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TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad

Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
Bolmsö Sockenråd

NÄSTA MANUSSTOPP
15 Augusti kl. 12.00
Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i Bollsta märkt
”Sockenblad” eller
e-postas till manus@bolmso.se
Brevlådan i Bollsta och mailboxen töms klockan 12.00
den aktuella dagen för manusstopp!

Bolmsö Sockenblad
är tryckt hos

Augusti och sommar..
Alla får förhoppningsvis tid över till sång
och samvaro på kvällarna
.
För många av oss är det semester med avkoppling. Hjärnan är på
stand-by, man löser korsord men hittar absolut inte något ord på 6
bokstäver som börjar på AR och slutar på E? Hmmm…
Trädgårdens gröna golv måste klippas, semester gäller inte.
Man går där och funderar på om filmen ”The green mile” handlar om
gräsklippning och känner ett släktskap med gamla greker – som
Sisyfos. (Han fick till uppgift att rulla ett stort stenblock uppför en
kulle. Om Sisyfos lyckades med att få upp stenblocket på kullen skulle han bli fri. Varje gång han nästan var uppe på kullens topp slant
han dock med stenblocket, som störtade ner i avgrunden så att han
fick börja om från början. Han fortsätter ännu med detta meningslösa sisyfosarbete som aldrig tar slut.)
Det är fortfarande mycket aktiviteter och arrangemang från
föreningar och privata.
När sommarens lider mot sitt slut, den 20:e augusti arrangerar
sockenrådet en busstur till Bakken i Danmark. anmäl er innan 15:e
augusti och följ med på denna traditionsrika resa.
Sockenrådet bjuder de som flyttat hit efter augusti förra året på denna
resa.
Gitte i Bakarebo

Bolmsö Sockenblad nr 279 Utgivare: Bolmsö sockenråd

Vi är Bolmsö Sockenråd
Ordförande
Susanne Ingemarsson, Lunnagård
Vice ordförande
Gitte Östrup, Bakarebo
Kassör
Kurt Karlsson, Granholmsvägen
Sekreterare
Maria Granlund, Granholmsvägen
Ledamot
Claes Gauffin, Ängarna
Ledamot
Anders Olsson, Hov
Ledamot
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn

tel.
941 41
E-post: susanneilund@ljungby.nu
tel.
941 05
E-post: gitte@bakarebo.se

Bolmsö församling

tel.
862 78
E-post: kurt.karlsson@bolmso.se
tel.
941 31
E-post: maria.granlund@ljungby.nu
tel.
941 56
E-post: rgauffin@hotmail.com
tel.
911 13
E-post: anders.olsson@bolmso.se
tel.
911 22
E-post: fredrik.bjornkvist@omnicab.se
Riktnumret till samtliga är 0372

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Vi planerar årsmöte i sockenrådet i början av oktober,
Föreningar är välkomna att skriva och presentera sig och sin
verksamhet på förstasidan av sockenbladet. Skicka in texten till
manus@bolmso.se
Vi uppdaterar ständigt hemsidan och vill gärna ha in bilder till
förstasidan. Föreningar är välkomna att skicka in annonser till
”Aktuellt på Bolmsö”. Det kan vara planerade evenemang och
aktiviteter av olika slag, eller information om terminsstarter mm.
Skicka in ert material till webmaster@bolmso.se

Gudstjänster
7 aug
14 aug
21aug
28aug

kl 09.30
kl 09.30
kl 11.00
kl 11.30

Mässa, Gustafsson, Bolmsö kyrka
Mässa, Gustafsson Tannåkers kyrka
Mässa. Eklund, Hallsjö kyrkoruin
Mässa, Fyhrlund, Bolmsö kyrka

kl 18.00

Sommarkyrkan, Bakarebo brygga
Familjerna Stålenbring och Åkesson
Underhåller med sång och musik
Medtag gärna kaffekorg och något att
sitta på

Övrigt
11 aug

Kyrktaxi
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933
beställes dagen innan

Välkomna!

PS. Glöm ej Danmarksresan den 20 aug.

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Susanne Lööw, Hornstrand
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tel. 911 01
E-post: manus@bolmso.se
15

Har vi fått fnatt mitt i sommaren?

Tannåkers Pingstkyrka
Söndag 21 augusti kl. 18 Stig-Göran Lindhe, .
Alla varmt välkomna

Bygdegårdscafé
Välkomna till Bolmsö Bygdegård sommaren 2011
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets vill bara tala om
att vi kommer att återuppta en gammal tradition
med ett luciatåg, där alla barn och ungdomar får
vara med.
Vi kommer att framträda
Söndagen den 11 dec på em
i anslutning till Rödakorsauktionen i Sjöviken.
Vi vädjar därför redan nu till er föräldrar att inte
boka in några julfester om era barn skulle vilja vara
med.

