BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 347 APRIL 2017
Hej alla sockenbladsläsare.
När jag nu sitter här och skriver denna förstasida, tittar jag ut genom
fönstret och begrundar
en klar blå alldeles molnfri lördagshimmel, visst är det underbart att
vårkänslorna börja komma.
Jag vill börja med att tacka fibergruppen som gjort ett fantastiskt
arbete för att ge oss
Bolmsöbor det underbara Fibernät till den extremt låga kostnaden,
tack alla i gruppen för detta.
Detta har definitivt underlättat för oss som driver företag, med stora
filer som skickas fram och
tillbaka, ett nu snabbt och lättare arbete.
Det vi kan glädja oss åt är att det verkar som om landsbygden växer
snabbare än tätorten vad gäller
befolkning, vilket är borde vara positivt för Skola, affär samt mer
service ute på landsbygden.
Låt oss tro att detta fenomen håller i sig så kan detta borga god
grund för att kommunerna
tvingas satsa mer pengar även utanför 50 skyltarna.
Trots allt är vi många som bor och verkar utanför tätorterna.
Nu när våren börja spira så låt växtligheten som nu börja om från
noll även smitta av sig på
Kommunerana så att även de börja från noll och ge mer till hela
kommunen, både stad och
Landsbygd och som gynnar alla kommuninvånare var helst de vill
bo och verkar.
Tack för mig!
Fredrik i Kyrkbyn

Vi är Bolmsö sockenråd
Susanne Ingemarsson, Tjust Lunnagård
susanneilund@bolmso.se

Ordförande
0372-941 41

Britta Johansson, Boo
britt_aj@hotmail.com

Sekreterare
0372-911 82,
0733 56 54 11

Claes Gauffin, Ängarna
cgauffin@live.com

Kassör
0372-941 56

Anders Olsson, Hov
anders.olsson@bolmso.se

0372-911 13

Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn
fredrik.bjornkvist@omnicab.se

0372-911 22

Mattias Bjurka
bjurka-mattias@hotmail.com

0727 00 40 92

Monica Johansson, Backegården

0372-941 95

Lena Adolfsson, Bollstad Södregården

0372-940 19

Webbredaktör: Maria Granlund, Bollstad Fällan
maria.granlund@bolmso.se
0372-941 31
Redaktör för bladet: Sara Karlsson, Tannåker Klockaregård 2
sara.karlsson@ljungby.nu
0703 44 61 05

Aktuellt
Ni som vill ha sockenbladet året runt i er brevlåda. Var vänlig klistra
fast medföljande dekal på brevlådans framsida. Ett tips är att tvätta av
ytan med T-Röd först så fäster den bättre.
Sitter det ingen dekal på brevlådan kommer det inget sockenblad i fortsättningen.
Julinumret delas ut till alla. Vi uppmanar även alla att märka er brevlåda med namn!
Bolmsö sockenråd
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Bollsta Brygga—Säsong 2017
Nu är det säsongsstart vid Bollsta Brygga!
29/4, Vårstädning, mindre underhåll och iläggning av bommar.
Vi startar kl. 9.00 och håller på så länge vi behöver. Föreningen bjuder
på korv till lunch.
Välkomna till en ny härlig säsong!
Styrelsen

Sommarjobb önskas

Film- och pizzakväll
på påsklovet!
Under påsklovet, onsdagen den 12/4 kommer vi att anordna en film och Pizzakväll för ungdomar.
Vi träffas i bygdegården klockan 18:30 för att tillsammans baka våra pizzor,
och efter vi ätit tittar vi på filmen Storkarna.

Om det är någon som behöver sin gräsmatta klippt någon gång under
sommaren, klipper jag gärna.
Du kan nå mig på: E-mail: thestarhacker@gmail.com
Mobil: 072-205 83 84
Mvh Samuel Åkesson, Bollstad Skogshäll 1, Bolmsö

Årsmöte söndagen den 23 april kl 16.00
Bolmsö skolans matsal !
Varmt välkomna vi bjuder på fika!
Styrelsen Bolmsö IF
Eklunds Metall - Belysning tillverkat och designat på Bolmsö
Gör ett besök hos oss eller i vår webshop.
Närproducerad svensk belysning direkt utan mellanhänder.
Öppet när du har tid.

Filmens åldersgräns: från 7 år. (Under 7 år i målsmans sällskap.)

