
  

 

MANUSSTOPP  den 17 Maj 
 

Bidrag kan lämnas i brevlåda i Bollsta märkt sockenblad  
Mailadress för manus: manus@bolmso.se 

  
Bolmsö Sockenblad nr 228  Utgivare: Bolmsö sockenråd  

 
Sockenrådet har Pg nr 645 26 66-8 och Bg nr 5850-5959 

 

Hjärtligt tack!  
 

Till Bolmsö Rödakorskrets för den vackra Påskblomman. 
 

Brita Thestrup 

BOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLAD    
NR 228 MAJ 2007 NR 228 MAJ 2007 NR 228 MAJ 2007 NR 228 MAJ 2007     

    

Ja då har vi kommit en bra bit in på våren och snart klarat av 2/3 
av den -enligt almanackan i alla fall.  
Högsommarvärme har vi redan upplevt och det var ju härligt!   
Låt oss nu verkligen hoppas att det finns värme över för resten av 
sommaren. Samtidigt känner man i år sig lite kluven i hur mycket 
man njuter av högsommarvärme.  
Jag tänker på en av våra värsta fiender nuförtiden-  
Granbarkborren!  
Tack till er alla som kämpat på i skogen i vinter och som väl är 
verkar inga värre olyckor skett här i alla fall. 
  
Nu till något annat:  
Ni märker säkert att det ibland blir fel i sockenbladet.  
Datum kan bli fel och bokstäver kastas om.  
När man läser texten nedanför detta, som kommer från ett engelskt 
universitet, undrar man om man behöver bry sig för visst fattar ni? 
 
Ha nu en fortsatt skön vår så ser vi fram emot sommaren! 
 
Vårhälsningar från  
 
Lars-Uno 
 
Eilngt en uneörnskding på ett engskelt uivtnierset så seplar det inegn 
roll i viekln odrnnig bksotrnävea i ett ord står i, det enda som är vtikigt är 
att fsötra och ssita bavstoken såtr på rtät patls.  
Rseetn kan stå hlelur om blluer och man kan ädnå lsäa  
tetxen uatn porbelm.  
Dttea broer på att vi 
itne leäsr vjrae bkosatv för sig, uatn odern som hlehet. 



  

 

VI ÄR BOLMSÖ SOCKENRÅD 
 

 
 
 

 

Lars-Uno Åkesson, ordf, Bollsta 940 63 

Eva Kristiansson, vice ordf, Hov 941 70 

Susanne Ingemarsson, sekr, Lunnagård 941 41 

Kurt Karlsson, kassör, Granholmsvägen 862 78 

Tommy Björkman, Västerås Nedregård 6 171 65 

Nina Griffiths, Granholmsvägen 941 99 

Tapio Lindh, redaktör, Smederyd 911 38 

TACK 
  

För alla ekonomiska bidrag till  
Bolmsö sockenblad. 

 
Bolmsö sockenråd 

 
 e-mail adress för manus till sockenbladet:   

 
manus@bolmso.se 

 
Hemsida      http://www.bolmso.se 

Tannåkers internet sidor hittar Du på adressen: 
 

http://hem.passagen.se/tannaker  

 

 

 
Bolmsö församling 

Gudstjänster 
 
  5 Maj kl 14.00 Konfirmationsförhör, Fall, Bolmsö kyrka 
  6 Maj kl 09.30 Högmässa med konfirmation, Gustafsson,          
                                                    Fall, Tannåkers kyrka 
13 Maj  kl 11.15 Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka 
                      Söndagsskolans avslutning 
17 Maj kl 09.15 Högmässa, Gustafsson, Bolmsö kyrka 
20 Maj kl 11.15 Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka 
27 Maj kl 11.15 Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka 
 
 
Barn och ungdom  
 
  6 Maj kl 11.15 Söndagsskola, Bolmsö församlingshem 
13 Maj kl 11.15 Söndagsskolavslutning 
 
Övrigt 
 
  8 Maj kl 14.00 Daglediga, Bolmsö församlingshem 
                     ”Allsång och trallsång” Dan Krantz, Hamneda 
24 Maj kl 19.00 Symöte hos Anders Fall, Lagan 
 
 

Kyrktaxi, 
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933 

 beställes dagen innan 
 

Välkomna! 
 

