
  

 

Resa till Danmark för alla Bolmsöbor! 
 
Även förra årets resa blev en sådan succé att vi kör en snarlik resa även denna 
gång! Boka lördagen den 29:e augusti för sockenrådets resa till Danmark.  
Vi reser med Kenneth Petersson som lovat ta lika väl hand om oss som han gjort 
de senaste åren. Bussen kommer att stanna till för inköp utanför Helsingør på vår 
resa mot Bakken. De som hellre vill besöka Lousiana kan göra det då vi ändå 
passerar detta längs Strandvejen. För de som hellre vill till Køpenhamns centrum 
och kanske Tivoli eller Strøget så fortsätter bussen in till Køpenhamns centrum. 
Faktiskt är även ett besök i fristaden Christiania mycket intressant! 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 och vuxna betalar 100 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 fredagen den 14:e augusti. 
 
De som flyttat till Bolmsö efter förra resan (aug 2008 och framåt) och anmäler sig, 
kommer 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 

Bolmsö Sockenråd 
Sockenrådet har Bg nummer 5850-5959 

NÄSTA MANUSSTOPP  
Onsdagen den 20 maj  kl. 12.00  

 
Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i Bollsta märkt ”sockenblad”  

eller e-postas till manus@bolmso.se 

Bolmsö Sockenblad nr 252  Utgivare: Bolmsö sockenråd  

BOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLAD    
NR 252 MAJ 2009 NR 252 MAJ 2009 NR 252 MAJ 2009 NR 252 MAJ 2009     

Det är roligt att  våren äntligen är här.Det är roligt att  våren äntligen är här.Det är roligt att  våren äntligen är här.Det är roligt att  våren äntligen är här.    
Att se alla påskliljor som lyser gult är en fröjd, jag får fnatt då, Att se alla påskliljor som lyser gult är en fröjd, jag får fnatt då, Att se alla påskliljor som lyser gult är en fröjd, jag får fnatt då, Att se alla påskliljor som lyser gult är en fröjd, jag får fnatt då, 
jag måste gräva i jorden och plantera nya blommor.jag måste gräva i jorden och plantera nya blommor.jag måste gräva i jorden och plantera nya blommor.jag måste gräva i jorden och plantera nya blommor.    
    
Att vara ordförande i sockenrådet var inte så svårt som jag trod-Att vara ordförande i sockenrådet var inte så svårt som jag trod-Att vara ordförande i sockenrådet var inte så svårt som jag trod-Att vara ordförande i sockenrådet var inte så svårt som jag trod-
de, eftersom alla hjälps åt. Vi är ett gäng som har roligt tillsam-de, eftersom alla hjälps åt. Vi är ett gäng som har roligt tillsam-de, eftersom alla hjälps åt. Vi är ett gäng som har roligt tillsam-de, eftersom alla hjälps åt. Vi är ett gäng som har roligt tillsam-
mans. Men det är inte lätt att veta vad Ni vill att vi ska göra.mans. Men det är inte lätt att veta vad Ni vill att vi ska göra.mans. Men det är inte lätt att veta vad Ni vill att vi ska göra.mans. Men det är inte lätt att veta vad Ni vill att vi ska göra.    
Hör gärna av er till oss. Vi ska ju åka till Danmark i augusti, Hör gärna av er till oss. Vi ska ju åka till Danmark i augusti, Hör gärna av er till oss. Vi ska ju åka till Danmark i augusti, Hör gärna av er till oss. Vi ska ju åka till Danmark i augusti, 
hoppas ni vill följa med.hoppas ni vill följa med.hoppas ni vill följa med.hoppas ni vill följa med.    
    