Bokbussen kommer!
onsdag 10//8
Skällandsö
Skällandsö/Lunden
Flahult

14.20-14.35
14.40-14.55
15.40-15.55

torsdag 18/8
Bolmsö fsk
Tjust
Stapeled
Skogshäll

14

14.00-14.15
14.30-14.45
14.55-15.05
15.10-15.25

Våffelservering Onsdagar:
3 augusti, 10 augusti
Öppet kl 18.30 till 21.00
Vi serverar våfflor med sylt och grädde.
Välkomna önskar Bolmsö Bygdegårdsförening
Telefon till Bygdegården: 0372-911 50
Öppet för bokning
under tiden
15 maj – 15 september
Susanne Ingemarsson 070-55 941 91,
Mats Ingemarsson 0372- 941 41
Christina Andersson tel 0372-789 624, 0372-911 47
Se också www.bolmso.se med länk till Perstorpsgården
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BOLMSÖ IF PROGRAM FÖR AUGUSTI

Bolmsö IF och landslagets fotbollsskola

10/8 Träning P 01 18-19.30
14/8 HEMMAMATCH BOLMSÖ-BOR P 01 kl 15.00
17/8 Träning P 01 18-19.30
21/8 BORTAMATCH LAGAN-BOLMSÖ kl
11.30
23/8 Träning Miniknattar 17-18
BORTAMATCH REFTELE/ÅS- BOLMSÖ
Dag och tid ej spikad. Pga byte
28/8 Träning P 01 15-16
30/8 Träning Miniknattar 17-18
31/8 Träning P 01 18-19.30
Tag med fikakorg till matcherna eftersom vi beslutat att inte ha någon
kioskverksamhet i år.
( Med reservation för ändringar)

Promenader i augusti
Vi börjar med promenader
Tisdagen den 23 augusti klockan 18 00. Hov.
Tisdagen den 30 augusti klockan 18 00. Bakarebo.
Välkomna.
Kajsa S
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Foto:Lina Gustafsson

Här är alla 21 st spelare och 3 ledare samlade,som var med
och deltog i fotbollslägret den 2-3/7 det var även en del
föräldrar som varmed och hjälpte till med matlagning och
övernattning m.m.
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets.
Påminner om kaklotteriet i Perstopsgården den 30 juli.
Juni månads motionslotter gav 120 kronor till Världens barn Tack.
Vinnare blev : Bertil Jensen, Marianne Jonsson och Kajsa Svensson.
Juli månads dragning torsdagen den 4 augusti klockan 15 00 i affären
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Resa till Danmark för alla Tannåker- och Bolmsöbor!
Nu är det dags igen! Boka in lördagen den 20 augusti för årets resa till
Danmark. Vi åker från Bolmsö kyrkby kl. 07.00 med påstigning längs
vägen från kyrkbyn till Tannåkers diversehandel. Sedan styr vi mot
Helsingborg och tar färjan över till Helsingör. Precis som tidigare år
kommer vi besöka ett shoppingcenter utanför Helsingör, men i år finns
också möjlighet att istället stanna inne i Helsingör för de som vill. Ca kl
12.00 åker vi vidare mot Louisiana och Bakkens tivoli via Strandvejen.
Man kan välja om man vill stiga av vid
Louisiana och vara där en stund innan man åker till Bakken, eller om
man vill åka direkt till Bakken och vara där hela tiden. Louisiana har
öppet till kl. 18, men vi bestämmer en tid då bussen hämtar på Louisiana för transport till Bakken. De som hellre vill ta sig till
Köpenhamns centrum och kanske Tivoli eller Ströget får själva ta sig
dit med kollektivtrafik. Vi samlas för gemensam avresa från Bakken kl.
19.00 och är hemma på Bolmsö ca. 22.30.
I år arrangeras resan av Bolmsö och Tannåkers Sockenråd gemensamt, och vänder sig till alla Tannåker- och Bolmsöbor som är intresserade av en trevlig dag i god gemenskap. Alltså för alla åldrar, ung
som gammal. De vuxna får betala 250 kr per person för resan men
barn upp till 15 år åker gratis. De som flyttat till Bolmsö efter förra resan (aug 2010 och framåt) och anmäler sig, kommer att få åka med
GRATIS! På detta sätt vill Bolmsö
Sockenråd hälsa alla nyinflyttade lite extra välkomna till Bolmsö.
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 söndag den 14 augusti.
Vid eventuell platsbrist gäller
”först till kvarn”, så vänta inte
utan anmäl Dig så snart som
möjligt!

