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BOLMSÖ SOCKTNBLAD

http://www.bolmso.se
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Tannåkerssockenrådshemsida

http ://www.tan naker.org
i...li.T.'i.'i.t.T..T..:,'...i.?.T..1;.tr

TACK
För alla ekonomiskabidragtill Bolmsö sockenblad

Sockenrådet
har Bankgironummer

5850-5959

j;'l;.t.i,tpti.ij'tj'.'i..j'tiiiij'.'i..i.?.'i.=ii;i..i..i.Tiiiiii..iiiiiiili

Bolmenbygtlens
kulturliireningstaftade2006efler teatern
"Sanningen
orn Gudrun",son'lspeglade
2009speladel'i
stormen.
"llan kom medtåget",sonr
nrusil<ochtcaterfiireställningerl
handlade
om clenaktuellajärnvåigsdebatten
i kommunenoch om
bygtlcns
nrårrgkuItur

Bolmsö Sockenråd

NASTAMANUSSTOPP
1 5 Ma j kl . 1 2 .00
lämnasi brevlådan
i Bollstamärkt
Manustillsockenbladet
"Sockenblad"
eller
e-postastill manus@bolmso.se
Brevlådani Bollstaoch mailboxentöms klockan12.A0
den aktuelladagen för manusstopp!

BolmsöSockenblad
är tryckthos

Kultur
Fabrrken

rvww.kultu rf abriken.se

BofmsöSockenbladnr 276 Utgivare:Bolmsösockenråd

Ir'öreningen
hartill uppgiliatt verkafiir kulturprotluktion i
Bohnenbygden.
Vi arbetarmedkulturellinfrastruktur
genonratt
komplettera
konrmunala
musikskolan,
kurseri dans,
affangera
drama,tcknikmm och stödjalokalamusikcr.
I samarbete
rnedbygdegårclslöreningen
servi till att bancleller
grupperkanöva i replokaleni Bolmsöbygdegård
Sjövikenoch
görainspelningar.
Den l3 april arrangerade
vi vårkonsert
tillsammans
medmusikskolan.Trotslbtbollsträning
ochgymnastiksammakväll kom 90
personerför att fir upplevamusikl'rånSjövikensscenmed
olörglömliga
solon!!!
på mångaställenochdärf<irvill vi
Samhället
är ålderssegregerat
brytaåldersgränserna
fiir andligodlingi
ocli skapaträffpr.rnkter
bygden.Nu kommervår treclje
fiirestiillning,
clenstiirsta
satsningcn
lrittills.
G?Af
Lancfbygclsutvecklirrg
'Q/-äy
på rikti-et!
Boim
kultu
Vi ses!
Irene

.tr
:i,
j:

:'

vL ärBoLvusö
sochewrkd
Ordförande
SusanneIngemarsson,
Lunnagärd
Vice ordförande
GitteÖstrup,Bakarebo
Kassör
KurtKarlsson,Granholmsvägen
Sekreterare
MariaGranlund,
Granholmsvägen
Ledamot
ClaesGauffin,Angarna
Ledamot
AndersOlsson,Hov
Ledamot
FredrikBjörnkvist,
Kyrkbyn

tel.
94141
E-post:susanneilund@ljungby.nu
lel.
94105
E-post:gitte@bakarebo.se
tel
86278
E-post:kurt.karlsson@bolmso.se
tel.
941 31
E-post:maria.granlund@ljungby.nu

Bolmsö församling
Gudstiänster
l maj
kI09.30
6 maj
kl08.00
8 n'raj
kl14.00

29 nai

Mässa, Eklund, Bolmsö kyrka
Veckomässa,Bolmsö kyrka
Ekumenisk gudstjänst,I?yhrlund, Tannåkcrs
kyrka
k I 1 5 . 0 0 Konfirmartionsftirhör,Ekl und, Fylrrlund,
Bolmsö kyrka
kl09.30 Mässa med konfirrnation, Eklund, Fyhrlund,
Tannåkers kyr:ka
kl18.00 Musikgudstjänst, Läsarsångermed Glada
'Ioner, Fyl"rrlund, Bohnsö kyrka
kl1B.00 Musikgudstjänst, Kören, Tannåkers kyrka
kI18.00 Pastoratsmässa,Biskop Jan-Olof Johansson,
Vittarycls kyrka
Samkväm i församlingshemmetefter mässan
kI11.00 Mässtr,Eklund, Ilohnsö kvrkar

