
  

 

MANUSSTOPP  den 17 Augusti 
 

Bidrag kan lämnas i brevlåda i Bollsta märkt sockenblad  
Mailadress för manus: manus@bolmso.se 

  
Bolmsö Sockenblad nr 231 Utgivare: Bolmsö sockenråd  
Sockenrådet har Pg nr 645 26 66-8 och Bg nr 5850-5959 

 

Information gällande länstrafikens kompletteringstrafik 
 
Kompletteringstrafiken är till för vissa områden på landet som inte har god tillgång till 
kollektivtrafik. I vårt område är Bolmsö, Tannåker, Skällandsö, Jonsboda, Hölminge, 
Bolmstad och Guddarp sådana platser. Kompletteringstrafiken är till för alla, gammal 
som ung. En tjänst vi bör använda oss av. 
Numren man ringer är 020- nummer och är därmed gratis, även från mobil. 
 
Följande gäller: 
 
Kompen väst 
Helgfria onsdagar och fredagar kan man åka till Ljungby lasarett eller busstation och 
bli hämtad från hemorten kl. 9.00 eller 11.00 och hemresa samma dagar från Ljung-
by 12.00 eller 14.00. Man ska ringa senast 1 timme innan man vill bli hämtad. Num-
ret är: 020-74 74 00 
 
Kompletteringstrafik 
Helgfria fredagar kan man åka till Lagan från Bolmsö, Skällandsö/Jonsboda, Gud-
darp och då bli hämtad från hemorten och hemresa samma dagar från Lagan. På 
torsdagar kan boende i Hölminge, Bolmstad resa till Ljungby enligt samma principer. 
OBS! Dessa resor måste beställas senast 15.00 dagen innan. Numret är 020-74 74 
00. 
 
Priser/enkel resa (Samma priser som för Bolmsö gäller även för Tannåker, Skälland-
sö och Jonsboda) 
 
Ljungby – Lagan: 20:- 
 
Bolmsö – Ljungby: 44:- 
 
Bolmsö – Lagan: 36:- 
 
Länstrafiken - Bolmsö Sockenråd 

BOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLAD    
NR 231 AUGUSTI 2007 NR 231 AUGUSTI 2007 NR 231 AUGUSTI 2007 NR 231 AUGUSTI 2007     

    
 

 
Sommar, sommar, sommaar…… 

 
Tja, det är väl den svenska sommaren. Eller är den som vanligt?  
Man kan undra, är det som förr?  
Visserligen har det tidigt varit en lång sammanhängande värmeperiod, 
liksom en lika sammanhängande regnperiod.  
Höet är inne, snart dags för nästa skörd, om det inte är för låglänt vill 
säga.  
Men om det mesta är som förr, mitt minne är kort, så är väl blåsten det 
inte. Visst blåser det mer nu? Miljöförändringen är ett faktum, det vet vi, 
men vad kan vi göra? 
Du och jag källsorterar, vi tänker på vad vi äter och köper, var det är 
producerat m.m. Men det är vi det! Omvärlden då?  
Jag tänker att EU måste agera kraftfullt och SNABBT, för att kunna på-
verka och förhandla globalt.  
Visste ni att 1gammal bil släpper ut lika mycket skit som100 katalysa-
torförsedda bilar. Vi exporterar gamla bilar och maskiner till olika delar 
av världen. Prata om att flytta på problemen. Nog om detta.  
Var jag tråkig nu? 
 
Då vill jag berätta att augusti, enl. obekräftade uppgifter, skall bli varm 
och fin och jag hoppas verkligen att ni som har semester kommer att få 
det fint den tid som är kvar. 
Tänk också på att man kan aldrig vara för gammal, möjligtvis för ung. 
Men då kan man trösta sig med att man blir äldre. 
 
Sommarhälsningar från Tommy  
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VI ÄR BOLMSÖ SOCKENRÅD 
 

 
 
 

 

Lars-Uno Åkesson, ordf, Bollsta 940 63 

Eva Kristiansson, vice ordf, Hov 941 70 

Susanne Ingemarsson, sekr, Lunnagård 941 41 

Kurt Karlsson, kassör, Granholmsvägen 862 78 

Tommy Björkman, Västerås Nedregård 6 171 65 

Nina Griffiths, Granholmsvägen 
Leif Bjurka, Bollsta 

941 99 
941 01 

Tapio Lindh, redaktör, Smederyd 911 38 

TACK 
  

För alla ekonomiska bidrag till  
Bolmsö sockenblad. 

