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Bolmsö Sockenblad nr 291  Utgivare: Bolmsö sockenråd  

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 

 

http://www.bolmso.se 
 

Tannåkers sockenråds hemsida 

 

http://www.tannaker.org  

 
TACK 

 För alla ekonomiska bidrag till  Bolmsö sockenblad 
 

Sockenrådet har Bankgiro nummer  

5850-5959 
 

Bolmsö Sockenråd 

NÄSTA MANUSSTOPP  
15 September 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  
är tryckt hos 

 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

    Nr 291 Augusti 2012 

 

 

Sommaren 2012 kommer nog de flesta av oss att minnas länge. Det 

var sommaren då regnen och kylan dominerade både juli och juni. 

Det var sommaren då planerade grillkvällar blev innesittarkvällar, då 

knotten kom i stora svärmar och då bromsarna trots vädret kläcktes i 

stora antal. För de på Bolmsö som drabbats av mördarsnigeln blev 

det också rekord.  

Men förhoppningsvis minns ingen sommaren på grund av den typen 

av små förtretligheter. Det är sådant som man måste slå ifrån sig och 

istället hitta på andra positiva sätt att njuta av sommaren. Gemenska-

pen med, släkt, grannar och vänner blir inte sämre för man sitter un-

der tak. Den gamla sanningen om att dåligt väder bara finns om man 

har dåliga kläder gäller också. Att gräva ner sig i självömkan och ne-

gativa tankar har bara en förlorare, dvs jag själv. 

Nej, det är ingenting för Bolmsöbor. Vi finner på alternativa sätt att 

ha glädje av sommaren och de långa ljusa och emellanåt varma da-

garna. Det är inte ofta det regnar hela dagen. Morgnar och kvällar är 

oftast regnfria.  

Det finns alltid något positivt att göra när man bor på Bolmsö. Eller 

något man ligger efter med som passar bra att göra när man inte kan 

ta båten till Tira öar eller någon annan strand. 

Sockenrådet samlar krafterna inför höstens arbete med bl a ”grönt 

boende”, bredbandsutbyggnaden och vaksamhet mot ev försämringar 

i service etc. Vi gläds med ungdomarna som drar igång sitt musikar-

rangemang i anslutning till Bolmendagen. Det bådar gott inför fram-

tiden. 

 

God fortsättning på sommaren. 

 

Claes på Ängarna 
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Redaktör för Bolmsö sockenblad 
Susanne Lööw, Hornstrand tel. 911 01   
      E-post: manus@bolmso.se 

 

Vi 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 
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn   tel. 911 22     
      E-post:  fredrik.bjornkvist@omnicab.se 
 
      Riktnumret till samtliga är 0372 

 

DAGS FÖR RESA MED CENTERHALVORNA 

 

Vi åker Tisdagen den 7 augusti kl 12.00 från kyrkbyn och plockar upp 

utmed vägen. 

I år går resan till Fiskaby som ligger en bit från Vrigstad, där finns en 

vacker trädgård att titta på. 

Där bjuder vi er på fika..När vi åker hem blir det något/ några stopp till 

så räkna med att vi är hemma ca 19.30 

Pris Vuxen 100 kronor Barn 50 kronor 

Anmälan till Ann-Christin Bolin 0372/ 910 90 senast söndagen den 5/8 

 

           ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA ATT FÖLJA MED 
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Kyrklig verksamhet Bolmsö  
församling  
Augusti 2012  
 
 
Gudstjänster 
 
5 aug kl 11.00 Mässa, Berga kyrka, Fyhrlund. 
12 aug kl 09.30 Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund. 
19 aug kl 11.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Ärenskog. 
26 aug kl 11.30 Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund. 
 
 
Övrigt 
9 aug kl 18.00 Sommarkyrkan i ”Hugoa loe”, Kärragård.  
   Rosalina och Claes Gauffin ”Från Afrika till 

 Bolmsö”. Medtag kaffekorg och något  
   att sitta på. 
29 aug kl 18.30 Countrykväll, Bolmsö församlingshem, sång 

 och musik Mari Gustavsson. 
30 aug kl 16.00 Symöte hos Kerstin Bolin. 
 
 
 
 
 

Kyrktaxi 
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933 

beställes dagen innan 
  

Välkomna!  
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Grönsaker 

från Stapplesträdgård  
 

Vi erbjuder nyskördade grönsaker  

direkt till dig!  

Välkomna att smaka våra fräscha grönsaker! 
                      

                    Sortiment under Augusti   

   

Zucchini (gul, grön, vit), gurka, tomat, vitlök, Pak 

Choi, Salladsblad, kryddiga blad och m.m.   
 

