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Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 

 

 
http://www.bolmso.se 

 

 

 
TACK 

 För alla ekonomiska bidrag till  Bolmsö sockenblad 
 

Sockenrådet har Bankgiro nummer  

5850-5959 
 

Bolmsö Sockenråd 

NÄSTA MANUSSTOPP  
15 augusti 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 315  Utgivare: Bolmsö sockenråd  

  

 

 
 

 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 315 augustI 2014 

Trevlig sommar alla! 

 

Denna sommar har gett mycket vila, för hela familjen har 

legat i sommarinfluensa. Men nu är vi bättre , så vi har nju-

tit också. 

 

Har suttit ute varje dag och ätit,och grillat mycket.  

 

Men allt har inte varit roligt. Förstår inte att vattenskotrar-

na får köra så idiotiskt som de gör. Har sett åtminstone två 

tillbud.Livet på sjön ska ju vara en glädje,men det har inte 

vi upplevt denna sommar. De kör som idioter och vi har ett 

fågelsskyddsområde på Rörö där man inte får vistas från 

15 april till 31 juli. Men där har varit folk där hela ti-

den.Glöm inte att polisanmäla allt ni ser på sjön som är far-

ligt. Vi har 5 knop innanför våra öar,men  ingen håller det. 

 

Hoppas ni har varit och kollat på Bolmendagens aktivite-

ter.  

Allt finns för alla. Själv har jag varit med på dramaövnin-

gar i affären.  

Är så roligt med alla kulturella maträtter som vi har 

fått,thaimat,holländska pannkakor och piripiri bland annat. 

 

Hoppas ni får njuta av sommaren i aug också. 

Ta det bara lugnt på sjön och använd flytväst. 

 

Susanne i Lund 
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Vi är Bolmsö Sockenråd 
Ordförande 
Susanne Ingemarsson, Lunnagård  tel.  941 41     
      E-post: susanneilund@bolmso.se 
Sekreterare 
Maria Granlund, Bollstad Fällan           tel. 941 31     
      E-post: maria.granlund@ljungby.nu 

Kassör 
Claes Gauffin, Ängarna    tel. 941 56     
      E-post: cgauffin@live.com 
Ledamot 
Anders Olsson, Hov    tel. 911 13     
      E-post: anders.olsson@proveus.se 
Ledamot  
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn   tel. 911 22     
      E-post:  fredrik.bjornkvist@omnicab.se 
Ledamot 
Mattias Bjurka     tel. 070 955 7398 
      E-post: bjurka-mattias@hotmail.com 

 
      Riktnumret till samtliga är 0372 

 
 

Redaktör för Bolmsö sockenblad 
Tage Larsen, Bakarebo   tel. 941 05  

      E-post: manus@bolmso.se 

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd 
 

Gästskribenter till bladet är mycket välkomna – skicka ert inlägg till 

manus@bolmso.se eller lägg i sockenrådets brevlåda i Bollstad. Inlägg til 

Sockenbladet får gärna vära  gjort i pdf., eller annat format men måste också 

vare bifogat i word eller som vanlig e-post. Om du vil have bilder eller annat 

måste det bifogas som jpg-fil. Tack 
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Bolmsö och Tannåkers församlingar augusti 

3 kl 9.30  Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Kjell Petersson.  

7 kl 18.00  Sommarkyrkan, allsång med HuxFlux på Hugoa 
loe i Kärragård. Medtag fika. 

9 kl 18.00  Helgmålsbön, Tannåkers kyrka, Eklund 

10  Kl 14.00  Dopgudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund 

17 kl 11.00  Friluftsgudstjänst, Hallsjö kyrkoruin, Eklund 

21 kl 15.00  Kyrkliga syföreningen hos Ing-Britt Johansson 
Bolmsö 

24 kl 9.30  Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Eklund. 

