
  

 

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  
 

Fredagen den 20 mars 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 nr 250  Utgivare: Bolmsö sockenråd  

BOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLAD    
NR 250 MARS 2009 NR 250 MARS 2009 NR 250 MARS 2009 NR 250 MARS 2009     

    
Hurra, vi blir fler!Hurra, vi blir fler!Hurra, vi blir fler!Hurra, vi blir fler!    
Folkmängden i BolmsöFolkmängden i BolmsöFolkmängden i BolmsöFolkmängden i Bolmsö----Tannåkerområdet har ökat. I procenttal den Tannåkerområdet har ökat. I procenttal den Tannåkerområdet har ökat. I procenttal den Tannåkerområdet har ökat. I procenttal den 
absolut största ökningen i Ljungby kommun. Om detta är en tillabsolut största ökningen i Ljungby kommun. Om detta är en tillabsolut största ökningen i Ljungby kommun. Om detta är en tillabsolut största ökningen i Ljungby kommun. Om detta är en till----
fällighet eller en trend kan nog ingen uttala sig om, men låt oss i alla fällighet eller en trend kan nog ingen uttala sig om, men låt oss i alla fällighet eller en trend kan nog ingen uttala sig om, men låt oss i alla fällighet eller en trend kan nog ingen uttala sig om, men låt oss i alla 
fall leka med tanken att det är det senare. Det kan vara så att de saker fall leka med tanken att det är det senare. Det kan vara så att de saker fall leka med tanken att det är det senare. Det kan vara så att de saker fall leka med tanken att det är det senare. Det kan vara så att de saker 
vi faktiskt gör betalar sig.vi faktiskt gör betalar sig.vi faktiskt gör betalar sig.vi faktiskt gör betalar sig.    
    
Tänk att det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit för att Tänk att det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit för att Tänk att det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit för att Tänk att det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit för att 
vi har en så bra affär.vi har en så bra affär.vi har en så bra affär.vi har en så bra affär.    
Tänk att det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit för att Tänk att det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit för att Tänk att det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit för att Tänk att det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit för att 
vi har en skola som utöver en bra utbildning erbjuder en lugn och vi har en skola som utöver en bra utbildning erbjuder en lugn och vi har en skola som utöver en bra utbildning erbjuder en lugn och vi har en skola som utöver en bra utbildning erbjuder en lugn och 
trygg miljö.trygg miljö.trygg miljö.trygg miljö.    
Tänk att det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit för att Tänk att det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit för att Tänk att det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit för att Tänk att det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit för att 
vi har en kulturförening som lyckats så bra. Bara den senaste före-vi har en kulturförening som lyckats så bra. Bara den senaste före-vi har en kulturförening som lyckats så bra. Bara den senaste före-vi har en kulturförening som lyckats så bra. Bara den senaste före-
ställning besöktes av ca 750 personer.ställning besöktes av ca 750 personer.ställning besöktes av ca 750 personer.ställning besöktes av ca 750 personer.    
Tänk att det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit för att Tänk att det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit för att Tänk att det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit för att Tänk att det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit för att 
vi har så många fina arrangemang i Sjöviken. Bara sommarcaféerna vi har så många fina arrangemang i Sjöviken. Bara sommarcaféerna vi har så många fina arrangemang i Sjöviken. Bara sommarcaféerna vi har så många fina arrangemang i Sjöviken. Bara sommarcaféerna 
förra året besöktes av ca 750 personer.förra året besöktes av ca 750 personer.förra året besöktes av ca 750 personer.förra året besöktes av ca 750 personer.    
Tänk att det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit för att Tänk att det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit för att Tänk att det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit för att Tänk att det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit för att 
vi har ridskolan i Östergård.vi har ridskolan i Östergård.vi har ridskolan i Östergård.vi har ridskolan i Östergård.    
Tänk att det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit för att Tänk att det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit för att Tänk att det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit för att Tänk att det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit för att 
vi har...vi har...vi har...vi har...    
    
