
 

  

 

Bolmsö Sockenblad nr 300  Utgivare: Bolmsö sockenråd  

 
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 maj 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 

 

 

 

 

Välkommen till det 300:de numret av Bolmsö Sockenblad!  
 

Sockenbladet började ges ut redan 1988 av Bolmsö Sockenråd, 

alltså för 25 år sedan i år. Så hurra för Sockenbladet som firar både 

25 år och 300 nummer! 

 

Bladet delas ut varje månad till alla fastboende på 

Bolmsö. Det går även bra att få en digital version, 

antingen via mail eller på Bolmsös egen hemsida, 

www.bolmso.se. Den tryckta versionen har idag 

en upplaga på ca 350 blad per månad. Kostnaden 

för bladet ligger på ca 1000 kr i månaden och detta 

finansieras enbart via gåvor. Vi vill därför passa 

på att ge ett stort tack till alla som ger gåvor till 

tryckningen av bladet! Utan er skulle vi inte kunna 

fortsätta, ni är guld värda! 

 

Vi vill också tacka alla er som skickar in annonser till Sockenbladet. 

Det är ju tack vare era texter, bilder, information om vad som 

händer på ön, berättelser, påminnelser mm som Sockenbladet hålls 

levande och intressant att läsa. Så fortsätt 

skicka in det ni vill ha med i bladet, så hoppas 

vi kunna ge ut bladet i 25 år till! Minst!! 

 

Hoppas att ni alla får en härlig vår! 

 

Maria på Fällan 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 300 MAj 2013 

http://www.bolmso.se/
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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 
Kassör 
Gitte Östrup, Bakarebo     tel. 941 05     
      E-post: gitte@bakarebo.se 
Sekreterare 
Maria Granlund, Bollstad Fällan           tel. 941 31     
      E-post: maria.granlund@ljungby.nu 
Ledamot 
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 
 

Den 8. april deltog medlemmer i sockenrådet i Ljungby Kommuns 

informationsträff om fiber i Vittaryd. 

 

23. april, Ryssbygården: Uppstartsmöte i nätverket ”Hej Landsbygd-

sutvecklare”. Nätverket träffas två gånger om året med olika teman. 

Träffarna ersätter tidigare kommunträffar med lokala utvecklings-

grupper (registrerade föreningar).  

 

Nästa styrelsesmöte i sockenrådet är 15. maj kl. 1830. 

 

 

 

 
 
Bolmsö och Tannåkers 
församling  
 
 
 
Kyrklig verksamhet Bolmsö och Tannåkers församling mAJ 2013  
 

 

Bolmsö och Tannåkers kyrka 
4 maj kl 15.00 Dopgudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund. 
5 maj kl 09.30 Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund. 
7 maj kl 14.00 Dagledigträff, Bolmsö församlingshem,  
   Bengt Johansson och Lars Oscarsson sjunger  
   och spelar. 
9 maj kl 11.00 Mässa, Berga kyrka, Eklund. 
12 maj kl 09.30 Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund. 
12 maj kl 14.00 Kyrkogårdsvandring Bolmsö. 
16 maj kl 15.00 Symöte hos Eva Johansson. 
19 maj kl 09.30 Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund. 
20 maj kl 18.00 Gudstjänst, Vittaryds kyrka, Eklund. 
26 maj kl 11.30 Mässa, Bolmsö kyrka, Fyhrlund. 
 
För kyrkskjuts ring pastorsexpditionen, tel 0372-358 50. 
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Välkommen med den 1 maj  
 

Onsdagen den 1 maj är du välkommen att hjälpa till att göra Bolmsö 

Bygdegård Sjöviken extra fin. Kom ihåg att alla är välkomna att hjälpa 

till, du behöver inte vara medlem eller varit med tidigare. 

 

Från kl 08 är aktiviteterna igång, men det går bra att komma senare 

också..… Som vanligt görs det en ordentlig genomgång av alla rum 

inne, av trädgården och utemiljön i övrigt. 