30 kl 15.00  Dopgudstjänst, Bolmsö kyrka, G. Jarl 

31 kl 9.30  Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund 

31 kl 14.00  Dopgudstjänst, Bolmsö kyrka, Fyhrlund 

För kyrkskjuts ring pastorsexpditionen, tel 0372-358 50 

Filosofi-frukost 
 

Lördagen den 23/8 kl. 9.00 i Tannåkers lanthandels café. 
Dagens tema är ”Gemenskapens möjligheter”…… vilket är 
samma titel som förra gången, då vi inte gjorde ”färdigt” ämnet 
utan gör det denna gången. 
Välkommen att dela en god frukost och fundera ihop! 
Mvh Ingrid Munro 
Tel. 0370-45080 

mailto:manus@bolmso.se
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Tannåkers Pingstkyrka 

söndag 31 kl. 18.00 Lennart Lindgren 

onsdag 6 augusti torsdag 28 augusti 

Tannåker/affär  15.10-15.25  Färle  14.40-14.55  

Skällandsö  15.45-16.00  Granholmsvägen  15.00-15.30  

Flahult  16.40-17.00  Håringe  15.45-16.00  

torsdag 14 augusti Bolmsö kyrkby  16.35-16.50  

Hölminge  14.35-14.50  Perstorp  16.55-17.10  

Stapeled  15.30-15.45  Österås  17.15-17.30  

Skogshäll  15.50-16.05    

Bolmsö skola tisdag 26 augusti kl 10.15-11.20  

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus, augusti 

3 kl. 10.00 Gudstjänst, Bert Aronsson. Sång Jan Nilsson och Siv 
Gustafsson 

17 kl 10.00 Bön och lovsång 

24 kl 10.00 Magasinsmöte på Dannäs säteri, Kerstin Odenhem. 
Sång Daniel och Stina Hjelm. Obs! platsen. 

31 kl 18.00 Gudstjänst i Tannåkers pingstkyrka, Donald 
Johannesson 

Varmt välkomna till dessa gudstjänster! 
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Bolmsö Bygdegård har blivit utvald att tillsammans med 
några stycken andra Bygdegårdar i Sverige få delta i 
projektet ”Ung i bygdegården”!  
Projektet syftar till att öka och utveckla ungdomsverksamheten i  
bygdegården på lång sikt. Tillsammans med projektledaren från  
Bygdegårdarnas Riksförbund får vi möjligheten att jobba med 
vår ungdomsverksamhet under ett års tid. Förutom individuell 
stöttning utefter våra önskemål och målsättningar kommer det 
också att erbjudas ledarskapsutbildningar för unga och man 
kommer också att få träffa de andra bygdegårdarnas 
representanter för att utbyta erfarenheter (alltså en chans till 
personlig utveckling också). 
 

Känner du dig ung och är intresserad av att delta i detta projekt i  
Bolmsö Bygdegård, tveka inte att höra av dig till mig så berättar 
jag mer! 
 

Nu har du chansen, ta den! 
 
Emelie Bjurka 
Ungdomsansvarig 
Bolmsö Bygdegårdsförening 
0709-55 73 91 
emelie.bjurka@gmail.com 

 
Läs mer på: www.bygdegardarna.se/ungibygdegarden 

mailto:emelie.bjurka@gmail.com
http://www.bygdegardarna.se/ungibygdegarden
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Eklunds Metall - Belysning tillverkat och designat på Bolmsö 
Gör ett besök hos oss eller i vår webshop.  

Närproducerad svensk belysning direkt utan mellanhänder. 

Öppet när du har tid. 

www.eklundsmetall.selloshop.se 

www.eklundsmetall.se 

070-5633294 

 

 

 

 

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 
 

Månadsmöte 
1 september i Bolmsö församlingshem 
Medtag kopp och dopp, så brygger vi kaffe  

Vi planerar inför bössinsamlingen 
 

Bössinsamling 
Alla hem kommer att få ett besök av en rödakorsare med sparbössa 

under september månad. Vi är tacksamma om ni har en peng hemma. 

