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Nu blomstrar Bolmsö på många sätt!
TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad

Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
Bolmsö Sockenråd

NÄSTA MANUSSTOPP
15 Maj 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

Vi har fått en en ny affär till bygden är vi ytterst glada för.
Jag har saknat den sociala biten jättemycket.
Tänk nu träffar man folk igen och kan prata bort en stund.
Kunna sätta sig i cafeet och fika är också trevligt.
Ta till vara på affären nu och handla där, vi behöver den.
Vi har filosofisk Cafe varje månad och då är det i
affären vi träffas, och där var vi även när affären var
stängd och det var inte roligt att se den tom
och livlös.
Nu känns det så mycket
bättre när vi ser allt folk
som kommer och handlar
och umgås.
Vi har olika tema varje gång.
Vi har haft lögn, sanning och
livskvalité. Det ger en tankar
som man aldrig tänkt innan.
Gå gärna på filosofin och ge
det en chans.
Susanne i Lund

Bolmsö Sockenblad nr 288 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

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

Gudstjänster

tel.
941 31
E-post: maria.granlund@ljungby.nu

6 maj

tel.
941 56
E-post: rgauffin@hotmail.com

kl 16,00 Familjegudstjänst, Fyhrlund, Alla
barngrupper och Berga barnkör,
Sammanlyst till Tannåkers kyrka

tel.
911 13
E-post: anders.olsson@bolmso.se

13 maj

kl 18.00

Gudstjänst, Fyhrlund, Bolmsö kyrka

tel.
911 22
E-post: fredrik.bjornkvist@omnicab.se

17 maj

kl 11.00

Mässa, Eklund, Berga kyrka

Riktnumret till samtliga är 0372

20 maj

kl 11.30

Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd

27 maj

kl 11.30

Mässa, Fyhrlund, Bolmsö kyrka

Arbetet fortsätter med Grönt boende projektet.

28 maj

kl 19.00

Mässa, Eklund, Berga kyrka

Vi planerar en bussresa till Danmark.
Den kommer troligtvis bli lite dyrare då vi inte har råd längre att
sponsra barnen. Hoppas ni kommer med ändå.

Övrigt
kl 14.00

Daglediga, Bolmsö församlingshem
Jan Schönebeck ”Kirurg på irrfärd”

Ledamot
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn

Vår hemsida www.bolmso.se blir ständigt uppdaterad.
Skicka gärna in material och bilder dit så sätter vår webbmaster in det
där också.
Det kostar en del att trycka bladet så bidrag mottages med tacksamhet

8 maj

19 maj

kl 18.00 Symöte hos Anita Olsson, Kyrkbyn
Kyrktaxi
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933
beställes dagen innan

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

Välkomna!

Sommarkyrka i Tannåker.
Även denna sommar serveras vofflor och kaffe med dopp under
V- 27 – V-31.
Vi söker äldre fotografier från Tannåker / Bolmsö med omnejd. För att
visa upp på en fotoutställning i församlingshemmet. Har NI några
foton att låna oss, är Vi tacksamma. Vet Ni vilka det är på fotot,
vore det bra. Om inte, kanske någon besökare kan reda ut detta. Skriv
även Ert namn på baksidan, så att Vi kan lämna tillbaka fotot. Fotografierna kommer att visas inplastade så att inte fotona skadas.
För ytterligare upplysning kontakta Anne-Marie Kårhammer Tel.
0370/450 16.