Bolmsö kyrkoråd 



  

 

 

Tannåkers Församlingsinformation 
 

Efter den obligatoriska beslutsordningen tog kyrkonämnden i Berga kyrkliga 
samfällighet slutgiltigt beslut den 27 mars 2007: 
 

Tannåkers församling hyr ut övervåningen i församlingshemmet fr o m den 1 
maj 2007 tills vidare. Vår hyresgäst är Linda Larsson som jobbar i Tannåkers 
Diversehandel. Vi hälsar Linda varmt välkommen och hoppas att hon ska trivas. 
 

Varannan månad skall Bolmenbygdens Kulturförening hålla sitt styrelsemöte i 
Församlingshemmet (måndagar som infaller närmast före den 20:e i aktuell må-
nad, nämligen april, juni, augusti osv.). 
 

Sommarkyrka är planerad för tredje året i rad med uppstart måndag den 23 juli 
fram till den 10 augusti, måndag-fredag under aktuell period. Torsdagskvällar 
Musik i sommarkväll. Mer detaljerad information längre fram. 
 

Bertil Losenlindh 

 
Perstorpsgården 

 
Vi städar i Perstorpsgården: 
Lörd 12 maj kl 9:00-13:00 

Månd14 maj kl 14:00-17:00 
Vi hoppas att ni är många  

som vill hjälpa till. 
Vi bjuder på fika. 

Välkomna!  
 

Perstorpsgården. 
 

Är öppen för visning efter beställ-
ning 20 maj - 15 sept 2007. 

 

Följande söndagar öppet 
 14:00-17:00: 
1, 8, 15, 22 juli   

5, 12, 19 augusti 
Bolmsödagarna 28&29 juli öppet 

kl 10-17 
 

Perstorpsgården deltar i Ljungby 
kommuns arrangemang 

”Turista hos oss”,  
turista hemma 

2-3 juni kl 10-16  

Vårstädning i Bolmsö Hembygdpark 
 

Lördagen den 28 april är det dags för att 
vårstäda Bolmsö Hembygdpark. Vi räfsar 

och plockar ris och ser till att det blir snyggt 
i parken. 

 

Vi börjar kl 9.00 och när vi är klara bjuder 
hembygdsföreningen på fika. 

 
Är vi många går det snabbare och det ör ock-

så roligare om vi är många. 
Ta med dig räfsa om du har. 

 

ALLA är välkomna att hjälpa till 
 

Bolmsö Hembygdsförening 

 

 

FIXARDAG PÅ ÅSARNA! 
den 12 maj 

 

Vi samlas kl. 10.00 över en kopp kaffe  
och planerar dagens arbete.  

Som vanligt ska det snyggas till både ute och inne 
och naturligtvis bjuds det på soppa även i år. 

 

Alla är hjärtligt välkomna! 
 

 
 

Styrelsen i Åsarnas bgf. 

 

LOPPIS PÅ ÅSARNA 
den 17 juni 

 

Vi tar tacksamt emot loppisprylar 
dock ej böcker och möbler efter-

som vi har 
svårt med förvaring. 

 

Ring till Kerstin 0370-45117 eller 
Gunder 0370-45016 

så kommer vi och möter upp eller 
hämtar. 

 

Åsarnas bgf i Tannåker 

Parabolantenn + TV med tillbehör 
Säljes billigt 

Tel: 0768-34 26 50 

Musik-
skolans 
Elevupp-
visning 

 
Ljungby 
Musikskola har elevuppvisning 
i Bolmsö Bygdegård Sjöviken 
tisdagen den 29 maj kl 19.00. 
 
Alla är hjärtligt välkomna att 

komma och lyssna. 



  

 

 
       0372-940 40  070-2643930 
 
 
 
 

BOLMSÖ MARIN 
 

www.bolmsomarin.se 
 

Utombordsmotorer Tohatsu till mässpriser 
Roddbåt BOLM 380 med Tohatsu 4 hk/4takt      19.900:- 
Styrpulpet BOLM 425 med Tohatsu 15 hk/4takt    53 500:- 
DC Walkaround BOLM 550 med beg. Johnson 100 hk 135.000:- 
Bow Raider Style 505 med Tohatsu TLDI 70 hk  169.000:- 
 

 

Vi har båt och motor till er alla, hyrbåtar, tillbehör Watski mm,  
reparationer, service. 

