
  

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
http://www.bolmso.se 

 
Tannåkers sockenråds hemsida 

http://www.tannaker.org  

TACK 
 För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad 

Bolmsö Sockenråd 
Sockenrådet har Bg nummer 5850-5959 

NÄSTA MANUSSTOPP  
 

Fredagen den 20 februari 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 nr 249  Utgivare: Bolmsö sockenråd  

Tips på en intressant hemsida 
 
Solveig Carlsson tipsar om en hemsida med gamla flygfoton från början av 1950-talet. 
Stora delar av Sverige finns med, men hon hittar t.ex. inte södra Bolmsö…. Trots  
detta kan det vara väldigt roligt och se om man kan känna igen vilka fastigheter det är 
som är fotograferade. Det går också att beställa bilderna från företaget, se mer på 
hemsidan. 
http://flygfotohistoria.mine.nu/ 
Länk till Norra Bolmsö, http://flygfotohistoria.mine.nu/serier/1789 

BOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLAD    
NR 249 FEBRUARI 2009 NR 249 FEBRUARI 2009 NR 249 FEBRUARI 2009 NR 249 FEBRUARI 2009     

    
Hej! 
 
Maria heter jag och är ny i sockenrådet. Jag blev invald i höstas och detta 
är första gången jag skriver framsidan på sockenbladet. Det är ju inte 
varje dag man får äran att skriva förstasidan till en tidning, så detta känns 
väldigt spännande. 
 
Nu har snart en hel månad passerat av det nya året, och många är det 
nog som jobbar hårt på att förverkliga de nyårslöften man så frikostigt gav 
vid årsskiftet. Ett ganska vanligt nyårslöfte är ju att börja med en hälso-
sammare livsstil, kanske genom att sluta röka eller börja äta mer hälso-
samt. Eller kanske att börja träna. I så fall skulle jag vilja passa på att 
tipsa om Gymnastikföreningen här på Bolmsö som kör tre olika gympa-
pass varje vecka i skolans gymnastiksal: Aerobics på måndagar, Pilates 
på onsdagar och på söndagarna har vi ju Grabbgympan (men trots nam-
net är också vi tjejer välkomna). Man behöver ju faktiskt inte sitta och 
köra in till stan för att kunna träna i grupp, utan det finns här på ön! Och 
det som är extra skönt är att man absolut inte behöver ha de senaste 
träningskläderna av bästa märket, utan man kan komma som man är och 
göra vad man kan efter egen förmåga. 
 
Om man inte vill gå på gympa så kan man ju alltid gå ut och ta en prome-
nad i det (förhoppningsvis) vackra vintervädret. Snart har barnen sportlov 
också och det vore väl härligt om vi kunde få lite snö och minusgrader till 
dess så att man kan åka lite pulka och skidor. Vissa av er kanske väljer 

att resa iväg till ett mer snösäkert mål. 
Vad ni än gör så hoppas jag att ni alla får 
ett riktigt roligt sportlov. 

Maria 
 
Ps. Ni har väl inte missat teaterföreställ-
ningen ”Han kom med tåget”  
i Sjöviken? I så fall har ni sista chansen 
nu i helgen! 
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Vi är Bolmsö SockenrådVi är Bolmsö SockenrådVi är Bolmsö SockenrådVi är Bolmsö Sockenråd    
    
Ordförande 
Susanne Ingemarsson, Lunnagård  tel.  941 41     
      E-post: susanneilund@ljungby.nu 
Vice ordförande 
Gitte Östrup, Bakarebo     tel. 941 05     
      E-post: gitte@bakarebo.se 
Kassör 
Kurt Karlsson, Granholmsvägen  tel. 862 78     
      E-post: kurt.karlsson@bolmso.se 
Sekreterare 
Maria Granlund, Granholmsvägen          tel. 941 31     
      E-post: maria.granlund@ljungby.nu 
Ledamot 
Claes Gauffin, Ängarna    tel. 941 56     
      E-post: rgauffin@hotmail.com 
Ledamot 
Anders Olsson, Hov    tel. 911 13     
      E-post: anders.olsson@bolmso.se 
Ledamot 
Lars-Uno Åkesson, Bollsta   tel. 940 63     
      E-post: lars-uno.akesson@bolmso.se 
 
