BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 337 JUNI 2016
Engagemang och ideella krafter har precis som sunt bonnförnuft än en gång segrat!
En klapp på axeln till alla i Bolmsö Fibers styrelse som har lagt ner
ett hårt arbete för att vi ska få fiber till ön, och nu också sett till att
vi får EU-bidrag till denna satsning in i framtiden.
Historien låter berätta, att engagemanget liknar det som fanns då
elen skulle dras till ön.
Sommaren knackar på dörren, även om ett och annat lågtryck gör
sig påmint. Men då kom ihåg att ”ett regn stillar brådskan”.
Ta dig också tiden att njuta av de fina dagarna. Kanske kan man och
göra som sägnens Ebbe Skammelson och åka från ö till ö i Bolmen.
Dock inte i fångenskap utan för att se något nytt och njuta av den
vackra naturen som omger oss.
Glad Midsommar!
Emelie och Mattias

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

Ordförande
0372-941 41

Maria Granlund, Bollstad Fällan
maria.granlund@bolmso.se

Sekreterare
0372-941 31

Claes Gauffin, Ängarna
cgauffin@live.com

Kassör
0372-941 56

Anders Olsson, Hov
anders.olsson@bolmso.se

Ledamot
0372-911 13

Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn
fredrik.bjornkvist@omnicab.se

Ledamot
0372-911 22

Mattias Bjurka
bjurka-mattias@hotmail.com

Ledamot
0709 55 73 98

Britta Johansson, Boo
britt_aj@hotmail.com

Ledamot
0372-911 82, 0733 56 54 11

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Vi jobbar gemensamt med Tannåkers Sockenråd i många frågor, bl a om
skolan för det finns ett stort renoveringsbehov där. Vi vill ha en attraktiv
skola och där är Föräldraföreningen också en samarbetspartner eftersom
de har stort intresse av att deras barn ska ha det bra. Vi har lämnat in en
skrivelse till BUN och Tekniska nämnden.
Vi jobbar också på att resa till Danmark i augusti, se separat annons om
det.
Tänk på att hålla hastighetsbegränsningen vid skolan, det är 30 km/timme,
dagtid måndag —fredag. Vi är ju rädda om våra barn, eller hur!
Bolmsö Sockenråd

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Sara Karlsson, Tannåker Klockaregård 2
sara.karlsson@ljungby.nu
0703 44 61 05
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Affären i Tannåker
Tel. 0372-93040

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Månadsmöte
30 maj (OBS datum) kl 18-20 i Tannåkers
Församlingshem.
Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe.
Vi planerar för Bolmendagen.
AKTUELLT
Bolmendagen
Kan du baka en eller två eller fler vinster till vårt lotteri
på Bolmendagen? Ring Birgitta 070-2691129 eller skicka
ett mail till birgitta.wallen.telia.com
Auktion
Datum för auktionen blir den 19 november i Sjöviken
Anteckna datumen i din kalender

Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?
Om du betalar 250 kr i medlemsavgift, får BolmsöTannåkerskretsen behålla 125 kr av detta. Ni kan förstå hur
mycket detta gör för vår kassa. Om du redan är medlem kan fler i
familjen bli medlemmar för 125 kr/person om ni har samma adress.
Ring ordf. Birgitta W 070-2691129
eller gå in på redcross.se
OBS! Glöm inte skriva in att du vill vara med
i Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
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Receptfria läkemedel, café, presentshop, kajak & cykeluthyrning, bensin & diesel, fiskekort och ombud för
systembolaget (beställningsstopp tisdag kl 12.00 hämtning fredag).

Tanka hos oss:
Sänkt bensinpris den 6 juni för dig med
-kort
Den 6 juni är affären öppen till 14:00.
Kom hit och heja på Bolmenruntcyklisterna!!