Det finns många exempel till på saker som faktiskt görs av personer, Det finns många exempel till på saker som faktiskt görs av personer, Det finns många exempel till på saker som faktiskt görs av personer, Det finns många exempel till på saker som faktiskt görs av personer, 
föreningar och företag som också mycket väl kan ha bidragit till att föreningar och företag som också mycket väl kan ha bidragit till att föreningar och företag som också mycket väl kan ha bidragit till att föreningar och företag som också mycket väl kan ha bidragit till att 
några flyttat hit. Låt oss alltså fortsätta detta idoga arbete, tänk att några flyttat hit. Låt oss alltså fortsätta detta idoga arbete, tänk att några flyttat hit. Låt oss alltså fortsätta detta idoga arbete, tänk att några flyttat hit. Låt oss alltså fortsätta detta idoga arbete, tänk att 
det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit just därför.det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit just därför.det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit just därför.det kanske är några som bestämt sig för att flytta hit just därför.    
    

Anders OlssonAnders OlssonAnders OlssonAnders Olsson    
HovHovHovHov    
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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    
 
Sockenrådet vill informera om att policyn för annonsering m.m. i socken-
bladet nu finns att läsa på hemsidan (www.bolmso.se).  
Om någon önskar få en utskrift på papper, kontakta någon i sockenrådet så 
ordnar vi det. 
  
Gemensamt möte med Tannåkers sockenråd äger rum den 16. mars. 
 
Bolmsö sockenråd vill också gratulera vår ordförande Susanne som fyllt  
50 år! 
ETT STORT GRATTIS SUSANNE! 
 

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 
1 mars kl 14.00 Gudstjänst, Fall, Bolmsö församlingshem 
7 mars kl 15.00 Dopgudstjänst, Bolmsö kyrka 
8 mars kl 09.15 Mässa, Eklund, Bolmsö församlingshem 
14 mars kl 14.00 Dopgudstjänst, Bolmsö kyrka 
15 mars kl 11.15 Gudstjänst, Fall, Bolmsö församlingshem 
22 mars kl 14.00 Gudstjänst, Fall, Bolmsö församlingshem 
    Efter gudstjänsten: Församlingsgemenskap med  
    Kyrkstämma. Sång och musik med Thomas Gustafsson,  
    servering 
26 mars        kl 19.00 Passionsgudstjänst, Bolmsö skola 
29 mars        kl 09.15 Mässa, Eklund, Bolmsö församlingshem 
   
 
Barn och ungdom 
    Konfirmandläsning enligt uppgjort schema 
  
Övrigt 
5 mars  kl 18.30  Hela världens afton, Bolmsö församlingshem 
    Bruno Edgarsson visar bilder från sin Afrikaresa.  
    Kaffeservering och lotterier. Kyrkliga syföreningen inbjuder 
9 mars   kl 18.00  Bibelstudium, Bolmsö församlingshem 
10 mars  kl 14.00  Daglediga, Bolmsö församlingshem 
    ”Ett knippe vårsånger” Dan Krantz, Hamneda 
19 mars  kl 18.00  Symöte hos Ingegerd Gustafsson, Möcklagård 
 
 
 
 

 
  

Kyrktaxi 
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933 

 beställes dagen innan 
  

Välkomna!  
Önskar Bolmsö kyrkoråd 
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 ÅRSSTÄMMA 
Alla fiskevattenägare inom  

Bolmens fiskevårdsområdesförening, Bolmens FVOF 
är välkomna onsdagen den 18 mars kl. 19.00 

till Bolmsö bygdegård, Sjöviken 
Ärende enligt stadgarna! 

 
OBS! Vi bjuder på fiskmeny från Tiraholm 

Men för att vara med är det obligatorisk anmälan se-
nast 12 mars. 

Du kan anmäla dig på följande sätt 
E-post: birgitta.sagobygden@telia.com eller till  

Nils Ekvall tel.  0371-640 19 eller  
Lennart Karlsson 0371-702 22  

Välkoma önskar styrelsen 

ÅRSMÖTE Bolmsö södra fiskeförening 
 

Plats: Stapeled, hos Bengt-Åke. 
Datum: 10 Mars kl 19.00.  

 
Ni som har fodringar; vi måste ha dessa senast till mötet.  
En av frågorna på mötet blir; ska föreningen leva vidare?  

Fundera på det!  Hoppas på god uppslutning. 
 

