
  

 

Ännu står gräslöken och påminner om sommaren ute i  
kryddlandet. Varför inte göra  

GRÄSLÖKSMUFFINS! 
4-6 st 
1 liten gul lök 
1 stor knippe gräslök 
3 msk smör 
1 ägg 
1/2 dl gräddfil 
1 1/2 dl vetemjöl 
3/4 tsk bakpulver 
1 krm salt 
 
Topping (röres ihop): 
1 dl creme fraiche 
1/2 tsk rivet citronskal 
1 krm salt 
 
Tillbehör: 
Tunna skivor 
kallrökt lax   

Sätt ugnen på 225 grader. 
Skala och hacka lök och 
gräslök och fräs i smör i en 
stekpanna tills det blivit 
glansigt. Vispa ihop ägg och 
gräddfil. Blanda mjöl, bak-
pulver och salt och rör ner i 
äggblandningen. Tillsätt lö-
ken. Klicka ut smeten i muf-
finsformar. Grädda mitt i 
ugnen i 12-14 minuter. De-
korera med toppingen och 
servera nygräddade tillsam-
mans med kallrökt lax, t.ex. 
som förrätt.  

Från och med detta nummer har Tapio Lind lämnat över ansvaret för rediger-
ingen av sockenbladet till mig. Jag ser fram emot uppgiften och vill passa på 
att tacka Tapio för hans tid som redaktör och för alla goda tips och råd han 
kommit med i samband med överlämnandet.  
 
Redigeringen av sockenbladet är ett samarbete mellan Bolmsö– och Tann-
åkers sockenråd. Varannan månad står Tannåkers redaktör Birgit Nyberg, 
med hjälp av Mark Munro och Stefan Valmin, vid spakarna. Och varannan 
månad är det jag som ansvarar för att Era manus blir publicerade.  
 

Malin Thestrup, Kyrkbyn 

NÄSTA MANUSSTOPP är den 16 novemer kl. 12.00 
Bidrag kan lämnas i brevlådan i Bollsta märkt sockenblad eller       

e-postas till manus@bolmso.se  
Observera att postlådan i Bollsta och mailboxen töms klockan 12.00 på 

den aktuella dagen för manusstopp!  
 

Bolmsö Sockenblad nr 234  Utgivare: Bolmsö sockenråd  
Sockenrådet har Pg nr 645 26 66-8 och Bg nr 5850-5959 
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NR 234 NOVEMBER 2007 NR 234 NOVEMBER 2007 NR 234 NOVEMBER 2007 NR 234 NOVEMBER 2007     

    
 

 
KÄRA BOLMSÖBOR! 
 
Den här gången har jag, kassörens hustru, fått äran att  
skriva några rader på sockenbladets förstasida. 
Kassören har skrivkramp och idétorka. 
 
Tänk vad vi har det bra på landet med härlig natur in på 
knutarna och en Bokbuss som stannar utanför dörren. 
Nu stundar äntligen den tiden på året när vi kan få ro att läsa 
alla de böcker som vi inte hunnit i sommar då ljuset trängt sig 
på långt in på natten och ogräset frodats i rabatterna.  
Dessutom slipper vi grilla och slåss med myggen. 
 
Välkommen du sköna höst! 
 

Ulla Karlsson, Granholmsvägen 
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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 

Anders Olsson, Hov 911 13 

Malin Thestrup, redaktör, Kyrkbyn 911 85 

TACK 
 För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad 

 
Bolmsö Sockenråd 

Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i 
Bollsta eller e-postas till manus@bolmso.se 
 
Observera att nya tider (klockslag) för manus-
stopp gäller från och med nästa nummer!  
 
Brevlådan i Bollsta och mailboxen töms klock-
an 12.00 den aktuella dagen för manusstopp! 

