
  

 

Resa till Bakken/Helsingør/Louisiana/Strøget för alla Bolmsøbor! 
 
Även förra årets resa blev en sådan succé att vi kör en snarlik resa även denna gång!  
Boka lördagen den 29:e augusti för sockenrådets resa till Danmark. Vi reser med Kenneth 
Petersson som lovat ta lika väl hand om oss som han gjort de senaste åren. Bussen kom-
mer att stanna till för inköp utanför Helsingør på vår resa mot Bakken. De som hellre vill 
besöka Lousiana kan göra det då vi ändå passerar detta längs Strandvejen. För de som 
hellre vill till Køpenhamns centrum och kanske Tivoli eller Strøget så fortsätter bussen in till 
Køpenhamns centrum. Faktiskt är även ett besök i fristaden Christiania mycket intressant! 
Resan är för alla bolmsöbor som är intresserade av en trevlig dag i god gemenskap. Alltså 
för alla åldrar, ung som gammal. Sockenrådet subventionerar även detta år resan så barn 
upp till 15 år åker gratis och vuxna betalar 100 kr per person. I mån av plats kan även andra 
få följa med. 
Anmälan görs genom att betala in avgiften till BG 5850-5959, ange personernas namn, 
även barnens. För att kunna ordna med storlek på buss måste vi ha Din anmälan senast 
fredagen den 14:e augusti. Vid eventuell platsbrist gäller ”först till kvarn” 
De som flyttat till Bolmsö efter förra resan (aug 2008 och framåt) och anmäler sig, kommer 
få åka med GRATIS!  På detta sätt vill vi hälsa alla nyinflyttade lite extra välkomna till  
Bolmsö. 

PROGRAM, ca. tider 
 
07.00 Avresa från Bolmsö kyrkby.  
Påstigning längs vägen mot bron. 
09.30-10.00 Färja Helsingborg-Helsingør. 
10.15-12.00 Besök på ett shoppingcenter 
då man kan shoppa eller äta mehavd mat-
säck. 
12.00 Avresa mot Louisiana och Bakken 
via Strandvejen. 
12.30 Stopp på Louisiana för de som öns-
kar. Resten åker vidare mot  Bakken. Loui-
siana har öppet till kl. 18, men vi bestäm-
mer en tid då bussen hämtar på Louisiana 
för transport till Bakken. Kanske 16-tiden 
är lagom för hämtning. Alltså kan man 
besöka båda platserna för dem som så 
önskar 
12.45-19.00 Bakken 

 
 
13.00-18.30 Köpenhamns centrum/Strøget 
18,30 Avresa mot Bakken från köpenhamn/
Tivoli  
19.00 Hämtning på Bakken. 
22-22.30 Hemma på Bolmsö igen 
 
 

Välkomna! Önskar Bolmsö sockenråd. 

Sockenrådet har Bg nummer 5850-5959 Tack för alla ekonomiska bidrag! 

NÄSTA MANUSSTOPP  
Fredagen den 21 augusti kl. 12.00 

Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i Bollsta märkt ”sockenblad”  
eller e-postas till manus@bolmso.se 

Bolmsö Sockenblad nr 255  Utgivare: Bolmsö sockenråd  

BOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLAD    
NR 255 AUGUSTI 2009 NR 255 AUGUSTI 2009 NR 255 AUGUSTI 2009 NR 255 AUGUSTI 2009     

Många turister av många olika nationaliteter kommer till Bolmsö, och vi er också 
många som gerne vill bosätte oss på denna underbara plats. 
 
Som inflyttare i ett nytt land är man helt inriktat på att skulle bestå en rad prov för 
att bevisa att man menar detta på alvar. 
Att lära sig språket är självklart vigtigt – svårt men absolut nödvendigt för att bli 
förstått. 
Alla länder har sina språkprov – eller prövningar skulle jag säga. 
I Danmark ber vi stackars utlänningar säga ”rødgrød med fløde” – vilket roar oss 
mycket då ett danskt mjukt ”d” är nästan omöjligt att uttala för alla utom danskar. 
(Proppa en tygbit i munnen och försök att säga kudde). 
 