 
Bolmsö sockenråd 

 
 e-mail adress för manus till sockenbladet:   

 
manus@bolmso.se 

 
Hemsida      http://www.bolmso.se 
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Bolmsö församling 

 
Gudstjänster 
 
   5 Aug kl 11.00 Friluftsgudstjänst, Bolmblad, ,sammanlyst till       
                                                    Hallsjö kyrkoruin 
 12 Augusti  kl 09.15 Gudstjänst, Eklund, Bolmsö kyrka 
19 Augusti kl 09.15 Mässa, Gustafsson, Bolmsö kyrka 
26 Augusti kl 11.15 Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka 
 
Övrigt 
 
16 Augusti kl 19.00 Sommarkyrka, se annons 
 

Kyrktaxi, 
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933 

 beställes dagen innan 
 

Välkomna! 
 

Bolmsö kyrkoråd 
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1 augusti kl 17.30 
FLOTTFÄRD PÅ LAGAN I KRÄFTLYKTANS SKEN 
Färden går med flotte från Ljungby till Kånna. 
Kräftor med tillbehör serveras 
Berättare:  Per Gustavsson 
Start från Ljungby, vid Industribron söder Ljungbergsmuseet 
Hemfärd i taxi ca kl 21 
Pris: 425:-, barn 300:- inkl. flottfärd, kräftmeny och taxiresa 
OBS! Endast förköp, tel 0372-148 55, senast 30 juli 
OBS! Endast 19 platser 
 
15 augusti kl 17.30 
FLOTTFÄRD PÅ LAGAN MED KAFFEKORG OCH BERÄTTARCAFÉ 
Färden går med flotte från Ljungby till Kånna, där deltagarna även är med på det 
följande berättarcaféet i partytältet vid åkanten bakom f.d. Rattugglan 
Kaffekorg intages på flotten 
Berättare: Monica Eriksson 
Start från Ljungby, vid Industribron söder Ljungbergsmuseet 
Hemfärd i taxi ca kl 22 
Pris: 300:-, barn 200:- inkl. flottfärd, kaffe med dopp och taxiresa 
OBS! Endast förköp, tel 0372-148 55, senast 13 augusti 
OBS! Endast 19 platser 
 
22 augusti kl 17.30 
FLOTTFÄRD PÅ LAGAN MED MIDDAG 
Färden går med flotte från Ljungby till Kånna. 
Middagen består av varmrökt lax, färskpotatis, sallad och hembakat bröd 
Berättare:  Jonas Jansson 
Start från Ljungby, vid Industribron söder Ljungbergsmuseet 
Hemfärd i taxi ca kl 21 
Pris:400:-, barn 300:- inkl. flottfärd, middag och taxiresa 
OBS! Endast förköp, tel 0372-148 55, senast 20 augusti 
OBS! Endast 19 platser 
 
29 augusti kl 17.30 
FLOTTFÄRD PÅ LAGAN MED KAFFEKORG OCH BERÄTTARCAFÉ 
Färden går med flotte från Ljungby till Kånna, där deltagarna även är med på det 
följande berättarcaféet i partytältet vid åkanten bakom f.d. Rattugglan 
Kaffekorg intages på flotten 
Berättare: Marina Sundström 
Start från Ljungby, vid Industribron söder Ljungbergsmuseet 
Hemfärd i taxi ca kl 22 
Pris: 300:-, barn 200:- inkl. flottfärd, kaffe med doppy och taxiresa 
OBS! Endast förköp, tel 0372-148 55, senast 27 augusti 
OBS! Endast 19 platser 
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By och Torpvandring 
 
Söndagen den 5 augusti kl 14.00 planerar Bolmsö Hembygdsförening 
en fortsättning av den By och Torpvandring som startade förra året i 
Tjust rote.  
 
Vi samlas hos Mats och Susanne Ingemarsson i Lunnagård kl 14, se-
dan skall vi dra oss norrut och räknar med att sluta eftermiddagen i 
Torp, Husaby rote. Samåkning från Lunnagård. 
 
Glöm inte att ta med en fikakorg till eftermiddagskaffet. 
 