 

VÄLKOMMEN! 
Måndag-fredag 9.00—18.00 

Jonsboda missionsförsamlings gudstjänster i Maj  
  

 Söndag   13:e  kl. 16:00    Gudstjänst, Kristina Gustafsson, nattvard. 
 Söndag   20:e  kl. 11:00    Scoutlägergudstjänst. Sjöbogården, Vaggeryd.                                                                        
             Medtag fikakorg. 
Söndag   27:e  kl. 10:00     Gudstjänst. Mark Munro. Sång av Anders & Maria  
             Ericsson. 

 

Alla välkomnar! 

Fotboll i maj: 
 

Herrlaget: 20/5 KL. 17.00 Bolmsö IF—Dannäs 
T95: 8/5 kl. 18.30 Bolmsö IF—GOIF Ling 
och 22/5 18.30 Bolmsö IF—Unnaryd 
 

Styrelsen 

 

 

Bygdegårdsvecka 
 

Vid årsmötet med Bolmsö Bygde-
gårdsförening beslutades att vi skall 
försöka rödfärga Bolmsö bygdegård 
utvändigt på ideell basis. Nu har sty-
relsen tittat hur det ser ut med lediga 
datum i bygdegården och efter det 
konstaterade vi att första veckan i maj 
blir en bygdegårdsvecka. Vi hoppas ni 
alla ställer upp på detta. 
 

Måndag 30 april 
Valborgsmässofirande kl 19.30 i 
Bolmsö Bygdegård, se egen annons 
 

Tisdag 1 maj 
Storstädning av Bolmsö Bygdegård 
Sjöviken, både ute och inne. Från kl 8 
på morgonen är det folk på plats, men 
det går bra att komma senare också. 
Vi kokar kaffe i bygdegården till för-
middagsfikat men ber dig ta med dig 
det du vill äta till. Till lunch bjuder 
bygdegårdsföreningen på soppa. 
 

Lördag 5 maj 
Rödfärgning utvändigt. Bygdegårds-
föreningen ordnar med rödfärg och 
penslar, men vi behöver dig som vill 
måla. Ta med dig skyddskläder och 
gärna en stege. Vi kokar kaffe och 
ordnar med förmiddagsfika 
Vi startar kl 8, men det går bra att 
komma senare, viktigast är att du 
kommer. 
 

Söndag 6 maj 
Vi fortsätter med målningen och hop-
pas bli klara under dagen, men då 
behöver vi många som vill och kan 
hjälpa till. 
 

Kom du också - vi behöver dig  
Bolmsö Bygdegårdsförening 

Visioner för Bolmsö 
 

Under perioden 2007-2013 finns det 350 
miljarder avsatta för landbygdsutveckling i 
Sverige, dvs 50 miljarder per år. Dessa 
pengar kommer från EU och Svenska staten 
för att stärka och utveckla den Svenska 
landbygden. Bara i Kronobergs län finns 
det 80 miljoner årligen som vi givetvis skall 
se till att få del av. 
 

Men vi måste själva ha idéer om vad vi vill 
göra och vilken vision vi vill ha av vår bygd 
i framtiden. Det finns inga givna regler eller 
mönster, det finns möjligheter och det är nu 
vi skall fundera på vad vi vill göra med 
dessa möjligheter. 
 

Det är vi som bor och lever på Bolmsö som 
skall komma med våra förslag och idéer. 
Det finns inget förslag som inte skall tas 
med i funderingarna. Men vi behöver träf-
fas och spåna som det brukar kallas. 
 

Välkomna till Sjöviken onsdagen den 16 
maj kl 20.00 (dagen innan Kristi Himmel-
färds dag) 
 

Där finns en grill tänd och grillmat med 
potatissallad och bröd att köpa till själv-
kostnadspris. Ni tar med er den dricka ni 
vill. 
 

Efter att ha varit runt på olika seminarium 
och möten kring landsbygdsutvecklingen 
inser vi att vi måste ta initiativ här hemma 
för att vara med från början, så nu hoppas 
vi att bli blir riktigt mycket folk denna kväll 
av alla åldrar och från hela Bolmsö. 
 