Övrigt
3 rnaj

kl14.00

19maj

kl18.00

tel.
941 56
E-pos{:rgauffin@hotmail.com

1 4 ma j

t el.
911 1 3
E-post:anders.olsson@bolmso.se

15rnaj

1el.
91122
E-post-fredrik.bjornkvist@omnicab-se

21.maj

Riktnumret
till samtligaär 0372

22maj
26 maj

S oc@ewr
hd
AQtueLLtf, h* B oLvusö
Vi har planerpå att ge ut en gemensam
telefonkatalog
med
Tannåker.
Skickain uppgifter
tilltelefonkataloq@bolmso.se
om ni villha
m e dd e m .
Det kommeratt blien digitalupplagai förstahand,men naturligtviskommerdet att bli åven i pappersform
för de som önskar.
Gröntboendeprojektetframskrider.Vill
ni vara med ellerönskar
information
så ringellermailaGitteÖstrup.
Hennestelefonnummer
ellermailadress
se ovan.

et d atztör fö r E oLvusö
sootz.ewbLa
d
Susanne
Lööw.Hornstrand tel.91101
E-post:
manus@bolmso.se
2

Barn och ungdom
Måndagarkl 10.00

Daglccliga,Bolnrsö förs. hcm
Birgitta Grirnsheden, sjuksktiterskaoch
Barnmorskaberättar
Symöte hos Kerstin Bolin

Barnochfeiraldragrupp
0-6år, Tannåkers
Irörsamlingshern

Kyrktaxi
Ilin g FreclrikBjörnqvist 91122 eller 0205-6I 4933
beställes
dageninnan
\/älkomna!

23

Den 26juni kl 15 smäller det i Perstorp!
Lördagenden 2 aprilhadeBolmsöskytteförening
föreningsmästerskap
med
luftgevär.
37 st skyttardeltog.

Bolmenbygdens
kulturförening
ger
teater-och nrusi kfcirestäl
Ininuen

Här presenteras
segrareni respektive
klass,helalistanfinnspå
www.bolmso.se/skvtte

Det osar katt!

L9 - ErikLööw 303,1
L11- OscarJohannesson
303,8
L13- OscarEriksson
316,2
östr,t- MatinLööv309,4
L15s- Fredriklööv268.2
Övrigastående- JohanLööw228,0
Efterskjutningen
var det fikasamt prisutdelning
för mästerskapet
och för
vårensskjutningar.
Hålsningar
KentAndersson

på pjäsen"Vita fiun"
baserad
av Carl-Johan
Seth
Nu rcpcterar
25 lokalakändisaroch åtta
arbetsgru;rper
slitermeclljud, rnusik,rekvisita,kostyn,fika, läktare,
parkeringnrm.
I foreställningen
sättervi Bolmenbygden
i centmmmedtankeväckanjord ochövernaturliga
på iigande,
de perspektiv
väsen.Det blir nyskrivenochlokalproduccrad
musik.Miljön kring gårdsmusdet
i Perstorp
blir scenoch varjelijreställningen
börjarmeclr,ägskälsclans"
Biljeftsläppi Tannåkersdiversehandel
fredag l3 maj
Måndagl6/5 släppsbiljetterpå övrigaförsäljningsställen.
Endast5 föreställningar!
!!
sönd2616kl l5
tisd28/6kl 17,torscl3016kll7
lö rt l2 l7k l 15 ,s ö n d3 1 7k l 1 7

W^",;;;fr*
kufturtörening^<l
h

-4ffi

Me d le ms k al p
ö r 2 0 l l B g :5 8 6 1 4ft68
100:-ör vltxnaoch 50:- liir unsdonrar(7-20år)
http://bol
mso.selkulturforeningen.phn

(Foto:lrmaJannesson)
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jcrdbruksf
Europers[a
cMenJ0r
låndsby0dsri!ecklin0.
Europa
in?€slerar
i Irn,isbygdsomtåden

LJ UNGBY
KOMMUN
-t

"*

s*ite

'

-

t,ri4/F'"

SjönrKETAiLSERV|CE
ppetför bokning
undertiden
15 maj- 15 september
Söndagsvisn
ingar
10,1 7 , 2 4 , 3 1j u l i 2 0 1 1 k|1 4 .0 0 - 1 7 .0 0
är det öppetmedguider
Övrigatiderförbeställes
besökpå telefon:ChristinaAndersson
tel0372-789624, 0372-91147 SusanneIngemarsson
0 7 0 - 559 4 19 1 , Ma tsIn g e ma rs san03T2- 941
41
med lånktill Perstorpsgården
Se ocksåwww.bolmso.se

Välkommentill Städdagari Perstorpsgården!