Svenskar  är  metodiska och tilldelar  nya borgare personnummer efter  deras 
ursprung. Svenska myndigheter vet utmärkt att ingen dansk kan uttala tallet 7 och 
kollar därför omsorgsfullt att minst ett 7-tal finns ibland dom sista fyra ciffer. Det är 
fysiskt omöjligt för en dansk att säga denna ljud, som också förekommer rikligt i 
yrkes-beteckningen sjuksköterske – en korrigerande operation av tungan är 
nödvendig för att lyckas med uttalen. 
 
Lika väl som språket visar traditionell mat var man har sitt ursprung och pröven för 
en utlänning består i at äta dessa maträtter - och samtidigt se glad ut. 
I  Spanien  njutar  man  komaga  i  tomatsås.  Tyskerna  har  sina  ”Eisbein  mit 
Saurkraut”, Holländer tjock grön ärtsoppa med fett fläsk och danskerne ”Rødgrød 
med Fløde” evt. supplerat med ”Flæskesteg med sprød svær (stekt svål) og tyk 
brun sovs”. 
 
Igen är man avanceret i  Sverige – den ultimative etniske prov måste vara 
Smörgåstårtan. 
Man tror naivt att bli’ presenterat för en läcker dessert, och upptäcker (för sent) att 
marcipanen är ost – vispgrädden är majonäs pyntat med räkor, tomat, persilja, 
hva’somhelst – och innehållet en ljuvlig variation av diverse pålägg, allt ifrån 
böcklingpastej till skinka, korv och leverpastej, varvat med brödskivar. 
Jag har svårt att  föreställa mig att  nogon som inte är väkst upp i Sverige 
omedelbart kan acceptera och tycke om denna speciella servering – men festligt 
ser det ut! 
 
Och ve’ i va’- det är alldeles härligt att få vara här på Bolmsö, smörgåstårta eller 
inte… 
 
Go’ sommer…. 

Gitte, Bakarebo 
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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    
 
För att kunna trycka och ge ut Sockenbladet är vi beroende av  
ekonomiska bidrag. Så länge som det är möjligt vill vi kunna fortsätta dela 
ut bladet kostnadsfritt till alla boende, men vi ser att detta kan bli ohållbart i 
längden. Därför vädjar vi nu till Er läsare att ge en  
frivillig prenumerationsavgift på 100 kr/år (Bankgiro 5850-5959). 
 
Ni som istället vill ha bladet i elektronisk form kan ladda hem det gratis på 
www.bolmso.se. Vill Ni ha bladet skickat till Er e-post varje månad, anmäl 
detta till webmaster@bolmso.se.  
Fördelen med att använda den elektroniska varianten är att man får bladet 
några dagar tidigare än den tryckta. Det är också ett mer miljövänligt och 
ekonomiskt alternativ. 
 
Vi håller på att göra en ny, fin hemsida och ber er om att ha lite tålamod tills 
den är färdig!   

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 
 
2 augusti kl 14.00 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Eklund. 
9 augusti kl 16.00 Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund. 
16 augusti kl 11.15 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Stenström. 
23 augusti kl 09.15 Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson. 
30 augusti kl 11.15 Söndagsbön, Bolmsö kyrka, Heverius. 
 
 
Övrigt 
6 augusti kl 19.00 Sommarkyrkan. Afton vid Bolmen.  
   Hjördis och Lennart, Reftele.  
   Plats: Håringe hamn. 
 
18 augusti kl 14.00 Gemensamt symöte för pastoratet i hembygds

 gården Lagan. 
 
22 augusti kl 18.00 Konsert till förmån för barn i Vitryssland, i 

 samarbete med Rotary. 
 
27 augusti kl 18.00 Symöte hos Anders Fall, Lagan. 
 
 
 

 

Kyrktaxi 
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933 

 beställes dagen innan 
  

Välkomna!  
Önskar Bolmsö kyrkoråd 
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MOTORRARITETER I ODENSJÖ 
 
Den 16 augusti samlar vi alla bygdens motorrariteter i  
Hembygdsparken i Odensjö och bjuder in motorintresserade från 
när och fjärran att ta sig en titt på fordon som i vissa fall aldrig har vi-
sats offentligt förr.  
 
Passa på att också njuta av gamla foton på Hootenanny Singers, Trio 
mé Bumba, Björn och Benny och andra som gästat hembygdsfester-
na i vår nostalgiutställning - fylld av bilder, affischer och 60- och 70-
tals skivor. 
 
