsson@bolmso.se 
Ledamot 
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn   tel. 911 22     
      E-post:  fredrik.bjornkvist@omnicab.se 
 
      Riktnumret till samtliga är 0372 

 

Aktuellt från Bolmsö SockenrådAktuellt från Bolmsö SockenrådAktuellt från Bolmsö SockenrådAktuellt från Bolmsö Sockenråd    
    
Ett stort TACK till alla som under 2009 var generösa och betalade 
in gåvor till sockenrådet för att finansiera tryckningen av detta blad! 
För att kunna trycka och dela ut Sockenbladet gratis till alla boende 
är vi beroende av ekonomiska bidrag. Vi hoppas därför att så många 
som möjligt även i år vill vara med och ge en frivillig prenumera-
tionsavgift på 100 kr/år (Bankgiro 5850-5959). 
 
Ni som istället vill ha bladet i elektronisk form kan ladda hem det gra-
tis på www.bolmso.se. Vill Ni ha bladet skickat till Er e-post varje må-
nad, anmäl detta till webmaster@bolmso.se. 

Redaktör för Bolmsö sockenbladRedaktör för Bolmsö sockenbladRedaktör för Bolmsö sockenbladRedaktör för Bolmsö sockenblad 
Malin Thestrup, Bolmsö Kyrkby   tel. 911 85 
      E-post: manus@bolmso.se 
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Bolmsö församling 
 
 
 

 
Gudstjänster 
 
2 maj kl 09.15 Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson. 
9 maj kl 16.00 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Gustafsson 
13 maj kl 08.00 Friluftsgudstjänst, Sundet Dörarp, Fall. 
16 maj kl 11.15 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall. 
23 maj kl 09.15 Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson. 
30 maj kl 14.00 Familjegudstjänst, Bolmsö kyrka, Göran Nordfelt 

 ”Mr Goran”. Fall. Strömgren. 
 
 
Övrigt 
4 maj kl 14.00 Dagledigträff, Bolmsö församlingshem, ”Livet och 

 snörlivet”, Gunvor Dahlman, Lessebo. 
5 maj kl 14.00 Kontraktets syföreningsdag, Bolmsö församlings

 hem. 
20 maj kl 18.00 Kyrkliga syföreningen hos Birgitta Gunnarsson  
 

 
Kyrktaxi 

Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933 
 beställes dagen innan 

  

Välkomna!  
Önskar Bolmsö kyrkoråd 
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Känner du till en vattenkälla?Känner du till en vattenkälla?Känner du till en vattenkälla?Känner du till en vattenkälla?    

 
Källor har haft mångskiftande och stor betydelse för människor i alla tider, i 
alla kulturer samt för natur och miljö. Den första fasta bebyggelsen lokalise-
rades till platser, där det fanns tillgång på gott vatten, ofta källor, liksom 
längre fram en hel del torp. Källor av särskild vikt för vattenförsörjning i by-
arna samt vid brand blev samfälligheter, andra angavs som gränsmärken mel-
lan byar och gårdar. Källorna ute i markerna var av betydelse för såväl hus-
djur som vilt. En del källor ansågs nämligen ha magiska krafter och dyrkades 
i heden tid som offerkällor. 
 
Källor har inventerats tidigare men frågan är - hur ser det ut i naturen nu år 
2010? 
 
Du som känner till en källa i naturen med naturligt vatten året om, hör av dig 
till någon i hembygdsförenings styrelse. Om du har tillgång till GPS så besök 
gärna källan, ta ut koordinaterna och ge oss den informationen också. 
 