När jag var med i teatern i vintras så upptäckte jag hur kul det När jag var med i teatern i vintras så upptäckte jag hur kul det När jag var med i teatern i vintras så upptäckte jag hur kul det När jag var med i teatern i vintras så upptäckte jag hur kul det 
var. Att plötsligt stå där på scenen och glömma bort allting an-var. Att plötsligt stå där på scenen och glömma bort allting an-var. Att plötsligt stå där på scenen och glömma bort allting an-var. Att plötsligt stå där på scenen och glömma bort allting an-
nat, ingen tunghäfta, ingen nervositet  och få se publikens gen-nat, ingen tunghäfta, ingen nervositet  och få se publikens gen-nat, ingen tunghäfta, ingen nervositet  och få se publikens gen-nat, ingen tunghäfta, ingen nervositet  och få se publikens gen-
svar. Det var helt underbart… Vi fick en stor gemenskap allesvar. Det var helt underbart… Vi fick en stor gemenskap allesvar. Det var helt underbart… Vi fick en stor gemenskap allesvar. Det var helt underbart… Vi fick en stor gemenskap alle----
hopa. Jag saknar er alla som var med… Det var duktiga ungdo-hopa. Jag saknar er alla som var med… Det var duktiga ungdo-hopa. Jag saknar er alla som var med… Det var duktiga ungdo-hopa. Jag saknar er alla som var med… Det var duktiga ungdo-
mar som spelade och sjöng den fåniga musiken som vi skulle ha mar som spelade och sjöng den fåniga musiken som vi skulle ha mar som spelade och sjöng den fåniga musiken som vi skulle ha mar som spelade och sjöng den fåniga musiken som vi skulle ha 
med. Att sjunga är inte min melodi, men de gjorde det bra.med. Att sjunga är inte min melodi, men de gjorde det bra.med. Att sjunga är inte min melodi, men de gjorde det bra.med. Att sjunga är inte min melodi, men de gjorde det bra.    
Och Björn, Elin, Simon och Louise som var så duktiga, de växte Och Björn, Elin, Simon och Louise som var så duktiga, de växte Och Björn, Elin, Simon och Louise som var så duktiga, de växte Och Björn, Elin, Simon och Louise som var så duktiga, de växte 
jättemycket under resans gång. Ni var helt underbara. Och sist jättemycket under resans gång. Ni var helt underbara. Och sist jättemycket under resans gång. Ni var helt underbara. Och sist jättemycket under resans gång. Ni var helt underbara. Och sist 
men inte minst Rosalina som gjorde så att vi vågade. Tack för men inte minst Rosalina som gjorde så att vi vågade. Tack för men inte minst Rosalina som gjorde så att vi vågade. Tack för men inte minst Rosalina som gjorde så att vi vågade. Tack för 
det. Du hade det inte lätt med oss. Hoppas vi kan göra om det det. Du hade det inte lätt med oss. Hoppas vi kan göra om det det. Du hade det inte lätt med oss. Hoppas vi kan göra om det det. Du hade det inte lätt med oss. Hoppas vi kan göra om det 
igen.igen.igen.igen.    
    

Nu vill jag bara att vi alla får en bra Nu vill jag bara att vi alla får en bra Nu vill jag bara att vi alla får en bra Nu vill jag bara att vi alla får en bra 
sommar.sommar.sommar.sommar.    

Hej då!Hej då!Hej då!Hej då!    
Från Susanne i LundFrån Susanne i LundFrån Susanne i LundFrån Susanne i Lund    
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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 
Lars-Uno Åkesson, Bollsta   tel. 940 63     
      E-post: lars-uno.akesson@bolmso.se 
 
      Riktnumret till samtliga är 0372 

Aktuellt från Bolmsö SockenrådAktuellt från Bolmsö SockenrådAktuellt från Bolmsö SockenrådAktuellt från Bolmsö Sockenråd    
 
Just nu inget nytt att rapportera.  
 
Glöm dock inte bort att anmäla dig till Danmarksresan!  
 
Se mer information om resan till Danmark på sockenbladets baksida! 
 
    
 
 
 
 
    

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 
 
3 maj kl 14.00  Mässa, Bolmsö kyrka , Gustafsson. 
9 maj kl 14.00  Förhörsgudstjänst för konfirmation, Bolmsö kyrka, Fall. 
10 maj kl 11.00  Mässa med konfirmation, Tannåkers kyrka, Gustafsson, Fall. 
17 maj kl 11.15  Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall. 
21 maj kl 16.00  Musikgudstjänst, Bolmsö kyrka, Gustafsson. Medverkan av 

 Barn- och Ungdomskörer från Berga. 
24 maj kl 09.30  Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund. 
31 maj kl 09.15  Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson, Fall. 
 
 
Övrigt 
5 maj kl 14.00 Dagledigträff, Bolmsö församlingshem. ”Familjen Bernadotte 

 från Pau till nu”, Rolf Wenander, Växjö. 
7 maj kl 15.00 Konfirmationsläsning, Bolmsö församlingshem. 
14 maj kl 18.00  Symöte hos Ing-Britt Johansson. 
 