Välkomna till Hembygdsparken i Odensjö vid Bolmens strand 
den 16 augusti  kl. 14-18 för en rejäl dos motorhistoria och lite 
sjöluft! 
 

Våffelserveringen är öppen, en gammal god tradition i Odensjö.  
Arrangör för detta är: Odensjö Hembygdsförening.  

Bilregister via sms nerlagt 
 
Transportstyrelsens populära bilregister via sms lades ner den 1 juli.  Orsa-
ken till nedläggningen är att myndigheten behöver spara. Det har varit unge-
fär en miljon förfrågningar via sms varje månad. Troligen kommer tjänsten att 
återuppstå och avgiftsbeläggas i framtiden. 
 
Följande möjligheter finns nu: 
 
www.transportstyrelsen.se – sök uppgifter om annat fordon. Tjänsten visar 
fordonsuppgifter för ett visst fordon - för att få ägaruppgifter måste du i vissa 
fall ange ett faxnummer dit de kan skickas. 
 
Transportstyrelsens servicetelefon – ring 0771-25 25 25, ange registrerings-
numret och få uppgifterna skickade till dig per fax. 
 
Transportstyrelsens kundtjänst för fordonsfrågor – 
ring 0771-14 15 16, en röststyrd telefon.  
För att nå den automatiska tjänsten kan du säga 
”ägaruppgifter” och blir då kopplad dit. 
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Sommarcafé i Bolmsö Bygdegård Sjöviken 
 

Onsdagar den  
5 augusti, 12 augusti.  

Klockan 18.30 till 21.30 
 

Vi serverar våfflor med sylt och grädde.  
 

Välkomna önskar Bolmsö Bygdegårdsförening 

 
PERSTORPSGÅRDEN  

 
Öppen för bokning fr.o.m. 15 maj t.o.m. 15 september.  

Boka på telefon 0372-910 63 eller 940 27. 
Söndagsöppet klockan 14.00-17.00 den 2/8, 9/8 och 16/8.  

 
VÄLKOMNA! 

Skördefest i Tannåker 
lördagen den 12 september på Åsarna  

 
 

Reservera redan nu dagen  
mellan kl. 10.00-14.00  

och kvällens fest för alla åldrar kl. 18.00.  
 

Planera dessutom för att delta i amatörtävlingar om 
1. Vackraste bordsdekorationen 
2. Finaste pelargonian 
3. Vackraste rosen 
4. Frukt och grönt arrangemang — bedöms efter färg och  form 
5. Godaste fruktpajen — blir kvällens efterrätt 

 
Under dagen tävlingar för alla åldrar, utställning och försäljning av produkter framställ-
da  i Tannåker, fika , tipsrunda, musikunderhållning mm 
 

Arrangörer:  
Tannåkers sockenråd, Hembygdsföreningen, Bygdegårdsföreningen 

samt Bolmsö IF 



  

 

Utomhusbio på Bolmsö den 18 september 
 
Skulle tro att det nu är 60-70 år sedan det var utomhus-BIO i våra trakter senast,  
men nu är det dags igen! 
Under året satsar kommunen på nya kulturutbud på olika platser i kommunen.  
Utomhusbio är en aktivitet som kommer att visas på fyra platser, varav Bolmsö Byg-
degård Sjöviken är en av dessa. 

 
Fredagen den 18/9 från kl 19.30 är ni välkomna till Bolmsö Bygdegård 
Sjöviken. Vi serverar hamburgare och grillkorv med dryck, samt kaffe. 

 
Ca kl. 20.30 visas filmen Rallybrudar på storskärm utomhus. 

 
Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Utomhusbio i Odensjö den 7 augusti 
 

Fredagen den 7/8 från kl 20.30 är det mingel vid grillvagnen i Odensjö 
Hembygdspark. Försäljning av korv, popcorn, Odensjö Special.  
 

Ca kl. 22.00 visas filmen Änglagård på storskärm utomhus. 
Fri entré. Filmen visas även vid regn. Medtag något att sitta på. 

Tag med picknickkorg eller köp mat på plats. 
 