 

 

Vi tar emot er beställ-

ning via telefon  

dessutom har vi direkt 

försäljning hos oss och 

hos Anettes Antik i Hov   

Mer information och  

beställning:  

Makiko Jonsson  

tel. 0372-801 59,    

070-857 43 15 
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Våffelcafé 
Välkomna till Bolmsö Bygdegård sommaren 2012 

 
 

 

 

           

 

 

Våffelservering 

 

Onsdagar:  1 augusti, 8 augusti  

 

Öppet kl 18.30 till 21.00 

Vi serverar våfflor med sylt och grädde. 

 

Välkomna önskar Bolmsö Bygdegårdsförening 

Telefon till Bygdegården: 0372-911 50 

By och Torpvandring 

 

Sista träffen gällande Kyrkroten blir Håringe och Skeda 

 

Söndag den 5/8, samling hos Solveig o Donald i Håringe 

 

Samling kl 14.00 och räkna med att det tar till framåt kl 18. Ta med er fika-

korg och extra dricka om det är varmt. Ta gärna med något att sitta på också. 

 

Vi önskar stort deltagande och särskilt från er som kan berätta om gårdarna 

och platserna vi besöker. 

 

Sammanfattningen av årets By och Torpvandringar kommer att vara klar till 

Arkivensdag andra lördagen i november (10-11), välkomna till Bolmsö  

Församlingshem då. 

Välkomna 

Bolmsö hembygdsförening 
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Promenader Sommaren 2012 

 

Vi promenerar tisdagar klockan 18.00,  

samling  vid skolan varje gång.  

 

 

Välkomna Kajsa  

 

Snart startar  
höstens gympa! 
 
 

 

Grabbgympa   
Söndagen den 2 september kl. 
19.00  
 
Zumbainspirerad aerobic / styrka – nytt för i höst  
Måndagen den 3 september kl. 19.30 
 
Pilates  
Onsdagen den 5 september kl. 19.30 
 
Alla pass är i Bolmsöskolans gymnastiksal 
Terminen avslutas 19/12 kl.19.00 

 

Du kan prova på 3 gånger gratis! 
 

Gamla och nya motionärer är välkomna!  

 

Tannåker - Bolmsö gymnastikförening  
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Filosoficafé 11 augusti 

 

Filosofen Descartes fann i den egna upplevelsen den enda och säkra 

vissheten; Jag tänker, alltså finns jag.  

Verkligheten existerar bara för oss i form av tankekonstruktioner.  

Men om man har ett mentalt handikapp eller demens och inte tänker så 

klart, till vilken grad existerar verkligheten då? 

Och säger Descartes berömda utsaga att någons värde och livskvalité 

förändras beroende av vilken tankeförmåga man har? 
 

Ubuntu, en afrikansk tradition, säger isåfall istället "jag är, eftersom vi 

är". Man bli till i ett sammanhang. Man får sitt värde och 

sitt jag i relation till andra människor. 

.....vi ska reda ut dessa frågor..på FRUKOST MED FILOSOFI i  

Tannåkers café lördagen den 11:e augusti kl. 9:00. 

Inträde: 40 kr ink. frukost.  

Alla hjärtligt välkommen... hälsar filosoficaféet genom Ingrid Munro   

TACK ! 
Tack alla ni som var med och gjorde min fest till ett 
trevligt minne. 
        Stefan i Backon  

SÄLJES 

Svart loksele, strl. Cob. Tömmar medföljer. Pris: 1 000 kr.  

Grönt schabrak, strl. Cob. Pris: 40 kr. 

Blå, vit, röd rutigt schabrak, strl. Ponny. Pris: 40 kr 

Beigt skrittäcke med brun kant, fodrat med ylle.  Strl. M, använt på D-

ponny. Pris: 250 kr 

Blått vintertäcke med röda detaljer, strl. 125. Pris: 100 kr.   

Alma Johnsson, tel. 910 18 

http://1.bp.blogspot.com/_EuWSODSMTk0/SX9Xid4mdGI/AAAAAAAAACA/h1ozt7hMSDs/s1600-h/gympa.jpg
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Resa till Danmark för alla Tannåker- och Bolmsöbor! 
 