Skulle du inte vara hemma vid vårt besök är det inte säkert att vi 

återkommer. 

Vill du gärna lägga en slant så finns det en sparbössa i Tannåkers affär 

som vi tömmer senast de första dagarna i oktober. TACK I 

FÖRHAND! 

 

Varmt välkomna! 
 

Styrelsen/ordföranden 
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BYAFEST 
 

För alla boende i Husaby Rote, fastboende som 

sommargäst välkomna till årets BYAFEST. 

Grillarna är varma. 

Levande musik, tipsrunda och lotterier med fina 

priser. 
 

Plats: Hos Mats och Makiko Jonsson i Stapeled. 

Datum: lördagen den 23 augusti kl 17.00 

Med tag egen mat och dryck efter behov, så ordnar vi bord och stolar. 

Däremot bjuds det på kaffe med dopp. 

Pris 20 kr/vuxen, barn gratis 

Anmälan görs till följande om du kommer, dock senast den 17 augusti: 
 

Mats Jonsson 0702 09 87 63 

Magnus Axelsson 0372-25521 

Bengt-åke Bylander 0725 34 08 66 

Mikael Eklund 0736 43 84 02 

Gympa-Start 
Nu är det dags för ny termin i Tannåker-Bolmsö Gymnastikförening! 
Välkomna till våra tre olika gympapass i Bolmsöskolans gymnastiksal. 

Hoppas att Du kan hitta ett pass att trivas med i höst. 
 

Terminsstart: 
Mån 1/9 19.30  Zumba/Aerobics (Ledare Kristina)  
Ons 3/9 19.30 Pilates (Ledare Monica) 
Sön 7/9 19.00  Mix-Gympa (Ledare Monica) Nytt 
namn på söndagsgympan 

Medlemsavgift: Vuxen 300 kr/termin 
Ungdom t.om år 3 på gymnasiet 100 kr/termin 
Vi erbjuder tre prova-på-pass gratis. 
 

Vi ses till hösten 
Tannåker-Bolmsö gymnastikförening 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
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Det stora Bygdegårdslyftet 
 

Nu i höst kommer Etapp 1 att starta gällande ”Bygdegårdslyftet” i 

Bolmsö Bygdegård, det blir utbyggnad av nytt kök och arkivutrymme. 

 

Föreningen behöver all hjälp vi kan få, både ekonomiskt och 

arbetsmässigt. Använd Bankgiro 893-5157 för ekonomiskt stöd, märk 

med ”Det stora bygdegårdslyftet” 

 

Kontakta oss om du kan hjälpa till eller skänka virke: 

Anders Johnsson, Perstorp, 0372-91018, 070-070-64 91018 

Anders Olsson, Hov, 0372-91113, anders.olsson@proveus.se 

Bernt Andersson, Håringe, 0372-91135, bernt.a@bolmso.se 

Emelie Bjurka, Granholmsvägen, 070-955 73 91, emelie.bjurka@gmail.com  

Gunvor Andersson, Bjurkaberg, 0372-91153, gunvor.andersson@ljungby.se 

Håkan Wiktorsson, Boo, 0372-91024, hakan.wiktorsson@bolmso.se  

Jonny Palm, Perstorp, 0372-91023, 070-66 77 915 

Solveig Carlsson, Håringe 0372-910 00, solveig.carlsson@bolmso.se 

Tommy Björkman, Nedregård, 070-5497400 

 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Våffelcafé 
 

Välkomna till Bolmsö Bygdegård sommaren 2014 

Våffelservering 
 

Onsdagskvällar 

6 augusti, 13 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  

11-kaffe i affären på 

lördagarna 
...spontant och mysigt 

mailto:anders.olsson@proveus.se
mailto:bernt.a@bolmso.se
mailto:emelie.bjurka@gmail.com
mailto:gunvor.andersson@ljungby.se
mailto:hakan.wiktorsson@bolmso.se
mailto:solveig.carlsson@bolmso.se
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torsdag 31 19.00 Extra filmvisning i Bolmsö bygdegård Sjöviken 