Vill ni underlätta vardagen?
Vi hjälper er!
Städa,Putsafönster,Stryka,Handla,
Klippa gräset,Passabarn etc.
Skattereduktion(RIJT) innebär halva
kostnaden.
Kontakta ossför mer information
LenaAlm och Lotta Johansson
Tel: 0372-13111

Vi börjarlörclag7 maj kl 09.00Med förtsättning
tisdagl0 maj kl 13.30-.
Vibjudcrpå cn enklarcfika.
Välkomnaoch hoppaspå mångadeltagarc,
säuerSusanne
o Christina

.:',.,W
r'*-.,1,;tt*
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Fritidsgård i bygdegårdenM

Bolmendagen
anordnasden 30 juli
Frånoclrrned201l återgårvi till de urspnlngliga
reglernaför att fä
räknassonrett arrilngenrang
progratn,
somingåri Bolmendagens
Avcnorl Du intekanupplylladc rcglcrsomnu gällcrkanDu
naturligtvisanorclna
niigonaktivitet.Vi hartyr,ärrinternöjlighetatt
ta nredallt lbr stortonrlängi marknadslörin_gen
sontgörsav BolmensFiskevård
sornrådes-f'örerr
i ng.
Vi lir tacksanlrlaorn tbljancleLrppfyllas
I.
Arrttngenunget hi)r geogrufisktgcnonrft)ro,ri ntiru unslutningtill siön Bolnten
:.
lllinst e'ndel i utangenmnget hör ha tlirekt onknytningtill s-iön- nägot med v(tttttel, ttrigt'tlon.fisken, något sam har meclhåtttr i,r,altneldtl göra eller dt.l.
-1.
ÅrrangenmrrSict
liir inte heslåav endastsådanaaktit'itttrersompågtir året om
elle'rhar pågått iiven ont inte lJolntenrlugengenontjört:s.

Ni sornkiinnera1tni upplyllerdetta
mailabiruitta.sasomu
seet6.iteli
a.comeller
ring Birgitta 070-269| 129
Cör dcttasåsnartclulästovanstående,
senastförstavcckani nraj,
Såjag kange kontaktuppgifter
till clensomhar handom Bohnendagerr.Om Du nrailarrneddela
vad Du skallha {ör program,var?namn,
e-postadrcss
samttel nr.
Piruppdragav [JolmensFVOF styrelse/Birgitta
Walldn

20

ffi$
En fi'ågamissadespå stiinrrnan1'örBohnensfisksvårdsområdes
ftirening.Gällerbcdrivanclc
av fisketi sjönBolmen,clärbla besh.rt
om fiskekortspriser
ingår.
Du somär l'iskevattenäsarc
kallasdärlörtill cn cxtrastärnma
l 0 m a jkl 18 .30
I'lats:Tiraholmslisk
O B S!
Håll utkik i tidnin-earnas
ft)reningskontakter
om det skullebli någon
ändringav tidpunkten
Styrelsenför BoIurensfl skevårdsom
råcles
frircning

ffiffi
Från och med nu skallallaIastaredskap
somdu
hskarmeclha följandernåirkning
l. Använden boj elleren dunkav någotslag
2. Skrivditt redskapsrlummcr.
din fastighetsbctcckning
oclrditt namn
på denna.
3. Brickornaauvändsintc längrc
Exempel:
ornjtrg läggerut nät,såskallnrinadunkar/bojar
varanrärkta
20001,BolmsöHov 2:8,B. Walldn
Jaghoppasni har kirståelselcirdetta
ochgcnonrlörmärkningcnomgåcndc
Påuppdragav styrelsen
i Bohnensfi skevårdsorrråclesförening/tl
irgitta

ffi |}illffisä

I BOLMSO,HOV
ön's

eömlagarimaimånatl
ncllan*1.lLoo-ll.so

Vi har ingen röd matta utrullad till våra kunder men
en helt nyanlagd kundparkering som du förhoppningsvis kan ta dej till och från helt torrskodd.
Välkommen att fynda bland möbler i alla dess former och från antikt till sent 80-tal. Vi har en stor
mängd med konst
såsom oljemålningar, pasteller, akvareller,
litografier samt gamla oljetryck. Hushållsartiklar,
figuriner och vaser i glas, porslin och kristall i
mängder.