Hör av er till någon i Bolmsö Hembygdsförenings styrelse: 
Solveig Carlsson, Håringe 0372-910 00, solveig.carlsson@bolmso.se 
Eva Johansson, Kyrkbyn, 0372-91028, kgj@ljungby.nu 
Kenneth Petersson, Brogård, 0372-91071 
Olle Josefsson, Perstorp, 0372-91155, 070-2730445 
Anna-Lena Wiktorsson, Boo, 0372-91024, anna-lena.wiktorsson@bolmso.se 
Britta Kristiansson, Hov, 0372-91050 
Kurt Karlsson, Granholmsvägen, 0372-862 78, kurt.karlsson@bolmso.se 
Helén Johansson, Lida, 0372-94149, helen.bengt@gamma.telenordia.se 
Rolf Nilsson, Kärragård, 0372-94136, 070-6662026 
 

Bolmsö HembygdsföreningBolmsö HembygdsföreningBolmsö HembygdsföreningBolmsö Hembygdsförening    

Tannåkers pingstkyrka 
  
Söndag den 9 maj kl. 16.00. 
LP-vännerna informerar om missbrukarvård på kristen grund. 
  
Söndag den 23 maj kl. 18.00. 
Mark Munro 

VÄLKOMNA! 
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BOLMSÖ BYGDEGÅRD  
har utsetts till  

 
ÅRETS BYGDEGÅRD  

2010 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bygdegårdarnas Riksförbund med 1400 bygdegårds-
föreningar i hela landet har utsett Bolmsö Bygdegårds-
förening till Årets Bygdegård år 2010.  
Väldigt roligt och glädjande och därför blir det stort tårt-
kalas vid städdagen den 1 maj i Sjöviken! Välkomna! 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

Lekstuga till saluLekstuga till saluLekstuga till saluLekstuga till salu    
 

Finns i Bolmsö kyrkby. 
 
För mer information, ring 91142 
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UPPMANINGUPPMANINGUPPMANINGUPPMANING    
 

Du behövs på Städdagen den 1 maj i SjövikenDu behövs på Städdagen den 1 maj i SjövikenDu behövs på Städdagen den 1 maj i SjövikenDu behövs på Städdagen den 1 maj i Sjöviken    
 
Att det är städdag i Sjöviken den 1 maj är väl att betrakta 
som tradition numera, då det varit så i stor sett alla år sedan 
1993 och så är det också i år. 
Lördag den 1 maj från kl. 08.00 är du välkommen att hjälpa 
till att göra Bygdegården extra fin tillsammans med flera 
andra trevliga personer. 
Det finns jobb både utomhus och inomhus. Som vanligt görs 
det en ordentlig genomgång av alla rummen, trädgården och 
utemiljön i övrigt. Vi kokar förmiddagskaffe och till lunch 
blir det soppa. Du tar med dig det du vill äta till förmiddags-
fikat. 
För att vi skall kunna bli klara i ”vettig tid” under dagen be-
hövs det många som hjälper till. Vi behöver både er som va-
rit med förut ”och vet hur det går till” och er som inte har 
varit med förut men tycker det skulle vara roligt att göra en 
insats för Bolmsö Bygdegård.  
De senaste åren har vi varit lite färre som hjälpt till så en ex-
tra vädjan om att så många som möjligt försöker vara med i 
år. Om orken tryter går det bra att vila en stund, vi har plats 
för alla! Det är roligare att jobba tillsammans än ensam … 
Ta med dig det du tror du behöver på dagen, oavsett om du 
tänkt jobba inne eller ute. 

 
Tack för att du kommerTack för att du kommerTack för att du kommerTack för att du kommer    

Bolmsö BygdegårdsföreningBolmsö BygdegårdsföreningBolmsö BygdegårdsföreningBolmsö Bygdegårdsförening    
 

13  

 

 

Fyra föreningar i ett LeaderprojektFyra föreningar i ett LeaderprojektFyra föreningar i ett LeaderprojektFyra föreningar i ett Leaderprojekt    
 
Leader Linné är en del av det svenska landbygdsprogrammet 
med möjlighet att stödja projekt som gynnar landsbygdsutveck-
lingen. 
 
Bolmsö Hembygdsförening tillsammans med Bolmsö Bygde-
gårds-förening, Bolmsö Skytteförening och Perstorpsgården 
har sökt och fått medel för förstudie kring hur lokaler kan sam-
ordnas och utvecklas. Hembygdsföreningen är projektägare 
och det kommer att bli flera studiebesök för att se hur andra har 
löst sina lokalfrågor och samarbeten. 
 