Eldsjälsmingel på Bolmsö

Fredagen den 4 maj
För våra eldsjälar kring Bolmen och deras nära och kära
och andra nyfikna
Plats: Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Program:
Kl. 15-17 Öppet hus
Kom och se vad som händer i Bolmenbygden
Lite utställning och Gränslöst mingel
Kl. 17-18 Mingelbuffet
Kl. 18-20 Lyssna på några av Bolmens eldsjälar
Anmäl dig till Camilla Wallin Kupferberg
redan nu men annars gärna innan Valborg
via sms, tlfn, mail:
0733-718184 camilla.w.kupferberg@hylte.se
eller via event på facebook/Bolmenbygden
Tack på förhand!
Camilla Wallin Kupferberg
Projektutvecklare Bolmenbygden
Hylte kommun
314 80 Hyltebruk
Tfn 0733718184
camilla.w.kupferberg@hylte.se
www.hylte.se
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Nya i styrelsen
Söndagen 15 april hade vi årsmöte i Sjöviken med stor uppslutning. Valberedningen, Mats Ingemarsson och Sonia Peterson, föreslog Thina Björnlund och Anette
Jonsson som valdes in i styrelsen.
De övriga är Magnus Elisson, Solveig Carlsson, Anton Johansson, Rosalina Gauffin & Irene Olofsson.
Vi diskuterade och beslutade att prova nya arbetsformer med öppna
styrelsemöten! Alla medlemmar är välkomna att vara med på mötena
och diskutera. Dessutom kommer vi att jobba mer i kommittéer.
Nya kurser ska startas, både studio- och roddar-kurs. ”Det osar katt”projektet redovisades liksom planerna för ett arrangemang på kvällen
28 juli, alltså Bolmendagen, mm.

Dansavslutning 5 maj kl 18:30
Rebecka Ericsson och Fanny Johansson har dansskola för barn 6-9 år i
skolan med uppvisning i Sjöviken lörd 5 maj kl 18:30.
I december, visade ett gäng mycket charmiga tomtar vad de hade lärt
sig och nu har de blivit lite mer rutinerade.
Kulturföreningen serverar fika. Alla är hjärtligt välkomna!

Öppna styrelsemöten
Vi träffas i affärens café kl 18 torsd. 26 april och torsd. 10 maj.
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!
Bli medlem för 2012!
Vuxna: 100:- Barn/ungdomar 7-20 år: 50:- Bg: 5861-4868

http://bolmso.se/kulturforeningen.php
Tack
Ett varmt tack till Bolmsö-Tannåkers Röda Kors för den fina
påskblomman.
Sigvard Eriksson, Kelles väg, Skogen
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Bolmendagen 28 juli 2012
Dags att börja tänka på årets Bolmendag.
Styrelsen i Bolmens fvof har tagit ett beslut att i år ska vi ta ut en
avgift på 300:- för näringsidkare som vill vara med i programbladet till
Bolmendagen.
Ideella föreningar får deltaga utan avgift som innan, dock med det
tillägget att det ska finnas någon aktivitet som har med sjön eller fiske
att göra.
Vi vill senast den 5 maj veta vilka som ska vara med via mail till
uffeand@tele2.se.
Sedan gör jag utskick till alla som anmält intresse i mitten av Maj.
Senast den 15 juni skall programmen vara klara och skickade till mig.
Därefter sammanställer jag och skickar ut ett korrektur på programmet
sedan blir det tryck efter Ert godkännande.
Programmen kommer sedan 2-3 veckor innan så vi kan distribuera ut
dem till alla platser.
Med vänliga hälsningar
Bolmens Fvof
gmf
Uffe Andersson
Samordnare Bolmendagen

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus
6/5 kl.10,00 Gudstjänst med Nattvard Linda Andersson
Sång av församlingens barn och ungdomar
Severing

Vi har städdagar i Perstorpsgården

5 maj kl 09.00 och 9 maj kl 13.30.
Välkomna att hjälpa till, vi bjuder på kaffe med tilltugg!
Perstorpsgården

Välkomna till

FISKEVATTENÄGARFEST
17 maj kl 13, Kristi himmelsfärds dag
är det Fiskevattenägarfest för alla inom
Skötselområde 2 (Bolmsö-Tannåker) i Sjöviken

PROGRAM
Buffé från Tiraholm
Information
Val av ledamöter styrelsen

Anmälan senast 8 maj
Tel kvällstid eller SMS 070-26 911 29
E-post birgitta.wallen@sagobygden.se

27/5 kl.18,00 Ekumenisk Gudstjänst i Tannåker Pingstkyrka
Mark Munro
Alla hjärtligt välkomna vid dessa samlingar.

