Resa till Danmark för alla Bolmsöbor!
De senaste årens resor till Danmark har varit så uppskattade så vi har beslutat att vi kör en snarlik resa
även i år! Boka lördagen den 14 augusti för sockenrådets resa till Bakken i Danmark.

BOLMSÖ SOCKENBLAD

Bussen kommer att stanna till för inköp utanför Helsingør på vår resa mot Bakken. De som hellre vill ta
sig till Køpenhamns centrum och kanske Tivoli eller Strøget kan själva ta sig dit enkelt med kollektivtrafik.
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. De
vuxna får i år betala 200 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 söndagen den 1 augusti. Vid
eventuell platsbrist gäller ”först till kvarn”. De som flyttat till Bolmsö efter förra resan (aug 2009 och framåt)
och anmäler sig, kommer att få åka med GRATIS! På detta sätt vill vi hälsa alla nyinflyttade lite extra
välkomna till Bolmsö.
PROGRAM, ca tider
07.00 Avresa från Bolmsö kyrkby. Påstigning längs vägen mot bron.
09.30-10.00 Färja Helsingborg- Helsingør
10.15-12.00 Besök på ett shoppingcenter, då man kan shoppa eller äta medhavd matsäck.
12.00 Avresa mot Bakken via Strandvejen
12.45-19.00 Bakkens tivoli
19.00 Avresa från Bakken
22-22.30 Hemma på Bolmsö igen

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
Sockenrådet har Bg nummer 5850-5959

NÄSTA MANUSSTOPP
Den 15 juni klockan 12.00
(Manusstopp är alltid den 15:e varje månad)

Bolmsö Sockenråd

Bolmsö Sockenblad
är tryckt hos

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

NR 265 JUNI 2010
Hej Bolmsöbo!
Vi efterlyser gästskrivare till förstasidan!
Ni måste vara jättetrötta på vårt dravel om vädret och annat patetiskt på förstasidan!
Det är därför vi söker gästskrivare.
Skicka in Ditt bidrag till manus@bolmso.se.
Positiv anda. Politiskt obundet.
I övrigt hur galet som helst!
Förste gästskribent är den berömde poeten W. Åhrén.
Håll tillgodo, hälsar Bolmsö Sockenråd,
gm Susanne Ingemarsson
Vårlyrik (Eller negots vårvisa)
Våren börjar med gräsklipparns ljuvliga sång,
tror man – aset går inte igång.
(Vicka på förgasar´n med lämplig tång)
Till glädje för gårdens ståtlige tupp,
tusentals blommor som guld skjuter upp,
(Maskrosor utrotas bara med kraftig Roundup)
Cykelister på vägen och golfande gubbar,
lugnets glädje för våren rubbar.
(Tänk, vicka lustiga driversnubbar)
Allehanda dofter såsom gödsel på äng,
släpar hunnskrället in i husfars säng.
(Efter badet tar hunnen åter en sväng)
Vaknande, våryrslig kärlek hos gammal och ung,
men ack, det var blott en sugande fästing under pung.
(Kvittar, man är ju ändå inte längre någon amorsk kung)
Man blir klokare med åren,
lägg ner våren!
(Fast - kanske inte ändå?)
(W. Åhrén 2010)

Bolmsö Sockenblad nr 265 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

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

Gudstjänster
6 juni
10 juni

kl 18.00
kl 08.30

13 juni

kl 09.15

20 juni

kl 09.30

26 juni
27 juni

kl 09.15
kl 11.00

Övrigt
30 juni

19.00

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd

Nu efterlyser Sockenrådet gästskribenter till Sockenbladets förstasida!
Skriv en text och skicka den till manus@bolmso.se, så publicerar vi så
många vi kan!
Missa inte att anmäla er till årets Danmarksresa! Mer om detta
finns att läsa i en separat annons, på bladets baksida.
Nästa nummer av Sockenbladet kommer att delas ut till både fast boende och sommargäster på Bolmsö. Sommargäster som önskar läsa
bladet även fortsättningsvis kan göra det elektroniskt, antingen via
www.bolmso.se eller som e-post. Anmäl i så fall till
webmaster@bolmso.se.