Kom ihåg att vi skall spåna, alla idéer skall 
fram, både galna och tokiga och verkliga. 
Detta arbete är inte en förening eller organi-
sation som skall ta ansvaret för, vi skall alla 
delta. Sedan kan det vara andra som tar tag 
i idéerna och genomför dem. Vi måste ock-
så vara öppna för olika åsikter. 
 

Solveig Carlsson med flera som vill att 
Bolmsö lever och utvecklas 



  

 

 

Valborgsmässofirande 
 

Välkomna till Bolmsö Bygdegård för att fira valborgsmässoafton med 
start kl 19.30. 

 

Vi har som tidigare år vårt bål en en flotte i sjön, vi får lyssna på Tan-
nåker-Bolmsö kyrkokör som sjunger vackra vårsånger. 

                 Vårtalet hålls av Tommy Björkman, Bolmsö 
 

Sedan är det dags att dricka kaffe 
med tilltugg  

eller ta sig en grillad korv. 
 

Välkomna 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

..är ett före- tagsnamn du ska läg-
ga på minnet nu när solen börjar 
titta fram! Är du i behov av persien-
ner, marki- ser, lamellgardiner 
eller andra typer av insynsskydd? 
Då ska du ta kontakt med killarna 
på JonSte Home som är ett ny-
startat företag. Det är Jonas Roos och Stefan Svensson som driver 
företaget och de kommer från Vittaryd och Dannäs. Undrar du något 
om sortiment, priser eller har andra funderingar är du välkommen 
att ringa 076-127 77 66 (Jonas) eller 076-127 77 67 (Stefan). 

 

 

 

TAG MED LITE VÄXTER OCH ETT 
GLATT HUMÖR 

Så träffas vi torsdagen den 3 maj kl 
19.00 hos Ursula Elmquist i  

Tannåker 
för att ha vår årliga krukväxtauktion. 

Alla är hjärtligt välkommna 
CENTERHALVORNA 

 

LRF-medlemmar! 
Glöm inte att anmäla er till 
pubaftonen den 11 maj på 

Tiraholm Fisk! 
Sista anmälningsdag är den 

2 maj  
 
 
 
 
 
obs, begränsat antal  

platser i restaurangen! 
Anmälan till Malin Thestrup, 

tel: 0372-911 85  
epost: thestrup@bolmso.se  

Bollplank Sunnerbo 
Kom och bolla dina tankar med oss! Länsstyrelsens landsbygdsutvecklare flyttar för 
två kvällar verksamheten till Sunnerbo och vill att just du som har tankar på att starta 
landsbygdsföretag, utveckla bygden eller vidareförädla jord- eller skogsbrukspro-
dukter tar chansen att komma och prata med oss. Vi lyssnar, ger råd och tipsar om 
olika möjligheter att söka stöd från Länsstyrelsen. 

Datum och platser: 
Onsdag 9/5  Hinneryd, Bygdegården kl.17.30-19.00  
Hallaryd, Hallarydsgården kl.20.00-21.30 
 

Torsdag 10/5 Lidhult, Församlingshemmet kl.17.30-
19.00  
Bolmsö, Bygdegården kl.20.00-21.30 
 

Ingen föranmälan. Vi bjuder på fika. 
Välkomna hälsar Malin Fernholm och  

Karl-Wilhelm Mellgren. 



  

 

**************************************************** 

       Tannåkers Pingstkyrka 
 

   Fre. 4 maj kl. 18 Församlingsmöte 
   Sön. 13 maj kl. 16 Thage Drewitz 
   Sön. 27 maj kl. 16 Mark Munro 

 

        VÄLKOMNA! 
 

**************************************************** 

E.ON Informerar! 
 
 

Som en del markägare märkt har våra entreprenörer börjat att  
kontakta Er markägare och kunder angående placering av  

Nätstationer och kablar. Arbetena på ön är uppdelade i flera  
delprojekt. Utförandet kommer att göras av två entreprenörer  

Elektrosandberg (ES) och Elkraftsbyggarna (EKB) som i sin tur  
anlitar flera underentreprenörer exempelvis beredare och  
grävmaskinister, vilket gör att det kommer att vara många  

firmor igång samtidigt som utför arbeten åt oss. 
 