 
 
 
 

Kyrktaxi 
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933 

 beställes dagen innan 
  

Välkomna!  
Önskar Bolmsö kyrkoråd 
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Städdag 1:a maj i Bolmsö Bygdegård Sjöviken 
 

Även i år är det städdag i Bolmsö Bygdegård Sjöviken den 1:a 
maj. 
 
Från kl 08.00 är du välkommen att hjälpa till att göra Bygde-
gården extra fin tillsammans med flera andra trevliga personer. 
 
Det är jobb både ute och inne. Som vanligt görs det en ordentlig 
genomgång av alla rum inne och av trädgården och utemiljön. 
 
Vi kokar förmiddagsfika och till lunch blir det soppa. 
 
För att vi skall kunna bli klara i ”vettig tid” under dagen behövs 
det många som hjälper till. Vi behöver er som varit med innan 
”och vet hur det går till” samt ni som inte har varit med innan 
men tycker det skulle vara roligt att göra en insats för Bolmsö 
Bygdegård.  
 
Om orken tryter går det bra att vila en stund,  
vi har plats för alla! 
Det är roligare att jobba tillsammans än själv … 
 
Ta med dig det du tror du behöver på dagen, oavsett om du 
tänkt jobba inne eller ute. 

 
 

 
Tack för att du kommer! 

 
 
 
 
 
 

   Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Promenader i maj 
 
Tisdagen den 12 maj klockan 18.00 (obs tiden)  Bakarebo 
Tisdagen den 19 maj klockan 18.00         Sjöviken 
Tisdagen den 26 maj klockan 18.00         Bäckanäs (Ta in vid  
           vägen närmast  Kyrk 
           byn mot Perstorp)  
 
 
 
Välkomna Kajsa S.  

BOLMSÖ RÖDAKORSKRETS 
 

Inbjuder medlemmar med respektive till 
 eftermiddagskaffe. 

Vi bjuder på våfflor och en stunds trevlig gemenskap. 
 
Måndagen den 11 maj klockan 14 00 i Sjöviken. 
Vill Du bli hämtad, ring Kajsa tel. 941 18 eller någon annan i styrelsen.  
För vi vill så gärna hjälpa till, så att Du kan komma. 

 
Styrelsen/ K.S. 

Bokbussen kommer! 
 

tors 14/5    onsdag 6/5   
Färle   14.20-14.30 Skällandsö  15.30-15.45 
Tannåker/affären  14.35-14.50 Skällandsö/Lunden 15.50-16.05 
Granholmsvägen 14.55-15.15 Kåraberg  16.10-16.25 
Håringe   15.55-16.10        
Bolmsö kyrkby  16.20-16.40      torsdag 28/5  
Perstorp  16.45-17.05 Östergård   14.10-14.30 
Österås   17.15-17.30 Tjust   14.40-15.00 
     Skogshäll   15.10-15.35 
     Hölminge  16.30-16.50 

 
                                      Till Bolmsö skola 4 och 18 maj  
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VAR RÄDD OM VÅRA BARN! 

 
 
Många bilister respekterar inte hastighetsbegränsningen 30km/h  
utanför Bolmsöskolan samt 50km/h i Bolmsö Kyrkby och Tannå-
ker. 
 
Barn är spontana och glömmer lätt att det är en väg de befinner 
sig på och kan snabbt rusa ut!  
Ingen vill väl vara medskyldig till en olycka. 
 
Tänk efter - håll hastighetsbegränsningarna och håll god uppsikt.  
Det finns skäl till att hastighetsbegränsningarna finns! 
 

Bolmsö sockenråd   Tannåker sockenråd    
Personalen vid skolan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det gåtfulla folket 
 
”Barn är ett folk och dom bor i ett främmande land, detta land är ett regn och en 
pöl  
Över den pölen går pojkarnas båtar ibland, och dom glider så fint utan köl  
Där går en flicka, som samlar på stenar, hon har en miljon  
Kungen av träd sitter stilla bland grenar i trädkungens tron  
Där går en pojke som skrattar åt snö  
Där går en flicka som gjorde en ö av femton kuddar  
Där går en pojke och allting blir glass som han snuddar  
Alla är barn och dom tillhör det gåtfulla folket ”                      

Beppe Wolgers  
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Valborgsmässoafton på Bolmsö 

 
Välkomna till Bolmsö Bygdegård Sjöviken  

Valborgsmässoafton 2009 
 

Vi börjar kl 19.30 
 
Bålet ligger som vanligt på en flotte en bit ut i vattnet, vi 

hoppas på lugnt väder så vi kan njuta av den fina  
spegelbilden av bålet i Bolmens vatten. 