Ekologiska grönsaker
från Stapeledsträdgård
Vi erbjuder ekologiska och nyskördade grönsaker
direkt till dig!
I år har vi börjat ekologisk odling för försäljning.
Välkomna att smaka våra fräscha grönsaker!
Sortiment t.ex.
Gullök och Rödlök i knippe, Broccoli, Vitlök, Zucchini,
Fänkål, Kina kål, Matpumpa (mini pumpa och hokkaido),
Svart rot, Sallad och kryddiga blad och m.m.

Vi tar emot er beställning via telefon
dessutom har vi direkt försäljning hos oss.
Mer information och beställning:
Makiko Jonsson
tel. 0372-801 59, 070-857 43 15

Välkomna!

12

5

TYCK TILL!
Visst skall vi tycka till om den fina prestationen och det fantastiska arbetet som legat bakom teaterföreställningarna här
på Bolmsö ALLA både bakom och framför kulisserna har
gjort ett "hästarbete " så trevligt att se både yngre och äldre
Bolmsö och Tannåkersbor agera med sådan inlevelse till vår
glädje ,till mycket fin musik och gott kaffe i pausen.

TACK Kajsa i Bollsta.
————————————————————————————Jag började på dramakursen här på Bolmsö tidigt i våras/
vintras bla för att lära känna nya människor. Eftersom jag
kommer utsocknes ifrån så känner jag inte så många
än.Dramakursen blev ett bra sätt att lära känna människor.
Vilken resa jag fått göra tillsammans med alla dem som gått
dramakursen och alla som deltagit i projektet Det osar
katt.
Det har varit jobbigt ibland men ack så roligt! Vilken gemenskap, vilket kamratskap! Jag har fått lära känna så
många nya människor, på ett sätt som jag aldrig hade kunnat
lära känna dem om inte dramakursen o projektet funnits. Vi
har haft så roligt ihop, skrattat, gråtit, frusit osv. Det
känns som jag fått vänner för livet, inte ytliga vänner
utan riktiga vänner i blandade åldrar! Tack ALLA som deltagit i projektet på ett eller annat sätt! Tack för fantastiskt kamratskap och ALLT ANNAT!

Kramar till er ALLA från Irma M Jannesson.

Vill du också ”tycka till”??
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Maila till manus@bolmso.se

TACK, nu är det färdigosat!
Tack så jättemycket, ALLA som har gjort
”Det osar katt” möjligt och så lyckat! Tack alla
950 i publiken och sponsorerna!
26 lokala kändisar och åtta arbetsgrupper har
slitit med manus, ljud, musik, affischer, rekvisita,
kostym, fika, läktare, biljetter, parkering, mikrofoner, annonser, vedstackar, tält, scen, björkar, rök, traktorer, blanketter, pyroteknik mm. I
juni såg Perstorp ut som en myrstack när det fixades över allt! Vilken
kraft!
Med bra utrymme i lokal media har vi satt Bolmenbygden på kartan.
Detta glöms inte i första taget och lite varstans haglar replikerna fortfarande. Nu återstår redovisning och lite till:





Passa på att köpa ”Det osar katt”-tröja i affären om du missade
vid föreställningen eller behöver en till
Sönd 7 aug. kl 14 – Speciell visning av Perstorpsgården för kulturföreningens medlemmar. Bara dyk upp!
Tisd 13 sep kl 19 – Styrgruppsmöte i Hov (styrelsen utökad med
gruppledare & representanter från stiftelsen)
Torsd 15 sep – Projektavslut i Sjöviken med filmvisning

Vi bryter åldersgränser, skapar träffpunkter och bygger kulturell infrastruktur. Landbygdsutveckling på redit!
Har jag rätt eller har jag fel?
/Irene Tacksamhet
trött men lycklig projektledare
Medlemskap för 2011 Bg: 5861-4868
100:- för vuxna och 50:- för ungdomar (7-20 år)
http://bolmso.se/kulturforeningen.php
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Gudstjänster i Jonsboda Missionshus
Söndag

7/8 kl. 10.00 Bön och lovsång, Månadsinsamling

Söndag

14/8 kl. 18.00 Gudstjänst och välkomstsamkväm
för pastor Linda Andersson, krets
arrangemang i Hånger Missions
kyrka

Fredag-söndag 19-21/8 Gemenskapshelg på Strandgården

SOMMARÖPPET t.om. 14 aug.
alla Sönd.- Månd.- Onsd.- Fred. kl. 11-17.
Därefter SÖNDAGSÖPPET mellan 11-17
t.o.m. hela september.
Välkommen att fynda på en yta av 600 kvadratmeter
som är väl fyllda av kuriosa och antikviteter hälsar.