Vänlig Hälsningar  
Henrik Svenningsson  

Gruppchef Anläggning Avd. Mitt E.ON Elnät Sverige AB  
Box 264, Oljevägen 3, 334 25 Anderstorp  

Telefon 0371-58 80 42, Fax 0371-58 80 55, Mob. 070-785 82 42  
E-mail henrik.svenningsson@eon.se, Hemsida www.eon.se  

Bokbussen kommer  
 
3 och 31 maj:  Östergård 14,10-14.30, 
Tjust 14.40-15.15, Skogshäll 15.25-
15.40, Hölminge 16.30-16.50 
 
23 maj:  Skällandsö 15.50-1610,  
Kåraberg 16.15-16.30 
 
7 och 21 maj: Bolmsöskolan   
 
 

 

 

    

Välkomna tillVälkomna tillVälkomna tillVälkomna till    

FISKEVATTENÄGARFEST 
 

17 maj kl 13,  Kristi himmelsfärds dag 
är det Fiskevattenägarfest för alla inom  

Skötselområde 2 
(Bolmsö-Tannåker) 

 
PROGRAM 

Buffé från Tiraholm 
Årsmötesförhandlingar 
Musikunderhållning 

Kaffe och tårta 
 

Anmälan senast 11 maj 
Tel 0372-148 55 

 

 
 

Styrelsen/ordföranden 



  

 

 

 

 

 
 

OBS, ny dag för Kulturfesten!!! 
Lördagen den 12 maj kl 18 i Sjöviken 

• Vi börjar med att visa vad fridansarna har lärt sig och kulturföreningens eget 
unga band spelar. 

• Middag från Ryssby hotell – kött- eller fiskalternativ: 1) Fläsknoisette med 
kantarellsås 2) Pocherad bergtungsfilé med vitvinssås Läsk, lättöl och vatten serveras 

till och vill du ha annan dricka kan du ta med själv. 

• Under middagen får vi stifta bekantskap med systrarna Djup ackompanjerade 
av Håkan Odén. De håller även i allsången. 

• Kulturlotteri och andra lotterier 

• Kaffe och kaka med underhållning av systrarna. 
Dans till in på småtimmarna för de som orkar 

 

Hela kalaset kostar: 

• Vuxna över 20 år 180:-, medlemmar 150:- 
Barn/ungdomar (7-20 år) 80:-, medlemmar 50:- 

 

Anmälan senast 6 maj till Bertil (0372-93110) el. Irene (0372-91113) då man även 
anger vilket middagsalternativ man föredrar. 

 

Kom med som medlem – aktiv eller passiv! Medlemmar får som synes förmåner… 
 

Välkomna! /Styrelsen 
Bertil, Rosalina, Magnus, Solveig, Alexander, Rickard & Irene 

Bolmenbygdens
kulturförening
Bolmenbygdens
kulturförening

 

 

 

Bolmsödagarna 2007 
 

Vid vårt offentliga möte den 25 januari, då vi inbjöd de som var intres-
serade av att medverka vid årets bolmsödagar, beslöts att bolmsödagar-
na ska genomföras samma helg som bolmendagen, dvs. sista helgen i 
juli, vilket blir helgen 28-29 juli. Tack vare ett bra detektivarbete av 
Solveig Carlsson, som hittat ett undantag i livsmedelslagen, ska inga 

problem föreligga vid enstaka serveringstillfällen som t.ex. Bolmsöda-
garna. Dock gäller att den som säljer eller ger bort livsmedel, helt och 
fullt ansvarar för att denna mat är säker att äta. För att hinna få med 

programmet i bolmendagens informationsbroschyr måste vi ha in era 
manus senast måndagen den 30 april. Glöm inte att få med vilka tider 
ni tänker ha öppet. Sockenrådet kommer att se till att annonser kommer 

in i bolmendagens broschyr, smålänningen samt. Värnamo nyheter. 
Naturligtvis innebär detta kostnader för annonsering så vi tar gärna 

emot frivilliga gåvor från dem som vill annonsera.  
 