 
Malin Thestrup 

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

 
 

Tannåkers sockenråds hemsida 
http://hem.passagen.se/tannaker  
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Bolmsö församling 

Kyrklig verksamhet Bolmsö församling November 2007  
 
Gudstjänster 
3 nov kl 09.15 Mässa, Bolmsö kyrka , Gustafsson 
4 nov kl 16.00 Gudstjänst med minnesstund, Bolmsö kyrka, Fall 
11 nov kl 18.00 Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson 
18 nov kl 11.15 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall 
25 nov kl 09.15 Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson 
 
Söndagsskola 
4 nov kl 11.15 Söndagsskola, Bolmsö församlingshem 
18 nov kl 11.15 Söndagsskola, Bolmsö församlingshem 
 
Övrigt 
5 nov  kl 18.00 Bibelstudium, Bolmsö församlingshem, Simon Redegard 
6 nov kl 19.00 Husförhör för Möcklagårds rote hos Elvira Senften, Österås 
15 nov kl 19.00 Husförhör för Husaby rote hos Maj o. Olle Jannesson 
15 nov kl 18.00 Symöte hos Vivi Bolin 
19 nov kl 18.00 Bibelstudium, Bolmsö församlingshem, Simon Redegard 
19 nov kl 19.00 Konfirmandåtersamling för 2006/2007 års konfirmander, Fall 
20 nov kl 14.00 Dagledigträff, Tannåkers församlingshem,  
  ”Ett år med kameran”, Johnny Bengtsson, Hassle 
29 nov kl 19.00 Husförhör för Tjusts rote hos Anette o. Kent-Åke Johansson 
 

Kyrktaxi 
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933 

 Beställes dagen innan 
 
 

Välkomna! 
Bolmsö kyrkoråd 



  

 

       
 
 
                 INJUDAN!  
Den 20 november kl.19.00 besöker vi Ljungby Energi/

fjärrvärmeverket för studiebesök och information.  
Det blir guidad rundvandring för dem som så önskar. Vi serverar en 
liten fika, till en kostnad av 20 kronor. 
Hiss finns till konferensrummet. Detta är ett samarrangemang med 
Ljungby kommunkrets. 
Vi träffas vid Bolmsö skolan klockan 18.30 för samåkning. 

 
Välkomna! 
Bolmsö-Tannåkers Centeravdelning 
 

 

 
Jonsboda missionsförsamlings gudstjänster i november  

 
Lördag     3:e  kl. 10:00    Gudstjänst, Kristina Gustafsson.  
     Sång av familjen Stålenbring        
                                                                                  
Söndag   18:e kl. 11:00    Gudstjänst, Kristina Gustafsson.  
     Sång av Siv och Kicki. 
 

Alla välkomna! 

TÄNK PÅ SÄKERHETEN NÄR DU JOBBAR MED MOTORSÅGET ! 
 
 
Är Du intresserad av att ta ett motorsågskörkort  
kontakta Jonny Palm 0372-910 23 eller Nisse Svensson 0372-931 19 
 
Tack på förhand! 
Nisse i Tannåker 
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Bolmsö Rödakorskrets 

 
Månadsmöte måndagen den 5 november klockan 19 00 i Sjöviken. 
Kopp och dopp som vanligt. 
 
Välkomna! 

 
HÖSTAUKTION 

 
"Rödakorsets" sedvanliga auktion blir lördagen den 24 november 

klockan 18 00 i Sjöviken.  
 

(Den 8 december är det julmarknad i Tannåker). 
 

Ur programmet: 
Jonny Bengtsson visar ett urval av sina vackra bilder. 

Bruno Edgardsson håller i auktionsklubban. 
Kaffe med "dopp" och lottförsäljning. 

    
Gåvor emottages  med tacksamhet. 

Till "vårt" fadderbarn skickar vi 2 000 kronor av kvällens intäkter. 
 

Till slut 
Det är precis som vanligt och alla är mycket varmt välkomna! 

 
Styrelsen/K.S. 

 
Kyrkoinformation, Bolmsö 

 
 
Kyrkorådet har beslutat att anordna musikgudstjänst i höst med besök av organist 
Johan Gustafsson och till våren med Bernt Svensson och Bo Glennbring. Vi har även 
planer på att inbjuda yngre familjer till en gemenskapskväll med ett lättsamt program. 
Kyrkorådet kommer även i år att besöka de äldre med en julblomma och en hälsning 
från församlingen. 
 
Kyrkorådet beslutade att deltaga i projektet med "Gamla kyrkvägen" tillsammans med 
Sockenrådet. 
 