Mvh. Ordföranden                   
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Härmed kallas Bolmsö församlings medlemmar tillHärmed kallas Bolmsö församlings medlemmar tillHärmed kallas Bolmsö församlings medlemmar tillHärmed kallas Bolmsö församlings medlemmar till    

    

KYRKSTÄMMAKYRKSTÄMMAKYRKSTÄMMAKYRKSTÄMMA    
som hålles i Bolmsö församlingshemsom hålles i Bolmsö församlingshemsom hålles i Bolmsö församlingshemsom hålles i Bolmsö församlingshem    

den 22 mars 2009, den 22 mars 2009, den 22 mars 2009, den 22 mars 2009,     
efter gudstjänsten kl 14.00.efter gudstjänsten kl 14.00.efter gudstjänsten kl 14.00.efter gudstjänsten kl 14.00.    

    
Se inbjudan tillSe inbjudan tillSe inbjudan tillSe inbjudan till    

FÖRSAMLINGSGEMENSKAPFÖRSAMLINGSGEMENSKAPFÖRSAMLINGSGEMENSKAPFÖRSAMLINGSGEMENSKAP    
    

ÄrendeÄrendeÄrendeÄrende    
• Fastställa valberedningen förslag på namn till direktvalt   kyrkorådFastställa valberedningen förslag på namn till direktvalt   kyrkorådFastställa valberedningen förslag på namn till direktvalt   kyrkorådFastställa valberedningen förslag på namn till direktvalt   kyrkoråd 

• Fastställa valberednings förslag på namn till fullmäktigelistan i BergaFastställa valberednings förslag på namn till fullmäktigelistan i BergaFastställa valberednings förslag på namn till fullmäktigelistan i BergaFastställa valberednings förslag på namn till fullmäktigelistan i Berga 
                        SamfällighetSamfällighetSamfällighetSamfällighet 
• Övriga valÖvriga valÖvriga valÖvriga val 
• Information från kyrkorådet och kyrkonämndenInformation från kyrkorådet och kyrkonämndenInformation från kyrkorådet och kyrkonämndenInformation från kyrkorådet och kyrkonämnden 

• Övriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågorÖvriga frågor 

VälkomnaVälkomnaVälkomnaVälkomna    

Församlingsgemenskap i Bolmsö församlingshem 
 
Söndagen den 22 mars kl.14.00. Gudstjänst med Anders Fall. 
Kaffeservering. Sång o musik av Thomas Gustafsson. 
Församlingsinformation. 
Kyrkstämma inför kyrkovalet 2009. 
 

Alla välkomna 
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TACK TILL KULTURFÖRENINGEN  
 
Ett stort TACK till Bolmenbygdens Kulturförening som med 
sin teaterföreställning "Han kom med tåget" gett liv i vår 
bygd, både för unga och gamla. Detta visar på att det finns 
aktiviteter som alla kan vara med på. Vi hoppas att det blir en ny  
teaterpjäs framöver. 
 
Bolmsö-Tannåkers Centeravdelning 

Kyrkoinformation Bolmsö församling 
 
Vid kyrkorådets senaste sammanträde beslutades att anordna 
en samling som vi kallar Församlingsgemenskap, söndagen den  
22 mars kl. 14.00, vilket innebär att vi startar med en gudstjänst. 
Därefter kaffeservering då våran kyrkoherde Thomas Gustafsson 
kommer att underhålla med musik och sång i glada toner. Vi kommer  
också att få församlingsinformation och därefter följer en kyrkstämma 
då vi ska utse kandidater till årets kyrkoval, både till direktvalt 
kyrkoråd och samfällda kyrkofullmäktige. 
Det ska anordnas en kyrkfrukost den 19 april kl. 08.00, innan guds-
tjänsten. 
Konfirmationsförhöret blir den 9 maj i Bolmsö kyrka och själva konfir-
mationen blir den 10 maj i Tannåkers kyrka. 
 
Det kommer att bli fyra stycken sommarkyrkokvällar med början den 
26 juni, programmet presenteras senare. 
 