VÄLKOMNA till Affären i Tannåker!
Önskar Gert med personal

FÖDELSEDAGSPARTY!
Musik & mingel
God mat & wingel
All uppvaktning (gärna musik, prosa,
rim eller trams) mottages tacksamt.
Presenttips: Vi tycker
mycket om att resa!
Vi firar tillsammans
den 9 juli kl 18:00 i

Sjöviken
Klädsel: ja, lätt & somrig
Ring eller SMS:a senast den 1/7 om du vill vara med och fira:
Kristina i Perstorp: 070-520 29 13 eller 910 18
Anders i Hôv: 070-538 00 35 eller 91113
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Tannåkers kyrka

Torpvandring
Ovanstående vykort fanns vid sekelskiftet 1900
på Nanna Jungbecks förlag.
Nanna hade affären i Fridhem,Tannåker, åren 1893-1906.
Nu hoppas jag att detta vykort finns bevarat hemma hos någon av er.
Medan jag läst gamla sockenprotokoll och kyrkoräkenskaper
har mitt intresse vaknat för hur vår kyrkas utseende förändrats under åren.
Av foton kan man få mycket information och nu vädjar jag till er läsare:
Kolla i era gömmor. Låt mig låna era foton på kyrkan.
Exteriörer och interiörer, Proffsfoton och amatörfoton. Nya foton och äldre.
Dop, konfirmation, bröllop, begravning, gudstjänster…..
När jag scannat av dem får ni tillbaka dem.
Tack för att ni vill hjälpa mig,
det kanske blir en liten skrift om jag får tillräckligt med underlag.
Vänligen
Sara Karlsson, Tannåker 0703 44 61 05

i Flahult, Tannåker
12 juni kl. 14:00
Samling vid Östergård Flahult (Svanholms).
Vi samåker i bil, det blir inte så mycket promenad.
Vi besöker
Ärlebo, Nöjet och Västra Skog i Kvarkhult,
Hyttet och Åsen på Flahults Backegård,
Perstorp på Västergård
Hagalund på Mellangård
Lyckan och Lugnet på Östergård
Tag med fikakorg
(Om det regnar ställer vi in, ring Sara om du blir osäker.)

Välkomna!
Tannåkers Hembygdsförening och torpgruppen
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Resa till Danmark
För alla Tannåker- och Bolmsöbor!

Bolmendagen 2016
Bolmsö bygdegård Sjöviken 11-18
Ett samarbete mellan Sjöriket AB som arrangerar triathlon, Bygdegårdsföreningen som serverar mat och fika samt Kulturföreningen som
presenterar lokala förmågor på scenen. Mer info i nästa sockenblad.

Nu är det dags igen! Boka in lördagen den 27 augusti 2016
för årets resa till Danmark. Resan arrangeras av Tannåker
och Bolmsö sockenråd gemensamt och alla är välkomna, gammal som ung.
Vi åker från Bolmsö kyrkby med påstigning längs vägen genom
Tannåker och vidare till Helsingborg och Helsingör.
Kostnad 250 kr och barn upp till 15 år gratis.
Planerat program är besök på konstmuseum ”Louisiana”, nöjesparken ”Bakken” eller Danmarks Akvarium ”Den Blå Planet”. Välj vilket du vill besöka, eller ta dig själv in till Köpenhamn.
Mer info om programmet kommer i nästa Sockenblad.
Anmälan görs genom att betala in 250 kr till BG nr 58505959 och ange namn på deltagare,även barnens.
Anmäl dig så fort som möjligt, senast 15 augusti, så vi kan
beställa bussen. Vid ev. platsbrist gäller ”först till kvarn”.
Så vänta inte, utan anmäl dig nu!
Glöm inte att ta med PASSET!
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Bolmsö bygdegårdsförening

Nästa planering
I Sjöviken torsdag 2/6 kl 18. Vi bjuder på fika.
Alla som vill sjunga, spela, visa upp föreningen eller hjälpa till hör av
sig eller bara dyker upp på våra träffar!
Vi behöver också VOLONTÄRER som hjälper till under dagen. Man
får jättegod mat. Hör av er!

