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TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad
Sockenrådet har Bg nummer 5850-5959

Statistiskt sett ska våren komma till Kronobergs län den 15 mars. Och vår
är det när vi har en dygnsmedeltemperatur över noll grader i minst en
vecka (enligt SMHI). Så i skrivandets stund är det minsann ingen vår i
sikte. Än kryper termometern långt under nollan på nätterna, och orkar
med solens hjälp bara upp i ett par plusgrader under dagen. Men åh, va
härligt solen värmer ändå!

Bolmsö Sockenråd

NÄSTA MANUSSTOPP
Den 15 april klockan 12.00
(Manusstopp är alltid den 15:e varje månad)
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 263 Utgivare: Bolmsö sockenråd

Den här vintern har varit ovanligt lång, kall och snörik. Så mycket snö under så lång tid har vi inte haft på många år. Själv kommer jag ihåg vintrarna när jag var liten – då var det mycket snö. Snövallarna var helt enorma
(eller var det kanske jag som var liten??) och man kunde bygga snögrottor i dem, eller använda dem som pulkabackar. Men de senaste åren har
det inte varit lönt att ens försöka åka pulka från en snövall… Så visst är
det väl lite härligt ändå att vi fått uppleva en sån fantastisk vinter igen,
trots alla hot om global uppvärmning och växthuseffekt?
Fast efter en så lång vinter är det väl ändå
inte konstigt att man längtar efter våren?
Jag längtar verkligen efter den nu, men i
väntan på att vårtecknen dyker upp där ute
så köper jag hem fröer och tillbehör till växthuset inför kommande odlingssäsong. Och
köper man hem en stor bukett tulpaner och
sätter på köksbordet så får man i alla fall lite
vår inne.
Jag hoppas att våren har hunnit komma,
eller åtminstone är på god väg, när du läser
detta nummer av Sockenbladet. Så passa
på att njuta av alla vårtecken som dyker upp
runt dig, ta dig tid att låta solen värma ditt
ansikte en stund, och känn hur energin
kommer tillbaka. Och framför allt – låt alla
vårkänslor komma fram och sprid en massa
kärlek omkring dig!
Kram!
Maria på Granholmsvägen

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
Ledamot
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn

Bolmsö församling
tel.
941 41
E-post: susanneilund@ljungby.nu
tel.
941 05
E-post: gitte@bakarebo.se

Gudstjänster

tel.
862 78
E-post: kurt.karlsson@bolmso.se

1 april

kl 18.00

2 april
4 april
11 april
18 april
25 april

kl 09.15
kl 11.00
kl 09.15
kl 09.15
kl 11.15

Skärtorsdagsmässa, Bolmsö kyrka,
Gustafsson. Fall.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall.
Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka.

Övrigt
12 april
15 april
26 april

kl 18.00
kl 18.00
kl 18.00

Bibelstudium i Bolmsö församlingshem.
Symöte hos Ing-Britt Johansson.
Bibelstudium i Bolmsö församlingshem.

tel.
941 31
E-post: maria.granlund@ljungby.nu
tel.
941 56
E-post: rgauffin@hotmail.com
tel.
911 13
E-post: anders.olsson@bolmso.se
tel.
911 22
E-post: fredrik.bjornkvist@omnicab.se
Riktnumret till samtliga är 0372

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Nu längtar vi alla efter våren, kanske har den börjat visa sig
runtom på ön nu. Ta med kameran och ge er ut i naturen eller trädgården och leta efter vårtecken! Skicka sen in bilder till
webmaster@bolmso.se, så lägger vi upp dem på hemsidan!
Sockenrådet arbetar för fullt med planeringen inför Bolmsödagarna
2010. Vill du eller din förening vara med och arrangera något under
dessa dagar så skynda er att kontakta Gitte! (gitte@bakarebo.se eller
telefon 0372-94105). För att kunna få med allt i programbladet behöver vi er anmälan senast den 1 maj.

