
 

  

 
 

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 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 

Bolmsö Sockenblad nr 303  Utgivare: Bolmsö sockenråd  

 

 

Bolmsö kyrka, min Barndomskyrka, 150 år 
 
Av Simon Redegard 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 303 AUGUSTI 2013 

Var hälsad Du Tempel så kära 
som stått i 150 år! 
Du velat oss glädjebud dig bära 
om arvet hos Herren vi får! 
  
Din spira har pekat mot höjden 
och manat oss söka oss dit 
Där evig och salig blir fröjden 
för dem som till Kristus satt lit! 
  
Därinne vi möter Guds hjärta 
i Jesus på korsträdets stam 
Han bar våra synder med smärta 
vår missgärning, skuld och vår 
skam 
  
Nu Gud ger oss nåd och försoning 
i Kristus, Han är vår Far! 
Hans kärlek ger oss förskoning; 
till sina barn Han oss tar! 
  
Så hör mina klockor Dig kallar 
till himelens glädjefest! 
Festdräkt finnes för ALLA 
och dem som behöver den bäst! 
  
 

  Men nu får Du bittert erfara, 
det blev bara färre, som kom. 
Man glömde den skatten bevara, 
som heter Guds evangelium. 
   
Så är Dig att önska från Herran 
Väckelse över vår bygd 
Att människor från nära och fjärran 
får jubla och be i ditt skygd. 
   
Snart kommer ju Jesus tillbaka 
att hämta till himlen sin brud! 
Säll de som i tron då vaka 
iklädda sin frälsningsskrud! 
   
Så tacka jag Gud för Dig, kyrka 
från barnsben du kallat mig här 
Att herren vår Gud till att dyrka 
och mottaga allt han beskär! 
  
  



 

  2 

Redaktör för Bolmsö sockenblad 
Tage Larsen, Bakarebo   tel. 941 05  

      E-post: manus@bolmso.se 

Vi är Bolmsö Sockenråd 
Ordförande 
Susanne Ingemarsson, Lunnagård  tel.  941 41     
      E-post: susanneilund@bolmso.se 
Kassör 
Gitte Östrup, Bakarebo     tel. 941 05     
      E-post: gitte@bakarebo.se 
Sekreterare 
Maria Granlund, Bollstad Fällan           tel. 941 31     
      E-post: maria.granlund@ljungby.nu 
Ledamot 
Claes Gauffin, Ängarna    tel. 941 56     
      E-post: cgauffin@live.com 
Ledamot 
Anders Olsson, Hov    tel. 911 13     
      E-post: anders.olsson@proveus.se 
Ledamot  
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn   tel. 911 22     
      E-post:  fredrik.bjornkvist@omnicab.se 
Ledamot 
Mattias Bjurka     tel. 070 955 7398 
      E-post: bjurka-mattias@hotmail.com 

 
      Riktnumret till samtliga är 0372 

 
Aktuellt från Bolmsö Sockenråd 
 

 

 

Gästskribenter till bladet är mycket välkomna – skicka ert inlägg till 

manus@bolmso.se eller lägg i sockenrådets brevlåda i Bollstad.  

 

Inlägg til Sockenbladet får gärna vära  gjort i pdf., eller annat format 

men måste också vare bifogat i word eller som vanlig e-post. 

Om du vil have  bilder eller annat måste det bifogas som pdf-fil 
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Kyrklig verksamhet Bolmsö och Tannåkers 
församling Augusti 2013  
 
 
Bolmsö kyrka 
 
4 aug kl 09.30 Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund. 
8 aug kl 18.30 Sommarkyrkan. Allsångskväll med Ove & 

 Wenche Stålenbring och 
   Lars-Uno Åkesson på Hugoa Loe, Tjust Bolmsö. 

 Medtag fika och  
   sittunderlag. 
11 aug kl 09.30 Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund. 
15 aug kl 15.00 Symöte hos Anita Olsson. 
17 aug kl 18.00 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fyhrlund. 
25 aug kl 11.00 Gammeldags gudstjänst, Bolmsö kyrka, 

 Bolmblad. Kom gärna i  gammeldags kläder. 
Tannåkers kyrka 
 
1 aug kl 19.00 Musik i sommarkväll, ”Sånger vi minns”, Per 

 Filip och Jan Hydbring. 
3 aug kl 14.00 Dopgudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund. 
4 aug  kl 09.30 Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund. 
10 aug kl 13.00 Dopgudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund. 
11 aug kl 09.30 Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund. 
17 aug kl 18.00 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fyhrlund. 
25 aug kl 11.00 Gammeldags gudstjänst, Bolmsö kyrka, 

 Bolmblad.  
 

 För kyrkskjuts ring pastorsexpditionen, 
 tel 0372-358 50. 

mailto:manus@bolmso.se
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Våffelcafé 
 

Välkomna till Bolmsö Bygdegård sommaren 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våffelservering 
 

Onsdagskvällar 

31. juli och 7.   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 
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Kyrkogårdsvandring 
 

 

 

Välkomna till Kyrkogårdsvandring på Bolmsö kyrkogård. 