Kyrkorådet 
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Promenader i November 

 
 
 
Tisdagen den 6 november klockan 14.00, Stapeled. 
Tisdagen den 13 november klockan 14.00, Smederyd. 
Onsdagen den 21 november klockan 14.00, Lunnagård.O.B.S. 
Tisdagen den 27 november klockan 14.00, Skolan. 
 
Välkomna! 

Tannåkers Pingstkyrka 
 

Sön     4 nov  kl 18  Irene Walfridsson Rydh 
Sön    18 nov  kl 15 Eivor Kristoffersson 

VÄLKOMNA! 

 
Bolmsö församlings framtidsfond 

 
Församlingen har en framtidsfond där ändamålet är att bygga upp ett 
kapital för att kunna säkra en verksamhet på Bolmsö även när ekono-
min i samfälligheten krymper. 
 
Vi har en fin sockenkyrka och ett fint församlingshem med en guds-
tjänstlokal som används vintertid. Allt detta kräver pengar även i fram-
tiden, men det viktigaste är verksamheten. Vi vill fortsättningsvis för-
söka ha gudstjänster förhoppningsvis varje vecka och då krävs det 
både präst och kantor. Har vi då en fond som kan stödja till för att kla-
ra detta så står vi starka för att möta framtiden. 
 
Detta ska inte ses som ett tiggarbrev utan som en ren upplysning. 
Vi är givetvis mycket tacksamma för de gåvor som kommit in, det ger 
oss en trygghet och visar att ni vill ha kyrklig verksamhet på Bolmsö. 
Vill ni ha mer information så kontakta gärna någon i kyrkorådet. 
 

Kyrkorådet 
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Vad ska morsan säga? 
 
 
Regionteatern med Rosalina Gauffin kommer till Bolmsö 
Bygdegård Sjöviken för att spela föreställningen ”Vad ska 
morsan säga?” 
 
Plötsligt tänds ett bloss av hopp! Ett gäng fd industriarbetare övertalas 
mot alla odds att gå med i ett teaterprojekt!  Det ska handla om män-
niskorna som bott och bor i det lilla samhället. Hela bygden engage-
ras, det letas lokaler, byggs scenografi och letas medverkande.  
Men hur ska det gå? Vågar sig huvudrollsinnehavarna upp på scenen 
när det är tid för premiär? 
 
En dramatisk komedi, text och regi Robert Jelinek, scenografi och 
kostym Torulf Wetterot 
I rollerna: Olof Bergström, Li Brådhe, Rosalina Gauffin, Greger Lind-
quist, Mary Lou Ward 
 
OBS! Två föreställningar 
 
Fredagen den 30/11 kl 19.00 samt 
Fredag den 7/12 kl 19.00 
 
Då Rosalina Gauffin är med i rollistan räknar vi med fullsatt hus så 
ring och boka biljetter direkt till Solveig Carlsson, tel 0372-910 00. 
 
 
Biljettpris: Pris vuxna 140 kr, scenpass* 110 kr och ungdom 70 kr.  
Lägg till 30 kr och du får något att äta och dricka i pausen.  
Dvs 170:- för vuxna och 100:- för ungdom 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
Riksteatern Ljungby och Studieförbundet Vuxenskolan 
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 Julstök på Åsarna 
 Den 24 november kl 14.00 
 
 

Vi träffas och stöper ljus, binder dörrkransar, 
kokar karameller (ingefära & polkagris)     
och har lite småpyssel där fantasin får flöda fritt... 
 
 
Kostnad:  30 kr / person inkl. eftermiddagsfika. 
                  Materialkostnad tillkommer. 
 
Att ha med sig:  Ris, stomme och ståltråd till kransen 
        och en sax. 
 
Vill du ha hjälp att skaffa stomme och ståltråd 
Så tala om det när du anmäler dig. 
 
Anmälan senast den 19 november till: 
Kerstin Kårhammer 0370-45117 
     
               VÄLKOMNA! 
         Åsarnas bgf i Tannåker 

Arkivens dag 
 
Lördagen den 10 november är det åter igen dags för arkivens dag då 
Sveriges arkiv öppnar sig. På Bolmsö visar Hembygdsföreningen en 
del av sina samlingar i församlingshemmet kl 14-17.  
 