Kyrkorådet 

SKIDSKYTTETÄVLING 
Den 14 februari var det dags för årets upplaga av Bolmsö skidskytte 
tävling. I strålande solsken från en klarblå himmel och med bländande 
vit snö, gick årets skidskytte av stapeln. 26 entusiastiska skyttar i olika 
åldrar och med varierande stil, genomförde både skidåkning och skyt-
te med bra resultat. Efteråt bjöds det på grillad korv och Bernt delade 
ut välförtjänta märken och kompetenser av olika grad. 
Monica 
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Bokbussen kommer! 
 

tors 19/3    onsdag 11/3   
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 5/3  
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 9 och 23 mars  

BOLMSÖ RÖDAKORSKRETS 
Årsstämma i Sjöviken 

 
Måndagen den 2 mars klockan 19 00.  
Sedvanliga årsstämmoförhandlingar. 
Kaffe med dopp. 
Vi avslutar med att lyssna till och se på ett urval av  
Britt-Marie Carlssons (Möcklagård) bilder från en av sina resor. 

  
VARMT VÄLKOMNA. 

Styrelsen. 

Välkommen till 
 

Åsarnas bgf i Tannåkers  
                                    Årsmöte 

 
 

Söndag den 8 mars kl. 15.00 
Vi bjuder på fika! 

 
Hur ser framtiden ut? 

Styrelsen 

All uppvaktning på min födelsedag undanbedes. Asta Stålenbring 
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Telefonkatalogen på BOLMSÖ 
 
En sista påminnelse om snabba besked om ni har  
något tillägg eller ändring till Bolmsös egna telefonkatalog. 
Uppgifter lämnas till: 
e-post: solveig.carlsson@bolmso.se 
telefon: 0372-910 00 
sms: 070-28 844 14 

 
Alla intresserade är välkomna till samrådsmöte  

för att diskutera Ljungby kommuns vindkraftsplan. 
  

Torsdagen den 12 mars kl. 18.30 i Bolmsö Bygdegård, Sjöviken.  
 

Representanter från Ljungby Kommun (kommunpolitiker) 
kommer att finnas på plats. 

 

Vi bjuder på fika. 
 

VÄLKOMNA ÖNSKAR 
 

Ljungby Kommun / Bolmsö-Tannåker LRF 
 

Ljungby kommun har tagit fram ett förslag till vindkraftsplan som 
redovisar både var det är lämpligt och var 
det är olämpligt att uppföra vindkraftverk. 
Planen finns tillgänglig på biblioteken i 
kommunen samt i Bokbussen under sam-
rådstiden 2 februari 2009 – 27 mars 
2009. Den finns också på Miljö- och bygg-
kontoret i Ljungby, men kan också laddas 
ner som en pdf-fil på Ljungby kommuns 
hemsida. Synpunkter på planen ska läm-
nas in skriftligen till kommunen (miljö- och 
byggkontoret) senast den 27 mars. 
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Eva Simonsson    Sten Liljedahl 
Turistchef o marknadsansvarig   Arbetsmarknads– och 
Ljungby kommun     näringslivschef 
       Hylte kommun 



  

 

 6 

 
Tannåkers Hembygdsförening 

håller årsstämma 
söndagen den 29 mars kl. 15.00 

 
Plats: Tannåkers Församlingshem 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar  

Föreningen bjuder på kaffe 
Alla hälsas   

        Varmt välkomna     
   

Styrelsen genom 
Bertil Rosenlindh 

Nytt landsbygdsprogram för Ljungby kommun 
Just nu pågår arbetet med en revidering av Ljungby kommuns landsbygds-
program. Kommunala tjänstemän och Landsbygdsrådet med sex represen-
tanter från lokala utvecklingsgrupper har till alla utvecklingsgrupper och före-
tagarföreningar i kommunen ställt frågan :  
 

Vad vill du/ni förändra och utveckla i er ”bygd”?   
 
Svaren kommer att utgöra grunden i Kommunens landsbygdsprogram för 
2009-2012 och skall lämnas senast 7 april.  
 