Arrangemanget är gratis, men vi ser gärna fler medlemmar i Bygdegårdsföreningen.
Inträdesavgiften är 100:- och för närvarande är det ingen årsavgift.

www.eklundsmetall.selloshop.se
www.eklundsmetall.se
070-5633294

Naturligtvis blir det popcorn till filmen!
Vi beräknar att vi är klara ca kl.21:30
Välkomna!
Bolmsö Bygdegårdsförening
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Tavlan och grunden berättar
I min morfars (Gunnar Rambergs) föräldrahem finns det en liten tavla
med texten "Jesus kommer snart". Jag har ofta tittat på tavlan och tänkt
på det allvarliga budskapet. Det var efter vad jag har förstått, min
mammas farbror, Georg, som hade satt upp tavlan.
Georg blev en kristen när väckelsen gick över bygden.
Hilma från Rumestad berättade för min mamma hur de hade hört Georg gråta och bedja om sina synders förlåtelse vid en vedkubbe, när de
en gång gick förbi.
Georg blev en verkligt kristen. Hans önskan var att bygga ett pingstkapell på sin gård Rykull. Han började bygga men det hela avstannade
eftersom Svenska kyrkans menade att det planerade kapellet delvis låg
på deras mark.
Grunden finns kvar idag.
Anna Milston

Följ med till Växjö
Lördagen den 22 april inbjuder Bolmsö Hembygdsförening alla intresserade att följa med på en resa till Växjö och Kulturarvscentrum Småland.
Vi avreser kl 08 från Bolmsö kyrkby och vårt mål ligger vid Smålands
museums föremålsmagasin på Pinmon, Norremark området i Växjö.
Kl 09:30 beräknas vi vara där och då finns det fika till oss.
Kl 10-12 blir vi guidade på Kulturarvscentrum Småland och får ta del
av Smålands museums arkiv, bibliotek och samlingar samt Kronobergs
-arkivets arkiv, bibliotek och fansamling. Vi får komma in i de så kallade öppna magasin samt att vi också får se Gunnar Ells samling.
För er som har tillgång till internet kan ni läsa mer på
www.kulturparkensmaland.se
Sedan åker vi och äter lunch, vi har tänkt åka till Samarkand och deras
mattorg med olika restauranger att välja på. Efter det finns det en plan
för ännu ett intressant besök, men det är ännu inte helt klart.
Beräknar hemkomst på Bolmsö kl 16-17 tiden

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Månadsmöte
3 april kl 18-20 Bolmsö församlingshem
Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe
Våffelkalas
8 maj kl 14 bjuder vi alla på våfflor i Sjöviken
Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?
Ring ordf. Birgitta W 070-2691129
elller gå in på redcross.se
Glöm inte att anmäla att du vill tillhöra
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets

Resan är som sagt öppen för alla intresserade, oavsett var man bor och
det behövs inget medlemskap i föreningen att följa med.
Kostnaden beräknas till 200:- per person plus att man betalar sin egen
lunch.
Anmälan till någon i styrelsen i Bolmsö Hembygdsförening, se styrelsens uppgifter på annan plats i bladet. Senast Påskdagen den 16 april.
Eller till hembygd@bolmso.se
Bolmsö Hembygdsförening

Båtplats—Säsong 2017
Det finns lediga båtplatser vid Bollsta Brygga för kommande säsong.
Vid intresse kontakta: Stefan Johansson, Tel 070-626 01 72 eller
Leif Bjurka, Tel 070-530 13 13
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Boende önskas!
Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Mycket på gång i vår, på annat håll i bladet kan ni läsa om:
Ungdomsaktivitet 12 april med film och pizza
Valborgsmässoafton 30 april
Städdag 1:a maj
Lördag 6 maj 1920-tal kväll
Våffelservering i sommar
Styrelse
Vid årsmötet omvaldes styrelsen och den består av:
Solveig Carlsson, Håringe, ordförande och sekreterare
Jonny Palm, Perstorp, kassör
Emelie Bjurka, Bollsta, Ungdomsansvarig
Anders Johnsson, Perstorp
Anders Olsson, Hov, Brandskyddsansvarig
Håkan Wiktorsson, Boo, ledamot
Bernt Andersson, Håringe, ledamot
Gunvor Andersson, Bjurkaberg, Kulturansvarig, ersättare
Tommy Björkman, Nergård, ersättare
Byggetapp II med fokus på Ungdom och Kultur
Nu startar arbetet med att finansiera bergsetapp II i det stora Bygdegårdslyftet och det i samverkan med Skytteföreningen och Kulturföreningen. En ansökan till Arvsfonden kommer att skickas in nu i vår.
Ekonomiskt stöd kan ges till bygdegårdsföreningen, via Bg 893-5157
eller Swish 123 281 71 53. Medlemskap kostar 100:- per person
Bolmsö Bygdegårdsförening