Tannåkers Hembygdsförenings årsstämma 
 

Mötesdeltagarna fick börja mötet med att lyssna till en fantastisk musikunderhållning. Det var 
Alexander Schäring, Anton Johansson, Rickard Gauffin och Rasmus Lindblad som svarade för 
den. I gruppen ingår normalt även Pontus Lööf som spelar trummor. Ungdomarna represente-

rade Bolmenbygdens kulturförening. Vi tackar dem och önskar lycka till i framtiden! 
 

På årsmötesförhandlingen blev det omval av nuvarande styrelseledamöter vars mandat var 
dags att förnya för en tvåårsperiod. I övrigt tog vi följande beslut: 

 

Att fira midsommar enligt vår tidigare tradition (se annonsering i Sockenbladet för juni).  
 

Att avsätta medel för vårt 50-årsjubileum. Föreningen bildades den 14 november 1957 och vi 
var eniga om att lämpligt datum för en kväll att minnas och fira är lördagen den 10 november 

2007. 
 

Vi skall återkomma till hösten med mer information. 
 

Med vänlig hälsning, 
Bertil Rosenlindh 

All uppvaktning inför min stundande årsdag undanbedes vänligen men bestämt. 
 

Allan på Granholmsvägen  



  

 

Programblad Bolmsö - Tannåker maj 2007 

 
Må 30/4 
Ti  1 
To  3 
 
 
Fre 4 
Lö  5 
 
Sö  6 
 
 
 
Må 7 
Ti 8 
 
To 10 
Fr 11 
Lö 12 
 
 
Sö 13 
 
 

 
19.30 
08.00 
 
 
19.00 
18.00 
14.00 
08.00 
09.30 
 
11.15 
        ? 
19.00 
14.00 
 
20.00 
        ? 
 09.00 
10.00 
18.00 
09.30 
11.15 
 
16.00 
16.00 

 
Valborgsmässofirande, Bolmsö Bygdegård 
Storstädning av Bolmsö Bygdegård 
Bokbussen till Östergård, Tjust, Skoghäll och 
Hölminge (se annons för tider) 
Centerhalvorna hos Ursula Elmqvist 
Församlingsmöte Tannåkers Pingstkyrka 
Konfirmationsförhör, Fall, Bolmsö 
Rödfärgning av Bolmsö Bygdegård 
Högmässa med konfirmation, Gustafsson, 
Fall, Tannåker 
Söndagsskola, Bolmsö föramlingshem 
Forts. rödfärgning av Bolmsö Bygdegård 
Möte Röda Korset hos Karin Nilsson 
Daglediga, Bolmsö församlingshem ”Allsång 
och trallsång”. Dan Krantz, Hamneda 
Länsstyrelsens landbygdsutvecklare, Sjöviken 
Pubafton med LRF på Tiraholm 
Städning Perstorpsgården 
Fixardag på Åsarna 
Kulturfest i Sjöviken med bl a systrarna Djup 
Gudstjänst, Fall, Tannåker 
Gudstjänst, Fall, Bolmsö, Söndagsskolavslut-
ning 
Thage Drewitz Tannåkers Pingstkyrka 
Gudstjänst Jonsboda församlingshem 

   

 

 

Programblad Bolmsö - Tannåker maj 2007 

 
Må 14 
On 16 
To 17 
 
 
Sö 20 
 
 
On 23 
 
To 24 
 
Sö 27 
 
 
Ti 29 
To 31 
 

 
14.00 
20.00 
09.15 
 
13.00 
09.30 
11.15 
11.00 
 
14.00 
19.00 
09.30 
09.30 
11.15 
16.00 
19.00 

 
Städning Perstorpsgården 
Grillfest med visioner, Sjöviken 
Högmässa, Gustafsson, Bolmsö 
Manusstopp Sockenbladet juni 
Fiskevattenägarfest 
Gudstjänst, Fall, Tannåker 
Högmässa, Fall, Bolmsö 
Scoutlägergudstjänst Vaggeryd 
Bokbussen Skällandsö, Kåraberg (se annons 
för tider) 
Symöte hos Märta Thyrman 
Symöte hos Anders Fall,Lagan 
Högmässa, Gustafsson, Tannåker 
Gudstjänst, Fall, Bolmsö 
Mark Munro, Tannåkers Pingstkyrka 
Uppvisning musikskolan Sjöviken 
Bokbussen Östergård, Tjust, Skogshäll, Höl-
minge (se annons för tider) 
 