Styrelsen/ordföranden
4
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Välkommen att äta våfflor!

Medlemmar i Bolmsö-Tannåkers
Rödakorskrets,
ta med eventuell respektive och kom till
Sjöviken, Bolmsö,
så bjuder vi på våfflor och kaffe!
Måndagen den 7 maj kl 14
Behöver du skjuts ring någon av följande styrelsemedlemmar
Birgitta Wallén 070-26 911 29
Susanne Ingemarsson 0372-941 41
Laila Henningsson 0372-910 13
Ingrid Rosenlind 0372-931 10

Styrelsen

TYCK TILL!
Vill du också ”tycka till”??
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Tack alla bolmsöbor och övriga kunder som besökte oss på
Påskdagen.
Det värmde!
I övrigt rullar det på med öppet varje söndag mellan
kl. 11-17.
Nu väntar vi på björkens och bokskogens musöron, det ökar
intresset för mer långväga gäster
att besöka Bolmsö och njuta av dess natur.
Och givetvis är alla dessa välkomna att "kolla in" våra ANTIKVITETE, LOPPISPRYLAR och annan KURIOSA.
Du har varje vrå av Walléns ladugår att söka i.
Lycka till och välkommen hälsar.
Anette Wallén

www.bolmsoloppis.se

Maila till manus@bolmso.se
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Kom och prova på!

Efterlysning Ungdomar!
Du som är i 15-25 års åldern, nu finns det många möjligheter för dig.
Har du hört talas om Leader eller Leader Linné?
Kolla på www.leaderlinne.se och på Facebook:
https://www.facebook.com/#!/leaderlinne
https://www.facebook.com/ljalmar
Leader Linné har en ungdomscoach anställd som heter Cecilia Åström.
Hon har flera intressanta projekt på gång för ungdomar, exempelvis:




Festivalprojekt, det, finns både pengar och handledning att söka
om man vill anordna en festival.
Ungt engagemang ska inspirera och stödja ungdomar till att
driva projekt, stora som små, och att utveckla deras
entreprenörsanda.

Det finns också andra intressanta projekt på gång som du får veta om
du kontaktar Cecilia Åström.
Intresserad? kontakta Cecilia direkt:
Cecilia Åström
Leader Linné, Fabriksgatan 13, 342 32 ALVESTA
070-560 83 38
cecilia.astrom@ungtengagemang.se
www.ungtengagemang.se

Vill du ha hjälp med någon av dessa tjänster?
Skogsröjning, Motorsågsarbeten, Plantering, Traktorkörning
Med mera…
Innehar F-skattsedel
Ring då till mig på tel. 073-8249943 eller 91142
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Zumbainspirerad aerobic / styrka
Ett aerobicpass inspirerat av det nya populära Zumbakonceptet!
Vad är Zumba?
Zumba är en rolig och upplivande träningsform där de latinska
rytmerna står i fokus.
Behöver jag kunna dansa?
Nej, du behöver absolut inga förkunskaper i dans för att njuta
och ha roligt under passet! Passat passar lika bra för en nybörjare som för den mer erfarne.
Är det svårt att lära sig/hänga med?
Ingen förväntar sig att du ska kunna
allt på en gång. Det enda vi förväntar oss är att du ska ha roligt! Man
kan alltid anpassa passet efter sin
egen förmåga.
Passet avslutas med enkla
styrkeövningar och stretch.
När:
på måndagar

Kl. 19.00 – 20.00
den 7 maj, 14 maj, 21 maj, 28 maj och 4 juni

Var:

Bolmsöskolans gymnastiksal

Kostnad:

20 kr /gång

Välkomna!
Tannåker - Bolmsö gymnastikförening i samarbete med
SMÅLANDSIDROTTEN
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Promenader Våren 2012
Vi promenerar tisdagar klockan 14:00, samling vid skolan varje gång.