      Riktnumret till samtliga är 0372 

Aktuellt från Bolmsö SockenrådAktuellt från Bolmsö SockenrådAktuellt från Bolmsö SockenrådAktuellt från Bolmsö Sockenråd    
 
Länsbygderådet Kronoberg har den 22 januari debattmöte med ämnet "Servicen på landsbyg-
den i Kronoberg", där frågan ställs: Klarar sig landsbygden utan all service? Vi deltager i detta 
möte, som vi tycker är viktigt, bland annat med tanke på ändringarna i betaltjänst. 
 
Vi har ånyo skrivit till vägverket angående den smala vägen (560) till Bakarebo. Vi har även 
fått svar att vi även måste skriva till Regionsförbundet som håller i planeringen. Vi återkom-
mer. 
 
Bolmsö och Tannåker sockenråd har även gjort en gemensam tredje skrivelse till vägverket 
angående den sänkta hastigheten på Bolmstadvägen där vi föreslår en 80 gräns. Det är nog 
ganska lönlöst att försöka få tillbaka 90, men idag börjar ju en del vägar klassas som 80-vägar 
och det vore ju en kompromiss.  

Redaktör för Bolmsö sockenbladRedaktör för Bolmsö sockenbladRedaktör för Bolmsö sockenbladRedaktör för Bolmsö sockenblad    
  
Malin Thestrup, Bolmsö Kyrkby   tel. 911 85 
      E-post: manus@bolmso.se 
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Bolmsö församling 
 
 
 
Gudstjänster 
1 februari kl 11.15  Gudstjänst, Fall, Bolmsö församlings
    hem 
8 februari kl  09.15 Gudstjänst, Gustafsson, Bolmsö 
    församlingshem 
15 februari kl 09.15  Gudstjänst, Fall, Bolmsö församlingshem 
27 februari kl 11.15  Gudstjänst, Fall, Bolmsö församlingshem 
28 februari kl 16.00  Dopgudstjänst, Gustafsson 
   
   
 
Barn och ungdom 
5 februari kl 15.00  Konf. undervisning, Bolmsö församlingshem 
  kl 18.30  Föräldramöte, konfirmander, Bolmsö församlingshem 
12 februari kl 15.00  Konf. undervisning, Bolmsö församlingshem 
  
Övrigt 
3 februari kl 14.00  Dagledigträff, Tannåkers församlingshem 
    ” Uppdrag Tanzania” 
    Ingrid Björkman-Sand och Stig Sand, Lagan 
9 februari kl 18.00  Bibelstudium, Bolmsö församlingshem 
12 februari kl 18.00  Kyrkoråd, Bolmsö församlingshem 
23 februari kl 18.00  Bibelstudium, Bolmsö församlingshem 
 
 
 
 
 

Kyrktaxi 
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933 

 beställes dagen innan 
  

Välkomna!  
Önskar Bolmsö kyrkoråd 
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KYRKOINFORMATION BOLMSÖ FÖRSAMLING 
  
Ännu ett år har gått och en sammanfattning av församlingens verksamhet är 
på sin plats. 
 
Det kan konstateras att gudstjänstbesökandet har ökat och 4441 personer 
har deltagit i alla församlingens 163 sammankomster. Församlingen har ökat 
med 11 personer. Hur mycket den totala befolkningen har ökat får vi inte veta 
förrän i februari när siffrorna från SCB kommer. 
 
Kyrkorådet har beslutat att det ska vara 20 högmässor per år, gärna vid de 
större högtiderna, att det ska anordnas 2 lekmannaledda gudstjänster, det 
ska också vara ett varierat utbud som familje-, musik-, och temagudstjänster. 
Det kommer att anordnas en församlingsafton i 
vinter då vi även får tillfälle att diskutera församlingens verksamhet framöver. 
 