Välkomna önskar Bolmsö Hembygdsförening 

Våffelcafé 
 
I augusti månad är det så dags för årets sista våffelcafé i Bolmsö Byg-
degård Sjöviken, onsdagarna den 1 och 8 augusti är det öppet från  
kl 18.30 till kl 21.30, 
 
Som förra året finns det böcker från ”En Bok för Alla” att köpa också 
på caféet. 
 
Vi vill passa på och tacka alla som så troget kommer på våra våffelca-
féer. 
 

 
Välkomna och Tack från Bolmsö Bygdegårdsförening 
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                                                                TACK!TACK!TACK!TACK!    

 
Tack släkt och alla vänner för att ni gjorde min  

90-årsdag till ett ljust minne. 
Tack för alla vackra blommor och andra ”goda” gåvor. 

 
Alice WallénAlice WallénAlice WallénAlice Wallén    

 
 

 
BÅTRALLY                

 
Välkomna att vara med på vårt 
BÅTRALLY på Bolmendagen  
28 juli 

Starttid: 10-10.30 
Startplats: Fiskebryggan vid bron, Tannåkerssidan 
Avgift: Gratis 
Uppgift: Att åka en runda på sjön och besvara 13 frågor + en ut-
slagsfråga  
Inlämning av tipskupong: Senast kl 14 vid startplatsen                  
Prisutdelning: kl 15 i Bolmsö hembygdspark  
       
Välkomna önskar styrelsen i Bolmens Skötselområde 2 

Vi som var med och lyssnade på kyrkorådskören vill tacka för en rolig  
och underhållande kväll. Ett stort tack också till Stefan och Monika i  
Backegård för att vi fick komma till er. 
 
Vi som var där 
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Vi behöver ekonomisk hjälp 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening ber om ekonomisk hjälp!  
 
Föreningen måste gräva om infiltrationen för avloppet, den befintliga fungerar 
inte och då det har gått ett antal år sedan vi grävde sist har det blivit nya reg-
ler att rätta sig efter. VI får nu gräva helt ny infiltration och ny brunn med 
pump för att pumpa avloppsvattnet från fjärde kammaren till infiltrationen. 
 
Totalt kommer det att kosta oss drygt 50.000:- men vi har inget valt, det finns 
bara en möjlighet och det har varit problem hela året så grävningen kommer 
att ske omedelbart. Tyvärr kommer detta också att medföra att vi mister 20 
meter parkeringsyta på vår parkering. 
 
Vi tömmer i stort sett våra ekonomiska tillgångar med denna utgift varför vi 
nu går ut med ett upprop om ekonomisk hjälp, stora som små bidrag allt är 
välbehövligt. 
 
Använd gärna vårt bankgirokonto 893-5157 eller kontant till kassören Jonny 
Palm, Perstorp, tel 0372-910 23. 
 
Vi vädjar också om fortsatt starkt stöd med ideellt arbete och engagemang 
vid våra egna aktiviteter och arbetsdagar, utan detta stöd klarar vi inte vår 
verksamhet. 
 
 

Med stort tack på förhand 
Styrelsen i Bolmsö Bygdegårdsförening 

Solveig Carlsson, ordförande 
 

TACK! 
 

Ett stort tack till Er alla som var med och gjorde min 40-års fest  
till ett oförglömligt minne. 
Ett speciellt tack till Lotta och Lotta 
 
Monica i Backon 
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Sommarkyrkan på  
          Bolmsö 2007 
 

  
                       28/7  kl 19.30     

Friluftsgudstjänst i Bolmsö Hembygdspark 
               Kyrkoherde Karl-Ingvar Angé, Bor 
  

16/8  kl 19     
Surströmmingsfest i Lagan 

               Berga församlingshem 
  
OBS! Det finns alternativ att äta om du inte klarar surströmming 
                    
          Samåkning från Bolmsö skola kl 18.15 

Dagledigresa. 
 

Måndagen den 3 september kommer vi att göra en resa med mål Wapnö 
slott. Utförlig resplan kommer i nästa sockenblad.  
För att Du/Ni skall kunna planera och fundera om det vore roligt att följa med 
kommer det här lite information. 
Vi gör ett besök på Selsbo keramik i Simlångsdalen förmiddagskaffe någon-
stans blir det.  
På Wapnö slott får vi lunch och en guidad tur med förevisning av mjölknings-
systemet.  
På hemvägen besöker vi någon kyrka. Eftermiddagskaffe blir det också. 
 