Välkomna Kajsa S.

På självaste pingstafton, hänryckningens julafton, ska vi fundera över
känslor och vårt behov av just hänryckning (eufori).
Och senare samma dag hoppas vi ju att Sverige vinner
Melodifestivalen med ” Euphoria”!
Alla mycket välkomna på FILOSOFIFRUKOST
lördagen den 26 maj kl. 9:00 i Tannåkers café!
För info; Ingrid Munro 0370 45080

onsdag ?/5
14.20-14.35
14.40-15.00
15.10-15.30
16.15-16.35
16.40-16.55
17.05-17.20
17.25-17.40

Skällandsö
Skällandsö/Lunden
Flahult

15.15-15.30
15.35-15.50
16.35-16.50

torsdag 24/5
Hölminge
Tjust
Stapeled
Skogshäll

14.55-15.10
15.30-15.45
16.20-16.35
16.40-16.55

Till Bolmsö skola den 7/5 och den 21/5
(Finns tyvärr ingen tur till Skällandsö i maj, enligt Bokbussens tidtabell.)
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UPPMANING

Att det är städdag i Bolmsö Bygdegård Sjöviken den 1:a maj är väl att
betrakta som tradition numera, då det varit så i stor sett alla år sedan
1993 och så är det också i år.
Lördag den 1 maj är du välkommen att hjälpa till att göra Bygdegården
extra fin tillsammans med flera andra trevliga personer. De första kommer kl 08 och sedan efterhand som man har vaknat… Som vanligt görs
det en ordentlig genomgång av alla rum inne, av trädgården och utemiljön i övrigt.
Vi kokar förmiddagsfika och till lunch blir det soppa.

Bokbussen kommer!
Färle
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås
Tannåker affär

till Bolmsö-Tannåkers Röda Kors för blomman jag fick till Påsk.
Gun Andersson

Du behövs på Städdagen den
1 maj i Sjöviken

EUPHORIA !

torsdag 10/5

Tack

För att vi skall kunna bli klara i ”vettig tid” under dagen behövs det
många som hjälper till. Vi behöver er som varit med innan ”och vet
hur det går till” samt ni som inte har varit med innan men tycker det
skulle vara roligt att göra en insats för Bolmsö Bygdegård.
De senaste åren har vi varit lite färre som hjälpt till så en extra vädjan
om att många kan försöka se till att vara med detta år. Om orken tryter
går det bra att vila en stund, vi har plats för alla! Det är roligare att jobba tillsammans än själv …
Ta med dig det du tror du behöver på dagen, oavsett om du tänkt jobba
inne eller ute.
Tack för att du kommer! / Bolmsö Bygdegårdsförening
7