Handikapprampen är färdigställd och ska nu förses med ett smidesräcke.  
Vi ska även göra en ny ljussättning framme i koret av kyrkan för att få bättre 
ljusförhållande vi altare och kor. 
 
Nästa kyrkoråd är den 12 februari då vi bl.a. ska planera sommarens verk-
samhet. 

Kyrkorådet 

Ett stort tack till 
 
Kajsa och Jan-Olof, Eva och Karl-Gustav 
för ett gammaldags kafferep med sju sorters kakor och tårta 
och en fin gemenskap. 

Vi som köpte presentkorten på  
Rödakorsauktionen 

TANNÅKER SOCKENRÅD 
 

tackar för de frivilliga annonsbidragen till sockenbladet. 
Vårt bankgironummer är 5813-2051. 

 
De föreningar och företag i vår bygd som är intresserade 
av att få en länk på vår nya hemsida www.tannaker.org  

kan ringa eller mejla till 
Birgit Nyberg  tel 0372-93091 

                               e-post: birgit.nyberg@utbildningskonsult.se 
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Redan före premiären är det fullbokat. Därför ger vi extra föreställningar i 
Sjöviken av teater- och musikupplevelsen: 
 

”Han kom med tåget!” 
eller ” Kul tur i Bolmenbygden”  

Fredag 6/2 kl 19.00 
Lördag 7/2 kl 19.00 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biljett inkl. fika: vuxna 130 kr & barn/ungdom 90 kr (7-20 år).  
Bokning: Bertil 0372-93110, 070 55 930 25 
Medlemskap: Magnus 0372-94131, 070 270 45 71 
Bankgiro: 5861-4868 
Medlemsavgift för 2009 är 100 kr för vuxna och 50 kr för barn/ungdomar  
(7-20 år) och då får man 30 kr i medlemsrabatt på biljettpriset samt andra 
förmåner vid arrangemang och aktiviteter.Välkomna!!  

 
 Bolmenbygdens

kulturförening
Bolmenbygdens
kulturförening
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Promenader i februari 
 
Den 3 februari, ingen promenad denna vecka (Daglediga) 
Den 10 februari klockan 14.00 i Kyrkbyn 
Den 17 februari klockan 14.00 i Smederyd 
Den 24 februari klockan 14.00 i Perstorp 
 
Välkomna Kajsa S.  

Skytteprogram Bolmsö SKF februari   
 

Datum Klockan  Plats Ansvariga/Övrigt 
 
Ti 3/2 18.00* Luftgevär träning Bolmsö Skola Stefan J+Donald 
Lö 7/2 09.30 Luftgevär träning Bolmsö Skola Olle+Kent 
Lö 7/2  Regionsfinal Skyttiaden Ringamåla, Blekinge De som gått vidare från förbundet 

Ti 10/2 18.00* Luftgevär träning Bolmsö Skola Pernilla+Kent 
Lö 14/2 09.30 Skidskytte Skolan el. skjutbanan 
Ti 17/2 18.00* Luftgevär träning Bolmsö Skola Stefan L+Ulf 

Lö 21/2  Växjöträffen Växjö Anmälan senast ca 12/2 
Ti 24/2 18.00* Luftgevär träning Bolmsö Skola Kent+Ulf 
Lö 28/2 09.30 Luftgevär träning Bolmsö Skola Olle+Magnus 

 
*Tisdagar: Räkna med att vi börjar plocka fram utrustningen klockan 17.30. 

 
För att få pris vid avslutningen måste man vara med minst 8 gånger på träningar. 

Anmälan till tävlingar görs i god tid innan varje tävling till Stefan L eller Kent. 
 

Välkomna hälsar Bolmsö Skytteförening 
 

Se även www.bolmsoskytte.com  
Tävlingar/Resultat i Småland - www.tioetta.com  

BOLMSÖ-TANNÅKERS CENTERAVDELNING 
  
inbjuder alla medlemmar och övriga intresserade till  
ÅRSMÖTE. Vi kommer att få besök av Lars-Erik Karlsson  
som är ordförande i kommunkretsen.  
Detta sker torsdagen den 5/2 kl 19.00 i Bolmsöskolans matsal. 
  