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Malin Thestrup, Bolmsö Kyrkby
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Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Gustafsson.
Skolavslutning för Bolmsöskolan, Bolmsö
kyrka, Fall.
Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson, Fall.
Avskedssamkväm för Anders Fall.
Gudstjänst med dop, Tannåkers kyrka,
Gustafsson.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall.
Mässa sammanlyst för pastoratet,
Berga kyrka, Eklund.

Önskesångernas kväll i Sjöviken, Bolmsö.
Lars-Uno Åkesson, Wenche och Ove Stålenbring med flera.

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

Välkomna!
Önskar Bolmsö kyrkoråd

tel.
911 85
E-post: manus@bolmso.se
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BOCKJAKTSARRENDE SÖKES
Fyra danska erfarna jägare önskar arrendera bockjakt på Bolmsö eller
i Tannåker i augusti 2010. Mot god betalning.
Har du lämpligt område, vänligen kontakta Walter på tele. 940 49 för
mer information.
KALAS PÅ BJURKABERG

Om någon mej tänkt gratulera

Lördagen den 3 juli kl. 18.00
Vill du vara med så meddela oss
senast den 29 juni.
Telefon: 0372/911 53
Mobil: 0708-380138

TACK för tanken, men inget mera.

Lars och Gunvor

Födelsedagen kommer att avnjutas
i lugn och ro

Anettes
Antikt & Loppis i Hov, Bolmsö
Nu har det mesta förändringsarbetet av höslinnet i Hovs ladugård i
stort sett färdigställts. Uppställningsytan har med detta mer än fördubblats.
Det mesta som säljs är från tidigt 1900-tal tills i slutet av 1970-talet.
Här finns det mesta och som
även passar in i ett modernt hem.
Öppettider juni &juli

Håkan i Boo

Alla Söndagar kl. 11-17
SOMMARKYRKAN PÅ BOLMSÖ
Onsdag 30 juni kl 19.00, Sjöviken, Bolmsö
Önskesångernas kväll
Lars-Uno Åkesson, Wenche och Ove Stålenbring m.fl. underhåller med sång och
musik, samtidigt som du har möjlighet att köpa våfflor med kaffe.
Om du vill höra din önskesång, lägg en lapp i brevlådan inne i Bolmsö kyrka senast
20 juni.
Torsdag 15 juli kl 17.00, Avresa från Bolmsö kyrka
Möt kvinnorna med stort M
Vi tar bussen från kyrkan och åker för att träffa Marianne, Märta och Maria. Priset för
resan är 80 kr och då ingår bussen och fika. Barn o ungdom 30 kr.
Påstigning kan ske längs vägen mellan Bolmsö kyrka och affären i Tannåker.
Söndag 1 augusti Bolmsödagen med kyrkan
kl 13.00 Kyrkogårdsvandring med Kenneth Pettersson. Samling vid kyrkan.
kl 15.00 Kaffe med bonnakringlor i Församlingshemmet. Pris 25 kr.
kl 16.00 Musikgudstjänst med Birgitta och Svante från ”Minns du sången”.
Insamling till deras projekt i Indien.
Torsdag 12 augusti kl 19.00 Perstorpsgården, Bolmsö
Folkmusik i vardagen och hjärtat
Eva Johansson, Skäckarp, berättar och spelar fiol.
Medtag kaffekorg och något att sitta på.
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Fr.o.m. 21 juni även öppet alla:
Måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-17
Välkommen och fynda.
Anette Wallén

Sommarcafé i Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Onsdagar 30 juni, 7 juli, 14 juli,
21 juli, 28 juli, 4 augusti, 11 augusti
Kl 18.30 till 21.30
Vi serverar våfflor
med sylt och grädde.
Välkomna önskar Bolmsö
Bygdegårdsförening
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Känner du till en vattenkälla?

Bolmendagen går av stapeln den 31 juli i år.

Källor har haft mångskiftande och stor betydelse för människor i alla tider, i alla kulturer samt för natur och miljö. Den första fasta bebyggelsen lokaliserades till platser,
där det fanns tillgång på gott vatten, ofta källor, liksom längre fram en hel del torp.
Källor av särskild vikt för vattenförsörjning i byarna samt vid brand blev samfälligheter, andra angavs som gränsmärken mellan byar och gårdar. Källorna ute i markerna var av betydelse för såväl husdjur som vilt. En del källor ansågs nämligen ha magiska krafter och dyrkades i heden tid som offerkällor.