Anette Wallén.

www.bolmsoloppis.se

Söndag

28/8 kl. 10.00 Gudstjänst på Dannäs Säteri, Runar
Eldebo Sång: Jonsbodagänget,
Servering
Välkomna!

Sommarkyrkan
torsdag 11 augusti kl. 18.

By och Torpvandringar i Möcklagårds rote
Nu har vi kommit till Möcklagårdsrote i vår vandring över ön med
By och Torpvandringar.
Tre tillfällen är planerade i augusti
Söndag den 7 augusti kl 14.00, samling i Österås hos David Johansson
Söndag den 14 augusti kl 14.00, samling vid Bygdegården
Söndag den 21 augusti kl 14.00, samling vid Bygdegården
Vi samåker sedan till de olika platserna.
Ta med fikakorgen till eftermiddagsfikat och ta gärna med er något att
sitta på om ni så önskar.
Vid första samlingen kommer resultatet av förra årets vandring i Hovs
rote att presenteras.
Välkomna önskar Bolmsö Hembygdsförening
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Ove och Wenche Stålenbring samt Lars-Uno Åkesson framför ett
sångprogram med texter som berör.
Vi tycker om att spela och sjunga sånger med bra texter.
Det viktigaste för oss är inte åldern på sångerna utan innehållet.
Repertoaren består ofta av sånger som är kända, men ändå blivit lite
bortglömda och då kan det röra sig om sånger alltifrån tidigt 1900-tal
till 80-talet.
Vi har blivit starkt inspirerade av den amerikanska homecomingstilen,
som är själva originalet till den svenska ”Minns du sången”. Publikens
sånginsats är en viktig del av kvällen.
Plats: Bakarebo hamn
VÄLKOMNA!

Medtag kaffekorg
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Programblad Bolmsö - Tannåker augusti 2011
Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön

1
2
3
4
5
6
7

18.30 Våffelcafé Bolmsö Bygdegård

09.30 Mässa, Gustafsson, Bolmsö kyrka
09.30 Gudstjänst, Fall, Tannåkers kyrka
10.00 Bön och lovsång, Jonsboda missionshus
13.00 Dopgudstjänst, Gustafsson, Tannåkers kyrka
14.00 By och Torpvandring, samling i Österås hos
David Johansson

Mån 8
Tis 9
Ons 10 18.00 Fotbollsträning P 01
18.30 Våffelcafé Bolmsö Bygdegård
Tors 11 18.00 Sommarkyrkan, Bakarebo brygga
Fre 12
Lör 13
Sön 14 09.30 Mässa, Gustafsson, Tannåkers kyrka
11.00 Mässa, Gustafsson, Tannåkers kyrka
14.00 Fotbollsmatch P 01 Bolmsö-Bor
14.00 By och Torpvandring, samling vid Bygdegården
18.00 Gudstjänst och välkomstsamkväm, Hånger
Missionskyrka
Sista dag för anmälan till Danmarksresan
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Programblad Bolmsö - Tannåker augusti 2011
Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön

15
16
17
18
19
20
21

Manusstopp Septembers sockenblad
18.00 Fotbollsträning P 01
Gemenskapshelg på Strandgården
07.00 Resa till Danmark
11.00 Mässa, Eklund, Hallsjö kyrkoruin
14.00 By och Torpvandring, samling vid Bygdegården
18.00 Stig-Göran Lindhe, Tannåkers pingstkyrka

Mån 22
Tis 23 17.00 Fotbollsträning Miniknattar
18.00 Promenad, start i Hov
Ons 24
Tors 25
Fre 26
Lör 27
Sön 28 09.30 Gudstjänst, Fyhrlund, Tannåkers kyrka
10.00 Gudstjänst, Dannäs säteri
11.30 Mässa, Fyhrlund, Bolmsö kyrka
15.00 Fotbollsträning P 01
Mån 29
Tis 30 17.00 Fotbollsträning Miniknattar
18.00 Promenad, start i Bakarebo
Ons 31 18.00 Fotbollsträning P 01
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