Alla är hjärtligt välkomna! 

Styrelsen 
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Bokbussen kommer! 
 

tors 19/2    onsdag 11/2   
Färle   14.20-14.30 Skällandsö  15.30-15.45 
Tannåker/affären  14.35-14.50 Skällandsö/Lunden 15.50-16.05 
Granholmsvägen 14.55-15.15 Kåraberg  16.10-16.25 
Håringe   15.55-16.10        
Bolmsö kyrkby  16.20-16.40      torsdag 5/2  
Perstorp  16.45-17.05 Östergård   14.10-14.30 
Österås   17.15-17.30 Tjust   14.40-15.00 
     Skogshäll   15.10-15.35 
     Hölminge  16.30-16.50 

Till Bolmsö skola 9 och 23 februari  

Information från Bolmsö Rödakorskrets 
 
Månadsmöte den 2 februari klockan 19.00 - 21.00 i Sjöviken. 
Kopp och dopp som vanligt. 
 
Vi kommer att ha årsstämma den 2 mars klockan 19.00  
i Sjöviken. 
Alla medlemmar önskas välkomna, mer information i nästa sockenblad. 
  
Vill också informera om att Rödakorsets alla Ljungbykretsar  
deltar aktivt i kommunens anhörigträffar. Träffarna är 1 gång/månad med 
olika program och mötesplatser varje gång. Vill du veta mera kring detta, ring 
Kajsa S tel: 94118. 
 
//Styrelsen genom Kajsa S 

Lördag 28 mars – Söndag 29 mars 2009 ”Livets första högtider”. 
 
Bolmsö Hembygdsförenings utställning ”Livets första högtider, Dop och Konfirma-
tion” börjar ta form. Sista helgen i mars blir det av och platsen är Bolmsö Bygdegård 
Sjöviken. Vi visar föremål och bilder med anknytning till dopet 
och konfirmationen. Men vi behöver fortfarande få in mer materi-
al till utställningen. Det färdiga programmet kommer vi att pre-
sentera i mars månads Sockenblad, men vi hoppas ni har bokat 
upp datumen i er kalender. 
 
Kontakta någon i styrelsen om du har material eller annan infor-
mation som vi kan ha nytta av till utställningen.  
 
Solveig Carlsson, Håringe 0372-910 00, solveig.carlsson@bolmso.se 

Bolmsö Hembygdsförening 
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Pingstkyrkan Tannåker 
 
Sönd 8 feb kl 18   Stig-Göran Lindhe 
 
Fred 27 feb kl 18  ”Allsångskväll på Skogshäll”  
    I Ulla-Britts källare. Av utrymmesskäl önskas  
    anmälan på telefon 940 81. Servering 
 
VÄLKOMNA! 

TACK! 
 
Ett stort tack till alla er som var 
med på vår jul/nyårsfest på ny-
årsdagen 2009. Kollekten, som 
oavkortat gick till Erikshjälpen, 
uppgick till 2400 kr. 
 
Pingstkyrkan Tannåker 

Välkommen till 
 

Åsarnas bgf i Tannåkers  
årsmöte 

Söndag den 8 mars kl. 15.00 
 

Vi bjuder på fika! 
 

Hur ser framtiden ut? 
 

Styrelsen 

ÖNSKAS KÖPA 
 

BANDSÅG, fungerande, gärna äldre modell, helst golvmodell,  
till rimligt pris. 

Walter Jonsson, Bakarebo. Tel. 940 49. 
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BOLMSÖ-TANNÅKER LOKALA LRF-AVDELNING 
 

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna till årsmöte 
torsdagen den 12 februari klockan 19.00 i Bolmsöskolans matsal. 
Avdelningen bjuder på smörgåstårta och kaffe. 
Sune Larsson, färjförare på Bolmia, kåserar och visar bilder. 
 