vÅnsrÄDNTNG AV FoTBoLLSpLANEN
Alla är välkomnaatt hjälpatill ochstädauppoch förbereda
planenfor
seriematcherna
sombörjari maj. Vi samlaskl 9.00Lördagenden30
April, Ar du inteintresserad
av lbtboll kandu varatill sterhiälnhär
ochhjälpatill.

Vill tlu vara med och sponsraåretsteaterftireställning?
siitt in val{ii sunrrnapå l3olmenbygilens
Kulturlörenings
bankgiro
5U6l-4t168
ochangevad ni vill att detskaståsonrsponsortext
i
programbladet.
Alla biclragstorasomsmåmottages
medglädje!

BOLMSÖIF PROCRAMFÖRMAJ
30/4 Städdagpå planen
3i5 Träningminiknattar
kl.17.0018.00( Pojkarochl'lickorsomär
tödda05,06,07)
4/5 TräningP 01 kl 18.00-19.30
8/5 HEMMAMATCIJBOLMSÖ-LAGANP OI KI I5.OOP OI ( POiKAT
och Ilickorsomär ltiddamellan0 | -04 )
l0/5 Träningminiknattar
kl. 17.00-l8.00
I l /5 Tr ä n in gP 0| kl |8.00-lq.30
I 5l5 HEM M AMA TCIIB OLMS Ö-RE FT E L E I ÅPSO I K I 1 5 . 0 0
l7l5 Träningminiknattarkl 17.00-18.00
l 8 /5 Tr ä n in gP 0l 18.00-19.30
2215BORTAMATCHMOT SMÅLANDSSTENAR
KI I8.OO
24/5Trlning rniniknaltar
kl 17.00-| 8.00
2 515Tr än in gP 0l kl 18.00-19.30
2915HEMMAMATCHBOLMSÖ.LJUNGBY
KI I5.OO
3 l/5 Träningminiknauar
kl. 17.00I 8.00
l/6 TräningP 0l kl 18.00-19.30
Ta gärnanredegenfikakorgtill matcherna
eflersomvi beslutatatt inte
ha nå-ronkioskverksamhet
i år.
Kom gärnapå träningarna
ochsehur duktigatalangervi harpå
Bolmsöoch i Tannåker.
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Företagoch ftircningar.Ringför mer infb om vilka möjlighetervi kan
nrarknaclsfiira
er med i programblaclet.

W*",,å;;{'}
Susanne
Lööw
0372-qI I 0 I . 0707-3:i8833

<f Ä
kutturtöremng^

&

Iloliviakvälli Jonsbodamissionshus
l/5 lB:00
JörgenWrengbrclberiittarom gatubamen
ochbamhcmmcn"
8/5 kl. 14.00Obstidenlianriljegudsdiinst
i Tannåkerkyrka
med Fyrlundoclrnredmeclverkan
av scouterna.
l5/5 kl. 10.00Bön oclr lovsång.Natvard
29/5kl. 18.00Cudstjåinst,
gernensalut
med
Pingstfcirsamlingen
Mark Mr-rnro,
sångl--amEricsson.
VanntVälkomna
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Söndagl maj

Välkommentill BolmsöBygdegård
för att hjålpa
tillmeddenårligastädningen.
Var och en gör efteregenförmåga.
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ö,t

si

Kompisgänget

5!
t.t
f,t,t

Motionskort.

öa

ft^:
ö.;

gör i ordning 'fi!
Vi städarochgör snyggtutomhus,
lagarstaket,tvättar
a;( eftervalborgsmässofirandet,
r{ och målarpå huset.
äz
åz
tru

n;!

/1''

{

N
t.,t

,n(

h!
ö,r
4r{
it
6rl
W
/Å'I

uu

9t
fd
.ä.t
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r:r'l

Inomhusgår vi igenomvarjerumoch städar
extranoga,räknarigenomhusgerådet
mm.