Årets tema är ”Människan i arkivet” så vi har tänkt göra lite extra kring 
släktforskning och visa en del av vår bildsamling. 
 
Vi har en enkel kaffeservering så ni kan ta eftermiddagsfikat hos oss. 
 

Bolmsö Hembygdsförening 
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Prova-på-bugg-&-gammeldans-kurs 
 

Det är än så länge för få som anmält sitt intresse till dansen. Ring om 
du vill vara med, före 28/10.  Det finns risk att kursen blir inställd. 
Söndagar i november kl 15 drar vi igång och det blir fem tillfällen för 
deltagare 6-100 år. Programmet kommer att bli 40 minuters bugg med 
Maria Abrahamsson, sedan paus med frukt eller fika och till slut 40 
minuter gammaldans med Irene Olofsson. Antalet deltagare påverkar 
avgiften. Intresseanmälan till Irene 0372-91113 

Bolmenbygdens
kulturförening
Bolmenbygdens
kulturförening

 
GODS OCH GÅRDAR 

 
Julklappstips 

 
Under flera år har Studieförbundet Vuxenskolan arbetat med projektet 
”Gods och gårdar” i Kronobergs län. De tre första delarna finns för för-
säljning och nu lagom till jul i år beräknas band fyra med Ljungby och 
Markaryds kommuner finnas klar. 
 
Bokas och köps via Studieförbundet Vuxenskolan, kontakta SV-
avdelningen i Ljungby på telefon  0372-81145 eller besök dem på 
Kungsgatan 3 i Ljungby. 
 
Bokens pris kommer att vara 1.500:- 
 
 

Studieförbundet Vuxenskolan 
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Bokbussen kommer  
torsdag 1/11, 29/11   onsdag 7/11    
Färle   14.20-14.30 Skällandsö  15.25-15.45 
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 15/11     
Perstorp  16.45-17.05 Östergård   14.10-14.30 
Österås   17.15-17.30 Tjust   14.40-15.10 
     Skogshäll   15.20-15.40 
     Hölminge  16.30-16.50 
 

Till Bolmsö skola  5/11  samt 19/11 

FEST MED BOLMSÖ IF 
 

Vi inbjuder alla till avslutningsfest  i Sjöviken 
Lördag den 10 november kl 18.00. 

Det blir buffé och kaffe med kaka. 
Prisutdelning till knattar, P9 och P12. 

Lotterier 
Musikunderhållning av The Islanders. 

Kostnad för medlemmar barn 50 kr, vuxna 100 kr 
Ej medlemmar 150 kr. 

Anmälan till Urban 93050, Helen 91023, Kristina 91018 
senast 4 november. 

 
VÄLKOMNA! 

JULMARKNAD 
I 

Tannåker 
Lördagen den 8 December -07 

Tid: 15.00 – 18.00 
Plats: Tannåkers församlingshem. 

 
Är Du även i år intresserad av att ställa ut och försälja Dina alster?  

Marknaden är öppen för alla privatpersoner och föreningar. 
 

Anmäl dig A-M Kårhammer senast den 15 November. 
Tel: 0370 – 45016. Efter Kl.17.00. 

 
I December numret kommer utförligare annons. 

Frågor kring ovanstående?  
Kontakta Bertil Rosenlindh Tel:0372 -931 10, eller A-M Kårhammer. 
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Kallelse till årsmöte i Tannåker sockenråd 
Söndagen 25 november kl 15.00 på Åsarna 

 
Vi inleder med framträdande av våra duktiga ungdomar i Bolmsöbygdens 

Kulturförenings orkester. 
 

Årsmöte med  traditionell dagordning. 
 

Information och diskussion om projektet ”Företagsamma Bolmenbygden”  
som innehåller delprojekten Kultur samt Boende  vilka både avser såväl 
Tannåker som Bolmsö.  

Vi bjuder på fika  
 

Varmt välkomna! 
Tannåker sockenråd  

Tannåkers Hembygdsförening 
50 år 

Anmäl ditt deltagande senast den 2 november -07 
till Jubileumsfesten i Tannåkers församlingshem 

lördagen den 10 november kl 18.00 
 

I Tannåkers butik fram t.o.m. den 2 november. Alternativt ring Charlotte och 
Urban Cederqvist tel 93050. OBS Säkrast efter kl 18.00. 
 