Grunden till förstudien är Bygdegårdsföreningens tankar kring 
kök och utomhusscen, Hembygdsföreningen behöver lokaler 
för arkiv och utställningar, Perstorpsgården föremålsförvaring 
och skytteföreningen luftgevärslokal. Förstudien är öppen i sin 
form och vi får se vad den kommer fram till. 
 
Har ni frågor kontakta Solveig Carlsson, Håringe, 0372-910 00 

KRUKVÄXTAUKTIONKRUKVÄXTAUKTIONKRUKVÄXTAUKTIONKRUKVÄXTAUKTION    
Nu är det åter dags för Centerhalvornas               
årliga krukväxtauktion. 
 
Plats: Hos Lena Karlsson i Torp 
Tid:  Måndagen den 10 maj kl 19.00 
 
Tag gärna med både ute- och inneväxter. Ni som inte har några 
växter kan fynda.                             Alla är hjärtligt välkomna 
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Kom och lyssna Kom och lyssna Kom och lyssna Kom och lyssna till  
Birgitta och Swante, kända från          
programmen ”Minns du sången”. 

 
I samband med Bolmsödagarna,  

söndagen den 1 augusti klockan 16.00  
i Bolmsö Kyrka  
 

Mer info kommer senare! 

PROMENADER I MAJPROMENADER I MAJPROMENADER I MAJPROMENADER I MAJ    
 
Vi börjar med kvällstid, nu kl 18:00. 
 
Tisdagen den 11 maj klockan 18:00 i Stapeled 
Tisdagen den 18 maj klockan 18:00 i Kyrkbyn 
Tisdagen den 25 maj klockan 18:00 i Smederyd 
 
Hälsningar Kajsa S. 

Glöm inte att annonsera inför Bolmsödagarna! 
Det är roligt att visa upp allt vad Bolmsö förmår! 

 
Bolmsö sockenråd kommer att göra ett vikblad i julinumret av 
sockenbladet. Om ni vill ha in era egna annonser om aktiviteter 
som händer på Bolmsödagarna, glöm då inte att skicka in era 
bidrag till Bolmsö sockenråd (manus@bolmso.se), senast den 1 
maj, så sätter vi in det i julinumret av sockenbladet. Det går ock-
så bra att lägga handskrivna manus till sockenrådets brevlåda i 
Bollsta, märk då att det gäller annons till Bolmsödagarna! 
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BOLMSÖBOLMSÖBOLMSÖBOLMSÖ----TANNÅKERS  RÖDAKORS-TANNÅKERS  RÖDAKORS-TANNÅKERS  RÖDAKORS-TANNÅKERS  RÖDAKORS-
KRETSKRETSKRETSKRETS 

     inbjuder alla medlemmar med respektive                            
 till eftermiddagskaffe.  

Vi bjuder på kaffe och våfflor och en stunds trevlig  
gemenskap måndagen den 3 maj klockan 14:00 i Sjö-
viken. 
Vill Du bli hämtad, ring Kajsa på tfn 94118 eller någon 
annan i styrelsen. Vi vill gärna hjälpa dig, så att du kan 
komma. 

Styrelsen/ K.S. 

 

Eva i HovEva i HovEva i HovEva i Hov    
    

Välkomna våren! 
Nu har jag penséer m.m. hemma till försäljning. 
Öppet när jag är hemma, ring om du undrar över något! 

0372/ 941 70, 070/539 41 70 
 

Buketter, arrangemang, studentblommor,Buketter, arrangemang, studentblommor,Buketter, arrangemang, studentblommor,Buketter, arrangemang, studentblommor,    
binderier till begravning, bröllop, plantering. binderier till begravning, bröllop, plantering. binderier till begravning, bröllop, plantering. binderier till begravning, bröllop, plantering.     

    
Jag hjälper dig! Jag hjälper dig! Jag hjälper dig! Jag hjälper dig!     