,i;

9a

1,\r
Qrs

Vi behövervaraen 20-30personerom det skall 'ri
å.r
qri
fungerariktigtbra och då behövsdet extra
mångainomhusdå det brukarta långsttid"
4I
De förstastartarkl 08.00mendu kan komma
senareom det passardig bättre

Ett stort tack till Anki och Stig för den trevliga
födelsedagsfesten i Sjöviken.

ö,+

1rJ

,.w
fi.+

På förmiddagen
kokarvi kaffei bygdegården
till
nj
förmiddagsfikat.
.tt
ä-(
h.J Vid lunchbjudsdet på soppa,knäckebröd
och $r
ö..r
t.r
År'(
'fr,!
tru dryck.
4H\I
: { Vi hoppasattjust Du kan kommamed i år också #
öz
för att hjålpatill.Alltfor att vi skallfortsättahålla "b^d
ar{
b!
Itt vår Bygdegård
iz
i braskick.
årf

Vi harhali dragningoch nrånadens
vinnareblev.
Anna-LisaFranssou,
MarianncJonssonoch LailaHenningsson
Grattistill Er.
Ny nrånadnya chanservälkonrna
Somen extrainftinnationvi talaorn att clethar komrnitin 445 kronor
till Viirldensbarn(Bcissan
i a{lärenoch motionskort.)
Motionskorlenllnns att köpa i aff;iren20 kr. vuxen l0 kr. barn.Det
komntcratt linnasmotionskort
varjcmånadtills vidarc.
Dragningför april månadblir i afflirentorsdagenclen5 maj klockan l5
00. (lnte i sanrband
medprornenaderna
menkanskeDu vill kopplaav
rneden cftcrrniddags
fika.)
Hälsnin-ear
KajsaS.

Logdonspå Bolmsö
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Välkomnaönskar
Bolmsö Bygdegårdsförening
/ Styrelsen

'r^l
ls

ö,t

1il

,ii'f(4{,i(4(4(,i(+!4(+l"trI 4(,t{4(

.t4

i Hov
BokaredonnuLogdons
hosKristionsson
25 juni 2011
Midsommardagen
21.00-01.00
till IMPULSDANSBAND
från Skåne
Völkomno
FomKristionsson

Evo i Hov
Nu finnsdet mycketott völjopåi plontorhosEvoi Hov.
Völkomno
ott bestcillo
blommor
till konfirmotion,
uppvoktning
, morsdog
Bröllop,studentblommor
m.m
Ar det någotdu undrorövereller behöverhjölpmedi blomstervög
så
O37
2-9417
O
07
417
ionsson.
ring
0 -539 0 mvhEvoKrist

[n
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TYGIITILL!
GÖR DET!

Nuär detdags
för vårens
fönsterputsr
!

=s-d

å:':Ä\+*

/"f \

50o/o
avdragför fönsterputs
i RUT-avdrag

RingPeterpå 0739-43 95 93
prisuppgift,
Fören kostnadsfri
www.glasklarputs.com

Vill ni ha ny telefonkatalog?
Vi funderarpå att göraen somkan llnnaspå hemsidanoch i så f all
gemensamftlr Bolmsöoch Tannåker.
Givetviskommerdenocksåatt finnasi pappersfbrm
för dig sornvill
ha denså.Sägvad du tyckerpå insändarsidan
ellertill någonav
ossi sockenrådet.
Skickain uppgiliertill telelbnkatalos(rilbolrnso.sc

I samarbetemed SMÄLANDSIDROTTEN anordnar vi
en repetitions-och fortsättningskursi
STAVGÅNG/ NORDTCWALKING
l,cdarc: l\lalin Andersson
Kostnad:2Okr/g:ing
I.,ärgruppen triillirs liilj anclconsdagar:
D cn.f mai kl . 19. 00- 20. 15
Den I t maj kl. 19.00-20.15
Den lll ma.ikl. 19.00-20.15
Dcn tl juni kl. 19.{f0-20.15
Fiirstagångenträl'lasvi på parkeringenvid skolan.
Nledtag hclst egna stavar!