Vi vill ha in Era program till Bolmendagens programblad senast fredagen den
18 juni till nedanstående mailadress.
Då vi vet att många vill vara med i programmet ber vi Er att korta ned Era
texter så bra det går. Skriv gärna in aktiviteterna och tiderna i ert mail direkt
istället för bifogade filer, det gör det enklare när vi sammanställer programmet.

Källor har inventerats tidigare men frågan är - hur ser det ut i naturen nu år 2010?

Observera att detta gäller annonsering i
Bolmendagens gemensamma programblad och har alltså ingenting med Bolmsödagarnas program i Bolmsö SockenMed hopp om ännu en
givande Bolmendag och blad att göra.

Du som känner till en källa i naturen med naturligt vatten året om, hör av dig till någon i hembygdsförenings styrelse. Om du har tillgång till GPS så besök gärna källan,
ta ut koordinaterna och ge oss den informationen också.

Hör av er till någon i Bolmsö Hembygdsförenings styrelse:
Solveig Carlsson, Håringe 0372-910 00, solveig.carlsson@bolmso.se
Eva Johansson, Kyrkbyn, 0372-91028, kgj@ljungby.nu
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, helen.bengt@gamma.telenordia.se
Rolf Nilsson, Kärragård, 0372-94136, 070-6662026

Innan vi går till tryck
med programmet skickar vi korrektur till Er för
godkännande.

vackert väder.
Uffe och Kristina

Men vänliga hälsningar
Ulf Andersson
Bolmen Byvägen 9
341 94 Ljungby
tel 0372-23097
mob 070-6004616
e-post uffeand@tele2.se

Om du redan har lämnat manus till sockenbladet för annonsering angående
Bolmsödagarna, ordnar sockenrådet så
att din annons även kommer Ulf Andersson tillhanda för publicering i Bolmendagens program.

Bolmsö Hembygdsförening
Bolmsö Tannåkers Rödakorskrets
Bokbussen kommer!
Vid tryckning av detta sockenblad hade Ljungby
Kommun ännu inte publicerat bokbussens turlista
för sommaren (sommartidtabellen).
För att veta när bokbussen kommer till en hållplats nära dig kan
du ringa till Ljungby Kommuns bokbuss på telefonnummer
0372-78 92 06 eller 0733-73 92 06.
Eller besök www.ljungby.se/bibliotek/bokbussen
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Månadsmöte (sista för säsongen.)
Måndagen den 7 juni klockan 19.00 i Sjöviken.
Planering inför Bolmen-Bolmsödagarna.
Välkomna /K.S.
SLÄPP IN VÅRSOLEN MED RENA FÖNSTER!
GLASKLAR FÖNTERPUTS
-din lokala fönterputsare

0739-439593
www.glasklarputs.com
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ByaRock
Under året satsar kommunen på nya kulturutbud på olika platser i kommunen. ByaRock är ett av dessa projekt.
ByaRock är ett arrangemang för att visa upp den mångfald av unga
band som spelar olika typer av musik i Ljungby kommun och det kommer att bli tre olika konserter: tisdag den 6/7 i Ryssby, torsdag 8/7 på
Bolmsö och fredag 9/7 i Angelstad.
Så boka upp torsdagen den 8/7 för ByaRock konsert på Bolmsö, platsen
är Bolmsö Bygdegård Sjöviken.
Tiden är omkring kl 18.30 till kl 22.00, men läs nästa Sockenblad för
mer information och då skall det också vara klart vilka band som spelar
på de olika platserna.
Det är fri entré och Bygdegårdsföreningen kommer att sälja korv och
hamburgare mm.
Bolmsö Bygdegårdsförening
För närvarande jobbar vi med en plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Den 14 juni
kl 18.00 kommer vi att hålla ett öppet möte i Sjöviken på Bolmsö och berätta mer om planen.
Ring mig om det finns intresse att få veta mer.
Med vänliga hälsningar

Ulla Gunnarsson, tel 0372-78 92 68
Planhandläggare
Miljö- och byggkontoret

Städning i privat hus
önskas 2 timmar i veckan.
Vänligen kontakta,
Paul Vos,
Österås, Bolmsö
tel: 0372 91114
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På grund av sjukdom önskas hjälp
med gräsklippning på mindre yta.
Vänligen kontakta
Nina Griffiths
Granholmsv. 12, Bolmsö
Tel: 0372 94199, 073 020 3612

Bolmenbygdens
kulturförening

Så har vi haft årsmöte och
vi var ett 50-tal medlemmar
som dansade friskt. Vi välkomnar en ny ledamot i styrelsen, Mats Svensson i
Svinanäs.