Välkomna!
Anette Jonsson, Angelica Karlsson, Anton Johansson,
Irene Olofsson, Mats Ingemarsson, Marion Koomen &
Solveig Carlsson
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CENTERHALVORNAS KRUKVÄXTAUKTION
Tisdagen den 14 juni träffas vi på Bolmsö hos
Ann-Christin Bolin Prästgården 2, klockan 18.00
Tag gärna med lite växter som vi kan auktionera ut.
Vi bjuder på fika
Alla är hjärtligt välkomna

IP-Only beviljades EU-stöd för fiberprojektet
Bolmsö – Mjälen/Hölminge – Vittaryd.
Vi är mycket glada och stolta över beskedet att vårt fiberprojekt beviljats EUstöd och därmed är anslutningskostnaden fastställd.
Ljungby kommuns invånare utanför tätorter eller småorter har som vi skrev
i april bland den lägsta tillgången till bredband via fiber i landet. Därför är
det glädjande att av totalt 54,6 milj. kr EU-stöd i Kronobergs län, får 3 landsbygdsprojekt i Ljungby kommun hela 27,8 milj. (51 %)!
Vi går nu in i nästa fas med projektering, utsättning där fibern kommer att
förläggas, placering skåp och brunnar etc. och grävstarten är planerad före
semestern. Vi hoppas på ett bra samarbete med mark- och husägare så att
alla blir nöjda och att vi får ett robust och driftsäkert fibernät byggt. Följ vår
hemsida för att vara uppdaterad med projektering, start grävning på Bolmsö, osv.
Det är vår förhoppning att Ljungby kommun och dess organisation och bolag
stöder och underlättar vår fiberutbyggnad på Bolmsö genom att samarbeta
med oss, IP-Only och entreprenörerna under hela byggfasen. Att Bolmsö Fiber och några angränsande landsbygdsområden har valt IP-Only som fibernätsoperatör bör också tillföra kommunen och invånarna nya möjligheter. Vi
tycker också att kommunen bör ompröva sitt beslut att inte ansluta ägda
tomter och anläggningar till fibernätet.

TRIATHLON
Bolmendagen 30/7-2016
Information och anmälan:
www.sjoriket.com

Bolmsö Fiber har ca 355 anmälda anslutningar. Det kan fortfarande vara möjligt att beställa fiber, men det är nu beroende av projekteringen och var grävningen börjar. Registreringen av beställningarna hos IP-Only har strulat men vi hoppas att alla har fått en
beställningsbekräftelse.
Styrelsen
Bolmsö Fiber ekonomisk förening

Läs mer på bolmsofiber.se
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MIDSOMMAR i TANNÅKER
Torsdag 23 juni
(dagen före midsommarafton)
hjälps vi åt att klä stången.
Vi börjar kl. 18.00
och när vi är klara
fikar vi tillsammans.
Tag gärna med blommor
och sekatör eller busksax.

Lördag 4 juni
Sticketaksläggning
Lördag den 4 juni kl 09 kommer takläggning att
påbörjas i Bolmsö Hembygdspark. Det är ladugården som skall få
nytt sticketak på framsidan.
Arbetet kommer att ske tillsammans med Kronobergs Hembygdsförbund och alla som är intresserade av att lära sig mer om detta
hantverk är välkomna att vara med. Vi riktar oss till alla, medlem
eller inte. Särskilt roligt om det är flera yngre som vill vara med.
Ni är givetvis välkomna om ni bara vill komma och se hur det går
till att lägga sticketak.