 

Vi kokar förmiddagsfika (ta med dig det du vill äta till fikat) och till 

lunch blir det soppa som föreningen bjuder på. 

 

Alla åldrar är varmt välkomna, det är mycket som skall göras och desto 

fler vi är desto mer hinner vi med och roligt är det också att göra det 

tillsammans. Om orken tryter går det bra att vila en stund, vi har plats 

för alla! 

 

Ta med dig det du tror du behöver på dagen, oavsett om du tänkt jobba 

inne eller ute. 

Välkommen med i gemenskapen! 

 

Tack för att du kommer! / Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Promenader maj 2013 

 

 
 

 

 

 

 

    Väl mött Kajsa S 

Tisdag  14 14:00 Kyrkbyn 

Tisdag 21 14:00 Skolan 

Tisdag 28 14:00 Perstorp 

 

 
 

 
 

 
 

Vi söker städpersonal inför sommaren! 
 

Vi söker dig som trivs med ett flexibelt arbete under 
eget ansvar. Jobbet innebär städning av campingens 

servicehus och stugor.   
 

Timanställning under sommarsäsongen. 
 

Välkommen in med din ansökan! 
 

Kontaktperson: Sandra Marcela Sandrock 

Tel: 076 776 12 29 

Mail: info@bolmsocamping.se 
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Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers 

Rödakorskrets under MAJ månad 

 
Den 6 maj kl 14.00 inbjuder vi alla medlemmar 

i Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets med respektive till 

 

VÅFFELCAFÉ 

i Sjöviken Bolmsö 
 

Behöver du hjälp med skjuts så ring någon i styrelsen 

Laila   910 13 

Susanne  941 41 

Birgit   930 91 

Ingrid  931 10 

Inez   940 41 

Dagny  800 80 

Rose-Marie 911 30 

Birgitta  070-2691129 

 

OBS! 

Boka in redan nu den 23 november kl 16 

Auktion i Sjöviken 

Underhällning av 

Hux Flux 
 

Varmt välkomna! 
 

Styrelsen 
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Nya i styrelsen 
På årsmötet den 7 april avtackade vi kassören Magnus Elisson och 

ledamoten Thina Björnlund och hälsade Marion Koomen och Hanna 

Bolmdahl välkomna som nya i styrelsen. 

 

Alla medlemmar är välkomna på våra möten 
På styrelsemötena är alla medlemmar välkomna att delta i diskussioner 

och planering. Vi träffas i affärens café torsdag 16 maj och 13 juni kl 

18. Vi ska nu planera för dramakurs och nya föreställningar. Jo, du 

läste rätt – föreställningar!! 

 

Tack alla som stödjer den lokala kulturproduktionen! 
Medlemsavgift för 2013 sätts in på bankgiro: 5861-4868  

Vuxna: 100:-              Barn/ungdomar 7-20 år: 50:- 

Våra tre filmer finns att köpa i affären.  

Vi ses! 

/Anette Jonsson, Anton Johansson, Hanna Bolmdahl,  

Irene Olofsson, Marion Koomen, Rosalina Gauffin &  

Solveig Carlsson 

 

 

5 

 

Tack till alla mina härliga Pilates och 

Grabbgympa deltagare. Ni är så ener-

giska och ger mig sådan glädje på 

mina gympapass. Att få vara er gym-

paledare är en förmån och mina bat-

terier är fulladdade efter gympapas-

sen! 

Nu hoppas jag att vi alla får en härlig 

sommar med mycket sol och lata da-

gar, så ses vi till hösten igen. 

  

      Hälsningar Monica  

 

Hantverksdag 

 

 
 

Hos Göta Pettersson 

Perstorp Fällan 

 

Göta    Lappteknik 

Marianne  Smyckeaskar m.m. 

Ann-Christine Stickning 

Lördag 25.05 1000 – 1700 

Söndag 26.05 1000 – 1700 

Tannåkers Pingstkyrka 

 
 Välkomna! 