Vårkonsert tisdagen den 1/6
Vi arrangerar tillsammans med musikskolan vårkonsert i Sjöviken den
1/6 kl 19.00, där elever från bygden visar vad de lärt sig under året.
Det kommer att finns macka och kaffe/te/dricka att köpa.
Spela apa! Är det något för dig?
Nu kan vi inte hålla tillbaka längre. Nu måste vi starta ny dramakurs
vilket kan leda fram till en ny teaterproduktion. Vi mjukstartar med lätta
lekar och övningar som alla klarar.
Tre söndagar kl 19.00 - 20.00 i gympasalen på Bolmsö skola, 6/6,
13/6 och 20/6. Medtag bekväma kläder och skor samt något att
dricka. Kostnad: 100:-/50:- Hör av dig om du är sugen!
Ljud- och ljusutrustningen
Det behövs en introduktion för att få öva i replokalen eller spela in under eget ansvar och vi kör kurser efter behov. Det är nu fyra grupper
som övar mer eller mindre regelbundet.
* Roddarkurs, 5 tillfällen
* Replokalsintro, 3 tillfällen
* Studiokurs, 5 tillfällen
Magnus 0372-94131, 070-2704571, magnus.elisson@ljungby.nu
Irene 0372-91113, 070-6791113, irene@proveus.se
Mats, Alexander, Rosalina, Eva-Marianne, Lotta, Anton, Solveig
Kolla in nya hemsidan, http://bolmso.se/kulturforeningen.php!
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TANNÅKERS DIVERSEHANDEL OCH CAFÉ
Sommar & sol
Välkomna till oss i Tannåkers Diversehandel.
Våra öppettider i sommar är

TIRAHOLMS FISK
SOMMARPROGRAM 2010
26-27 juni
Friluftsteaterteatern "Brott och Skratt" är årets upplaga av lustspelet på Tiraholm, av och med IOGT-NTO. Spelas kl 14.00 och 18.00 båda dagarna.
Biljetter förköps hos Tiraholms Fisk.

Måndag - fredag 09.30 - 19.00
Lördag - söndag 09.30 - 16.00

2 juli
Driftwood Company
Bröderna Kabell intar scenen och spelar bluegrass, irländskt och eget material!
Entré 100:-

Våra sommartider gäller från
söndag 20 juni.

9 juli
Beatles Boys
Bjuder på sköna bitar från 60-talsfavortierna
Entré 100:-

Caféet har samma tider som
butiken.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Familjen Söderberg
med personal
VARUHEMUTKÖRNING
Varuhemutkörning är en service som vänder sig till alla som av en
eller annan anledning inte själva kan ta sig till butiken.
Tjänsten är kostnadsfri för Dig som kund.

16 juli
Blues Beggars
Från Unnaryd ger er bland annat bluesmusik!
Entré 100:23 juli
Driftwood Company
Återkommer till Tiraholm, de är ju så populära!
Entré 100:30 julio
Small Mistakes
Litet och förvånansvärt okänt band spelar rock n’ roll med svenska texter!
Entré 100:31 juli
Bolmendagen
Aktiviteter runt hela sjön.
Marknad med lokala hantverkare och mycket mer på Tiraholm…

Vi kör ut tisdagar & torsdagar och vill ha Din beställning dagen före
leverans.

7 augusti
Allsångskväll
Succén fortsätter, nu i nya och större lokaler!
Entré till välgörande ändamål

Hör gärna av Dig till butiken 0372-930 40 eller till Barbro Söderberg
0708-753 423 för mer information.
Välkommen!