Kära kunder, både nya som gamla, tack för all uppskattning vi fick när
vi öppnade affären i Tannåker igen. Vi kommer fortfarande att ha så
brett utbud som möjligt, tyvärr fick vi inte Sv. spel samt Schenker
paketservice, vi fick inte heller igenom servicen med receptbehandling, men vi kommer fortfarande att sälja receptfria läkemedel.
Fiskekort, kajak- & cykeluthyrning/försäljning kommer att fungera
som vanligt. Present- & souveniravdelningen också .
Vad vi kommer ändra på är kötthanteringen. Ska vi få ned svinnet så
måste vi börja ta upp beställningar Mån och Tors. Vill Ni ha färskt kött
och färs beställer Ni Mån- el- Tors och får det färskt levererat Tis- och
Fre. Lite färskt kött kommer Vi att ha hemma, typ skivat sidfläsk och
karré. O.B.S. detta gäller vintersäsongen!! Under vintersäsongen
kommer vi att erbjuda färs och annat kött som Kent i S:a Ljunga
packat och fryst in, tre månaders framförhållning. Tyvärr har vi kanske
inte fått igång telefonen, men ni kan nå oss på 070-632 47 28 (Lotte)
eller 070-530 01 30 (Gert).
Lördagen den 5/5 kommer vi att ha loppis och varmkorvsförsäljning
på gården. Det är Gudrun Rydström i L:a Gavlö som står för loppisen!
Nu får Vi verkligen hoppas på en ny era för Affären i Tannåker med
mycket kunder, cafébesökare, bokbytare, beställningar m.m.
Jag, Lotte tror nog det mesta går att fixa!!!
Vi har även vårt fina café som erbjuder paj med sallad,pizza med
sallad, varma mackor, korv med bröd och hamburgare. Är man bara
fikasugen kan man njuta av färskt bakad bröd från bakeoffen.
Vill ni att jag gör mackor eller annat till många, så måste ni beställa
innan så jag kan planera det hela.
Stort TACK till de medlemmar i Bolmenbygdens kulturföreninng,
som hälsade på oss med blommor, lyckönskningar m.m.
Varmt VÄLKOMNA till Affären i Tannåker!!!
Önskar Lotte o Gert med personal !!
8
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Nu är det åter dags för

Dansavslutning 5 maj

KRUKVÄXTAUKTION
Vi träffas onsdagen den 9 maj kl 18.00
hos Göta Pettersson på Fällan i Perstorp
Medtag inomhus och utomhusväxter som
ni kan undvara och vill dela med er.För pengarna
vi får in på auktionen åker vi och titta på något intressant
i sommar

Rebecka Ericsson och Fanny
Johansson har dansskola för
barn 6-9 år i skolan,
med uppvisning i Sjöviken
lörd 5 maj kl 18:30
Kulturföreningen serverar
fika.

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
Alla är hjärtligt välkomna!
CENTERHALVORNA

Årets fotbollsläger
Lördagen den 16 juni till Söndagen den
17 juni kommer Bolmsö IF ordna ett
fotbollsläger med övernattning ( för
de som vill). Alla barn/ungdomar
Mellan 6-12 år är välkomna.

Medlemskap för 2012 Bg: 5861-4868
100:- för vuxna och 50:- för ungdomar (7-20 år)
http://bolmso.se/kulturforeningen.php

Plats: Bolmsö skola
Kostnad: 250 kronor ( då ingår mat,
övernattning och överraskningar)
Sista anmälningsdagen är Måndagen
den 4 maj. Anmäl er till
Ann-Christin Bolin 0372 910 90
Arr: Bolmsö IF
16

Frysbox till salu
Är tillverkad 91 men fungerar fortfarande
rymmer 348 L
Har tre korgar. Priside 200 kronor. Vid mer
information ring
Ann-Christin Bolin
0372 910 90
9

Tack till

Programblad Bolmsö - Tannåker maj 2012

Fredrik Björnqvist och Omnicab AB
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör

Sön

Mån
Tis
Ons

Tor
Fre
Lör

Sön
Mån
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1 08.00 Städdag Sjöviken
2 19.30 Pilates
3
4 Eldsjälsmingel, Sjöviken
5 09.00 Städdag, Perstorpsgården
18.30 Dansavslutning, Sjöviken
24.00 Inresseanmälan till Bolmendagen
6 10.00 Gudstjänst, Jonsboda Missionshus
16.00 Familjegudstjänst, Tannåkers kyrka
18.00 Sångare från Bergadalskyrkan, Tannåkers
pingstkyrka
19.00 Grabbgympa
7 14.00 Våffelbjudning, Sjöviken
19.00 Aerobic, zumbainspirerad
8 14.00 Daglediga, Bolmsö församlingshem
9 13.30 Städdag, Perstorpsgården
18.00 Krukväxtauktion, Fällan Perstorp
19.30 Pilates
10 18.00 Styrelsemöte, Bolmenbygdens kulturförening
Tannåkers cafe
11
12 10.00 Inledning, Torpinventering
Tannåkers hembygdsförening
10.00 Fixardag, Åsarna
13 13.00 Mässa, Fyhrlund, Bolmsö kyrka
19.00 Grabbgympa
14 19.00 Aerobic, zumbainspirerad

för sponsring av priser vid
avslutning för vårens skjutningar
Bolmsö skytteförening