Vill du också"tyckatilt"?'?
16

Mailatill manus(ä)bolmso.se

Tan nåker- Bol ttrsögSvnustikJiirenin g

si4Å1"Åf-,Js$Is*
rlfFd
I

l|-re.-* & f t f t f t f t f r r &f t r . Er - . a

t;

1 Rrogr"mbladBolmsö - Tannåkermaj 2011
n r' * il' -.
ön1 -öö3d-åtfrdäEoffisb-efrdäsFio*
il.8

Mån 2
Tis 3
O ns
Tors
Fre
LÖr

4
5
6
7

09.30 Mässa,Eklund,Bolmsökyrka
11.00Gudstjänst,
Fall,Tannåkers
kyrka
18.00Boliviakvåll
i Jonsbodamissionshus
18.00Lars-Erik
Alm.Tannåkers
Pingstkyrka
14.00 Eftermiddagskaffe,
Rödakorset,Sjöviken
i Bolmsöförsamlingshem
14.00 Dagledigträff
19.00Krukväxtauktion,
hosAnn-Christin
Bolinpå Kullen
19.00Stavgång,
Bolmsöskola

Bolmsökyrka
08.00 Veckomässa,
09.00 Städdag,Perstorpsgården
14.00 Dopgudstjänst,
Tannnåkers
Gustafsson,
kyrka
gudstjänst,
Sön B 14.00 Ekumenisk
Fyhrlund,
Tannåkers
kyrka
Må n I 10.00Fixardag,
Tannåkers
bygdegård
Tis 10 13.30 Städdag,Perstorpsgården
18.00Promenad,
Husaby
18.30Extrastämma,
Bolmensfiskevårdsområde,
Tiraholm
O ns 1 1 19.00Stavgång,
Bolmsöskola
Tors 12
F re 1 3
L ö r 1 4 10.30 Filosofi-cafe',
Tannåkersdiversehandel
13.00Dopgudstjänst,
Fyhrlund,
Tannåkers
kyrka
15.00 Konfirmationsförhör,
Bolmsökyrka
S ö n 15 09.30 Mässamed konfirmation,
Tannåkerskyrka
10.00Bönoch lovsång,
Jonsbodamissionshus
15.00 Konfirmationsförhör,
Bolmsökyrka
16.30Dopgudstjänst,
Eklund,Tannåkers
kyrka

|I

i

SUGENPÅ ÄTTN THAILÄNDSKAVÅRRULLAR?
Säljes7 styck/paket.Baraatt stekanärdu kommerhem.Enkeltatt göra.
Endast50 krl för 7 styckvårrullar
Tele: 072-030 80 45 1073-621 87 35

Filosofi-cafö
... i Tannåkerscafd!
Nu är dct dagsigcn lor dct myckctuppskattade
fllosofi-caf'eit!
Vi börjarnreddagensiimneoch senberordet på dina firnderingarvar
dct slutar.
"Kärlek, del två"
Lcirdagen
den l4:e mzrj.kl. l0:30* l2:30.
Pris:30 kr inkl. llka
Alla Välkonrna!

Vi kommeratt resatill Danmarkäveni år i sockenrådets
regi.
| år ägerden rumden 20 augusti.
Detkommeratt bli ett samarrangemang
medTannåker.
Så Tannåker,följ medtill en jättetrevligresamed stor
gemenskap.
Vi kommeratt behövata ut en avgiftpå 250 kronorper person.
Barnunder15 år åkergratisi vuxenssällskap
Si s taanm äl ni ngs dag
bl i rden 14 augus ti .
Mer information
inästablad.

STORTVÄTT
Det går bra att hyravår storatvättmaskin
och torktumlare
som
finnsi Bygdegården.
KontaktaHåkanellerAnna-Lena
Wiktorsson
for bokningoch nyckel.
Tel 0372-91424 eller070-55910 24
Bolmsö Bygdegårdsförening

10

15

.-

*

Promenaderi maj månad.
Tisdagenden l0 maj klockan l8 00. ( obs tiden)i ltusaby.
TisdagendenlT maj klockan l8 00. Ilåringe.
Tisclagcndcn24 maj klockan ltt O0.Stapeled.
T'isdagen
den3l maj klockan18 00. Smederyd.
VälkornnaKajsa S.

TannåkerPingstkyrka
Söndag1 maj k|.18Lars-ErikAlm,Älmhult
Alla varmt välkomna!