Kyrktaxi
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933
beställes dagen innan

Välkomna!
Önskar Bolmsö kyrkoråd

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Malin Thestrup, Bolmsö Kyrkby
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tel.
911 85
E-post: manus@bolmso.se
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Det började som ett upprop,
"Bröder låtom oss enas", av Carl Berglund i tidningen Landsbygden 1910. Det blev startskottet till
en kampanj för att bygga upp ett nytt parti, ett bonde- eller landsbygdsparti. Sedan 1929 har partiets
färg varit grön, fyrklövern är symbol sedan 1942
och 1957 bytte vi namn till Centerpartiet.

Vi i Bolmsö–Tannåker centeravdelning vill
fira detta genom att visa:

Centerpartiets jubileumsfilm
i Sjöviken söndagen den 18 april kl 15.00
Det har tagit fem år att färdigställa filmen och det är både arkivfilm
och nyinspelat material.
Under kvällen ska vi även diskutera ”Boende i Bolmenbygden” med
målet att ta fram lämpliga områden för boende i Tannåker och på
Bolmsö.
Bli medlem i Centerpartiet här hemma genom att betala avgiften
150:- på bankgiro 5203-5383 eller
Håkan Wiktorssons plusgiro 74 84 39-7.
Glöm inte ange vem eller vilka inbetalningen avser.
Alla som är intresserade av framtida boende eller centerns rötter är
hjärtligt välkomna!
/Styrelsen
Håkan Wiktorsson, Eva-Marianne Malmborg,
Anders Jannesson och Irene Olofsson

Välkommen till Tannåker den 30 april
kl. 19.30
Vi firar Valborgsmässoafton
traditionsenligt
vid församlingshemmet med:
Körsång av kyrkokören
Vårtal av Claes Göran Carlsson
Servering av
kaffe med dopp,
korv med bröd
och förstås,
ett sprakande vårbål!

Glöm inte att annonsera inför Bolmsödagarna!
Det är roligt att visa upp allt vad Bolmsö förmår!

Bolmsö sockenråd kommer att göra ett vikblad i julinumret av sockenbladet.
Så vill Ni ha in era egna annonser om aktiviteter som händer på Bolmsödagarna, glöm då inte att skicka in era bidrag till Bolmsö sockenråd
(manus@bolmso.se), senast den 1 maj, så sätter vi in det i julinumret av
sockenbladet. Det går också bra att lägga handskrivna manus till sockenrådets brevlåda i Bollsta, märk då att det gäller annons till Bolmsödagarna!
Vi kommer även att lägga in annonserna på hemsidan. Anmäl din aktivitet till
Gitte på tel. 0372-94105 eller gitte@bakarebo.se, senast 1 maj.
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STICKA OCH HANDARBETA I VÅR?
Vi träffas i Tannåkers café på onsdagar klockan 15,
ojämna veckor, den 31/3 och 14/4.
Välkomna!
Maritha Thorstensson

Vi inbjuder till möte med
Bolmsö Gammeldansförening

Kallelse till Årsmöte
Bolmsö IF

Fredagen den 9 april
kl 18.30 i Sjöviken

Årsmöte äger rum den 18 april
kl. 14.00 i skolans matsal.

Föreningens upplösning.
Inspark i Bolmenbygdens kulturförening.
VÄLKOMNA // Styrelsen

Program: Årsmötesförhandlingar
Fika
Diskussion om verksamheten
Fotbollen, gymnastik och
innebandy
Välkommen!
Styrelsen / gm Magnus Elisson, ordf.

tors 15/4
Färle
Tannåker/affären
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

Bokbussen kommer!
onsdag 21/4

14.35-14.45
14.50-15.05
15.10-15.30
16.10-16.25
16.35-16.55
17.00-17.20
17.30-17.45