Erik, ägare till herrgården Änglagård, dör utan att ha några kända 
släktingar. Men på begravningen dyker hans dittills okända barnbarn 
Fanny upp som ensam arvinge till Änglagård. Hennes ankomst skapar 
stort rabalder i den lilla byn ... 
Svenskt drama från 1992. 1994 kom uppföljaren ”Änglagård - andra 
sommaren” och under vintern 2009 startar inspelningen av den tredje 
filmen om Änglagård. 
I rollerna: Helena Bergström, Rikard Wolff, Sven Wollter, Viveka Seldahl 
med flera. 

Mer utomhusbio... 
”Så som i Himmelen” den 8 augusti, Agunnaryds Bygdegård 
”Mamma Mia” den 19 september, Angelstad Hembygdspark 

 
Utomhusbio arrangeras av: Odensjö hembygdsförening, Odensjö bygdegårdsförening, 
Agunnaryds bygdegårdsförening, Bolmsö bygdegårdsförening, Angelstad 
Folketshusförening, Angelstad hembygdsförening, AIF och Bolmens fritidsförening i 
samarbete med Ljungby kommun. FÖR MER INFO: www.ljungby.se/utomhusbio 
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Tennisbanan i Tannåker  
Tennisbanan är öppen för spel.  

Bokningar och mer information finns i klubbstugan.  
Frågor, ring Stefan 0372-931 35   

 
Välkomna / TTK 

Tack alla kära vänner som förgyllde min 50 årsfest! 
En stor kram till mina barn och min käre man som ställde upp och 
hjälpte till. 
Jag måste också tacka grisabonden för att du äntligen visade dig för 
alla.  

Kram från Susanne i Lund 

ETT STORT TACK TILL 
Tommy och Eva Kristiansson i Hov, för att ni ordnade den trevliga log- 
dansen på midsommardagen. Vi var många som dansade och hade 
trevligt. Hoppas på fler danstillställningar. 
  

Monica och Stefan och många med oss. 

Promenera igen? 
 
Tisdagen den 25 augusti. Mjukstart klockan 18 00  
vid skolan. 
 
Välkomna önskar Kajsa  

TACK för din hjälp 
Stort tack till alla som hjälpte till under Bolmendagen. 

Bolmsö Hembygdsförening 

Bolmsö IF P98 
Träningen börja igen Kl. 17.00 fredag den 31 augusti 
 
Första hemmamatch, söndag den 9 augusti kl. 16.00 
Nästa hemmamatch, söndag den 23 augusti kl.16.00  
 
Vi ses, alla välkomna! 
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SOMMARKYRKA PÅ BOLMSÖ 
 
Torsdagen 6 aug Afton vid Bolmen 
kl. 19.00   Hjördis och Lennart, Reftele 

 Håringe hamn. Medtag kaffekorg. 
 

VÄLKOMNA! 

PINGSKYRKAN I TANNÅKER 
 
Sön 16 augusti kl. 18.00 Församlingsmöte 
Sön 30 augusti kl. 18.00 Stig-Göran Lindhe 

MISSIONSKYRKANI JONSBODA 
 
Sön 2 augusti kl. 10.00  Bön och Lovsångsgudstjänst. 
Sön 16 augusti kl. 10:00   Gudstjänst, Peter Jansson med familj 
Fre-sön 21-23 augusti   Gemenskapshelg på Strandgården i  
     Halmstad. 
Alla Välkomna! 

Bokbussen kommer! 
OBS! Sommartidtabell gäller till och med 27/8 

 
tors 6/8    onsdag 26/8   
Färle   13.45-13.55 Skällandsö  14.45-15.00 
Tannåker/affären  14.00-14.15 Skällandsö/Lunden 15.05-15.20 
Granholmsvägen 14.20-14.40 Kåraberg  15.25-15.35 
Håringe   15.35-15.50        
Bolmsö kyrkby  15.55-16.15      torsdag 20/8  
Perstorp  16.25-16.40 Östergård   14.10-14.25 
Österås   16.45-17.00 Tjust   14.30-14.45 
     Skogshäll   14.55-15.10 
     Hölminge  16.00-16.15 
 
                             Till Bolmsö förskola 20/8 kl. 13.45-14.00     
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Programblad Bolmsö - Tannåker augusti  2009 