Söndagen den 11 augusti kl 14.00 

 

Med anledning av Bolmsö Kyrka 150 år är temat på årets 

Kyrkogårdsvandringar personer i kyrkans tjänst.  

Denna gång är fokus på personer som tjänat på 1900-talet. 

 

Ledare vid kyrkogårdsvandringen är Solveig Carlsson 

 

Efter kyrkogårdsvandingen inbjudes till enkelt kyrkkaffe i 

församlingshemmet. 

 

Kommittén för Bolmsö Kyrka 150 år 

Bolmsö Kyrkoråd och Bolmsö Hembygdsförening 

Eklunds Metall - Belysning tillverkat och designat på Bolmsö 
  
Gör ett besök hos oss eller i vår webshop.  
  
Närproducerad svensk belysning direkt utan mellanhänder. 
  
Öppet när du har tid. 
  
www.eklundsmetall.selloshop.se 
www.eklundsmetall.se 
070-5633294 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
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        TACK    
 

Vi vill framföra ett stort TACK till alla som på olika sätt deltog vid 

Högtidsmässan den 7 juli med biskop Jan-Olof Johansson. 

 

Det blev en soligt, fin och värdig högtidsdag som vi kommer att 

minnas.  

 

Speciellt tack till er som hade sockendräkt, det är vackert och passar 

vid alla högtider. 

 

Kommittén för Bolmsö Kyrka 150 år 

Bolmsö Kyrkoråd och Bolmsö Hembygdsförening 

 

Grönsaker 

från  

Stapeledsträdgård  
  
Vi erbjuder nyskördade grönsaker direkt till dig!   

 

Sortiment under augusti 
Majs, Matpumpa, Prydnadspumpa, vitlök, zucchini(gul, grön, vit), 

tomat, gurka, chili, aubergine och m.m.. 

 

Vi säljer grönsaker hos oss i stapeled och Anettes Antik i Hov. Vi 

tar emot era beställnig via telefon också.  

Välkomna att smaka våra fräscha grönsaker! 

Mer information och beställning 

Makiko Jonsson Tel. 0372 80159, 070 8574315 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

Möten för alla medlemmar 
På styrelsemötena är alla medlemmar välkomna att delta.  

Buggkurs planeras i september och oktober och därefter blir det 

dramakurs som så småningom ska leda fram till en ny 

teaterproduktion. Kom och var med och diskutera! 

On 17 juli kl 18 i Sjöviken, 15 aug. & 12 sep. kl 18 i affären 

 

Amatörteaterfestival 11-13 oktober 
Kulturföreningen sponsrar till viss del och alla som vill med till 

Örnsköldsvik meddelar Irene 070-6791113 eller irene@proveus.se 

senast 27 juli. 

 

Tack alla som stödjer lokal kulturproduktion! 
Medlemsavgift för 2013 sätts in på bankgiro: 5861-4868 

Som medlem får man rabatt på våra kurser och arrangemang! 

Vuxna: 100:-              Barn/ungdomar 7-20 år: 50:- 

 

Vi hörs & syns! 

Anette Jonsson, Anton Johansson, Hanna Bolmdahl,  

Irene Olofsson, Marion Koomen, Rosalina Gauffin &  

Solveig Carlsson 
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mailto:irene@proveus.se


 

  

 

Tannåkers Pingstkyrka 

  
Söndag 25 aug kl 18  Linda Andersson 

    
 Välkomna! 

  

Bokbussen kommer! 

onsdag  7/8 torsdag  29/8 

Tannåker/affär 15.10 - 15.25 Färle 14.40 -14.55 

Skällandsö 15.45 - 16.00 Granholmsvägen 15.00 -15.30 

Flahult   16.40—17.00 Håringe 15.45 - 16.00 

torsdag   15/8 Bolmsö kyrkby 16.35 -16.50 

Hölminge 14.35 - 14.50 Perstorp 16.55 - 17.10 

Stapeled 15.30 -  15.45 Österås 17.15 - 17.30 

Skogshäll 15.50 - 16.05    

Till Bolmsö skola tisdag den 27/8 kl. 10.15-11.20 

12  
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Glad sommar  
önskar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio- och ljudteknikkursen fortsätter i höst och buggkurs planeras i 

september och oktober. Därefter blir det dramakurs som ska leda 

fram till en ny teaterproduktion. Alla medlemmar är välkomna på 

mötena; to 15 aug. & 12 sep. kl 18 i affären. 

 

 

Tack alla som stödjer lokal kulturproduktion! 

 

Medlemsavgift för 2013 sätts in på bankgiro: 5861-4868  

Medlemmar får rabatt på kurser och arrangemang! 

Vuxna: 100:-              Barn/ungdomar 7-20 år: 50:- 

 

Vi hörs & syns! 

Anette Jonsson, Anton Johansson, Hanna Bolmdahl,  

Irene Olofsson, Marion Koomen, Rosalina Gauffin &  

Solveig Carlsson 
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C-café i Tannåker 31 augusti 
 

Kom och träffa kommunens Centerpartister i affären i 

Tannåker lördagen den 31 augusti från kl 10. Passa på att 

ställa frågor, diskutera och påverka framtiden. 