söndag 3 9.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka 

  10.00 Gudstjänst i Jonsboda missionshus 

onsdag 6 
18.30- 
21.00 Våffelservering i Bolmsö bygdegård Sjöviken 

torsdag 7 18.00 Sommarkyrkan, Hugoa Loe i Kärragård 

lördag 9 18.00 Helgmålsbön, Tannåkers kyrka 

söndag 10 14.00 Dopgudstjänst Tannåkers kyrka 

tisdag 12 19.00 Tannåkers sockenråd har styrelsemöte på Åsarna 

onsdag 13 
18.30- 
21.00 Våffelservering i Bolmsö bygdegård Sjöviken 

fredag 15 12.00 Manusstopp för Sockenbladen 

söndag 17  Sista dagen att anmäla dig till guideutbildningen 

  10.00 Bön och lovsång i Jonsboda missionshus 

  11.00 Friluftsgudstjänst, Hallsjö kyrkoruin 

   Sista dagen att anmäla deltagande till Husaby byafest  

torsdag 21 15.00 Symöte hos Ing-Britt Johansson Bolmsö 

lördag 23 9.00 Filosofifrukost i Tannåkers lanthandels café. 

  17.00 Byafest i Stapeled 

söndag 24 9.30 Gudstjänst Bolmsö kyrka 

  10.00 Magasinsmöte på Dannäs säteri 

lördag 30 15.00 Dopgudstjänst, Bolmsö kyrka 

söndag 31 9.30 Gudstjänst Tannåkers kyrka 

  14.00 Dopgudstjänst Bolmsö kyrka 

  14.00 Kyrkogårdsvandring Bolmsö kyrkogård 

  18.00 Gudstjänst i Tannåkers Pingstkyrka 

måndag 1  Månadsmöte Röda Korset i Bolmsö församlingshem 

  19.30 Zumba/Aerobics Bolmsö skola (Kristina) 

Programblad Bolmsö-Tannåker augusti 2014 
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Vill du lära dig guida på Bolmsö? 

 

Det är ganska ofta det kommer frågor från bussbolag och turistbyrån 

om det finns personer som kan åtaga sig guida på Bolmsö. 
 

Många gånger är det på dagtid men det är också helger och kvällar som 

kan vara aktuellt. 
 

Jag tycker att vi borde kunna ha en grupp personer som kan vara 

beredda att ta sådana här uppdrag. 
 

Hör av dig till mig innan den 17 augusti så skall jag planera in några 

träffar för ”utbildning”. 

 

Solveig Carlsson, Håringe, tel 0372-91000 

solveig.carlsson@bolmso.se 

Bolmsö Hembygdsförening 70 år 
 

1944 bildades Bolmsö Hembygdsförening och 

därmed firar föreningen 70 års jubileum i år och 

uppmärksammar detta på olika sätt. 

 

Torsdag 31 juli 19.00 görs en extra Filmvisning av 

några av de hembygdsfilmer som visats tidigare i år. 

Plats: Bolmsö Bygdegård Sjöviken 

 

Söndag 31 augusti kl 14.00 planeras en Kyrkogårdsvandring på 

temat ”Bolmsö Hembygdsförening” på Bolmsö kyrkogård. Samling 

vid församlingshemmet. Medtag fikakorg. 

 

Lördag 13 september kommer det att vara Jubileumsaktivitet i 

Sjöviken, det är samma datum som föreningen bildades. Mer om detta i 

senare Sockenblad. 

 

Varmt välkomna till våra arrangemang 

Bolmsö Hembygdsförening 

mailto:Solveig.carlsson@bolmso.se