Välkomna      Tannåker Hembygdsförening 

Tack!  
Säger vi till bygdegårdsföreningen  

för att ni ordnade Allsång i Sjöviken. 
Det var toppenunderhållning och mycket god mat! 
Gör gärna om detta, vi som var där kommer igen! 

Christina i Österås 

ÖNSKAS KÖPA 
 
Jaktradio, fungerande. Med batterier och laddare. 31 MHz. 
 
Walter Jonsson, Bakarebo     Tel: 0372-940 49 
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Tröttnar dom snart? 
 
16 Juni firade vi 3 årsdagen i Tannåkers butik. En 3 årsdag med en 100 årig 
historia. Det var skojigt att det kom så många med landshövdingen i spetsen. 
Stort tack till alla er som hade möjlighet att deltaga och förgylla dagen.  
Under 3 år har vi byggt och ändrat butiken samt ändrat lite på den totala in-
riktningen. Eftersom vi snabbt förstod att det blir svårt att bygga en verksam-
het enbart runt livsmedelsförsäljning i Tannåker tvingas vi till att tänka i nya 
banor. Vi är i stort sett klara med byggeriet även om man nog aldrig blir rik-
tigt  klar med det. Vi har mer än dubblat butiksytan, byggt ett cafe/möteslokal, 
färdigställt en lokal för kajaker och uthyrning, byggt nytt kylrum, byggt ett kon-
tor och ändrat köket, byggt till och förbättrat lagret. Nu känner vi att det får 
räcka för ett tag eftersom både energin och pengarna börjar tryta. Vi hoppas 
att ni tycker att det blivit trevligt och att vi skapat en god plattform för vidare 
expansion. 
 
Nästa steg nu blir att binda samman alla de aktiviteter som sker runt butiken 
och även lokalt i bygden. Genom en genomtänkt skyltning och snygg mark-
nadsföring ska man kunna se att det faktiskt händer en hel del saker i lands-
bygden. Tanken är att det ska finnas information om allt som sker och hän-
der, lokala tillverkare kan få en marknadsplats och det ska vara ett naturligt 
ställe att gå till om man söker något. Allt ifrån att hitta tennisbanan till internet 
café samt att bara kunna träffas och säga hej till varandra. Alltså lite tillbaka 
till den funktion en lantbutik hade för 100 år sedan, fast i modern tappning. 
 
Till detta behöver vi ett samlingsnamn. Vi tycker att det vore värdefullt att alla 
ni kan lägga synpunkter och förslag på detta namn eftersom det kan bli bety-
delsefullt och bestående. Därför utlyser vi denna tävling där 1a priset blir ett 
presentkort på 1000 kr. 
Som ni ser så har vi inte tröttnat, mycket tack vare den goda hjälp vi får 
(speciellt från personalchefen Gösta och personalen) samt en hel del entusi-
astiska kommentarer. 
 
Under höst och vår hoppas vi på att Akademin får stöd i form av engageran-
de värdpar. Föredragen som ges är av mycket hög klass såsom provnings 
kvällarna. 
 
 
Vi vill skicka med er en liten tanke i höstmörkret.  
Tannåkers butik är billigare än ni tror 
För vi finns ju där ni bor  
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Programblad Bolmsö - Tannåker November 2007 

Lör 3  
 
 
Sön 4 
 
 
 
 
Mån 5 
 
 
 
Tis 6 
 
 
Ons 7 
 
Lör 10 
 
 
 
 
Sön 11  
 
 
 
 
Mån 12 
Tis   13 
 
Ons 14 
Tor  15 
  
 
 
 
 

09.15 
10.00 
11.00 
11.15 
16.00 
18.00 
18.00 
19.00 
18.00 
19.00 
19.00 
20.00 
14.00 
18.00 
19.00 
19.30 
 