Min bror (Patrik Bjurka, Bollstad) har flyttat till Bolmsö, och efter ett
par besök är nu jag och min sambo också sugna på att flytta söderut. Vi
letar därför efter ett helårsboende att hyra eller köpa. Allt kan vara av
intresse, så tveka inte att ta kontakt med oss!
076-2279974 eller: johanssonmaria@hotmail.se
Vänligen
Maria Johansson och Andreas Göranzon

Ordinarie Stämma
Delägare hälsas välkomna till 2017 års Ordinarie Stämma för
Bolmstads i Bolmsö Samfällighetsförening.
Stämman kommer att hållas hos Håkan och Birgitta Elisson,
Tomten den 27/4 kl 19.00.
Styrelsen

Onsdag 12/4, 10/5, 7/6, 5/7, 30/8, 27/9
Tannåker/affär
15.10—15.25

Torsdag 6/4, 4/5, 1/6, 29/6, 24/8, 21/9
Färle
14.40 - 14.55

Skällandsö
Flahult

Granholmsvägen
Håringe

15.00 - 15.30
15.45 - 16.00

Torsdag 20/4, 18/5, 15/6, 10/8, 7/9

Bolmsö kyrkby

16.35 - 16.50

Hölminge

Perstorp

16.55 - 17.10

15.45—16.00
16.40—17.00
14.35 - 14.50

Stapeled
15.30 - 15.45
Österås
17.15 - 17.30
Skogshäll
15.50 - 16.05
Bolmsö skola 10.15-11.20: 25/4, 9/5, 23/5, 29/8, 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11
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Rädda affären och macken i Tannåker
genom crowdfunding
Bolmsö med omnejd måste ha kvar sin affär och mack i Tannåker! Det
kräver engagemeng från oss alla.
Jag har ett förslag; Starta en crowdfunding. Detta innebär att alla som
är intresserade av att affären och macken blir kvar bidrager med en liten eller stor summa till en crowdfunding för att rädda affären och
macken. Jag har mycket goda erfarenheter av detta när den gamla Vikabrödsfabriken i Stora Skedvi räddades av oss alla som bidrog och
man kan nu njuta av Sveriges bästa knäckebröd under nya ägare och
varumärke, Skedvibröd.
När jag genom familjen Söderbergs utmärkta inlägg nyligen i Bolmsöbladet fick klart för mig, i lite större detalj, vilka orsakerna är till att
situationen för affären och macken är akut så framkommer ju att brandskyddade fönster och viss sanering är ett par huvudproblem. En crowdfunding organiserad genom t.ex. hembygdsföreningarna i Tannåker och
på Bolmsö skulle ju lätt komma upp i de belopp som krävs för de åtgärdena. I fallet Skedvibröd samlades mest genom små bidrag (någon
hundra till tusenlapp) ca en halv miljon kronor in och fabriken (och
bygdens stolthet samt en viktig lokal arbetsgivare) kunde komma igång
med nya vedeldade ugnar och har blivit en stor succé.
Det brådskar med engagement och åtgärd.

Kulturföreningen bjuder in
Årsmöte söndagen 2 april kl 15:00 i Sjöviken. I samband med förra
sockenbladet delades kallelse och dagordning ut i brevlådorna i Tannåker och på Bolmsö.
Alla val är förberedda och om man vet någon som är sugen på att jobba
med kultur i Bolmenbygden så kontakta
Bengt Jonsson på Granholmsvägen eller Anette Johansson i Kärragård.
Konsert i Sjöviken 4 april

Det som tidigare var kommunala musikskolan är nu breddad och en
kulturskola. Den årliga vårkonserten i Sjöviken är tisdagen den 4 april
kl 19. Det brukar vara många på scenen och fina musikupplevelser!
Kulturföreningen bjuder alla barn på fika och vuxna betalar 40 kr.