Välkomna! 
I år fyller avdelningen 75 år. Tag gärna med dig idéer till mötet om hur vi ska upp-
märksamma detta under året! 

Lillboden 
säljer ut alla loppisprylar till halva priset! 

Verksamheten ska läggas ner.  
 

               Januari – mars  
öppet  

     lördagar och söndagar   
kl 10 -18 

 
Ring om tiderna inte passar 
Birgit Eklund 
0370-451 26  

Vilken succé! 
Teaterförställningen ”Han kom med tåget ” eller ”Kul tur i Bol-
menbygden” är ännu en framgång för Kulturföreningen. 
Helt fantastisk hur dessa engagerade sockenbor i alla åldrar 
från Bolmsö och Tannåker under Rosaline Gauffins ledning 
lyckades att roa publiken. Vilket ös! Islanders bidrog ytterligare 
till att höja stämningen. Ni som ännu inte har sett föreställning-
en, passa på att reservera biljetter. 
 

Varmt tack för allt det arbete Ni har lagt ner!  
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Rapport från Länsträff om servicen på landsbygden  
 22 januari, Alvesta   

Länsbygderådet i Kronobergs län 
 
 
Apotekschef Ulla Elovsson redogjorde för dagens apotekstjänster i länet. Hon beskrev sedan de 
förhoppningar man har om förändringar då omregleringen av apoteksväsendet 1 juli 2009 
genomförs.  Man tror att tillgängligheten för kunderna skall öka – fler aktörer bör medföra fler 
apotek (ej färre) och längre öppethållande.  
Sven Eric Steen från FLF (Föreningen för Lantbygdshandelns Främjande) och lanthandlaren 
Elisabet Gunnarsson belyste de problem som lanthandeln idag har. Höga inköpspriser och bris-
tande  köptrohet hos ortsbefolkningen. 
FLF arbetar idag med Konsumentverket och Länsstyrelserna med olika stöd - och utbildnings-
program. Efter 1 april 2009 kommer man att samverka med NUTEK genom den nya myndighe-
ten Tillväxtverket.  
Elisabets lanthandel i Häradsbäck är  en intresseförening. De 200 hushållen har köpt andelar á 
1000 kr stycket. Köptroheten ökar vid ett sådant arrangemang. Ett bra stöd är att Älmhults kom-
mun  helt lagenligt  -  efter en upphandling med speciella kriterier – köper in från  butiken till 
skolmaten och maten till äldreomsorgen.  
Jonas Lööf, Energikontoret Sydöst, arbetar med projektet ”Rädda landsbygdens bensinstatio-
ner”. I den inventering man genomfört framgår det att i Sverige finns 3600 bensinstationer och i 
Kronobergs län 119. Tätheten räknat i antal stationer per 10 000 invånare är i hela Sverige 3,9 
och i Kronoberg 6,6. Även här gäller det att köptroheten är en nyckelfaktor – man måste handla 
sin bensin lokalt. 
I Värmland har man arbetet mycket aktivt mot ”Mackdöden”. Owe Nordling, ordf. i Länsbygderå-
det Värmland,  berättade om det stora arbetet som har gjorts för att återstarta bensinstationer 
och den ideella föreningen ”Bymacken” som köper in drivmedel. 
Owe talade även engagerat om vad vi kan göra för att stoppa en neråtgående spiral för servicen 
på landsbygden. Exempelvis bilpooler, samåkning, närvärmeprojekt, fibernät (mobilt nät), el-
upphandling av Länsbygderåd under devisen ”Bo smart ekonomiskt på landsbygden”. 
Post- och telestyrelsens representant, Sten Selander, kom tyvärr inte fram – då han satt fast i 
det  tågstopp som samma dag drabbade Sydsverige.   
Under kvällens frågestund framkom klagomål på den sena utdelningen av post (och på vissa 
orter även dagstidningar) i flera delar av länet. Det motiverar Posten med att ny teknik används 
vid postsorteringen (??). Om Sten S varit närvarande hade det säkert kommit många frågor på 
den betaltjänst som nu erbjuds äldre och funktionshindrade i stället för Postens kassaservice. 
Frågor ställdes även om olika problem som idag uppstår om man inte enkelt kan ta sig till ett 
större apotek och behöver medicinen omgående. Man kan få sin medicin levererad till apoteks-
ombud eller i brevlådan (undantag för vissa mediciner). Med e-recept och e-handel kan hanter-
ingen förenklas. Då det gäller tiden efter omregleringen gäller att det i lagrådsremissen föreslås 
att Apoteket AB under de närmaste 3 åren skall ha ansvaret för apoteksombuden. Vad händer 
sedan? Hur går det med prisbilden? I Norge har det visat sig att konkurrensen istället har inne-
burit höjda läkemedelspriser. 
För att samordna/reglera apotekstjänsterna bildas ett Servicebolag där alla aktörer ingår. 
 