Tack
Midsommarafton börjar dansen
kring stången kl. 15.00
Som vanligt spelar Olle Josefsson
till sånger och lekar på sitt dragspel.
Under tiden serveras
kaffe / te / Festis och fikabröd i parken och du kan
köpa lotter med fina sommarvinster.
Välkomna!
både torsdag och fredag
önskar Tannåkers Hembygdsförening
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Stort och varmt tack till er som huggit tätvuxen gran, tack Stefan
och Monica som hade hyveln, tack Rolf för den nya boplatsen för
Bosagårdshyveln, Tack till er som sett till att hyveln kommit
igång igen och hyvlat tusen och åter tusen stickor, totalt är det ca
8.000 stickor hyvlade och buntade 20 och 20.
Vill du veta mer kring detta projekt så kontakta Rolf Nilsson,
Kärragård. 0372-94136, 076-7794136
Vi vill också rikta ett stort och varmt tack till er som kunde vara
med och vårstäda i Bolmsö Hembygdspark sista lördagen i april
Bolmsö Hembygdsförening
hembygd@bolmso.se
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Programblad juni 2016
måndag
torsdag
lördag
söndag
måndag
söndag

tisdag
onsdag
söndag
torsdag
fredag
lördag
söndag
onsdag

torsdag
söndag

30/5 18:00 Månadsmöte Röda Korset i Tannåkers
församlingshem
2
18:00 Kulturföreningens planeringsmöte i Sjöviken
18:00 Församlingsråd Bolmsö
4
09:00 Sticketaks-läggning, Bolmsö hembygdspark
5
18:00 Högmässa Bolmsö kyrka
6
Cykelloppet Bolmenrunt. Affären öppen till 14:00
11:00 Missionsförsamlingens scoutgudstjänst i Åminne
12
11:00 Högmässa Tannåkers kyrka
14:00 Torpvandring i Flahult, Tannåker
16:00 Pingstkyrkan, bön
14
18:00 Centerhalvornas krukväxtauktion
15
12:00 Manusstopp för sockenbladet
19
18:00 Missionshuset, gudstjänst
18:00 Musikgudstjänst i Bolmsö kyrka
23
18:00 Midsommarstången kläs i Tannåkers hembygdspark
18:00 Midsommar förbereds i Bolmsö hembygdspark
24
15:00 Dans kring midsommarstången i Tannåker
16:00 Midsommarfiorande i Bolmsö hembygdspark
25
15:00 Friluftsgudstjänst, Tannåker
21:00 Dans i Hov till 01:00
26
16:00 Pingstkyrkan, sång och vittnesbörd
29
18:30 Våffelservering i Sjöviken, öppet till 21:00
19:30 Sommarkyrka: Sångkväll på Sjöviken,
Anders Olssons orkester
30
18:00 Församlingsråd i Tannåker
3/7 18:00 Mässa i Bolmsö kyrka

JAM SESSION I PERSTORP!
Det mycket uppskattade musikjammet arrangeras för 4:e gången den
29 juli 2016 med början kl. 17:00 i Perstorpsgården på Bolmsö. Improvisera och samspela med andra musiker eller bara kom och njut av musiken i det fria!

akorg
k
i
f
g
a
Medt
Alla med instrument och sångröst är välkomna att improvisera till ett
tight och inkört kompband.
Inget bidrag är för dåligt, våga utmana dig själv!

[djämm säshen]
Inge Palm
Mats Öberg
Kjell Persson
Henry Tidstrand
Nico Fleuren

Välkomna!
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På Bolmendagen blir det loppis
i Tannåkers bygdegård!

Simon Redegard och Lilly Eriksson
Berättelser från Bolmsö

Bordshyran är 100 kr.
Anmäler dig gör
du till Birgit Eklund
tel: 0728—11 89 51
senast 15 juli

Du är välkommen att boka bord om du har
något som du vill sälja.
Håringe Dalhem och Ekhöjden. (Foto: Britta Johansson)

Åsarnas bgf Tannåker
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Jag blev uppringd av hemtjänsten då de läst förra texten om
Sven i sockenbladet. De sa att det
fanns en person på Bolmsö som
hade mycket att berätta som jag
borde kontakta och det var Simon
Redegard. En förmiddag ger jag
mig iväg till Håringe Dalhem för
att träffa Simon. Han och hans
syster Lilly bor kvar på föräldragården i varsitt hus ett stenkast
ifrån varandra.
Simon sitter i köket när jag kommer in och han börjar nästan prata
innan jag hunnit sätta mig.
– Jag kan säga som författaren