Öppet styrelsemöte
Alla som vill vara med och förgylla Bolmenbygden med kultur i alla
former är välkomna till öppet styrelsemöte i sjöviken söndag 9 april kl
15:00. Vi bjuder på fika.
Välkomna!
Anette Jonsson, Angelica Karlsson,
Anton Johansson, Irene Olofsson,
Mats Ingemarsson, Marion Koomen &
Solveig Carlsson

Urban Forsum
Bollstad 1:40 samt Strängnäs

Bolmsö norra fiskeförening
Inbjuder till Årsmöte
onsdag 5 april kl 19:00 i

Bolmsö Församlingshem
Program: förhandlingar, kaffe, bilder
VÄLKOMNA!

OBS: Styrelsen samlas 18:30

Polisen i Ljungby tel: 010-562 22 27
Detta är ett telefonnummer till Polisen lokalt i Ljungby.
Det är bemannat dygnet runt och kan användas som alternativ till
tel: 114 14 som kan vara svårt att komma fram på och där den som
svarar kan sitta var som helst i landet.

OBS! Vid akuta situationer, ring 112, som alltid.

ORDF.
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Programblad april 2017

söndag

2 11.00 Högmässa i Tannåker
15.00 Årsmöte Kulturföreningen, Sjöviken
16.00 Utan Omsvep, Bolmsö församlingshem

Programblad april 2017
fredag

11.00 Gudstjänst Bolmsö

lördag

15 12.00 Manusstopp för bladen

söndag

16 09.30 Gudstjänst Bolmsö
11.00 Högmässa Tannåker

Skytte, Smålandsmästerskap, Alvesta

16.00 Pingstkyrkan

måndag

3 18.00 Röda Korsets månadsmöte, Bolmsö församlingshem

tisdag

4 18.00 Luftgevär, skolan

tisdag

18 18.00 Luftgevär, skolan

torsdag

20 15.00 Symöte Göta Pettersson

onsdag

19.00 Vårkonsert i Sjöviken, Kulturskolan
Årsmöte Bolmsö N fiskeförening, Församlingshem5 19.00 met

torsdag

6 19.00 Sockenrådens gemensamma möte

lördag

söndag

9 09.30 Gudstjänst, Bolmsö
10.00 Gudstjänst i Missionshuset

20.00 Högmässa Bolmsö
22 08.00 Resa till Kulturparken Småland
09.00 Skytte, föreningsmästerskap o avslutning
söndag

23 16.00 Årsmöte Bolmsö IF, skolan

10.30 Brödauktion

09.30 Gudstjänst Tannåker

15.00 Öppet styrelsemöte, Kulturföreningen, Sjöviken
tisdag

11 14.00 Daglediga i Tannåker

torsdag

27 19.00 Årsstämma för Bolmstads i Bolmsö Samhällsförening

lördag

29 09.00 Vårstädning Bollsta Brygga

18.00 Luftgevär, skolan
onsdag

12 18.30 Film- och pizzakväll Sjöviken
Uppstart av studiecirkeln "Torp i Tannåker",
19.00 församlingshemmet

torsdag

söndag

30 17.00 Högmässa Bolmsö
19.30 Valborgsbål, Bolmsö

13 19.00 Getsemanestund i Missionshuset
20.00 Mässa, Bolmsö

fredag

10.00 Städning av Tannåkers hembygdspark

20.00 Valborgsbål, Gavlö strand
måndag 1/5

Städdag i Sjöviken

14 09.30 Gudstjänst Tannåker
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Våffelcafé
Tiden går fort nu,
våren är på intågande med full fart,
och snart är sommaren här också.
Då är det dags för Våffelcafé i
Bolmsö Bygdegård Sjöviken igen.
Jag har även i år fått ansvaret för detta.
Så är det någon som vill vara med och hjälpa till så bara att höra av sig
till mig. På årsmötet den 13 mars gick det runt en lapp med de olika
datumen, många som ville hjälpa till som bokades upp en del datum
redan men några finns kvar. De datum som inte är bokade är: 12 juli
och 19 juli.
Datum för våffelcafé är:
28 Juni, 5 Juli, 12 Juli, 19 Juli, 26 Juli, 2 Augusti, 9 Augusti.
Med Vänliga Hälsningar
Sandra Carlsson
070-58 911 99
sandra.carlsson@bolmso.se