Bolmsö och Tannåker sockenråd hade under 2008 flera gemensamma mö-
ten där  sockenbor kom till tals rörande utvecklingsfrågor. Områden man då 
ansåg viktiga att utveckla var bla  
Kommunikationer, kultur, aktiviteter och information för besökande, nya verk-
samheter/företag samt boende.  
Bolmsö och Tannåkers sockenråd har ett gemensamt möte den 16 mars 
på Åsarna kl 19.00. Då skall vi bla  diskutera ovanstående fråga. Alla 
sockenbor är välkomna att delta vid mötet. 
Vi kommer då även att ta ställning till om vi skall sammankalla till ett extra 
utvecklingsmöte. 
Förslag och synpunkter kan du även lämna till Solveig Carlsson eller Birgit 
Nyberg som båda är ledamöter i Ljungby kommuns landsbygdsråd. 
 
Solveig Carlsson      Birgit Nyberg 
Tel :0372-91000     Tel: 0372-93091 
e-post.: solveig.carlsson@bolmso.se   e-post:birgit.s.nyberg@privat.utfors.se 
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Påskauktion i Bolmsö Bygdegård 
 
Lördagen den 4 april kl 18.30 planerar vi att ha en påskauktion med samma 
inriktning som tidigare år, d.v.s. påskbuffé, lotterier, auktion och förhopp-
ningsvis lite annan underhållning. 
 
Men vi behöver ert stöd för att det skall bli av, hör gärna av er till oss i styrel-
sen om ni kan hjälpa oss på något sätt.  
 
Vis av tidigare erfarenheter så ber vi fågelholkssnickarna att starta upp pro-
duktionen i god tid, liksom ostkakebakare, stenugnsbakarna och kanske vi i 
år kan få några sötostbakare också att hjälpa oss, eller vad ni nu vill göra. 
 
Solveig Carlsson, Håringe 0372-910 00, solveig.carlsson@bolmso.se 
Britt-Marie Andersson, Håringe, 0372-91135, britt-marie.a@bolmso.se 
Bernt Andersson, Håringe, 0372-91135, bernt.a@bolmso.se 
Anders Johnsson, Perstorp, 0372-91018, 070-070-64 91018 
Jonny Palm, Perstorp, 0372-91023, 070-66 77 915 
Tommy Björkman, Nedregård, 0372-17165, 070-5497400 
Håkan Wiktorsson, Boo, 0372-91024, hakan.wiktorsson@bolmso.se 
Anders Olsson, Hov, 0372-91113, anders.olsson@proveus.se 
Gunvor Andersson, Bjurkaberg, 0372-91153, gunvor.andersson@ljungby.se 
 
Med förhoppning om att vi tillsammans skall göra en 
härlig helkväll tillsammans, båda unga och gamla och 
med  både nya och välbekanta ansikten. 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

”Hela världens afton” 
före detta Lutherhjälpsaton 

 
Torsdagen den 5 mars klockan 18.30 

i Bolmsö Församlingshem 
 

Bruno Edgarsson visar bilder från Afrika 
Kaffeservering och lotterier 

 
Alla är hjärtligt välkomna 

Bolmsö Kyrkliga Syförening 
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Valborgsmässoafton på Bolmsö 
 

Välkomna till Bolmsö Bygdegård Sjöviken på Valborgsmässoafton 
2009. 

 
I år hoppas vi på att  kunna ordna en särskilt intressant  

valborgsmässotalare. 
 

Mer om detta i nästa Sockenblad. 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

 
Kom och se 2009 års modeller  
av tvättar! 
 
Visning på Granholmsvägen  
söndag 8 mars från kl. 08.00 
 
GRATIS PROVTVÄTT! 
 

Välkomna önskar Auto-Active 
Mattias Wallethin 

PINGSTKYRKAN I TANNÅKER 
 
Sön 8/3 klockan 18.00  Holger Nilsson (ansvarig utgivare av  
     tidskriften Flammor) 
 
Sön 22/3 klockan 18.00 Mark Munro 
 
Välkomna! 

All uppvaktning undanbedes. 
Bojan 
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Bolmenbygdens
kulturförening
Bolmenbygdens
kulturförening

 
 
 
 
 
 
 
 

Tack, hela publiken!  
 