Vilka frågor bör vi prioritera? Kommunikation, post, lanthandel, mackar etc ? Vad är viktigast? 
Meningarna var delade, men Owe N kom nog närmast då han sa: ”Prioriteringarna måste ske 
ortvis och man måste vara konkret. Framtidstron är viktig. Varje kommun bör ha en egen utveck-
lingsplan/strategi.” 
 
Sammanfattat av 
Birgit Nyberg 
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SÄLJES 
 
Jag har 19 stycken gipsplattor 13 x 900 x 2500 som har blivit över. 
50:- st och även ventilationsrör. 
  
Hans Persson, Hov 8. Tel.91158, 0705607983 

Årsmöte 
med Bolmsö Hembygdsförening i Sjöviken 

 
Bolmsö Hembygdsförening håller årsmöte måndagen den 16 februari 
kl 18.30. OBS! Lokalen är Bolmsö Bygdegård Sjöviken. 
Valen på årsmötet förbereds av valberedningen men vi hoppas att ni 
medlemmar kommer med förslag och åsikter om vår verksamhet. 
Efter årsmötet hade vi tänk visa lite material från våra gamla Socken-
filmer då vi hört att detta har varit efterfrågat. Det är därför vi har års-
mötet i Bygdegården. 
Kontakta gärna valberedningen som består av Johnny Bengtsson, 
Anna-Lisa Fransson och Jan-Olof Svensson. 
 

Bolmsö Hembygdsförening 

Dags att förnya Bolmsös egen telefonkatalog 
 
Kom ihåg att lämna in alla förändringar och nya uppgifter kring fast 
telefon, mobiltelefon och e-post. 
Gör detta omgående. Om jag få in alla uppgifter till den 1 mars kan 
den nya telefonkatalogen komma ut tillsammans med april månads 
Sockenblad. 
 
Uppgifter lämnas till: 
e-post:solveig.carlsson@bolmso.se 
telefon: 0372-910 00 
sms: 070-2884414 
 
Hälsningar 
Solveig Carlsson, Håringe 
(redaktör av telefonkatalogen på Sockenrådets uppdrag) 
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KALLELSE 
 

Delägare och intressenter i BOLLSTADS VÄGSAMFÄLLIGHET, 
väg 18139, kallas till årsmöte söndagen den 8 mars 2009 klockan 15.00 hos 
Marianne och Gösta Larsson, Näset, Bolmsö. 
Dagordning enligt stadgarna. 
Kontaktpersoner  Ulla Haglund tel. 0372-132 94 eller 940 62 
    Gösta Larsson tel. 046-151030 eller 0372-941 13 
 
Var vänlig informera Ulla eller Gösta senast lördag den 28 februari om du 
kommer. 

Styrelsen 

ATT ANTECKNA I ALMANACKAN: ”Hela världens afton”  
 

Hela världens afton i Bolmsö Församlingshem torsdagen den 5/3 klockan 
18.30. Utförlig annons i nästa sockenblad. 

Bolmsö Kyrkliga Syförening 

BOLMSÖ IF 
Dags för fotbollsträning. Nu startar vi igång med in-
omhusträning för pojk/flicklag (P11). 
 