Bolmsö Hembygdsförening
Bolmsö Hembygdsförening har haft årsmöte och det blev lite förändringar i styrelsen. Britta Kristiansson avgick och vi tackar henne för
mångårigt gott arbete i styrelsen.
På senaste styrelsemöte konstituerade sig styrelsen och har nu följande
utseende:
Solveig Carlsson, Håringe, ordförande
Olle Josefsson, Perstorp, vice ordförande
Helén Johansson, Lida, kassör
Annette Johansson, Kärragård, sekreterare
Eva Johansson, Solsätra, ledamot
Anna-Lena Wiktorsson, Boo, ledamot
Kenneth Petersson, Brogård, ledamot
Rolf Nilsson, Kärragård, ersättare
Helge Grahnquist, Hassle, ersättare

0372-91000
0372-91155
0372-94149
0372-94137
0372-91028
0372-91024
0372-91071
0372-94136
070-645 28 25

Vi har också en e-postadress som är hembygd@bolmso.se

Sommarjobb 2017

Under våren kommer arkivet i Sjöviken att göras klart och vi planerar
att göra arbete i Bolmsö Hembygdspark för att förbättra området mellan stugorna och färjan.

Styrelsen för Perstorpsgården söker någon som är intresserad av att
hjälpa oss med guidningen av Perstorpsgården i sommar.
Ung eller äldre, spelar ingen roll, bara du är intresserad!

Städdagar i Perstorpsgården, 2017

Vi vill försöka hålla öppet för allmänheten under tiden 11/7 - 11/8,
12.00 - 16.00 tisdag – fredag.

Välkomna att hjälpa till med städningen av Perstorpsgården.
6 maj kl 09.00 och 8 maj kl 14.00.

Arbetsuppgifterna är:
Guidning, rensa rabatter, klippa gräs, ev. målningsarbete.
Ansökan lämnas till Christina Andersson, tel 911 47
14

Bolmsö Hembygdsföreningen

Ju fler vi är, desto roligare och fortare går det!
Vi bjuder på kaffe med tilltugg!
Perstorpsgården
Susanne Ingemarsson o Christina Andersson
15

Eva i Hov
Din lokala Florist på Bolmsö.
Jag hjälper dig med din beställning om det är
Arrangemang, buketter,
sorgbinderi, bröllops binderier,
planteringar,
Påskblommor, sommarplantor m. m

Dans Midsommardagen
i Hov, Bolmsö 24 juni kl 21.00-01.00
I år kommer Ninnas orkester
från Anderslöv att spela upp till dans
Servering: KG WALDERMARS

Välkomna Eva i Hov
0705394170
Gå gärna in på min hemsida www. evaihov.se

Välkomna till att dansa loss. Det är nionde året som vi ordnar dans.
Arrangör: Familjen Kristiansson 0706 55 22 76

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF april 2017
2

Smålandsmästerskap, Alvesta

4

18.00

Luftgevär skolan

Johan o Catrine

11

18.00

Luftgevär skolan

Sven o Olle

18

18.00

Luftgevär skolan

Catrine o Stefan

22

9.00

Föreningsmästerskap/
avslutning

Alla

Välkomna! Hälsar Bolmsö skytteförening
Vill du bli medlem i skytteföreningen så kontakta
Stefan Kristiansson 0705 20 32 29 eller
Catrine Olsson 0767 71 49 33
Se även www.bolmso.se/skytte
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Här går ”bussen” 6 gånger om da’n!
Vet du om att Ljungby kommun erbjuder samordnade kollektiv-, färdtjänst- och sjukresor på
vardagar? Du hämtas vid din dörr och kan välja
att åka till Busstationen, lasarettet eller tre
andra hållplatser. Priset är som en bussbiljett –
mindre än en 50-lapp.
Ring och boka din resa på 0775-77 77 00
– 3 timmar före!