Söndag 19 11.00 Evangelistkassans dag i G län, Stig-

Göran Lindhe. Barnvälsignelse 



 

  6 

onsdag  15/5 torsdag  

Skällandsö 15.25 - 15.40 Färle --- 
Flahult 16.45 - 17.05 Bolmsö fsk. --- 
    Granholmsvägen --- 
torsdag   23/5 Håringe --- 
Hölminge 15.05 - 15.25 Bolmsö kyrkby --- 
Stapeled 15.50 - 16.05 Perstorp --- 
Skogshäll 16.40 - 16.55 Österås --- 

Bokbussen kommer! 

 Till Bolmsö skola tisdag den 7/5 och 21/5 kl. 10.15-11.20 

NU ÄR DET ÅTER DAGS FÖR 

KRUKVÄXTAUKTION 

 

Tisdagen den 21 Maj kl 18.30 är ni välkomna 

till Kullen ( Kyrkbyvägen 1) Ann-Christin Bolin 

Tag gärna med krukväxter eller växter från er trädgård. 

 

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA CENTERHALVORNA 

 

 

Partytält Uthyres 

  

Plats för c:a 40 sittande personer. 

Kostnad 500:- per helg + ev. uppsättningskostnad. 

Hjälp med uppsättning från föreningen . 

  

För bokning och ev. frågor tag kontakt med Asta Pettersson 

tfn 0372-30662, 0706150662. 

  

Hjärtstorps Stugförening, Bolmsö 
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Kyrkogårdsvandring 
 

Som ett arrangemang under uppmärksammandet av Bolmsö kyrka 150 

år så ordnas Kyrkogårdsvandring söndagen den 12 maj kl 14.00 

 

Kenneth Pettersson berättar om kyrkogården och begravningar. 

Kyrkogårdsvandringen kommer också att uppmärksamma personer 

som var med i kyrkans tjänst när kyrkan byggdes. 

 

Välkomna önskar 

Bolmsö Hembygdsförening och Bolmsö Kyrkoråd 

             

           ARBETSMÖTE 
LÖRDAG 4 MAJ    KL. 9.00 

Iläggning av bommar 

Allmän städning 
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Finns det intresse i bygden att åka till 

Landsarkivet i Vadstena? 
 

Förslag två vardagar med övernattning på vandrarhem i Vadstena 

Planeringen är uppresa på morgonen dag 1. 

När vi kommer fram till Vadstena åker vi direkt till Landsarkivet och 

där vi skall boka visning. 

Lunch har man antingen med sig och äter i landsarkivets fikarum eller 

finns möjlighet att gå och hitta lunchställe utanför (får var och en göra 

som man vill) 

Eftermiddagen är för egen forskning i Forskarsalen (där vi bokat plats 

innan) fram till kl 16 då de stänger. 

Sedan till Vandrahemmet och inkvartera oss. Det finns möjlighet för 

enkelrum, två personer eller tre personers rum. 

På kvällen middag någonstans vi tycker är trevligt. 

 

Dag 2, utcheckning från vandrarhemmet 

Egen forskning i Landsarkivets forskningssal (där vi bokat plats innan) 

Lunch som dag 1 

Hemresa efter kl 16 när forskarsalen har stängt för dagen 

 

Kostnad: 

Omkring 500:- för boendet, beroende på vilken rumstyp som väljs 

Omkring 500:- för resan, beroende på hur många vi blir 

Utöver det kostnad för mat och dryck efter eget val 

 

Förslag på dagar, onsdag 31/7 – torsdag 1/8 men det kan bli andra 

dagar efter vad deltagarna vill och kan. 

 

Är du intresserad? Kontakta Solveig Carlsson, tel 0372-91000 eller 

solveig.carlsson@bolmso.se 

 

Bolmsö Hembygdsförening 
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Dans i Hov på Bolmsö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midsommardagen 22 juni 
  

21.00-01.00 till RIXONS ORKESTER 

 

VÄLKOMNA 

FAM KRISTIANSSON 

Tack till 

Lars Johannesson och Lagans Byggnads AB 

för sponsring av priser vid avslutning för vårens skjutningar, 

samt för material vid ändring av skyttevägg i skolan. 