Erik Gustaf Geijer om livet och
mina minnen.
”Jag tackar Gud för de bästa föräldrar. Minnet av den lyckliga
fläck, som deras hulda vård helgade, ligger som ett solsken i mitt
bröst” skriver han, börjar Simon.
- Jag hade kristna föräldrar som
ville se till mitt andliga bästa i
min uppfostran. Min pappa utbildade sig till skräddare men var
jordbrukare också. Jag är uppväxt
i huset här bredvid där min syster
Lilly bor. Vi var sex syskon så
det var väldigt trångt med skrädderiet så pappa fick ett rum i hu17

set där han höll till.
– Jo, som sagt var. Det som jag
stod inför var den stora frågan,
vad skulle jag bli?
Det jag skulle kunna tänka mig
var att stanna kvar på gården och
bli lantbrukare och ha ett yrke
bredvid. Jag tyckte det var roligt
att snickra men jag hade andra
intressen också. Pappa hade en
fiol som jag spelade på. På söndagsmorgnarna tog jag fiolen och
steg upp tidigare än alla de andra
och gick ut i skogen för att spela.
Men det var ju ingen framtidsväg
i och för sig.
– Pappa cyklade till kyrkan varenda söndag och tog mig med också.
Särskilt musiken tyckte jag var så
fantastisk i kyrkan. Då fick jag
veta att det var en orgel. Jag visste
ju inte var ljudet kom ifrån. Jag
hade ingen tanke då på att bli
präst. Prästen Allgulin tyckte det
var dålig kyrkosång så han frågade oss i vår klass om vi skulle bilda en kör och använda sånglektionerna till mässa och att öva psalmer. Vi fick mycket beröm då det
blev mer liv i kyrkan när vi drog
med församlingen i sångerna.
Mamma kunde inte gå till kyrkan
så hon lyssnade mycket på radion.
Hon hade väldigt ont av sin ischias och fick åka till Lund och
sträcka ut ena benet för det var
kortare än det andra. Min äldsta

syster gifte sig tidigt och flyttade
hemifrån och mina två andra systrar skötte hushållet. Jag började
läsa svenska och engelska och
även latin. Det var kurser där man
satt hemma och studerade och så
skickade man iväg det med brev
och fick tillbaka det rättat..
– Jag hade en märklig syn en
gång. Jag såg mig själv ligga på
dödsbädden. Då kom det en röst
som sa: ”Hörrudu, om du stannar
på gården och blir bonde och
snickare…hur ska du då kunna dö
i frid?” Nej, det kunde jag inte.
”Om du blir skogvaktare då?” Nej
då skulle jag inte kunna dö i frid.
Men så kom det till slut. ”Men
om du blir präst?” Ja, då skulle
jag kunna dö i frid...om jag hade
ägnat mitt liv åt att hjälpa människor. Det gjorde att jag började
grunna på hur det skulle kunna gå
till att bli präst.
– Jag blev tipsad om Fjellstedtska
skolan i Uppsala där undervisningen var fri, men det var många
som sökte dit så det var inte lätt
att komma in. Jag sökte dit men
jag hade inget hopp om att komma in, men jag blev antagen. Jag
hade blivit 20 år och det var ju
inga 20-åringar som gick i skolan.
Jag hade redan läst en del så jag
undrade om jag kunde tentera
bort de två första klasserna. Jag
var välkommen att börja en vecka
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i förväg att tentera. Det var ju en
revolution! Jag visste ju inte vad
jag hade gjort. Att bryta upp hemifrån och åka så långt. Det var
hårt. Att tentera gick både bra och
dåligt och det bästa gick engelskan. Jag hade högsta betyg. Läraren undrade om jag hade lärt mig
av grammofonskivor men det
hade jag inte.
– Det var allmän värnplikt och jag
åkte in till Eksjö. Jag tyckte det
var så grov miljö och trivdes inte
alls och sökte då till I8 i Uppsala.
Jag kom dit och hade tid över att
läsa bredvid. Jag träffade min fru
Birgitta i Uppsala i en ungdomsgrupp i kyrkan. Vi var samstämmiga i mycket och gick i kyrkan
tillsammans. Jag var med om en
andlig kris under studietiden och
fick en syn som hjälpte mig framåt i studierna och i prästyrket.
– När jag blev färdig till präst
visste jag inte om jag skulle duga.
Många av de andra hade varit ute
och provat på i församlingarna,
men det hade inte jag. Första
gången jag predikade var i domkyrkan i Växjö. Men nervös var
jag inte. Det värsta jag minns var
när jag jobbade i Göteryd. Då
ringde en arbetsledare som jobbade med Bolmentunneln och sa att
det hade hänt en olycka. En person hade blivit påbackad av en
truck och fått benen krossade och