 
14-17 
18.00 
18.00 
 
09.30 
18.00 
19.00 
 
20.00 
14.00 
18.00 
 
19.30 
19.00 
19.00 
19.00  

Mässa , Bolmsö kyrka, Gustafsson 
Gudstjänst, Jonsboda missionförsamling, Kristina Gustafsson 
Gudstjänst, Tannåker kyrka, Fall 
Söndagsskola, Bolmsö FH  
Gudstjänst med minnesstund, Bolmsö kyrka, Fall 
Gudstjänst med minnesstund, Tannåker kyrka, Fall 
Pingstkyrkan, Irene Walfridsson Rydh 
Grabbgympa, Bolmsö skola 
Bibelstudium, Bolmsö FH 
Bolmsö RK, månadsmöte, Sjöviken 
Tannåker RK, månadsmöte  hos Ursula Elmqvist   
Aerobics, Bolmsö skola 
Promenad, Stapeled 
Luftgevär träning, Bolmso skola, StefanL o Kent 
Husförhör för Möcklagårds rote hos Elvira Senften, Österås  
Medelgympa, Bolmsö skola 
 
Skytte– Tingsrydskulan, Tingsryd 
Arkivens dag—Bolmsö FH, Bolmsö Hembygdsförening 
Fest , Bolmsö IF, Sjöviken 
Jubileumsfest, Tannåkers Hembygdsförening, Tannåker FH 
 
Mässa, Tannåker kyrka, Gustafsson 
Mässa Bolmsö kyrka, Gustafsson  
Grabbgympa, Bolmsö skola 
 
Aerobics, Bolmsö skola 
Promenad, Smederyd  
Luftgevärsträning, Bolmsö skola, Stefan J o Palm 
 
Medelgympa, Bolmsö skola 
Husförhör  gemensamt Tannåker FH 
Husförhör för Husaby rote hos Maj o Olle Jannesson 
Symöte hos Vivi Bolin 

   

8 
 

 

9 

Programblad Bolmsö - Tannåker November 2007 

Fred 16 
 
Lör 17 
 
Sön 18  
 
 
 
 
 
 
Mån 19  
 
 
 
Tis  20 
 
 
Ons 21 
 
Tor 22 
 
Lör 24 
 
 
Sön 25   
 
 
 
Mån 26 
Tis   27 
 
 
Ons 28 
Tor 29 
Fre 30 

12.00 
 
09.30 
 
11.00 
11.15 
11.15 
15.00 
18.00  
 
19.00 
18.00 
19.00 
20.00 
 
14.00 
18.00 
18.30 
14.00 
19.30 
14.00 
 
09.30 
14.00 
18.00 
09.15 
15.00  
18.00 
19.00 
20.00 
14.00 
18.00 
 
19.30 
19.00 
19.00 

Manusstopp Sockenbladet  
 
Luftgevär träning, Bolmsö skola, Ulf + Kent 
 
Gudstjänst, Jonsboda Missionsförsamling,Kristina Gustafsson 
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall 
Söndagsskola, Bolmsö FH 
Pingstkyrkan, Eivor Kristoffersson 
Musikgudstjänst , Tannåker kyrka, Fall , Vittaryd/Döraps o 
Bolmsö/Tannåkers kyrkokörer  
Grabbgympa, Bolmsö skola 
Bibelstudium, Bolmsö FH 
Konfirmandåtersamling för 2006/2007 års konfirmander 
Aerobics, Bolmsö skola 
 
Dagledigträff, Tannåker FH, Johnny Bengtsson  
Luftgevär träning,   Bolmsö skola, Donald o Stefan J  
Centerns studiebesök EON, Samling vid Bolmsö skola  
Promenad, Lunnagård   
Medelgympa, Bolmsö skola 
Symöte hos Ulla Söderberg 
 
Luftgevär  träning , Bolmsö skola, Olle o Ulf 
Julstök på Åsarna 
Höstauktion, Bolmsö Rödakors krets, Sjöviken  

Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson 
Årsmöte Tannåker sockenråd, Åsarna  
Gudstjänst, Tannåker kyrka, Gustafsson 
Grabbgympa, Bolmsö skola 
Aerobics, Bolmsö skola 
Promenad, Skolan 
Luftgevär  träning , Bolmsö skola, Stefan J o Stefan L 
 
Medelgympa, Bolmsö skola 
Husförhör för Tjusts rote  hos Anette o Kent-Åke Johansson 
Regionteatern spelar ” Vad skall morsan säga”, Sjöviken 