13 augusti
The Laila Band
Från Fegen ger er sitt egna material
Entré 100:-

Tel. 0371-614 19 www.tiraholm.se
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MIDSOMMAR I TANNÅKER

Eva i Hov
Välkomna våren!
Öppet när jag är hemma, ring om du undrar över något!
0372/ 941 70, 070/539 41 70

Buketter, arrangemang, studentblommor,
binderier till begravning, bröllop, plantering.
Jag hjälper dig!
Eva

Vi håller på traditionen att klä stången
kvällen innan midsommarafton.
Samling torsdag 24 juni kl.18:30 i hembygdsparken. Tag gärna med löv och sekatör.
Hembygdsföreningen bjuder på fika när
stången är lövad och rest.
MIDSOMMARAFTON, kl. 15.00
träffas vi i parken igen.
Dans och lekar kring stången.

Nu är det snart dags för loppis i
Tannåkers bygdegård Åsarna!
13/6 drar vi igång.
Nu ber vi dig att titta i garderober och källare, du kanske har något som du
inte behöver! Skänk det till oss, vi tar gärna emot det.
Vi tar inte emot böcker eller möbler då de är svårsålda. Tacksamma för alla
bidrag. Ring till Karl-Johan Kårhammer 070-5450437

Försäljning av kaffe och saft med dopp.
Välkomna!
Tannåkers hembygdsförening

MVH Styrelsen i Tannåkers bygdegårdsförening
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Gudstjänster i Jonsboda Missionshus

MIDSOMMARAFTON PÅ BOLMSÖ
Välkomna till midsommarfest i Bolmsö
vackra hembygdspark
midsommarafton kl 16.00
Vi börjar redan på torsdagskvällen kl 18.00 med att klä
midsommarstången och göra blomsterkransar. Samtidigt
ställs också allt i ordning inför midsommaraftons festligheter i parken.

Söndag, 6/6, kl. 9.30

Gudstjänst, Kristina Gustafsson
Sång: Ida Andersson, Månadsinsamling

Söndag, 27/6, kl. 10.00

Gudstjänst, Kristina Gustafsson, nattvard
Sång: Jan-Erik Norrsveden

Välkomna!
Pingstkyrkan Tannåker

Midsommarafton på Bolmsö innerhåller allt det man förknippar med
midsommar, såsom lövad majstång, ringdanser, tombolor, pilkastning,
chokladhjul, fiskdamm, bollekar, servering mm

Sönd. 6 juni 18.00 Lennart Lindgren

Programmet ser ut så här, tiderna är ca-tider:

LASSE BERGHAGEN
kommer till Odensjös Hembygdspark söndagen den 18 juli kl
15.00 och bjuder på en konsert och allsång i den vackra parken.

Kl. 16.00 skall allt vara klart och vi börjar festligheterna med att hembygdsförningens ordförande hälsar er välkomna.
Efter det är det musikalisk underhållning från scenen av Alexander Schäring,
Anton Johansson, Isabelle Schäring och Mimmi Johansson.
Ca kl 16.45 är det dags att förbereda ringdanserna och till detta hör som vanligt att vi har spelmän som sköter musiken och en duktig kör som sjunger
sångerna till danserna samt ett gäng duktiga dansare som leder oss igenom de
kluriga midsommardanserna.
Ca kl 17.45 kommer Sunnerbogillet och dansar för oss i sina vackra
dräkter.
Det är många som hjälper till med att få allt att fungera en sådan här
dag. Vi hoppas alla på vackert väder och mycket folk i parken.
Städning på måndagskvällen kl 18.00

Välkommen att fira med oss / Bolmsö Hembygdsförening
8

VÄLKOMNA!

Serveringen av våfflor kompletteras med ett utbud av smörgås, korv och lite
annat smått och gott (öppet från kl. 14.00).
Förköp kommer att säljas på Turistbyråerna i Ljungby och Halmstad, ICA i
Lidhult samt en del andra affärer i omgivningarna.
Biljettpris 175 kr vid förköp, vid entrén
säljs biljetterna för 200 kr. Upp till 15 år
fritt inträde! (Begränsat antal biljetter).
För mer information ring gärna
Hembygdsföreningens ordförande Henrik
Fahlén 0738-20 70 79