Kostnad 550 kronor om det blir minst 30 deltagare. 
Anmälan till: 
Kajsa Svensson tel:0372 /94118. 
Berit Persson tel: 0370/ 45102. Senast den 27 augusti. 
Välkommna. 
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                          Promenader i augusti. 

 
 
 
 
Tisdagen den 7 augusti.kl 17 45. Samling vi skolan för samåkning till Jons-
boda fika paus någonstans under promenaden.( Vid regn samling vid skolan 
för dom som vill). 
Tisdagen den 14 augusti kl. 18 00.Smederyd. 
Tisdagen den 21 augusti kl. 18 00.Kyrkbyn. 
Tisdagen den 28 augusti kl. 1800.Sjöviken. 
 
Välkommna även Du som inte varit med tidigare kom och var med i vår  
gemenskap. 
Kajsa. 

      TENNISAVSLUTNING 
  
Lördagen den 4/8 ordnas en familjedag som uppföljning av tennisskolan. Vi 
börjar kl. 10.00 och beräknar vara färdiga ca: 12.30. Även nykommlingar är 
välkomna gamla som unga. Vi gör det bästa av dagen med lektioner i olika 
grupper. Korvgrillning, fika och dragkamp ingår även i programmet. 
  
Välkomna Tannåkers TTK       
Vid vädigt regnigt väder kör vi programmet Sön. 5/8 samma tid. 
.                  Frågor ring Stefan Lööv 0372/93135 

                                                 VUXENTENNIS 
  
Vi bokar upp 2 timmar för intresserade. Det finns rack att låna.  
Kom som du är.(gympaskor). Motspelare finns på plats.  
Tisdag 7/8 Kl. 18.00-20.00.     
 
Välkomna Tannåkers TTK. 

Tannåkers Pingstkyrka. 
 
Sön 26 aug kl 18:00. Åke Svanberg 
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Röda korset i Tannåker 
 
En gång om året, så här på sommaren, brukar vi i Tannåkers Röda korskrets presen-
tera oss och berätta vad vi har gjort under året. Nu är det dags igen. 
 
Vi har medlemsmöte en gång i månaden, den första måndagen varje månad, alltid kl 
19.00. Var någonstans framgår av sockenbladet. Vi gör ett sommaruppehåll under 
juni-augusti. Nästa möte är den 3 september hos Karin Ottosson i Tannåker och då 
är du mycket välkommen. För att träffa oss och höra vad vi gör och kanske också för 
att bli en av oss.   
 
På Bergagatan i Ljungby ligger Kupan. Där säljs skänkta kläder och prylar och möbler 
och behållningen går till behövande runt om i världen. Försäljningen går bra och vi i 
kretsen arbetar emellanåt där och ”står” i butiken. Ett annat sätt att samla in pengar 
till Röda korset är att skramla med bössan genom att knacka dörr, stå vid skolan i 
samband med val eller att stå vid affären. Ännu ett sätt där vi fick in pengar förra året 
till Röda korset var Julmarknaden i församlingshemmet där vi deltog med försäljning 
av bl a hantverk och bakverk som vi skänkt. 
. 
Tillsammans med Bolmsö Röda korskrets brukar vi varje år packa babypaket. Pake-
ten består av utrustning som en baby behöver och det är vi i kretsarna som skänker 
utrustningen som vi sedan packar. Paketen sänds vidare till nyblivna mammor utan 
tillgång till det paketen innehåller, framförallt kläder, till sin baby. I år packade vi 70 
paket.  
 
Tannåkers Röda kors har också bidragit till att årskurs 5-6 på Bolmsö-skolan har fått 
undervisning i Första hjälpen-kunskap. 
 
Varje människoliv är viktigt och där gör även vår lilla krets en del. Insamlingar, aktivi-
teter och gåvor gjorde det möjligt för oss i kretsen att under det gångna året skänka 
15 000 kr. Till en central katastrofreserv, till Ljungby Röda korskrets barnkoloni utan-
för Varberg och till Malawis folk. 
 
Om du känner att du inte vill delta i vårt Röda korsarbete men ändå vill stödja oss är 
du välkommen att lösa medlemskap utan att vara aktiv. Det är också ett sätt att bidra 
till en bättre värld. 
 