Nu är det 9 månader sedan vi startade att gräva ner fiber på Bolmsö och vi
har haft ett fungerande bredband via fiber i mer än 3 månader.
Flera har beställt och fått endast telefoni installerat via fibern. Funderar någon på, eller vill beställa, kontakta JUNET, tel. 036-299 29 10.
Minska risken för skada från åska och blixtnedslag
Det finns fler fördelar med fiber, utöver att nyttja bredbandstjänsterna! En
annan bra anledning är att minska risken för att åska och blixtnedslag ska
orsaka skada eller i värsta fall brand i huset. Vi rekommenderar därför inför
våren och sommaren att om du nu har telefoni via bredbandet, koppla bort
telefonledningen som går in i huset. Har du TV via bredbandet, tar ner TVantenn och eventuell parabol.
Vilka mål gäller för bredbandsstrategi idag?
Regeringens mål är att år 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (och år 2023 bör hela Sverige ha
tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet).
Länsstyrelsen i Kronobergs län har ambition och mål att år 2020 ska 98 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/
s, i praktiken bredband via fiber.
Ljungby kommuns mål enligt den nya policyn 2017-01-01 är ”Det kommunala bredbandsmålet är att år 2020-12-31 ska 95 procent av ägarna till samtliga fastigheter i Ljungby kommun ha erbjudits bredband om minst 100 Mbit/
s”. Ny Verksamhetsplan är ännu inte offentliggjord?
Bolmsö uppfyller Länsstyrelsens högre mål och 100 procent har tillgång till
bredband, både hushåll (permanentboende) och företag. Ljungby kommuns
tvivelaktiga bredbandsmål är också uppfyllt, 100% erbjudna och dessutom
till samma kostnad för alla. Kommunens mål gynnar absolut inte permanentboende på landsbygd. FN har dessutom fastställt att tillgång till internet är
en mänsklig rättighet, liksom mat och vatten.
Styrelsen
Bolmsö Fiber ekonomisk förening
Följ oss på www.bolmsofiber.se.
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Gudstjänster i Jonsboda Missionshus, april
9 10.00

Gudstjänst, Linda Andersson
Sång: Malin o Adam Josefsson

Kyrkligt program april månad

13 19.00

Getsemanestund, nattvard

2

11.00

Högmässa, Tannåker, H Sjömar

30 20.00

Vi firar in våren vid Gavlö strand med vårtal och vårsånger
och så tar vi och fika på det medan vi titta på vårbrasan och
fyrverkeriet.

9

9.30

Gudstjänst, Bolmsö, A Fall

9

10.30

Brödaktion, Lotterier, Kyrkkaffe, Bolmsö

13

20.00

Skärtorsdag: Mässa, Bolmsö, S-Å Fyhrlund

14

9.30

Gudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund

14

11.00

Gudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund

16

9.30

Gudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund

16

11.00

Högmässa, Tannåker, S-Å Fyhrlund

20

15.00

Symöte, Göta Pettersson

23

9.30

Gudstjänst med fika i vapenhuset
Tannåker, S-Å Fyhrlund

30

17.00

Högmässa, Bolmsö, S-Å Fyhrlund

7/5

9.30

Gudstjänst med fika i vapenhuset, Tannåker

Alla är hjärtligt välkomna till Gudstjänsterna

Tannåkers Pingstkyrka april
2 16.00 Annika Östberg och Tommy Dahlman, Bolmsö kyrka
16 16.00 På påskdagen predikar Kjell Ström.
Gemensamt möte med Jonsboda
Varmt välkomna

Daglediga
Tisdag 11 april kl 14
Tannåkers församlingshem
Historiker Krister Ljungberg berättar
”Historien om Tannåker”
Varmt välkomna!

22

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

MANUS
Du kommer väl ihåg att lägga pappersmanus i sockenrådens
postlåda vid affären.
OBS! detta gäller även er på Bolmsö.
23

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på
http://www.bolmso.se
TACK för alla ekonomiska bidrag till

Bolmsö sockenblad

Prova gärna vårt nya swishnummer.
Frivilliga gåvor tas tacksamt emot.

SWISH: 123 240 81 77
Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
NÄSTA MANUSSTOPP
15 april kl. 12.00
Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan vid
Tannåkers affär märkt ”Sockenblad” eller
e-postas till manus@bolmso.se
Brevlådan vid affären och mailboxen töms klockan 12.00
den aktuella dagen för manusstopp!
Gästskribenter
är mycket välkomna – skicka ditt bidrag till manus@bolmso.se
eller lägg det, märkt ”Sockenblad”, i brevlådan i affären.

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos

Bolmsö Sockenblad nr 347. Utgivare: Bolmsö sockenråd