han klarade sig inte. Jag skulle gå
och tala om för änkan att han inte
kommer hem igen.
– Jag vill berätta hur jag fick mitt
efternamn Redegard. Jag hette
Karlsson tidigare. När jag studerade i Uppsala var det många som
hette Karlsson på skolan. I tredje
ring skulle vi få betyg. Då fanns
det något som hette räntefritt studielån och jag hade räknat ut på
mina betyg att jag skulle få detta.
Men när jag fick mitt betyg så
hade jag fått nedsatt betyg i latin
och skulle inte få något räntefritt
studielån. Då gick jag till rektorn
då det måste blivit något fel. Han
hade en som hjälpte honom att
renskriva betygen och då hade
hon förväxlat mig med en annan i
klassen som också hette Karlsson.
Han hade redan åkt hem glad i
hågen att han hade fått bättre betyg. Men det ordnade sig till slut
och jag fick räntefritt studielån.
Då tänkte jag att jag ska då inte
heta Karlsson. Jag skrev till kungen och ansökte om annat efternamn men fick nej två gånger.
När jag skulle skicka iväg det
tredje brevet på morgonen kom
pappa och sa att han hade drömt
att jag skulle heta Redegard och
det gick igenom i ansökan. Men
det stavas med ett a och inte två
för det är inte danskt, avslutar Simon.
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Efter att ha pratat med Simon funderade jag på om det inte skulle
vara passande att även prata med
hans syster Lilly. Så jag ringde
upp även henne och vi bestämde
en dag jag skulle komma. Lilly
fick besök av mig två gånger då
den första intervjun inte kom med
på bandspelaren. Man kan inte
alltid lita på det tekniska! Men det
verkade inte göra något för hon
blev glad av att få besök och som
förra gången bjöd hon på gott fika
som hennes dotter bakat. Hennes
katt som är 18 år gammal kommer
fram och vill kela. Ovanför köks-

soffan hänger ett fint kuddfodral
med texten ”Efter middag, ligg
och hvil. Efter kvällsmat spring
en mil!” som Lillie broderat och
gjort om till tavla.
– Jag var yngst av sex syskon och
det skiljer 14 år mellan mig och
den äldsta Ingrid. Vi gick alltid
tidigt till Kyrkskolan i kyrkbyn,
det som är församlingshem nu.