Vi som är med i styrelsen i Tannåkers Röda kors är: 
 
Karin Ottosson, ordförande 0372-93089 
Ingrid Rosenlindh, kassör 0372-93110 
Lisbeth Nilsson, sekreterare 0372-92236 
Ursula Elmqvist 0372-93021 
Eva-Marianne Malmborg 0372-93132 
Bertil Rosenlindh 0372-93110 
May Carlsson 0370-45112 
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Vi anordnar  

Berättarcaféer 
I partytältet vid åkanten bakom  

f.d. Rattugglan, Ljungby 
 

 

Kaffe med dopp ingår i priset som är 40:- för vuxna och 20:- för barn, 
Om du själv har något kul att berätta får du entréavgiften tillbaka 

 
25 juli kl 20.30 
Kom och lyssna till spännande berättelser med Eva Andersson och 
Saga Alexandersson  
 
15 augusti kl 20.00 
Kom och lyssna till spännande berättelser med Monika Eriksson, 
Ingegerd Andersson och Ann-Carin Ånman 
 
29 aaugusti kl 20.00 
Kom och lyssna till spännande berättelser med Marina Sundström, 
Ann-Carin Ånman, Lena Pettersson och Anna Lundquist 
 
Arr . Sagomuseet och Den grymme kocken       

 
NYHET för 2007 

ÖNSKAS KÖPA 
 

Båtplats i Norra Bolmsö Hamnförening. 
 
Carl och Malin Thestrup 
Tel: 911 85, 070-572 45 59 
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Tannåkers Församlingsinformation 
 

Som tidigare annonserat i sockenbladet för juli månad är det kaffeservering 
med hembakat i församlingshemmet t.o.m. fredagen den 10 augusti (vecka 
32). 
 
Även kyrkan är öppen på följande tider: 
Vardagar (ej torsdagar) kl 11.00-16.00. Middagsbön kl 12.00. 
Torsdagar under aktuell period är det Musik i Sommerkväll varför kyrkan är 
öppen  kl 16.00-20.00. 
Torsdag  2 augusti kl 20.00 Lars Hasseck , Ingvar Persson 
Torsdag  9 augusti kl 20.00 Hanna Gustavsson, Anna Heverius 
                                              ____________________ 
 
Lördagen den 25 augusti kl 18.00 gästar  KFUM-kören från Linköping under 
ledning av Ulla Gerdhardsson Tannåker kyrka.   
                                             _____________________         
                                                                         
Övrig Information 
 
Kyrkorådet håller ett sammanträde tisdagen den 14 augusti.  
Sedan tidigare har vi fått äskade medel för målningsarbeten under 08-09  
beviljade. Nu handlar det om verksamheten för -08. Men vi bör också påbör-
ja en diskussion kring framtida frågor ev nya investeringar, underhåll mm.  
Tiden går fort saker och ting förändras och vår nuvarande mandatperiod går 
ut vid årsskiftet 09-10. 
 
Jag önskar Er alla en god fortsättning på sommaren 
 
Bertil Rosenlindh  

Resa. 
 
Boka in måndagen den 20 Augusti. Då åker vi ut på en resa. Vi startar kl 
10:00 från kyrkbyn och är hemma ca 19:00. 
Kostnad 150 kronor då vi har subventionerat bussen. 
Ni får stå för lunch och eftermiddagskaffe själva. 
Resans mål avslöjas på Bolmsödagarna vid vårt bokbord. 
Alla är hjärtligt välkomna att resa med oss. 
Sista anmälningsdag är torsdagen den 18 Augusti.  
Ring till Ann-Christin Bohlin 910 90. 
 
Centerhalvorna 
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Resa till Bakken/Helsingør/Louisiana för alla Bolmsöbor 
 
Boka lördagen den 18: e augusti för sockenrådets resa till Danmark och nöjesfältet 
Bakken. Vi reser med Bjurka buss och kommer att stanna till för inköp utanför Hel-
singör på vår resa mot Bakken-faktiskt världens äldsta nöjesfält! De som hellre vill 
besöka Lousianna kan göra det då vi ändå passerar detta längs Strandvejen. Denna 
resa är för alla som är intresserade av en trevlig dag i god gemenskap. Alltså för alla 
åldrar, ung som gammal. Sockenrådet subventionerar resan så barn upp till 15 år 
åker gratis och vuxna betalar 100 kr per person. 
Anmälan görs genom att betala in avgiften till BG 5850-5959, ange personernas 
namn, även barnens. För att kunna ordna med storlek på buss(ar) måste vi ha Din 
anmälan senast fredagen den 3:e augusti. 
 