 
Lör 1 18.00 Gudstjänst, Tannåker Kyrka. Eklund 
Sön 2 10.00 Bön– och lovsångsgudstjänst, Jonsboda Missionskyrka 
  14.00 Perstorpsgården öppen för visning till kl 17.00 
  14.00  Gudstjänst, Bolmsö Kyrka. Eklund 
  14.00 By– och Torpvandring, Bollstad rote 
Ons 5 18.30 Sommarcafé, Sjöviken (fram till kl 21.30) 
Tor 6 19.00 Sommarkyrka ”Afton vid Bolmen”, Håringe Hamn  
Fre 7 20.30 Mingel och Utomhusbio i Odensjö  
   (filmen startar 22.00, ca) 
Sön 9 14.00 Perstorpsgården öppen för visning till kl 17.00 
  14.00 By– och Torpvandring, Bollstad rote  
  16.00 Gudstjänst, Tannåker Kyrka. Eklund 
  16.00 Hemmamatch Bolmsö IF P98 
Ons  12 18.30 Sommarcafé, Sjöviken (fram till kl 21.30)  
Sön 16 09.30 Gudstjänst, Tannåker Kyrka. Eklund 
  10.00 Gudstjänst, Jonsboda Missionskyrka  
  11.15 Gudstjänst, Bolmsö Kyrka. Stenström 
  14.00 Perstorpsgården öppen för visning till kl 17.00  
  14.00 Motorrariteter m.m. visas i Odensjö Hembygdspark 
  18.00 Församlingsmöte Pingstkyrkan i Tannåker 
Tis 18 14.00 Gemensamt symöte för pastoratet, Lagans Hem-  
   bygdsgård 
Fre 21 12.00 Manusstopp till sockenbladet 
    Gemenskapshelg, Jonsboda Missionsförsamling 
Lör 22 18.00 Konsert till förmån för barn i Vitryssland i samarbete  
   med Rotary. Bolmsö Församling.  
Sön 23 09.15 Mässa, Bolmsö Kyrka. Gustafsson 
  11.00 Gudstjänst, Tannåker Kyrka. Fall 
  16.00 Hemmamatch Bolmsö IF P98 
Tis 25 18.00 Promenad, start vid skolan 
Tor 27 18.00 Symöte hos Anders Fall, Lagan 
Lör 29 07.00 Resa till Danmark för alla Bolmsöbor 
Sön 30 09.30 Söndagsbön, Tannåker Kyrka. Heverius  
  11.15 Söndagsbön, Bolmsö Kyrka. Heverius  
  18.00 Stig-Göran Lindhe, Pingstkyrkan i Tannåker 
Mån 31 17.00 Fotbollsträningen startar, Bolmsö IF P98 
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By- och Torpvandringar i Bollstad rote 
 
Nu har vi kommit till Bollstad rote i vår vandring över ön med  
”By- och Torpvandringar”. De två sista vandringarna i Bollstad rote är: 
 
Söndag den 2 augusti kl 14.00. Vi besöker:  
”Janne och Oskar i Bollstas”, Broen, Vrån, Tomten och Brotorpet med kring-
liggande villor och lägenheter samt Bjurka. 
 
Söndag den 9 augusti kl 14.00. Vi besöker: 
Smeatorpet, Näset, Skogen och Hjärtstorp  
 
Båda gångerna samlas vi vid skolans par-
kering. Därifrån samåker eller går vi till de 
olika platserna som vi skall besöka. 
Medtag kaffekorg! 
 
Välkomna önskar Bolmsö Hembygdsförening 

VINDKRAFTSRESA 
Ni som missade resan till Hishult i maj kan nu följa med till hösten. 

 
Alla som är intresserade, både medlemmar och icke medlemmar i LRF,  
är välkomna att höra av sig till Susann Svensson  
070-529 83 67 eller 0372-94148 
 
Obs! Datum meddelas senare, vid stort intresse ordnar vi buss. 
  

Bolmsö-Tannåker LRF önskar alla en fortsatt skön sommar. 
 

Välkommen till Bolmsö Sockenråds årsmöte 
 
Mötet äger rum den 4 oktober i Sjöviken klockan 15.00. 
Det kommer mer information i nästa nummer. 
 

Bolmsö Sockenråd 