Ca 750 personer såg musik- och teaterföreställningen ”Han kom med 
tåget”. Vi är riktigt stolta över att ha lockat så många och tyvärr fick 
inte alla som ville plats på extraföreställningarna. Vi har fått många 
nya medlemmar och flera vill vara med i nästa produktion. Det bådar 
gott för framtida kulturproduktioner i Bolmenbygden!  
Medlemsavgiften för barn och ungdomar (7-20 år) är 50:- och 100:- 
för vuxna. Enklast är att sätta in avgiften på bankgiro 5861-4868. 
 

Årsmöte 
Söndagen den 22 mars kl 15:00 håller vi årsmöte i Sjöviken.  
Vi planerar för ny kulturutövning i Bolmenbygden men också för 
”spionage” på andra kulturutövare. Efter mötet, tittar de som vill, på en 
inspelning av föreställningen. Valberedningen består av Mats Ing-
marsson, Sonja Pettersson och Isabelle Schäring.  
Alla medlemmar är välkomna! 
/Styrelsen 
Irene, Magnus, Solveig, Bertil, Anton, Alexander och Rosalina 

Promenader i mars 
 
Tisdagen den 3 mars klockan 14.00, Tannåker.  
Vi avslutar med kaffe i affären för dem som önskar. 
 
Tisdagen den 17 mars klockan 14.00, Lunnagård. 
Tisdagen den 24 mars klockan 14.00, Stapeled. 
Tisdagen den 31 mars klockan 14.00, Håringe. 
 
Välkomna Kajsa S.  
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Energimässa i Bolmsö Bygdegård 
 
Söndagen den 15 mars kl 10-15 är det Energimässa i Bolmsö Bygde-
gård Sjöviken. 
 
NIBE kommer att vara på plats. Förutom Claes Gauffin har de med sig 
säljare och även en av deras installatörer. 
 
CTC finns på plats genom sin installatör Thomas Ivansson, Sunnaryd. 
 
Energiplöjning i Kulltorp kommer. De är ett företag som arbetar med 
flera olika fabrikat och kan såväl bergvärme, ytjordvärme, sjövärme 
m.m. 
 
Vi räknar med att få något företag som kommer och kan svara på  
frågor om pellets och pelletseldning. 
 
Kanske får vi med oss någon mer. 
Håll utkik på anslagstavlorna, mer info kan komma innan den 15 
mars. 
 
Det kommer att finnas kaffe samt varm korv att köpa.  
 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
 
 

Vi ser finalen tillsammans 
 
Lördagen den 14 mars är det final på den svenska Melodifestivalen.  
Den ser vi tillsammans i Bolmsö Bygdegård Sjöviken. 
Välkomna från kl 19.00. Det blir knytkalas, d.v.s. ni tar med er mat och 
dryck till er själva (och gärna lite till). Kaffe kokar vi på plats och en 
liten kaka skall vi också kunna ordna.  
Så lägger ni en slant i Byggefanten som betalning… 
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”Livets första högtider, Dop och Konfirmation” 
Lördag 28 mars – Söndag 29 mars 2009 

 
Välkomna till Bolmsö Hembygdsförenings utställning ”Livets första 
högtider, Dop och Konfirmation”. 
Utställningen är i Bolmsö Bygdegård Sjöviken och öppettiderna är kl 
13-18 både lördag och söndag. Kaffeservering båda dagarna. 
Det kommer att vara olika programpunkter kl. 14.00 och 16.00 varje 
dag. 
Vi börjar på lördagen kl. 14.00 med komminister Ingemar Svennebring 
som berättar från sitt yrkesliv kring dop och konfirmation samt kanske 
om några minnen från Bolmsötiden också. 
 
Dopet: 
Här kommer du att få se dopminnen av olika slag, dopkläder, dopbe-
vis, dopskålar m.m. 
 
Konfirmationen: 
Många fotografier med ett spann på över 100 år, några klädesplagg, 
minnen från konfirmationen, berättelser, psalmböcker, biblar m.m. 
 
Det färdiga programmet kommer vi att presentera på anslagstavlorna i 
bygden. 
Ni som har föremål till utställningen ber vi kontakta styrelsen, inläm-
ning sker till styrelsen innan eller senast på fredagen den 27/3 från kl 
19.00 i Bolmsö Bygdegård Sjöviken. 
 