Vi börjar måndagen den 2 februari kl 18.00 
Välkomna! 

 
PLANERA REDAN NU 
Årsmöte med Bolmsö IF söndagen den 8 mars kl 15.00 i skolans matsal, vi 
bjuder på fika.Alla hjärtligt Välkomna 

Styrelsen. 

Jazz i Baljan Världsturné 2009 
 
Tisdagen den 10 februari kl.19.30 kommer Jazz i Baljans Världsturné till 
Bolmsö Bygdegård Sjöviken. 
Kommunen står för Fri entré och Bygdegårdsföreningen ordnar med kaffe-
servering. 

Välkommen! 
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Årsmöte med Bolmsö Bygdegårdsförening 
 
Söndagen den 22 februari kl 14.30 är det årsmöte med Bolmsö Byg-
degårdsförening i Bolmsö Bygdegård, Sjöviken. 
Efter årsmötet blir det kaffe och smörgåstårta. 
Kontakta gärna valberedningen som består av Donald Carlsson,  
Susann Svensson och Gunvor Andersson. 
 
Kom och var med och planera Bygdegårdsföreningens verksamhet,  
ta del av vad som hänt under året och vad som planeras. 
 
Nya medlemmar är hjärtligt välkomna. 
Kontakta Solveig Carlsson tel. 910 00 eller Johnny Palm tel 910 23. 

 
Styrelsen för Bolmsö Bygdegårdsförening 

Påskauktion i Bolmsö Bygdegård 
 
Lördagen den 4 april kl 18.30 planerar vi att ha en 
påskauktion med samma inriktning som tidigare år, 
d.v.s. påskbuffé, lotterier, auktion och förhoppningsvis 
lite annan underhållning. 
 
Men vi behöver ert stöd för att det skall bli av, hör gärna av er till oss i styrel-
sen om ni kan hjälpa oss på något sätt. Vis av tidigare erfarenheter så ber vi 
fågelholkssnickarna att starta upp produktionen i god tid, liksom ostkakeba-
kare, stenugnsbakarna och kanske vi i år kan få några sötostbakare också 
att hjälpa oss, eller vad ni nu vill göra. 
 
Solveig Carlsson, Håringe 0372-910 00, solveig.carlsson@bolmso.se 
Britt-Marie Andersson, Håringe, 0372-91135, britt-marie.a@bolmso.se 
Bernt Andersson, Håringe, 0372-91135, bernt.a@bolmso.se 
Anders Johnsson, Perstorp, 0372-91018, 070-070-64 91018 
Jonny Palm, Perstorp, 0372-91023, 070-66 77 915 
Tommy Björkman, Nedregård, 0372-17165, 070-5497400 
Håkan Wiktorsson, Boo, 0372-91024, hakan.wiktorsson@bolmso.se 
Anders Olsson, Hov, 0372-91113, anders.olsson@proveus.se 
Gunvor Andersson, Bjurkaberg, 0372-91153, gunvor.andersson@ljungby.se 
 