 

 

Alla samhällsintresserade är     -ligt välkomna! 

 

 

Sandra Carlsson, Anders Jannesson & Irene Olofsson  

070-5891199       070-5102182        070-6791113 

                0372-94128                0372-91113 

Bolmsö-Tannåker 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 
ÖPPET  kl. 11-17 alla 

Sönd – Månd – Onsd - Fred. t.o.m. 11/8. 
 

Därefter endast SÖNDAGSÖPPET 

mellan 11-17. 
 
 

Välkommen hälsar.  Anette Wallén 

www.bolmsoloppis.se 

                                   

Tack 

till alla som gjorde högtidsdagen 

Bolmsö kyrka 150 år 

till en verklig minnesvärd dag. 

Tack för allt arbete och planering 

både före, efter och under dagen. 

Bolmsö församling 
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Torsdagen 8. augusti 

Kl. 18.30 

Allsångskväll 

Wench och Ove Stålenbring 

Lars-Uno Åkesson 

Plats: Hugoa Loe, Kärragård 

Medtag kaffekorg. 

Söndag 25. Augusti 

Kl. 11.00 

Gammeldags Gudstjänst 

Rune Bolmblad 

Kom gärna I gammeldags kläder. 

VÄLKOMNA 
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Intresse annons dansskola!  
 

Hej jag tänkte höra om det finns något intresse för att starta upp  

Bolmsö Dansskola igen inför hösten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag kommer att ha 2 grupper precis som förra gången för åldrarna 5-8 

år och 9-10 år. 

  

Jag måste ha minst 5 elever i varje grupp för att det ska bli av. 

 

Vid intresse släng förbi en hälsning: 

Via telefon- 076 1379898 

Via mejl- fanny.smile.johansson@hotmail.com 

 

Meddela gärna vilken dag under veckan som passar er bäst att ha dans-

skolan, så ska vi försöka få det så att det passar alla. 

 

Senaste dagen att annmäla sig är den 20 augusti. 

 

Mvh  

Fanny Johansson 
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Programblad Bolmsö augusti 2013  

Tor 1 19.00 Musik i sommarkväll, ”Sånger vi minns”, Per 

Lör 3 14.00 Dopgudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund. 

Sön 4 09.30 Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund. 

Ons 7 18.30 Våffelcafé - Sjöviken 

Tors 8 18.30 Sommarkyrkan. Allsångskväll, Hugoa Loe, Tjust. 

Lör 10 13.00 Dopgudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund. 

Sön 11 09.30 Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund. 

  14.00 Kyrkogårdsvandring, Bolmsö Kyrka. 

Tors 15 12.00 Manusstopp Sockenbladet september 

  15.00 Symöte hos Anita Olsson. 

  18.00 Möte, Kulturföreningen i Tannåkers Café. 

Lör 17 18.00 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fyhrlund. 

Sön 25 11.00 Gammeldags gudstjänst, Bolmsö kyrka, 
Bolmblad.  

Lör 31 10.00 C-café i Tannåker. 
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Sökes: 4 miljoner! 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening fick inga pengar från Boverket vid årets 

utdelning. Det var andra året som pengarna inte räckt till. Vi har inte 

fått avslag på ansökan utan det är Boverkets pengar som inte räcker 

till alla ansökningar. I år var det 230 ansökningar som vill dela på de 

23 miljoner Boverket har att fördela, och det blev 90 föreningar som 

beviljades pengar. 

 

Hur skall vi göra nu är frågan många ställer sig.  

Vår planerade om och tillbyggnad av Bolmsö bygdegård kommer att 

bli av, vi vet bara inte när! 

 

Det är många delaktiga i behovet, inte bara bygdegårdens egna 

verksamheter utan även Skytteföreningen ser fram emot att ha lokaler 

för skytte alla dagar, Hembygdsföreningen har stort behov av större 

arkiv och Kulturföreningen planerar produktioner och behöver 

lokalutrymme. Vi skall givetvis jobba vidare och engagemanget finns 

men det är kapitalet som saknas.Därför en uppmaning till alla, kan ni 

hjälpa oss att finna finansiärer så att vi kan få ihop 4 miljoner. Då kan 

vi börja bygget i höst! 

 

Vi tar gärna ett samtal med var och en som vill vara med att 

finansiera utvecklingen av Bolmsö Bygdegård så att varje finansiär 

kan få visa sin sponsring på det sätt var och en önskar. 

 

Under tiden vi söker efter denna egna finansieringslösning så 

kommer vi att påbörja en ny ansökan till Boverket liksom även 

Allmänna Arvsfonden. 

Intresserade finansiärer tar kontakt med: 

Solveig Carlsson, Håringe Bolmsö, 341 93  BOLMSÖ 

solveig.carlsson@bolmso.se   0372-91000, sms 070-2884414 

 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

Bankgiro: 893-5157 