Det fanns 5-6 klasser på skolan
och det var samma lärare som
hade alla klasserna. Därför gick
vi varannan dag i skolan då läraren hade småskolan ena dagen
och andra dagen en annan klass.
När vi gick till skolan gick vi raka
vägen men när vi gick hem gick
det inte så fort. Då tog vi pauser
och lekte. Vi brukade vara fyra
stycken som slog följe. Vi lekte
långboll i skolan på rasterna och
både pojkar och flickor lekte
ihop. Mat fick vi ta med oss till
skolan, oftast blev det smörgås
och mjölk.
– Vi hade två kakelugnar i huset
innan men nu är här ingen kvar.
Vi fick värma vatten på spisen
och bada, men annars badade vi
ju mest på sommaren annars blev
det inte mycket på vintern mer än
till jul. Vatten inne fick vi år
1948. Vi hjälpte till mycket hemma med jordbruket. Vi odlade
bland annat råg och vete och malde i kvarnen så hembakat bröd
hade vi alltid. Vid jularna hade vi
ingen jultomte, men julklappar.
Inga märkvärdiga julklappar,
mest nyttosaker. Vi brukade ha en
stor låda i skafferiet. Rätt var det
var så började locket att lyfta sig,
då var det fullt i lådan.
– Jag träffade Karl-Erik hos min
syster och hennes man. Min systers man var inkallad och gjorde
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beredskap en månad och då kom
Karl-Erik dit som dräng. Då råkade jag te´ att komma dit. KarlErik var från Unnaryd och det var
cykel som gällde och ibland gick
han på isen över. Vi gifte oss och
tog över föräldragården och mamma och pappa hade huset bredvid
som sitt åldershem. När vi renoverade detta huset kom jag ihåg
att jag skulle laga mat till arbetarna och jag var inte van att laga till
så många. Vi var ju fem stycken i
familjen och 4-5 arbetare och

hade varken kylskåp eller frys.
Men det gick.
Slutligen visar Lillie gamla tidningsutklipp från Bolmsö från år
1923, samma år hon föddes. Det
var bland annat om den stora
skyttefesten vid Smederyds kvarn
då flera tusen besökare kom. Hon
visar även bilder från sin 90 årsdag och här nedan är en bild från
den dagen.
Ett stort tack till både Simon och
Lilly för det ni har berättat.

Lilly och Simon (Foto: privat)

Har du något att berätta som du vill dela med dig av?
Tveka inte att höra av dig till mig!
Britta Johansson, Bolmsö sockenråd
0733 56 54 11, britt_aj@hotmail.com
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Har du tillgång till en grästrimmer?
Då kanske du vill hjälpa mig att hålla mitt dike utmed vägen lite ansat.
Andra saker dyker nog upp under sommaren, som jag också behöver hjälp med. Om du har några timmar över så får du gärna höra av
dig så att vi kan komma överens.
Jag betalar löpande för arbetet som utförs.
Sara Karlsson, Tannåker, tel: 0703 44 61 05

Bolmsö Bygdegård
Sjöviken
Så otroligt mycket som har hänt i bygdegården de senaste 1,5 året det
är en sådan glädje att se hur nya lokalen vuxit fram och mycket förbättringar i de lokaler som vi haft innan. Dock ännu återstår en del arbete
innan ”Boverksprojektet” avslutas vid halvårsskiftet.
Mycket uthyrt men det finns vissa luckor så vill ni boka hör av er till
Solveig Carlsson 0372-91000 eller bygdegarden@bolmso.se

Hembygdsföreningen kommer att hålla öppet i Hembygdsparken,
det kommer att serveras nygräddade våfflor, stugorna kommer att vara
öppna. Ni är välkomna och se det nylagda sticketaket på ladugården
och om det går som planerat kommer stickehyveln att vara i hembygdsparken då och vi skall förhoppningsvis kunna visa hur det går till
att hyvla takstickor.
Vill du hjälpa till att servera våfflor eller visa stugorna i hembygdsparken så säg till Solveig Carlsson 0372-91000 eller maila till hembygd@bolmso.se
Bomsö Bygdegård Sjöviken kommer att vara öppet och ni är välkommen och se våra lokaler. Det kommer att vara matservering och samarrangemang med Bolmenbygdens Kulturförening och Sjöriket Triathlon.
Vill du hjälpa till att servera i bygdegården denna dag så säg till Solveig Carlsson 0372-91000 eller maila till bygdegarden@bolmso.se
Föreningar eller företag på orten som vill visa upp sig har möjlighet att
göra detta i Bolmsö Bygdegård Sjöviken på Bolmendagen. Kontakta i
så fall Solveig Carlsson 0372-91000 eller maila till bygdegarden@bolmso.se
Gällande Bolmenbygdens Kulturförening, se särskild annons.
Bolmsö Hembygdsförening och Bolmsö Bygdegårdsförening