Med förhoppning om att vi tillsammans skall göra en härlig helkväll tillsam-
mans, båda unga och gamla och med  både nya och välbekanta ansikten. 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Sön 1 09.30 Gudstjänst, Fall. Tannåkers Kyrka 
  11.15 Gudstjänst, Fall. Bolmsö Församlingshem 
  15.00 Föreställningen ”Kul tur i Bolmenbygden”, Sjöviken 
  19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola 
Mån 2 18.00 Fotbollsträning, Bolmsö IF. Inomhus 
  19.00 Bolmsö Rödakorskrets månadsmöte, Sjöviken 
  19.00 Tannåkers Rödakorskrets årsmöte, Tannåkers FH 
  20.00 Aerobics, Bolmsö Skola 
Tis 3 14.00 Dagledigträff, Tannåkers församlingshem  
  18.00 Luftgevär, träning. Bolmsö Skola 
Ons 4 19.30 Pilates, Bolmsö Skola 
Tor 5 15.00 Konfirmationsundervisning, Bolmsö Församlingshem 
  18.30 Föräldramöte, konfirmander. Bolmsö Församlingshem 
  19.00 Centeravdelningens årsmöte, Bolmsö Skola 
Fre 6 19.00 Föreställningen ”Kul tur i Bolmenbygden”, Sjöviken 
Lör 7 09.30 Luftgevär, träning. Bolmsö Skola 
   Regionfinal, skyttiaden. Ringamåla 
  19.00 Föreställningen ”Kul tur i Bolmenbygden”, Sjöviken 
Sön 8 09.15 Gudstjänst, Gustafsson. Bolmsö Församlingshem  
  16.00 Mässa, Tannåkers Kyrka 
  18.00 Tannåkers Pingstkyrka. Stig-Göran Lindhe 
  19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola 
Mån  9 18.00 Bibelstudium, Bolmsö Församlingshem  
  20.00 Aerobics, Bolmsö Skola 
Tis 10 14.00 Promenad, Bolmsö Kyrkby 
  18.00 Luftgevär, träning. Bolmsö Skola 
  19.30 Jazz i Baljan, världsturné. Bolmsö Bygdegård, Sjöviken. 
Ons 11 19.30 Pilates, Bolmsö Skola 
Tor 12 15.00 Konfirmationsundervisning, Bolmsö Församlingshem 
  18.00 Kyrkoråd, Bolmsö Församlingshem   
  19.00 Bolmsö-Tannåker LRF, Årsmöte, Bolmsö Skola 
Lör 14 09.30 Skidskytte. Bolmsö Skola eller skjutbanan 
Sön 15 09.15 Gudstjänst, Fall. Bolmsö Församlingshem  
  11.00 Gudstjänst, Fall. Tannåkers Kyrka 
  19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola 
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Mån 16 18.30 Bolmsö Hembygdsförening, årsmöte. Sjöviken. 
  20.00 Aerobics, Bolmsö Skola 
Tis 17 14.00 Promenad, Smederyd 
  18.00 Luftgevär, träning. Bolmsö Skola 
Ons 18 19.30 Pilates, Bolmsö Skola 
Fre 20 12.00 Manusstopp sockenbladet 
Lör  21  Bolmsö SKF, Växjöträffen 
Sön 22 09.30 Gudstjänst, Fall. Tannåkers Kyrka 
  14.30 Bolmsö bygdegårdsförening, årsmöte. Sjöviken. 
  19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola 
Mån 23 18.00 Bibelstudium, Bolmsö Församlingshem 
  20.00 Aerobics, Bolmsö Skola  
Tis 24 14.00 Promenad, Perstorp  
  18.00 Luftgevär, träning. Bolmsö Skola 
Ons 25 19.30 Pilates, Bolmsö Skola 
Fre 27 11.15 Gudstjänst, Fall. Bolmsö Församlingshem  
  18.00 Allsångskväll på Skogshäll (hos Ulla-Britt Åkesson) 
Lör 28 09.30 Luftgevär, träning 
  16.00 Dopgudstjänst, Gustafsson. Bolmsö Kyrka 

 
  

Energimässa i Bolmsö Bygdegård 
 
Funderar du på att göra något åt uppvärmningen i din bostad?  
Samma tankar har vi i Bolmsö Bygdegårdsförening och vi planerar därför att 
göra en Energimässa i Bolmsö Bygdegård, Sjöviken, under mars månad. 
Vi planerar energidagen till söndagen den 15 mars, men läs nästa Socken-
blad noga, då det kan bli ändringar. 
Likaså vill vi gärna höra er respons om ni tycker vår idé är bra och om ni har 
förslag på programidéer och medverkande. 
 
Är du företagare inom Energibranschen och vill vara med 
på mässan? Kontakta  
Solveig Carlsson, Håringe 0372-910 00,  
solveig.carlsson@bolmso.se 
eller någon annan i styrelsen (se sidan 7). 
 

                                    Bolmsö Bygdegårdsförening 