Solveig Carlsson, Håringe 0372-910 00, solveig.carlsson@bolmso.se 
Eva Johansson, Kyrkbyn, 0372-91028 
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, he-
len.bengt@gamma.telenordia.se 
Rolf Nilsson, Kärragård, 0372-94136, 070-6662026 
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Skytteprogram Bolmsö SKF mars 
 

Datum Klockan  Plats Ansvariga/Övrigt 
 
Ti 3/3 18.00* Luftgevär träning Bolmsö Skola Stefan L+Ulf 
Lö 7/3  Älmhultsträffen Älmhult Anmälan senast ca 26/2 
Ti 10/3 18.00* Luftgevär träning Bolmsö Skola Kent+Stefan L 
Lö 14/3 09.30 Luftgevär träning Bolmsö Skola Olle+Magnus 
   (Riksfinal Skyttiaden) 
Ti 17/3 18.00* Luftgevär träning Bolmsö Skola Stefan J+Kent 
Lö 21/3 09.30 Luftgevär träning Bolmsö Skola Pernilla+Olle 
Ti 24/3 18.00* Luftgevär träning Bolmsö Skola Stefan L+Pernilla 
Lö 28/3  LIONS CUP Söraby/Rottne Anmälan senast ca 19/3 
Ti 31/3 18.00* Luftgevär träning Bolmsö Skola Stefan L+Magnus 

 
*Tisdagar: Räkna med att vi börjar plocka fram utrustningen klockan 17.30. 

 
För att få pris vid avslutningen måste man vara med minst 8 gånger på träningar. 

Anmälan till tävlingar görs i god tid innan varje tävling till Stefan L eller Kent. 
 

Välkomna hälsar Bolmsö Skytteförening 
 

Se även www.bolmsoskytte.com  
Tävlingar/Resultat i Småland - www.tioetta.com  

 

Årsmöte med Bolmsö IF 
 

Söndagen den 8 mars kl 15.00.  
Skolans matsal, vi bjuder på fika. 

 Alla hjärtligt Välkomna 
 

Styrelsen 

Tips på en intressant hemsida 
 
Historiska museet har på sin hemsida en sökfunktion där man kan 
söka bland museets samlingar: 
http://mis.historiska.se/mis/sok/sok.asp 
Man kan söka på olika sätt, t.ex. vad som är hittat på en viss plats el-
ler om man söker ett visst föremål 
Hälsningar // Solveig Carlsson, Håringe 
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Befolkningsutvecklingen Bolmsö och Tannåker 
 Datum    Antal Bolmsö  Antal Tannåker 
 2007-12-31       370     195 
     195 män    106 män 
     175 kvinnor     89 kvinnor  
 2008-12-31    388     191  
     200 män    106 män 
                188 kvinnor     85  kvinnor 
Förändring             + 18      -  4 

Vägstämma Håringe 
 

Kallelse till ordinarie vägstämma med Håringe vägsamfällighet. 
Söndagen den 8 mars kl. 14.00 hos  

Christer Eriksson och Gullie Stansert, Sjöåsen. 
 

För att Christer och Gullie ska veta hur många de ska ordna fika till;  
anmäl gärna deltagande till dem på telefon 0372-911 32 

Styrelsen 

Kallelse till 
Stämma med: 

 
Adolf Svenssons stiftelse, August och Ida Söders stiftelse, 

Manfred och Emma Hagströms stiftelse, samt 
Systrarna Ellen Hagström och Selma Emanuelsson donation. 

 
Bolmsö församlingshem, sön 5 april kl.14.00 

Fika 
Samtliga boende i Bolmsö ursprungliga församling 

Bolmsö, Bolmsös Västerland och Toftnäs 
äro innerligen välkomna. 