Skällandsö
Skällandsö/Lunden
Kåraberg

15.40-15.55
16.00-16.15
16.20-16.35

torsdag 29/4
Östergård
Tjust
Skogshäll
Hölminge

14.25-14.45
14.55-15.15
15.25-15.50
16.45-17.05

Information från Bolmsö-Tannåkers Rödakorskrets
Månadsmöte den 12 april klockan 19 00 - 21 00 i Tannåkers församlingshem.
Vi kommer att packa babypaket. Fikapaus: Denna gång ordnar
vi med kaffe och dopp.
Välkomna /Styrelsen genom K.S
En liten rapport från årsstämman i mars.
Sedvanliga årsmötes förhandlingar.
Förändringar i styrelsen:
Ordförande: Kajsa Svensson
Vice ordförande: Birgitta Wallén
Sekreterare: Karin Månsson
Kassör: Ulla Karlsson
Övriga styrelseledamöter: Ingrid Rosenlind, Susanne Ingemarsson, Laila Henningsson, Dagny Svensson
Suppl: Karin Nilsson
Pengar som fördelades och som ska skänkas till olika ändamål:
Katastrofreserven 15 000 kr. Krigens offer 10 000 kr. Noaks Ark
3000 kr, Sommarkoloniverksamheten Ljungby 10 000 kr.
Dessa pengar skickas direkt till avsedda ändamål.
Vi kommer som vanligt att ordna ett våffelcafé för medlemmar i
maj månad. Vi kommer också att deltaga med lotteri på Bolmeno Bolmsödagarna i juli. Bössinsamling i oktober. Auktion i november i Sjöviken och julmarknad i december i Tannåker.
Tack för alla goda insatser 2009.
Styrelsen/ K.S

Till Bolmsö skola den 12/4, 15/3 och 26/4
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Ett stort tack till…

Städdag 1 maj i Sjöviken

RÖDA KORSET
Att det är städdag i Sjöviken den 1 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.

Den 13 mars var 17 engagerade deltagare på kurs i Tannåkers församlingshem under ledning av Christel Gunnarsson. Vi lärde oss L-ABC
och övade stabilt sidoläge,
tryckförband mm.

Lördag den 1 maj från kl 08.00 är du välkommen att hjälpa till att göra Bygdegården
extra fin tillsammans med flera andra trevliga personer.
Det är jobb både ute och inne. Som vanligt görs det en ordentlig genomgång av alla
rum inne, av trädgården och utemiljön i övrigt.
Vi kokar förmiddagskaffe och till lunch blir det soppa.
Du tar med dig det du vill äta till förmiddagsfikat.
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 er 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 så
många som möjligt försöker vara med i år. Om orken tryter går det bra att vila en
stund, vi har plats för alla!
Det är roligare att jobba tillsammans …
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

Här hjälper vi bäbisar med täppta luftvägar.
Hela dagen var lärorik och rolig även om ämnet var allvarsamt.
Vi övade inblåsningar och kompressioner på bäbisar och barn.
Ett särskilt tack till Ingrid och Kajsa
som skötte om oss med lunch och
fika.
Vår rödakors-krets är en stor tillgång
i bygden. Missa inte nästa första
hjälpen-kurs!
12

Du får gärna vara med och vårstäda
hembygdsparken i Tannåker
Lördagen den 17 april kl. 10.00
Hembygdsföreningen bjuder på fika
Medtag egen kratta!
5

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus

Hjälp behövs!
Vi kommer att hyra ut vår stuga i Håringe för första gången i år och
behöver hjälp med kontrollen mellan gäster.
Någon som kan åka till vår stuga på lördagar och kontrollera att gästerna har lämnat stugan i snyggt och ordentligt skick, och om inte,
göra det som behövs.
Ersättningen vi hade tänkt oss är 350 kr/tillfälle, och om städning eller
något annat behöver göras, 350 kr/timmen.
Syskonen Scharin
Mobil 073 6919467
meta@wlab.gu.se

Söndag
11/4 kl. 10.00
Lördag
17/4 kl. 09.00
Söndag
25/4 kl. 10.00

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF
APRIL

Tisdag 6/4
Luftgevär träning kl. 18.00 Bolmsö skola (Stefan + Ulf)
Lördag 10/4
Föreningsmästerskap / Avslutning från 09.00
Bolmsö skola

Vårstädning i Bolmsö Hembygdspark
Lördagen den 24 april hoppas vi att många har möjlighet
att komma till Bolmsö Hembygdspark kl 09.00 för att
göra snyggt nu på våren.
Vi räfsar upp de gamla löven, plockar pinnar, rensar stuprören och ser till att
det blir snyggt i parken inför sommarsäsongen.
När vi är klara blir det kaffe med dopp i den gamla Prästgårdsbodens kök.
Ni som funderat på att hjälpa till, ”men det har inte blivit av”, nu är det dags,
ni är väldigt mycket välkomna!
Tänk på att ta med er en räfsa och arbetshandskar.