Tannåkers
Tennisklubb
tänkeri sommarha någrakvällarmed( prova
på tennisträning),
Ungdomar7-L2en gruppoch L3-L6en grupp.
Startför dettablirsistaveckanijuni.
Mer info kommeri nästasockenblad,
menkontaktaredannu Stefan
9 313 5om du ä r intresserad.
Tennisbanan
är öppenför spelnär nätetär uppe,bokadå tiderpå
blocketi klubbstugan.
Därfinnsäveninfoom medlemsavgifter
och
spelavgifter.
V älkomna
Tannåkers
Tenn is k lu b b . . .

Bokbussenkommer!
torsdag 12l5
Färl€
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsökyrkby
Perstorp
Österås
Tannåkeraffär

onsdag 1815
14.20-14.35 Skällandsö
'14.40-15.00 Skållandsö/Lunden
15. ' 10- 15. 30 Flahult
16. 10- 16. 30
16. 35- 16. 50 torsdag 26/5
17. 00- 17.
t5
Hölminge
17.25-17.40 Tjust
Stapeled
Skogshäll

15 . 15 - 15 . 3 0
15.35-15.50
16.35-16.50
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I ProgrambladBolmsö - Tannåkermaj 2011
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Tis 17
Ons 1B
Tors 19
Fre 20
Lör 21
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Biljettsläpp
till"Detosarkatt!"iTannåkGrs
diversehandel18.00Promenad,
Håringe
19.00Stavgång,
Bolmsöskola
18.00SymötehosKerstinBolin
-

-r

--

-.

14.00 Dopgudstjänst,
Gustafsson,
Tannnåkerskyrka
18.00 Musikgudstjänst,
Bolmsökyrka
Sön 22 18.00 Musikgudstjänst,
Tannåkers
kyrka
Sistaanmälningsdag
till Fiskvattenägarfest
Mån 23 10.00Terminsavslutning
barnochföräldragruppen,
Tannäkerskyrka
Tis 24 18.00Promenad,
Stapeled
Ons 25
Tors 26 18.00Pastoratsmässa,
BiskopJan-OlofJohansson,
Vittarydskyrka
Fre 27 19.00Fritidsgård
iTannåkersbygdegård
Lör 28
Sön 29 09.30 Mässa,Eklund
18.00Gudstjänst,
gemensamt
Jonsbodamissionshus
med
Pingstforsamlingem
Män 30
Tis 31 18.00Promenad,
Smederyd

't5.05-15.20
15.35-15.50
16.25-16.40
16.45-17.OO

Till Bolmsöskola den 9/5 samt den 2315

14

ll

Yäf6onlna,tltt
FISKEVATTENAGARFEST
2 junikl 13, Kristi himmelsfards dug
är det Fiskevattenägarfestfor alla
inom Skötselområde2
(Bolmsö-Tannåker)
PROGRAM
Buff6 från Tiraholm
Information
Anmälan senast 22 lr.aj
Tel A7A-2691129 kvällstid

normsö raNNÅrnns RönAKoRSKRETS
Vi
till eftermiddagskaffe.
medrespektive
lnbjuderallaurecllcmmar
Den2 nrajklockan
bjuclerpå våfflclrochen stundstrevliggemenskap.
14.00i Sjövikcn.
ring Kajsapå tl'n.941l8 eller
Vill du bli härntad
någonannani styrclsctt.
Vi vill gärnahjälpadig såatt clukankomma.
nödcltur*år
Varrntvä[komna.
Styrelsen
/K.S

v äLknn*watLLL
Tawwäturs bygdeghrd
for dewårILga{t xardagewdewg vttalALLo:oo
Kow och{ätp oss at}'.{t"xaILLLt bggdegårdew,
vL hadeLrevLLgt
forra året wär vL byggdestaleet
a*. vLsk a ha LLka trevLlgtdewwagå*9.
oohvt vLLL
vLbörlar med{vka oohjobbar ossfrawtttLLsopLv+nchew.
väLlp<ovwwar.

Nu är det åter dagsför KRUKVAXTAUKTION
Vi träl'lastisdagenden3 maj kl 19.00hosAnn-ChristinBolin
på Kullen.Somvanligtffrrni gärnata lnedlite inneelleruteväxter
bjuderpå fika
somkanprydavårahusellerträdgårdar.Vi
*
Alla är hjärtligrvälkomna

,(

Centerhalvorna

Styrelsenl ordf öranden
t2
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