Eva 
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Familjegudstjänsten i Tannåker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi vill framföra ett stort tack till BARNEN från Tannåker/
Bolmsö som gladde oss besökare så oerhört, med sin sång 
ock livsglädje. 
Stort tack även till Elinor Strömgren, som gjorde denna  
familjegudstjänst möjlig. 
Varmt tack!                      Vi som var där 

 FilosofiFilosofiFilosofiFilosofi----café … i Tannåkers café !café … i Tannåkers café !café … i Tannåkers café !café … i Tannåkers café ! 
  
Nu är det dags igen för det mycket uppskattade filosofi-
cafeét! Vi börjar med dagens ämne och sen beror det på dina 
funderingar var det slutar. 
  
”Vad är sanning?”  Lördagen den 22 maj, kl. 10:30 – 12:30. 
Pris:  30 kr inkl. fika 
Mål:  Att lösa världsproblemen. 
  
Välkomna 
Ett projekt i företagsamma Bolmenbygdens regi. 
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MidsommardagsdansMidsommardagsdansMidsommardagsdansMidsommardagsdans    
logdans på Bolmsö!logdans på Bolmsö!logdans på Bolmsö!logdans på Bolmsö!    

Boka den 26/6Boka den 26/6Boka den 26/6Boka den 26/6    
(midsommardagen)(midsommardagen)(midsommardagen)(midsommardagen)    

Plats:Plats:Plats:Plats:    
Hov, hos Kristiansson, tel. 0372Hov, hos Kristiansson, tel. 0372Hov, hos Kristiansson, tel. 0372Hov, hos Kristiansson, tel. 0372----941 70941 70941 70941 70    

    
    
    
    
    
    

Vill du vara med och göra ostkaka?Vill du vara med och göra ostkaka?Vill du vara med och göra ostkaka?Vill du vara med och göra ostkaka? 
 
Under Bolmsödagarna kommer Bolmsö Bygdegårdsförening att ha  
servering med kaffe och ostkaka i Sjöviken. 
 
Det kommer att bli en stor ostkakebakningsdag i Bygde-
gården innan dess. 
 
Vill du vara med och lära dig göra ostkaka? 
Hör av dig till Solveig Carlsson 0372-910 00,                                         
solveig.carlsson@bolmso.se 
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Bokbussen kommer! 

 
 

tors ?/5    onsdag 19/5   
Färle   14.35-14.45 Skällandsö  15.40-15.55 
Tannåker/affären  14.50-15.05 Skällandsö/Lunden 16.00-16.15 
Granholmsvägen 15.10-15.30 Kåraberg  16.20-16.35 
Håringe   16.10-16.25        
Bolmsö kyrkby  16.35-16.55      torsdag 27/5  
Perstorp  17.00-17.20 Östergård   14.25-14.45 
Österås   17.30-17.45 Tjust   14.55-15.15 
     Skogshäll   15.25-15.50 
     Hölminge  16.45-17.05 
 
 
                             Till Bolmsö skola den 10/5 och 24/5    

 
Midsommarafton på BolmsöMidsommarafton på BolmsöMidsommarafton på BolmsöMidsommarafton på Bolmsö    

 
Nu är det snart sommar igen och midsommarafton,  
som tidigare år blir det midsommarfest i Bolmsö Hem-
bygdspark. 
 
Vill du vara med och hjälpa till i parken under midsommar-
afton? 
Kontakta då Hembygdsföreningens ordförande Solveig 
Carlsson, 0372-91000, solveig.carlsson@bolmso.se före 
den11/5. 

Bolmsö HembygdsföreningBolmsö HembygdsföreningBolmsö HembygdsföreningBolmsö Hembygdsförening    

BOCKJAKTSARRENDE SÖKES 
 
Fyra danska erfarna jägare önskar arrendera bockjakt på Bolmsö eller i   
Tannåker i augusti 2010. Mot god betalning. 
Har du lämpligt område, vänligen kontakta Walter på tlf 940 49 för mer    
information. 
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Välkomna tillVälkomna tillVälkomna tillVälkomna till    

FISKEVATTENÄGARFEST 
 

13 maj kl 13.00                                                                         
Kristi himmelsfärdsdag är det Fiskevattenägarfest för 

alla inom Skötselområde 2 
(Bolmsö-Tannåker) 