Med vänlig hälsning
Odensjö Hembygdsförening
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PROMENADER I APRIL
Tisdagen den 1 juni klockan 18.00 Lunnagård
Tisdagen den 8 juni klockan 18.00 Hov
Tisdagen den 15 juni klockan 18.00 Smederyd
Tisdagen den 22 juni klockan 18.00 Skolan
Sista promenaderna för denna säsongen
Välkomna. Kajsa
By och Torpvandringar i Hovs rote
Nu har vi kommit till Hovs 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 4 juli kl 14.00
Söndag den 8 augusti kl 14.00

Logdans på Bolmsö
MIDSOMMARDAGEN
DEN 26 juni
Till ”The Statesmens orkester”
Kl. 21.0021.00-01.00
I Hov på Bolmsö,
hos Kristiansson

Samling båda gångerna på Bjurka gårdsplan, därifrån samåker
eller går vi till de olika platserna vi skall besöka.
Ta med fikakorgen till eftermiddagsfikat.
Vid första samlingen skall resultatet av förra årets vandring i
Bollsta rote presenteras.
Välkomna önskar
Bolmsö
Hembygdsförening
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Medtag gärna fikakorg
att intaga i pausen.
Välkomna!
tel. 03720372-941 70
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Programblad Bolmsö - Tannåker juni 2010

Tis

1

Sön

6

Mån
Tis
Tor
Sön

7
8
10
13

18.00
19.00
09.30
11.00
10.00
16.00
18.00
19.00
19.00
18.00
08.30
11.00

Sön

13

19.00
09.15

Mån 14
Tis 15

18.00
12.00
18.00

Promenad, Lunnagård
Vårkonsert i Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Gudstjänst, Gustafsson. Jonsboda Missionshus
-17.00 Antikt och Loppis i Hov, Bolmsö
Lennart Lindgren, Pingstkyrkan i Tannåker
Mässa, Gustafsson. Tannåkers Kyrka
Gudstjänst, Gustafsson. Bolmsö Kyrka
Dramakurs, Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Månadsmöte Bolmsö-Tannåker Rödakorskrets, Sjöviken
Promenad, Hov
Skolavslutning, Fall. Bolmsö Kyrka
-17.00 Antikt och Loppis i Hov, Bolmsö
Loppis i Tannåkers Bygdegård, Åsarna
Dramakurs, Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Mässa, Gustafssn och Fall. Bolmsö Kyrka.
Avskedssamkväm för Anders Fall
Info om strandnära lägen av Ljungby Kommun, Sjöviken
MANUSSTOPP FÖR SOCKENBLADET
Promenad, Smederyd
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Sön

20

Mån
Tis
Ons
Tor

21
22
23
24

Fre

25

Lör

26

Sön

27

Mån 28
Ons 30
Ons 30

09.30
11.00
19.00
11.00
18.00
11.00
18.00
18.30
11.00
15.00
16.00
09.15
21.00
10.00
11.00
11.00
11.00
11.00
18.30
19.00

Gudstjänst med dop, Gustafsson. Tannåker Kyrka
-17.00 Antikt och Loppis i Hov, Bolmsö
Dramakurs, Bolmsö Bygdegård Sjöviken
-17.00 Antikt och Loppis i Hov, Bolmsö
Promenad, Skolan
-17.00 Antikt och Loppis i Hov, Bolmsö
Midsommarförberedelser i Bolmsö Hembygdspark
Midsommarförberedelser Hembygdsparken Tannåker
-17.00 Antikt och Loppis i Hov, Bolmsö
Midsoammarfirande Hembygdsparken Tannåker
Midsommarfirande Bolmsö Hembygdspark
Gudstjänst, Fall. Bolmsö Kyrka
Logdans hos Kristiansson, Hov Bolmsö
Gudstjänst, Gustafsson. Jonsboda Missionshus
Mässa, sammanlyst. Eklund. Berga Kyrka
-17.00 Antikt och Loppis i Hov, Bolmsö
-17.00 Antikt och Loppis i Hov, Bolmsö
-17.00 Antikt och Loppis i Hov, Bolmsö
-21.30 Sommarcafé i Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Sommarkyrka, önskesångernas kväll, Bolmsö Bygdegård

Redaktörerna för Bolmsö–
Bolmsö– och Tannåkers sockenblad önskar alla läsare
en riktigt glad midsommar!
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