 
 
Årets valborgsmässotalare är  
Landshövding Kristina Alsér som gästar 
Bolmsö för första gången som landshöv-
ding. 
 
Vi är mycket glada för att få ha henne som 
vår gäst. 

 
 

Bolmsö-Tannåker kyrkokör med dirigent Olle Heverius  
sjunger in våren. 

 
 

Vi tänder grillarna utomhus och grillar korv. 
Inomhus serveras ostkaka efter tal och sång. 

 
Vi hoppas också kunna få lite uppträdande inomhus. 

 
Varmt välkomna önskar 

 
Bolmsö Bygdegårdsförening 
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VÄLKOMMEN TILL ÅSARNAS FIXARDAG!!! 

  
den 9 maj kl 10.00 

 
Vi fixar både ute och inne.  

Och i pausen njuter vi av en god soppa! 
 

                        Hoppas vi ses! 
 

                 ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!     
     

              Styrelsen i Åsarnas bgf 

 
Perstorp vann Bykampen 

 
 
Årets Påskauktion i Bolmsö Bygdegård blev en kamp mellan byarna 
och till sist segrade Perstorp med den högsta totala budsumman. 167 
utrop klubbades och många trodde Bollsta skulle ta segern, men de 
slutade på andraplats. 
 
Stort Tack till er alla som gjorde årets Påskauktion ett en succé och 
Bygdegårdsföreningen tackar otroligt mycket för de pengar som kom-
mer in, de är mycket välbehövliga. 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
 

Brunnsbackadag  
 
Söndag den 3 maj är det Brunnsbackadag i Unnaryd från kl 14.00. 
Då är såväl såg som kvarn i gång, för mer info ring 0371-60471 eller 
se på   
 
http://www.unnaryd.com/valkommen/brunnsbacka/kulturhistoria.htm 
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På midsommardagen, lördagen den 20 juni På midsommardagen, lördagen den 20 juni På midsommardagen, lördagen den 20 juni På midsommardagen, lördagen den 20 juni     
klockan 21.00klockan 21.00klockan 21.00klockan 21.00----01.0001.0001.0001.00    

slår vi upp portarna för LOGDANDS på Bolmsö!slår vi upp portarna för LOGDANDS på Bolmsö!slår vi upp portarna för LOGDANDS på Bolmsö!slår vi upp portarna för LOGDANDS på Bolmsö!    
Plats: Hos Kristianssons i Hov, tel. 0372Plats: Hos Kristianssons i Hov, tel. 0372Plats: Hos Kristianssons i Hov, tel. 0372Plats: Hos Kristianssons i Hov, tel. 0372----941 70941 70941 70941 70    

    
Välkomna!Välkomna!Välkomna!Välkomna!    
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Vårkonsert i Sjöviken tisdagen 26 maj kl. 19.00 
 

Musikskolans elever från Bolmsö och Tannåker visar sina färdigheter.  
Kulturföreningen serverar fika med äppel-
kaka & vaniljsås. 
 
 

Välkomna! 

____________________________________________ 

Söndagen 7 juni vid lunchtid, åker vi buss till Teaterborgen i Lessebo.  
 

Kulturföreningen har bokat 30 biljetter till föreställningen: 

Robin Hood - Legenden från Locksley 
 
Ett äventyr med nyskriven musik för hela familjen. Ensemblen består av 
proffs i de bärande rollerna, men också många unga talanger från länet, to-
talt 130 aktörer. http://www.teaterborgen.se 
Biljetter: 160:- och 80:- för barn t.o.m 12 år. Resa: 100:- /person och 0 kr för 
medlemmar. 

 
Boka biljetter senast 14/5 hos Magnus Elisson  

0372-941 31, 070-2704571 
 

Medlemsavgift: vuxna 100:- & barn/ungdomar 7-20 år 50:- Bankgiro: 5861-4868 

Bolmenbygdens
kulturförening
Bolmenbygdens
kulturförening
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Mangel bortskänkes 
 

Äldre mangel 
 i gott skick bortskänkes.  