Med förhoppning om många deltagare som gör att jobbet går snabbt
Bolmsö Hembygdsförening
6

Skärtorsdag
1/4
kl. 19.00

Getsemanestund, Kristina Gustafsson
Månadsinsamling
Gudstjänst, Jan Stakenburg
Städdag
Gudstjänst, Erik och Annika Nilzon
(Kretsarr.) Servering

Fredag
30/4 kl. 20.00 Valborgsmässofirande vid Gavlö strand
Talare: Jan Nilsson, Tannåker

Välkomna!

Pingstkyrkan Tannåker
Sönd 11/4 kl. 18.00

Håkan Larsson talar och sjunger till dragspel

Sönd 18/4 kl. 16.00

Studiecirkel hos Lars-Uno och Rosita

Sönd 25/4 kl. 18.00

Församlingsmöte

VÄLKOMNA!

Kom och lyssna till
Birgitta och Swante, kända från programmen
”Minns du sången”.
I samband med Bolmsödagarna,
söndagen den 1 augusti klockan 16.00
i Bolmsö Kyrka
Mer info kommer senare!
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PROMENADER I APRIL

Årsmöte med tema DANS för att fira
gammeldansföreningens involvering
i Bolmenbygdens kulturförening!

Tisdagen den 6 april klockan 14.00, skolan
Tisdagen den 20 april klockan 14.00, Bakarebo

Fredagen den 9 april kl 19:00 i Bolmsö bygdegård, Sjöviken

Tisdagen den 27 april klockan 14.00, Tannåkers församlingshem (kaffe för dom som så vill)

•

Vi börjar med årsmötet. Alla val är förberedda och själva
förhandlingarna går på ca en halvtimme.
Valberedning: Mats Ingmarsson 0372-941 41

Välkomna Kajsa S
• Sedan serverar vi gulaschsoppa & vatten/lättöl. Den som önskar

Tannåker-Bolmsö Gymnastikförening
Välkomnar medlemmarna till
årsmöte
i samband med terminsavslutningen
Onsdagen den 28 april 2010 kl.19.00
Anmälningar tas emot i samband med gympapassen
Vill du fortsätta motionera efter terminsavslutningen?
Promenera med oss!
Mer information om
promenaderna på årsmötet

andra drycker tar med sig det själv.

• Några låtar framförs av tjejgruppen Exanimo:

Fanny Johansson, Lina Palm, Elin & Hanna Svensson

• Därefter provar vi på olika typer av dans; gammaldans, afrikansk

dans mm

• Kaffe & liten kaka
• Fri dans så länge vi orkar…

100 :- för vuxna fr. 20 år. Ungdomar/barn gratis
Alla medlemmar välkomna!!
Bli medlem genom att sätta in avgiften på bg 5861-4868.
vuxna över 20 år. 100 kr. Barn/ungdomar 7-20 år: 50 kr

VÄLKOMNA!

TORSDAGS KAFFE

Bolmenbygdens
kulturförening

Frågor:
Irene 91113,
Britt-Marie 91135,
Mats 0370-45026

Tannåkers café klockan 15.00.
På torsdagar jämna veckor t.o.m. den 8 april.
Sedan är det VÅR!
10
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Programblad Bolmsö - Tannåker april 2010