Nu är det dags igen! Boka in lördagen den 18 augusti för årets 
resa till Danmark. Vi åker från Bolmsö kyrkby kl. 07.00 med 
påstigning längs vägen från kyrkbyn till Tannåkers diverse 
handel. Sedan styr vi mot Helsingborg och tar färjan över till 
Helsingör. Precis som tidigare år kommer vi besöka ett  
shoppingcenter utanför Helsingör, men i år finns också möjlighet 
att istället stanna inne i Helsingör för de som vill. Ca kl 12.00 
åker vi vidare mot Louisiana och Bakkens tivoli via Strandvejen. 
Man kan välja om man vill stiga av vid  Louisiana och vara där 
en stund innan man åker till Bakken, eller om man vill åka direkt 
till Bakken och vara där hela tiden. Louisiana har öppet till kl. 18, 
men vi bestämmer en tid då bussen hämtar på Louisiana för 
transport till Bakken. De som hellre vill ta sig till  Köpenhamns 
centrum och kanske Tivoli eller Ströget får själva ta sig dit med 
kollektivtrafik. Vi samlas för gemensam avresa från Bakken kl. 
19.00 och är hemma på Bolmsö ca. 22.30. 
 
I år arrangeras resan av Bolmsö och Tannåkers Sockenråd 
gemensamt, och vänder sig till alla Tannåker- och Bolmsöbor 
som är intresserade av en trevlig dag i god gemenskap. Alltså 
för alla åldrar, ung som gammal. De vuxna får betala 300 kr per 
person för resan och barn upp till 15 år 50:-. De som flyttat till 
Bolmsö efter förra resan (aug 2011 och framåt) och anmäler sig, 
kommer att få åka med GRATIS! På detta sätt vill Bolmsö Sock-
enråd hälsa alla nyinflyttade lite extra välkomna till Bolmsö. 
 
Anmälan görs genom att betala in avgiften till BG 5850-5959, 
Detta BG gäller för både Bolmsö och Tannåkersbor ange perso-
nernas namn, även barnens. För att kunna ordna med storlek 
på buss måste vi ha Din anmälan senast söndag den 12 augusti. 

Vid eventuell platsbrist gäller ”först till kvarn”, så vänta inte utan an-

mäl Dig så snart som möjligt! 
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Nu är det snart dags för dansskolan  
att dra igång igen! 

 

Den startar i början 
av september 
men innan dess  
behöver jag veta  
om det blir 2 grupper 
i år. 

 

Det blir 2 grupper till 
hösten om vi  
bara kan samla ihop 
tillräckligt med elever för det!  

 

Den ena gruppen är för barn ifrån 5-8 år  
och den andra gruppen är för 9-10 år.  

 

Anmäl er till Fanny på: 0761-37 98 98, 0372-941 77  
eller på fanny.smile.johansson@hotmail.com 

 

I anmälan måste det stå med: namn på eleven, namn 
på målsman, adress, mobil nummer till målsman 
och  ett hem nummer, samt mejl adress! 

 

 

Anmälan görs senast den 25 augusti !  

 

Barn som redan gått på dansskolan tidigare måste anmäla sig igen.  
 

Så kom igen, låt oss få 2 grupper till hösten, så blir det 
dubbelt så kul!!! 

 

Vi ses snart 
Fanny Johansson, Bollsta 

mailto:fanny.smile.johansson@hotmail.com
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TYCK TILL! 

Vill du också ”tycka till”??          Maila till manus@bolmso.se 
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C O N T R Y A F T O N 

Bolmsö kyrka 

Onsdag 29 augusti  kl. 18.30 

Kantor Mari Gustavsson sjunger och spelar contry och egna låtar. 

Kaffeservering                                                         VÄLKOMNA 

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus 

 

12/8  kl.10,00 Bön och lovsång 
26/8  kl 10,00 Gudstjänst på Dannäs säteri  OBS: platsen 
                       ``Magasinmöte`` Kristina Gustafsson 
                          Sång av ´´Mylla´´ f.d Jonsbodagänget 
  

                 Alla är hjärtligt välkomna på dessa Gudstjänster  

Information om Grönt boende 
I aug har vi två möten som styrgruppen ska medverka i.  

 

Det första är den 15 aug i affären där vi behandlar forskningen  om  
klimatsmart boende. Den 17 aug kommer vi att åka till Linneuniversitetet och 
träffa forskare i det klimatsmarta. 

 

Den 20 aug är det styrgruppsmöte i affären. 

 

Vi söker nu någon som kan koordinera och marknadsföra, hör av er till oss 
om ni vill vara med och påverka framtiden. 

 

Du som bor på Bolmsö och  i Tannåker är medlem i sockenråden -  
så projektet är ditt! 

Välkomna att delta i processen och forma framtiden i Bolmenbygden! 

 

Med soliga sommarhälsningar 
Styrgruppen för projektet Grönt Boende. 

 

Marie Fredhage, Ordf Tannåker Sockenråd 0370-45138,  
brandstationen@hotmail.com 

 

Susanne Ingemarsson, Ordf Bolmsö Sockenråd, 070-5594191 
susanneilund@bolmso.se 

mailto:brandstationen@hotmail.com
mailto:susanneilund@bolmso.se