  

Bolmsö skytteförening 

 

www.bolmso.se/skytte 
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Äventyr med Nöffa 

 

Sommaren 1955, då jag var 10 år, födde en sugga på gården Svensgård 

så många kultingar, att en av dem inte fick  plats vid spenarna. Den 

“moderlösa” grisen , en gylta , fick vi barn föda upp med Citrido och 

nappflaska. Hennes namn blev Nöffa och hon bodde i bostadshuset 

längst ner vid spisen, där ved annars förvarades. Nöffa var verkligen en 

riktig familjemedlem. 

 

Jag hade min docka nedbäddad i en säng ute på glasverandan. Vid  till-

syn en dag, tycktes dockan ha förvandlats.. Hon hade så lång näsa och 

längst ut något som liknade ett eluttag. Då jag närmare betraktade den 

sängliggande fick jag se att det var Nöffa som låg där. Det syntes inte 

mer noga med dockan än att hon fick ligga på golvet.  

 

Nöffa var väldigt social och gick med oss barn  till sjön för att bada. I 

mitt inre kan jag fortfarande se henne med knorrförsedd svans gå efter 

oss. Ja, ett verkligt rumpedra.. 

 

En dag var det blåsigt och kallt och vi frös , men till sjön skulle vi  -  

inklusive grisen. 

 

Granntjejen hade en badrock och i den svepte vi in Nöffa, för vi fruk-

tade hon skulle få lunginflammation efter det hon valsat runt i sjön.. 

Alltmedan vi fortfor att frysa gick vi hem bärande den insvepta. Väl 

hemmat undrades det varför badrocken var så smutsig, men ingen hade 

något svar på detta. 

 

Efter ett tag tyckte pappa att nassen skulle ansluta sig till mor och sy-

skon. Nöffa gjorde entré i stian , men hon blev bara stående mitt ibland 

griskultingarna,, som skuffades och tampades med varandra. Ett be-

teende nykomlingen inte förstod sig på. 

Senare tittade vi till de i stian boende. Vi såg då att Nöffa inte assimil-

erats med sin familj utan stod där, vit och ren, mitt ibland de cendréfär-

gade syskonen. .Hon tittade anklagande på oss, som i hennes ögon var 

de närmast anhöriga.             >>>>> 
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Fiskevattenägarfest 

för Skötselområde 2, Bolmsö och 

Tannåker 

Den 9 maj kl 13.00  
hälsas alla fiskevattenägare med respektive välkomna  

till Sjöviken, Bolmsö 
Det blir som vanligt fiskmeny från Tiraholm, 

dessutom skall en styrelse (arbetsgrupp) utses 

(Vi har en fungerande valberedning) 

samt information från Bolmens FVOF. 

Bl.a. information från det provfiske 

som gjordes hösten 2012. 

Anmälan om deltagande görs absolut 

senast den 1 maj 
Tel 070-26 911 29 

e-post birgitta.wallen@telia.com 

Städdagar i Perstorpsgården. 

 

Välkomna att hjälpa till med städningen av 

Perstorpsgården. 

4 maj kl 09.00 och 7 maj kl 14.00. 

 

Ju fler vi är, desto roligare och fortare går det! 

Vi bjuder på kaffe med tilltugg! 

 

Perstorpsgården 

Susanne Ingemarsson och Christina Andersson 



 

  

 

 

Affären i Tannåker 
 

Förutom dagligvaror har vi även receptfria läkemedel, bensin, diesel,      

fiskekort till försäljning, samt ett Café där vi serverar  lunch, fika m.m. 

Vi har även kanoter och cyklar till försäljning och för uthyrning. 

 

Varmt VÄLKOMNA till Affären i Tannåker! 