 
Vackra färger i grönt, rött och guld. 

 
För avhämtning i Österås. 

 
 
Ingrid Elmerson 
0372-910 19 eller 0736-598 895 

By och Torpvandringar i Bollstad rote 
 
Nu har vi kommit till Bollstad rote i vår vandring över ön med By- och 
Torpvandringar. 
 
 
 
Två tillfällen är planerade (blir 
vi ej klara får det kanske bli 
en extra gång). 
 
 
Söndag den 28 juni kl 14.00 
Söndag den 2 augusti kl 14.00 
 

Välkomna önskar Bolmsö Hembygdsförening 
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Eva i HovEva i HovEva i HovEva i Hov    
    

Våren är här! 
Välkomna att beställa 

 
Buketter, arrangemang,Buketter, arrangemang,Buketter, arrangemang,Buketter, arrangemang,    

sorgbinderier, brudbinderier m.m. sorgbinderier, brudbinderier m.m. sorgbinderier, brudbinderier m.m. sorgbinderier, brudbinderier m.m.     
    

Ring 0372-941 70 
Eva Kristiansson 

NU ÄR DET DAGS IGEN 
 

Den 14/6 ska Tannåkers Bygdegård ha loppis! 
 
 

Vi tar tacksamt emot loppisprylar  
dock ej böcker eller möbler. 

 
Ring till Kerstin Kårhammer 0370/45117  
så hämtar vi eller möter upp dig. 
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Jonsboda missionskyrka  
 

30 april  20.00 Valborgsmässofirande 
  vid Gavlö Strand 
  Vårtal, brasa, fyrverkeri och  
  servering. 
 

 
Gudstjänster i Jonsboda missionskyrka i maj 

 
söndag 3:e kl  11.00     Gudstjänst,”En gåva att tro på  
   vägen” Kristina Gustafsson.  
   Sång: Jessica Stålenbring och  
   Sabin Ferm. 
 
fredag 9:e kl 19.00      Cafékvall, Jörgen Wrengbo från  
   Banens Räddnings Ark (BRA)    
 

lördag 16:e kl 18.00       Lovsångsgudstjänst 
                    Kristina Gustafsson,  
                       Sång: Sara Åkesson 
  Alla välkomna! 

Pingstkyrkan Tannåker 
  
söndag  17 maj kl 18   Barbro och Leif Eriksson, Hamneda. 
 
söndag 31 maj kl. 18   Församlingsmöte.  
 

VÄLKOMNA!  

VARMT TACK! 
Tack till hembygdsföreningen för utställningen om dop och konfirma-
tion och allt arbete där bakom. 
Tack alla Ni som inlämnat föremål och fotografier till denna fina  
utställning! 
 
/Tacksam besökare 
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Nytt landsbygdsprogram för Ljungby kommun  

 
Vid kommunträffen den 21 april redovisades ett delresultat av 
arbetsgruppen som deltar i processen  att revidera landsbygds-
programmet. Gruppen  består av fyra tjänstemän från kommu-
nen och landsbygdsrådet som består av sex landsbygdsbor  
(bland andra Solveig Carlsson, Bolmsö och Birgit Nyberg,  
Tannåker).  
Gruppen har under tre möten tagit fram ett förslag och i detta 
infogat  framkomna synpunkter från sockenråd m.fl. som är av 
allmänt intresse. Man redovisade kortfattat resultatet. 
 
Visionen är : 
Ljungby kommun  skall vara attraktiv, möjlig och trygg att bo och 
verka i . 
 
Fyra delområden för utveckling lyfts fram. 

1. Skola och barnomsorg.  
2. Dagligvarubutiker  
3. Infrastruktur (vägunderhåll, flexibla kommunikationer,    

tidsenlig bredbandshastighet, mobilåtkomst och trygg-
hetslarm) 

4. Social gemenskap (mötesplatser, aktiviteter, förening-
ar) 

 
Den  28 april publiceras ett förslag som skall diskuteras i  refe-
rensgrupperna i kommunen.  
5 juni skall ett slutgiltigt remissunderlag vara klart.  
 
Landsbygdsrådet deltar även i den fortsatta processen, dvs 
sammanställning av diskussions- och remissunderlag. 
 