Bland dem som flyttat till Bolmsö under 2006-2007, och anmäler sig till resan, kom-
mer vi dra en person- eller i förekommande fall en familj som får åka med GRATIS! 
På detta sätt vill vi hälsa alla nyinflyttade lite extra välkomna till Bolmsö. 
 
Besök gärna Bakkens hemsida: www.bakken.dk och Louisianas hemsida: 
www.louisiana.dk  
 
På Louisiana visas följande konstnärers verk: 
Julie Mehretu  
Philip Guston  
Cecil Balmond 
 
Program 
8.00                 Avresa från Bolmsö kyrkby. 
10.00-10.30     Färja Helsingborg-Helsingør. 
11.00-12.30     Besök på bl.a. Obs Shoppingcenter. 
12.30                Avresa mot Louisiana och Bakken via Strandvejen. 
13.00                 Stopp på Louisiana för de som önskar. Resten åker vidare mot Bak-
ken. 
                              Louisiana har öppet till kl. 17, men vi bestämmer en tid då bussen  
                           hämtar er på Louisiana för transport till Bakken. Kanske 16-tiden är 
                           lagom för hämtning. Alltså kan man besöka båda platserna för dem  
                           som så önskar. 
13.30-19.00      Bakken 
19.00                Hemresa 
22-22.30     Hemma på Bolmsö igen 
 
Välkomna! 
Bolmsö sockenråd 
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Programblad Bolmsö - Tannåker Augusti  2007 

Ons 1 
 
 
Tor 2 
 
Lör 4 
 
Sön 5 
 
 
Tis 7 
 
 
Ons 8 
 
Tor 9 
 
Lör 11 
 
Sön 12 
 
Tis 
 
Ons 15 
 
 
Tor 16 
 

17:30 
18:30 
 
20:00 
 
10:00 
 
11:00 
14:00 
 
17:45 
18:00 
 
18:30 
 
20:00 
 
19:30 
 
09:15 
 
18:00 
 
17:30 
20:00 
 
19:00 
 

Flottfärd på Lagan. Industribron, Ljungby 
Våffelcafé. Sjöviken 
 
Musik i Sommarkväll. Lars Masseck & Ingvar Persson 
 
Tennisavslutning. Tannåker 
 
Friluftsgudstjänst. Bolmblad. Hallsjö kyrkoruin 
By och Torpvandring. Lunnagård 
 
Promenad. Samling skolan för samåkning till Jonsboda 
Vuxentennis. Tannåker 
 
Våffelcafé. Sjöviken 
 
Musik i Sommarkväll. Hanna Gustafsson & Anna Heverius 
 
Gudstjänst, Eklund. Tannåker 
 
Gudstjänst. Eklund. Bolmsö kyrka 
 
Promenad. Smederyd 
 
Flottfärd på Lagan. Industribron, Ljungby 
Berättarcafée. Fd. Rattugglan. Ljungby 
 
Surströmmingsfest i Lagan. Berga FH 
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Programblad Bolmsö - Tannåker Augusti 2007 

Fre 17 
 
Sön 19 
 
 
Tis 21 
 
Ons 22 
 
Lör 25 
 
Sön 26 
 
Tis 28 
 
Ons 29 
 

 
 
09:15 
11:00 
 
18:00 
 
17:30 
 
18:00 
 
11:15 
 
18:00 
 
17:30 
20:00 

Manusstopp Sockenbladet 
 
Mässa. Gustafsson. Bolmsö kyrka 
Gudstjänst, Fall. Tannåker 
 
Promenad. Kyrkbyn 
 
Flottfärd på Lagan. Industribron, Ljungby 
 
Mässa, Gustafsson, Fall. KFUM-kören. Tannåker 
 
Gudstjänst. Fall. Bolmsö kyrka 
 
Promenad. Sjöviken 
 
Flottfärd på Lagan. Industribron, Ljungby 
Berättarcafée. Fd. Rattugglan. Ljungby 