 
PROGRAM 
Buffé från Tiraholm 
Information och ev. nå-
got mer 
 
Anmälan senast den 6 
maj. Tel 070-26 911 29 
kvällstid 
Styrelsen/ordföranden 

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus 
 
Söndag 2/5 kl. 9.30 Gudstjänst, Kristina Gustafsson 
Sång: Sabine Ferm, Månadsinsamling 
 
Söndag 9/5 kl.19.00  Boliviakväll, Jörgen och Solvig Wreng-
bo 
 
Söndag 23/5 kl.11.00 Gudstjänst, Kristina Gustafsson 

  
VÄLKOMNA! 
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Lör 1 08.00 Städdag, Sjöviken 
Sön 2 09.15 Mässa, Gustafsson, Bolmsö kyrka 
  09.30 Gudstjänst Jonsboda Missionshus 
  11.00 Gudstjänst, Fall, Tannåkers kyrka 
Mån 3 14.00 Eftermiddagscafé, Röda Korset 
Tis 4 14.00 Dagledigträff, Bolmsö församlingshem 
Ons 5 14.00 Syföreningsdag, Bolmsö församlingshem 
Lör 8 10.00 Fixardag, Åsarna 
Sön 9 09.30 Gudstjänst, Gustafsson, Tannnåker kyrka 
  16.00 Gudstjänst, Gustafsson, Bolmsö kyrka  
  16.00 Pingstkyrkan i Tannåker 
  19.00 Boliviakväll, Jonsboda Missionshus 
Mån 10 19.00 Krukväxtauktion, Torp, Bolmsö 
Tis 11 18.00 Promenad, Stapeled 
Tors 13 08.00 Friluftsgudstjänst, Fall, Sundet 
  13.00 Fiskevattenägarfest, Sjöviken 
 
Lör  15 12.00 Manusstopp sockenbladet 
 
Sön 16 11.15 Gudstjänst, Fall. Bolmsö kyrka 
  14.00 Berättarcafé, Sjöviken 
  15.00 Mässa, Gustafsson, Tannåkers kyrka 
Tis   18 18.00 Promenad, Kyrkbyn 
Tors 20 18.00 Syförening, Birgitta Gunnarsson 
Lör   22 10.30 Filosofi-café, Tannåkers café 
Sön  23 09.15 Mässa, Gustafsson, Bolmsö kyrka 
  11.00 Gudstjänst, Jonsboda Missionshus  
  18.00 Gudstjänst, Gustafsson, Tannåker kyrka 
Tis 25 18.00 Promenad, Smederyd 
Sön  30 14.00 Familjegudstjänst, Bolmsö kyrka 
 
 

Programblad Bolmsö - Tannåker maj 2010 
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”Miniknattar"? 
 
Finns det något intresse bland barn och föräldrar att starta upp trä-
ning/lek med boll för barn födda 2005 och nedåt? 
Styrelsen i Bolmsö IF ser gärna att det startas ett lag för de yngre 
barnen i Bolmsö - Tannåker! För att detta ska bli möjligt behövs det 
självklart också engagerade ledare. 
Så om du är intresserad av att bli ledare för "Miniknattarna" eller 
om ditt/dina barn är sugna på att vara med, ta kontakt med: 
Marie Svensson 0370-45108, 070-6945108,                                         
marie.svensson@edu.varnamo.se 

LOPPIS-OCH BERÄTTARKAFÉ i 
Tannåkers eminenta bygdegård ÅSARNA 

 
Söndagen den 16 maj kl. 14:00 

Inträde, fika, fikabröd och berättelser av Söröns stora berättarorakel 
ROSALINA GAUFFIN 

(och kanske någon anekdot ur Ditt förråd?) 
för endast en guldpeng och en tjuga!!! (30:-) 

Posstelin, dukar, vaser, takkronor och allt annat på borden är till salu för 
en kostnad långt under knyckpris!!! 

Rosalina och Birgit hälsar alla välkomna! 
Ett projekt i Företagsamma Bolmenbygden 

                               i samarbete med Ljungby Kommun 