Politiska beslut tas under hösten 2009. 
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Gymnastiken 
 
Gymnastikgrupperna tar nu ett sommar- 
uppehåll men återkommer som vanligt till hös-
ten. 
 
Den 2/9 startar Pilates, den 6/9 startar grabb-
gympan och den 7/9 startar Aerobic.  
 
Gemensam avslutning för alla gymnastik-
grupperna blir den 16/12.  

Midsommar närmar sig med stormsteg 
 
Vill du vara med och arbeta med midsommarfi-
randet i Bolmsö Hembygdspark, kontakta  
styrelsen i Bolmsö Hembygdsförening, eller  
direkt till ordförande Solveig Carlsson,  
0372-910 00. 

 
Bolmsö Hembygdsförening 

Boende sökes 
 

Torp eller stuga för anställds räkning v. 29-31.  
Kontakta Tom Karlsson, Kontek Lön AB, 070 35 58 141. 

EU-uppdrag. 

 
TUSEN TACK! 
 
Till alla Er som hjälpte till vid branden i Brogård. 
 
Kerstin, Kenneth, Claes-Göran och Lisbeth med familjer 
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PERSTORPSGÅRDEN 
 
 

Perstorpsgården öppnar för visning efter beställning 
fr.o.m. 15 maj. Tel. 910 63 eller 940 27. 
 
 
 
Men! Det måste städas först och det ska ske 
lördagen den 2 maj klockan 09.00 och ons-
dagen den 6 maj klockan 13.00.  
Hoppas ni är många som vill hjälpa oss! 
Välkomna! Vi bjuder på fika. 
 
/Styrelsen 

Sommarcafé i Bolmsö Bygdegård Sjöviken 
 

Onsdagar den 24 juni, 1 juli, 8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 juli,  
5 augusti, 12 augusti.  

Kl 18.30 till 21.30 
 

Vi serverar våfflor med sylt och grädde.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Välkomna önskar Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Fre  1 08.00 Städdag Sjöviken 
Lör 2 09.00 Städning, Perstorpsgården 
Sön 3 11.00 Gudstjänst, Jonsboda Missionskyrka, Kristina Gustafsson 
  14.00 Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson 
  14.00 Brunnsbackadag, Unnaryd 
   16.00 Gudstjänst, Tannåker kyrka, Stenström 
 
Tis 5 14.00 Dagledigträff, Bolmsö FH, Rolf Wenander 
  19.00 Körövning, Tannåker 
Ons  6 13.00 Städning, Perstorpsgården 
Tor  7 15.00 Konfirmationsläsning, Bolmsö FH 
Lör 9 10.00 Fixardag, Åsarna, Tannåker 
  19.00 Cafékväll, Jonsboda missionskyrka 
Sön 10 11.00 Mässa med konfirmation, Tannåker kyrka, Gustafsson, Fall  
Mån 11 14.00  Bolmsö RK, Sjöviken, eftermiddagskaffe  
Tis 12 18.00 Promenad, Bakarbo 
  19.00 Körövning, Tannåker 
Tor 14 18.00 Symöte hos Ing-Britt Johansson 
Lör 16 18.00 Lovsångsgudstjänst, Jonsboda missionskyrka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Glad pingst  
Önskar 

Redaktörerna för Sockenbladen  
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Sön 17 09.30 Gudstjänst, Tannåker kyrka, Fall 
  11.15 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall 
  15.00 Barnmusikavslutning, Tannåker, Fall, Ringius  
  18.00 Pingstkyrkan, Barbro o Leif Eriksson 
Tis 19 18.00 Promenad, Sjöviken 
  19.00 Körövning, Tannåker 
Ons 20 12.00 MANUSSTOPP SOCKENBLADET 
Tor 21 16.00 Musikgudstjänst, Bolmsö kyrka. Barn– och ungdomskörer, 
   från Berga   
Sön 24 09.30 Mässa, Tannåker Kyrka, Eklund 
Tis 26 18.00 Promenad, Bäckanäs 
  19.00 Körövning, Tannåker 
  19.00 Vårkonsert,Sjöviken 
Sön 31 09.15 Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson 
  11.00 Gudstjänst, Tannåker kyrka, Fall 
  18.00 Församlingsmöte, Pingstkyrkan   

 