Önskar Lotte o Gert med personal 

Tel: 0372-930 40  
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Ombud för      

 

            
beställningsstopp tisdag kl 12.00,  
hämtning fredag 

FILOSOFIEFRUKOST 

 

Lørdagen den 16. maj kl. 09:00 i Tannåkers café 

 

Temat är vid pressläggningen okänt. 

 

Alla hjärtligt välkomna! 
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Ja, det blev utsläpp för Nöffa, som en sensom-

markväll ej fanns att uppdaga. Det letades i la-

dugårdens alla skrymslen och vrår. Slutligen 

lyfte någon på en höstack. Där fanns rymlingen  

-  varm och go. 

Men en höstdag skickades grisen med djurtrans-

port till slakt eller för att leva. 

 

Vilketdera var för grymt att ta reda på. Det gjorde ont att se transporten 

försvinna mellan trädridåerna utefter vägen och förstå att det var sista 

gången vi sågs. 

 
Ulla-Britt Åkesson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu äntligen kommer den eftrelängtade värmen. 

 

BESÖK OSS: 

Vi har öppet alla söndagar mellan kl. 11-17. 
Hela Walléns ladugård är välfylld, det är nu du kan 

göra de riktigt stora fynden. 

  

Tag med dej fikakorgen, för sommarmöblerna är 

utsatta för dej. 

  

Välkommen hälsar 

Anette 

www.bolmsoloppis.se 

http://www.systembolaget.se/
http://www.bolmsoloppis.se
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Programblad Bolmsö maj 2013  

 

Ons 1 08.00 Bolmsö Bygdegård görs vårfin 

Fre 3 18.30 Sista Buggkurs, Sjöviken  

Lör 4 09.00 Städdag, Perstorpsgården  

  09.00 Bolmsö Norra Hamnförening  

  15.00 Dopgudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund. 

Sön 5 09.30 Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund. 

Mån 6 14.00 Rödakorset, Våffelcafé i Sjöviken Bolmsö 

Tis 7 10.15 Bokbuss Bolmsöskolan  

  14.00 Städdag, Perstorpsgården  

  14.00 Dagledigträff, Bolmsö församlingshem 

Tors 9 11.00 Mässa, Berga kyrka, Eklund  

  13.00 Fiskevattenägarfest, Sjöviken Bolmsö 

Sön 12 09.30 Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund. 

  14.00 Kyrkogårdsvandring Bolmsö  

Tis 14 14.00 Promenad Kyrkbyn   

 

BOLMENDAGEN 2013 
 

Ni som har ett eget arrangemang på Bolmsö i samband med 

Bolmendagen den 27.juli är välkomna att annonsera i bladet. 

Missa inte att innan 15. juni skicka in er annons till juli må-

nads blad. Detta läggs i alla postlåder på ön. 
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Ons 15 12.00 Manusstopp Sockenbladet juni 

Tors 16 15.00 Symöte hos Eva Johansson  

  18.00 Kulturforeningen, styrelsesmöte i Affäran 

Lör 18 09.00 Filosofiefrukost i Affären 

Sön 19 09.30 Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund 

  11.00 Tannåkers Pingstkyrka  

Mån 20 18.00 Gudstjänst, Vittaryds kyrka, Eklund 

Tis 21 10.15 Bokbuss Bolmsöskolan  

  14.00 Promenad Skolan   

  18.30 Krukväxtauktion, Kyrkbyvägen 1 

Lör 25 10-17 Hantverksdag, Perstorp Fällan 

Sön 26 10-17 Hantverksdag, Perstorp Fällan 

  11.30 Mässa, Bolmsö kyrka, Fyhrlund 

Tis 28 14.00 Promenad Perstorp   

Programblad Bolmsö maj 2013  

 

 

 

 

 

Gästskribenter till bladet är mycket välkomna – 

skicka ert inlägg till manus@bolmso.se eller 

lägg i sockenrådets postlåda i Bollstad. 

mailto:manus@bolmso.se