Tor

1

Fre

2

Sön

4

Mån 5
Tis

6

Ons 7
Tor 8
Fre

9

Lör
Sön

10
11

Mån 12
Tis 13
Ons 14
Tor

15

Lör

17

Sön

18
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18.00 Skärtorsdagsmässa, Gustafsson o Fall, Bolmsö Kyrka
19.00 Getsemanestund med månadsinsamling, Jonsboda
Missionhus
09.15 Gudstjänst, Fall. Bolmsö Kyrka
11.00 Gudstjänst, Fall. Tannåkers Kyrka
09.30 Gudstjänst, Fall. Tannåkers Kyrka
11.00 Gudstjänst, Fall. Bolmsö Kyrka
12.00 -16.00 Loppis i Hov, Bolmsö
19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola
12.00 –16.00 Loppis i Hov, Bolmsö
19.30 Aerobic, Bolmsö Skola
14.00 Promenad, skolan
18.00 Luftgevärsskytte, Bolmsö SKF, Bolmsö Skola
19.30 Pilates, Bolmsö Skola
15.00 Torsdagskaffe, Tannåkers Café
18.00 Inomhusträning för barn, Bolmsö Skola
18.30 Möte Bolmsö Gammeldansförening, Sjöviken
19.00 Årsmöte med tema dans, Bolmenbygdes
Kulturförening, Bolmsö Bygdegård Sjöviken
09.00 Föreningsmästerskap Bolmsö SKF, skolan
09.15 Mässa, Gustafsson. Bolmsö Kyrka
10.00 Gudstjänst, Stakenburg. Jonsboda Missionsförsamling
18.00 Håkan Larsson, Pingstkyrkan i Tannåker
19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola
18.00 Bibelstudium, Bolmsö Församlingshem
19.00 Månadsmöte, Röda korset. Tannåkers Församlingshem
19.30 Aerobic, Bolmsö Skola
14.00 Dagledigträff, Tannåkers Församlingshem
14.00 Handarbete, Tannåkers Café
19.30 Pilates, Bolmsö Skola
12.00 Manusstopp sockenbladet
18.00 Symöte hos Ing-Britt Johansson
18.00 Inomhusträning för barn, Bolmsö Skola
09.00 Städdag, Jonsboda Missionsförsamling
10.00 Städdag i Tannåkers Hembygdspark
09.15 Gudstjänst, Fall. Bolmsö Kyrka
11.00 Gudstjänst, Fall. Tannåkers Kyrka

Programblad Bolmsö - Tannåker april 2010

Sön
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Mån
Tis
Ons
Tors
Lör

19
20
21
22
24

Sön

25

Mån 26
Tis 27
Ons 28
Fre

30

14.00 Årsmöte Bolmsö IF, Bolmsöskolans matsal
15.00 Centerpartiets jubileumsfilm visas i Sjöviken
16.00 Studiecirkel, Tannåkers Pingstförsamling, hos Lars-Uno
och Rosita Åkesson
19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola
19.30 Aerobic, Bolmsö Skola
14.00 Promenad, Bakarebo
19.30 Pilates, Bolmsö Skola
18.00 Inomhusträning för barn, Bolmsö Skola
09.00 Städdag Bolmsö Hembygdspark
14.00 Dopgudstjänst, Gustafsson. Tannåkers Kyrka
09.30 Mässa, Gustafsson. Tannåkers Kyrka
10.00 Gudstjänst, Nilzon. Jonsboda Missionsförsamling
11.15 Gudstjänst, Bolmsö Kyrka
18.00 Församlingsmöte, Tannåkers Pingstförsamling
19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola
18.00 Bibelstudium, Bolmsö Församlingshem
19.30 Aerobic, Bolmsö Skola
14.00 Promenad, Tannåkers Församlingshem
19.00 Gymnastikavslutning / årsmöte TannåkerBolmsö gymnastikförening
19.30 Valborgsmässofirande, Tannåkers Församlingshem
20.00 Valborgsmässofirande, Gavlö Strand

Har Kung Bore försvunnit är det
PÅSKÖPPET i Hov — Anettes Antikt & Loppis
ÖPPETTIDER:
Påskdagen och Annandag Påsk kl.12.00-16.00
På slinnet är nu höet borta. Där finns nu nyttoprylar i glas, porslin, kristall,
keramik, mässing, koppar, emaljerat, trä och i alla möjliga andra material.
I stallet finner du möbler, prydnadssaker, konst och annan kuriosa.

Välkomna!
Anette Wallén
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