Styrelsen  

TACK! 
Min tid i affären slutade tidigare än planerat, MEN optimist som jag är, 
tror jag våra vägar möts igen! 
Tack till er alla, för de många goá stunder och alla skratt vi delat. 
På återseende.....              Monica Rigbert 
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Sön 1 14.00 Gudstjänst, Fall, Bolmsö Församlingshem 
  16.00 Gudstjänst, Mässa Gustafsson, Tannåker kyrka 
  19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola 
Mån 2 19.00 Bolmsö Rödakorskrets ,Årsstämma, Sjöviken 
  20.00 Aerobics, Bolmsö Skola 
Tis 3 14.00 Promenad, Tannåker  
  18.00 Luftgevär, träning, Bolmsö Skola 
Ons 4 19.30 Pilates, Bolmsö Skola 
Tor 5 18.30 ”Hela världens afton”, Bolmsö Församlingshem 
Lör 7  Skytte, Älmhultsträffen, Älmhult 
  15.00 Dopgudstjänst, Bolmsö kyrka 
Sön 8 09.15 Mässa, Eklund, Bolmsö Församlingshem  
  14.00 Gudstjänst, Gustafsson, Tannåker kyrka 
  14.00 Vägstämma Håringe 
  15.00 Årsmöte Bolmsö IF, Sjöviken  
  15.00 Årsmöte, Åsarnas bgf, Tannåker   
  18.00 Tannåkers Pingstkyrka, Holger Nilsson 
  19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola 
Mån  9 18.00 Bibelstudium, Bolmsö Församlingshem  
  18.30 Företagsamma Bolmenbygden, Tallklinten  Odensjö  
  20.00 Aerobics, Bolmsö Skola 
Tis 10 14.00 Dagledigträff, Bolmsö Församlingshem 
  18.00 Luftgevär, träning. Bolmsö Skola 
  19.00 Årsmöte Bolmsö södra fiskeförening, Stapeled 
Ons 11 19.30 Pilates, Bolmsö Skola 
Tor 12 18.30 Samrådsmöte Vindkraftsplan, Sjöviken 
Lör 14 09.30 Luftgevär träning, (Riksfinal Skyttiaden), Bolmsö Skola  
  14.00 Dopgudstjänst, Bolmsö kyrka 
Sön 15 09.30 Gudstjänst, Fall, Tannåker kyrka 
  10.00   Energmässa, Sjöviken 
  11.15 Gudstjänst, Fall, Bolmsö Församlinghem 
  19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola 
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Mån 16 19.00 Gemensamt sockenråd, Bolmsö o Tannåker , Åsarna. 
  20.00 Aerobics, Bolmsö Skola 
Tis 17 14.00 Promenad, Lunnagård 
  18.00 Luftgevär träning, Bolmsö Skola 
Ons 18 19.00 Årsstämma, Bolmens FVOF, Sjöviken 
  19.30 Pilates, Bolmsö Skola 
Tor 19 18.00 Symöte , Ingegerd Gustafsson, Möcklagård  
Fre 20 12.00 Manusstopp sockenbladet 
Lör  21 09.30 Luftgevär träning, Bolmsö Skola 
Sön 22 14.00 Gudstjänst, Fall, Bolmsö Församlingshem, 
   därefter Församlingsgemenskap med Kyrkstämma   
  15.00 Årsmöte, Bolmenbygdens kulturförening, Sjöviken 
  16.00 Mässa, Eklund, Tannåker Kyrka 
  18.00 Pingstkyrkan, Mark Munro 
  19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola 
Mån 23 20.00 Aerobics, Bolmsö Skola  
Tis 24 14.00 Promenad, Stapeled 
  18.00 Luftgevär träning, Bolmsö Skola 
Ons 25 19.30 Pilates, Bolmsö Skola 
Tor 26 19.00 Passionsgudstjänst, Bolmsö skola 
Lör 28  Skytte, LIONS CUP, Söraby/Rottne 
  13.00   Utställning ”Livets första högtider”, Sjöviken  
Sön 29 09.15 Mässa, Eklund, Bolmsö Församlingshem 
  13.00   Utställning ”Livets första högtider”, Sjöviken 
  11.00 Gudstjänst Fall, Tannåker kyrka  
  15.00 Årsstämma Tannåkers Hembygdsförening, Tannåker FH 
  19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola 
Mån 30 20.00 Aerobics, Bolmsö Skola  
Tis 31 14.00 Promenad, Håringe 
  18.00 Luftgevär träning, Bolmsö Skola 
  19.00 Passionsgudstjänst, Gustafsson, Tannåker kyrka 