Torpen i Tannåker
För många år sedan gjorde några herrar en torpinventering i Tannåker.
Det sattes upp skyltar där torpen legat och det ordnades torpvandringar.
Det har gått ett antal år och några stormar har dragit genom skogarna.
Vi tycker det är dags att gå igenom materialet, se hur det ser ut kring torpställena och om skyltarna står kvar.
Vi vill dela upp arbetet i mindre bitar och inventera torpen i ett område i taget
med början denna sommaren.
Som inledning träffas vi i Tannåkers församlingshem lördagen den 12 maj kl
10:00 för att lägga upp arbetet.
Vi hoppas samla ett glatt gäng som vill göra bygden en tjänst och samtidigt
ha trevligt.







Alla som är intresserade är välkomna!
Du som äger marken där torpen legat!
Du som har något att berätta om gamla tider!
Du som var med på någon av torpvandringarna!
Du som vet var något av torpen låg
Du som inte vet något i dag, men vill veta!
Vi ses den 12/5 kl. 10, vi bjuder på fika.
Tannåkers Hembygdsförening

Sara Karlsson
Tannåker
341 96 Ljungby
sara.karlsson@ljungby.nu
Tel: 0372-930 62 Mobil:0703-44 61 05
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Programblad Bolmsö - Tannåker maj 2012

Tis 15 24.00 Manusstopp Sockenbladet
Ons 16 19.30 Pilates
Tor 17 11.00 Mässa, Eklund, Berga kyrka
13.00 Fikevattenägarfest, Sjöviken
Fre 18
Lör 19 10.00 Auktion & Pubkväll, Tiraholm
18.00 Symöte, Anita Olssson, Kyrkbyn
Sön 20 09.30 Mässa, Eklund, Tannåkers kyrka
11.30 Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka
15.00 Hjärt &Lungräddning, Bolmsö skola
19.00 Grabbgympa
Mån 21 19.00 Aerobic, zumbainspirerad
Tis 22
Ons 23
Tor 24 18.00 Bolmsö kyrkoråd, Bolmsö församlingshem
Fre

25

19.00 Fritidsgård, Tannåkers Bygdegård

Lör

26 09.00 Filosofifrukost, Tannåkers cafe
09.00 Vårstädning Bolmsö Hembygdspark
Sön 27 09.30 Mässa, Eklund, Bolmsö kyrka
11.30 Mässa, Fyhrlund, Bolmsö kyrka
18.00 Hela kyrkan sjunger, Berga kyrka
18.00 Eukumenisk Gudstjänst, Mark Munro
Tannåkers pingstkyrka
Mån 28 19.00 Mässa, Eklund, Berga kyrka
19.00 Aerobic, zumbainspirerad
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Dans i Hov
Till Rixons orkester
Midsommardagen 23/6
KL. 21.00-01.00
Välkomna
Fam Tommy Kristiansson

Eva i Hov
Blommor till alla tillfällen, beställ till Morsdag, Konfirmation,
Bröllop ,Födelsedagar
Student, Sommarblommor i stor sortering, m.m.
Tel 070-5394170, 0372-94170
Välkomna Till Eva i Hov.

Tannåkers Pingstkyrka
Sön 6 maj kl 18 Sångare från Bergadalskyrkan, Lagan
Sön 27 maj kl 18 Mark Munro, Skällandsö

Välkomna!
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