Stort TACK till er som kunde vara med den 1:a maj på städdagen, ert
arbete är av väldigt stor betydelse för bygdegården.
Invigning har vi informerat om tidigare att det blir lördag 24 september
Tack för det ekonomiskt stöd som ges till bygdegårdsföreningen.
Vi har både bankgiro 893-5157 och Swish 123 281 71 53.
Märk med ”Det stora bygdegårdslyftet”.
Bolmsö Bygdegårdsförening
bygdegarden@bolmso.se
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Onsdag 8/6, 6/7
Tannåker/affär
Skällandsö
Flahult
Torsdag 16/6
Hölminge
Stapeled
Skogshäll

15.10—15.25
15.45—16.00
16.40—17.00
14.35 - 14.50
15.30 - 15.45
15.50 - 16.05
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Torsdag 2/6, 30/6
Färle

14.40 - 14.55

Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

15.00 - 15.30
15.45 - 16.00
16.35 - 16.50
16.55 - 17.10
17.15 - 17.30

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

Onsdag 29 juni
Kl. 19.30

Förändringar mot tidigare är att Sunnerbogillet ej kommer och dansar i
år.
På måndagen kl 18.00 samlas vi för att städa efter festen.
Välkommen att fira med oss
Bolmsö Hembygdsförening
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Anders Olssons orkester
Plats: Bygdegården Sjöviken
Våffelservering startar 18.30

Programmet ser ut så här, tiderna är ca-tider:
Kl 16.00 skall allt vara klart och vi börjar festligheterna med musikalisk underhållning från scenen av Karolina Svensson (Tannåker) och
Anna Andreasson (Ljungby)
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.

Sångkväll på Sjöviken

Fredag 15 juli
Kl. 18.00

Afton vid Bolmen

Tisdag 2 augusti
Kl. 18.00

Sångarglädje i kyrkan

Mats Öberg m.fl.
Plats: Näset
Medtag kaffekorg och stol

Torkel Selin
Plats: Bolmsö kyrka

VÄLKOMNA
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Gudstjänster i Jonsboda Missionshus i juni
6 11:00 Scoutlägergudstjänst i Åminne, Obs tid och plats.

Kyrkligt program juni

19 18:00 Gudstjänst med Linda Andersson, nattvard
26 16:00 Vittnesbörd i Tannåkers pingstkyrka
Alla varmt välkomna till våra kyrkor!

Tannåkers Pingstkyrka juni
12

16:00 Bön

26

16:00 Sång och vittnesbörd

3/7

16:00 Tommy Ström, Boden

Varmt välkomna till samlingarna!

Dans Midsommardagen i Hov
Den 25 juni kl. 21.00-01.00
I år har vi nöjet att presentera bandet ”Headliners”
från Halmstad.
K G WALDERMARS i Södra Ljunga
kommer att ha servering.
Välkomna!
Familjen Kristiansson
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29/5 16:00

Messy Church, Tannåker J. Eklund

2 18:00

Församlingsråd, Bolmsö

5 18:00

Högmässa, Bolmsö, Eklund

12 11:00

Högmässa, Tannåker, Fyhrlund

19 18:00

Musikgudstjänst, Bolmsö, Heverius / Gustavsson

25 15:00

Friluftsgudstjänst, Tannåker, Fyhrlund

29 19:30

Sommarkyrka, Sjöviken, Bolmsö

30 18:00

Församlingsråd, Tannåker

3/7 18:00

Mässa Bolmsö, Fyhrlund

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.
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Besök Bolmsö sockenråds hemsida på
http://www.bolmso.se
TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad
Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
Bolmsö Sockenråd

NÄSTA MANUSSTOPP
15 juni 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!
Gästskribenter
är mycket välkomna – skicka ditt bidrag till manus@bolmso.se
eller lägg det, märkt ”Sockenblad”, i brevlådan i Bollstad.

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos

Bolmsö Sockenblad nr 337. Utgivare: Bolmsö sockenråd

