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Resa till Danmark för alla Tannåker- och Bolmsöbor!

TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad

Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
Bolmsö Sockenråd

NÄSTA MANUSSTOPP
15 juni 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

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 diversehandel. 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 Sockenråd 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 personernas
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 anmäl Dig så snart som möjligt!
Välkomna!

Bolmsö Sockenblad nr 289 Utgivare: Bolmsö sockenråd

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

tel.
941 41
E-post: susanneilund@ljungby.nu

Bolmsö församling

tel.
941 05
E-post: gitte@bakarebo.se
tel.
862 78
E-post: kurt.karlsson@bolmso.se
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

Gudstjänster
3 juni
10 juni
17 juni
23 juni
24 juni

kl 09.30
kl 09.30
kl 09.30
kl 18.00
kl 18.00

Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fyhrlund.
Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Eklund.
Mässa, Bolmsö kyrka, Fyhrlund.
Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund, Fall.

kl 08.30
kl 19.00

Skolavslutning, Bolmsö kyrka, Fall.
Sommarkyrkan i Sjöviken,
Jonsboda sånggrupp
Servering av kaffe och våfflor.

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Vi kommer att anordna bussresa till Danmark och Backen som vanligt.
Det kommer att kosta lite mer i år,men vi har inte så mycket pengar i
kassan tyvärr.
Ni får gärna bidra med en liten pengagåva som vi behöver till
tryckning av sockenbladet.
Vår hemsida uppdateras ständigt och ni får gärna lägga ut text där,
skicka då till vår webbredaktör Maria Granlund
Grönt boende projektet framskrider och ni kan läsa mycket mer om det
inne i bladet.
Har ni något som vi kan arbeta med i sockenrådet får ni gärna meddela
någon av oss i styrelsen.

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Susanne Lööw, Hornstrand
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Övrigt
14 juni
27 juni

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

Välkomna!

tel. 911 01
E-post: manus@bolmso.se
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KöksLuckan
Luncha, fika eller ta en glass precis vid
sjökanten!
Nyöppnad cafévagn vid Bolmsö bron. Du når
oss lätt med båt, bil eller mc.
Öppet: onsdagar, fredagar, lördagar och
söndagar 13-18.
När solen skiner är luckan öppen mycket
mera, även måndagar, tisdagar och torsdagar.

Dans i Hov
Till Rixons orkester
Midsommardagen 23/6
KL. 21.00-01.00
Välkomna
Fam Tommy Kristiansson

Eva i Hov
Blommor till alla tillfällen, beställ till Morsdag, Konfirmation,
Bröllop ,Födelsedagar
Student, Sommarblommor i stor sortering, m.m.
Tel 070-5394170, 0372-94170
Välkomna Till Eva i Hov.

Undrar du om vi har öppet, eller för
beställningar ring +46705651990

Välkomna

öppet varje söndag mellan kl. 11-17.
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SOMMARKYRKA I TANNÅKER.
Måndag den 2 juli t.o.m. Fredag den 3 augusti.
I år har vi utökat sommarkyrkan med en vecka V – 31-. Öppettiderna
kommer att vara kl. 12.00 – 17.00, måndag, tisdag, onsdag, och fredag, med
lunchandakt kl. 13.00 i kyrkan. Torsdagarna är det som vanligt öppet kl.
16.00 – 22.00 och Kl. 19.00 är det musikprogrammen i kyrkan.

Våffelcafé
Välkomna till Bolmsö Bygdegård sommaren 2012

Therese Storm kommer att vara ansvarig för verksamheten och till sin hjälp
kommer hon att ha Elin Eriksson samt Pontus och Fredrik Lööf. Det kommer
att serveras våfflor med sylt och grädde, eller hembakade bullar och kakor.
Gott kaffe eller en läskande dricka, kan avnjutas på vår trevliga altan.
I stora salen kommer att finnas hantverk för försäljning. En fotoutställning
planeras med foton från bygden.
Alla är varmt välkomna.

Sommarmusik i Tannåker 2012.
Olle Heverius har som vanligt arbetat fram ett varierat program
under fyra torsdagskvällar.
5 juli kl. 19.00. Anna Heverius och Felix Schwere, båda studenter vid musikhögskolan i Malmö, bjuder på klassisk och nyare musik för Orgel, Piano, Fiol och Cello.
12 juli kl.19.00.”Fresh Air” heter en sång och musikgrupp från Anderstorp som
gästat oss två gånger tidigare. Årets program har rubriken ”Från Lapplisa till Elvis”.
Ledare för gruppen är kantor Susanne Hirell.
19 juli kl. 19.00. Mari Gustavsson, Pjätteryd, är kantor i Vittaryd / Dörarp. Dessutom har hon många spel- och sånguppdrag i olika sammanhang. ”Den jag kunde va”
heter hennes program för sång och piano som vi får lyssna till denna kväll..
26 juli kl.19.00. Inga Maj Lindbåge Einarsson från Diö är musikdirektör och musikpedagog. Under rubriken ”Det finns en Gud” ger hon med sång och piano smakprov på andliga svenska sånger och visor.
2 augusti kl. 19.00. Börje Axelsson Trubadur från Lagan, underhåller oss på vår
fina altan.
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Våffelservering
Onsdagar: 20 juni, 27 juni, 4 juli, 11 juli, 18 juli, 25 juli,
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

TENNISSKOLA
Onsdagen den 27/6 startar vi en liten
tennisskola för barn i åldrarna 6-12 år.
Vi kommer att köra en grupp 6-10 år
kl .18.00-19.00, den andra 11-12 år
kl. 19.00-20.00. Nästa träning blir
söndagen 1/7 sen blir det 4 stycken
träningar onsdagar och söndagar.
Vid regn inställt.
Frågor kontakta Stefan Lööv 931 35.
Välkomna Tannåkers tennisklubb
Tack till er alla som kom och hjälpte till att tillsammans städa Bolmsö
Bygdegård Sjöviken den 1:a maj, det blev verkligen jättefint.
Den 24 maj tar Boverket beslut om årets fördelning av stöd till allmänna samlingslokaler. Om vi får positivt beslut då startar ombyggnaden i
höst och vi kommer att samla intresserade till informationskväll i sommar, mer om det i nästa Sockenblad.
Bolmsö Bygdegårdsförening

Vi visste inte förra gången hur det gick med telefonen ,
men nu är den igång 930 40

Vi har nu också fått klart med systembolaget,
beställningsstopp tisdag kl 12,30 hämtning fredag
Vecka 22-23
Chips olika sorter 2 för 29:Coca-cola sprite orange 2 för 20:Hotdogs 2 för 35:Proviva 2 för 25:Bearnaise 19,90
vecka 24-25
Sill i glasburk olika kryddningar 2 för 32:cola sprite orange 2 L 2 för 35:Pripps blå 3,5% 54,90+ pant
Gräddfil 12 % 3 dl 2 för 16:Grillspjut 8 hg 89,90 kg

Bolmsö Hembygdsförening riktar ett stort och varmt tack till er som
kunde vara med vårstäda i Bolmsö Hembygdspark. Tack till Bruno
som åter igen gick en runda med blåsen.

Varmt VÄLKOMNA till Affären i Tannåker!!!
Önskar Lotte o Gert med personal !!

Tack också till Thure Fredhage som nu gjort vid hela hankagärdsgården utmed parken, vi hoppas på milda vintrar som gör att vi behålla
den fina gärdsgården i många år.

TYCK TILL!

Bolmsö Hembygdsförening

Vill du också ”tycka till”??

Maila till manus@bolmso.se
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By och Torpvandringar
År 2006 startade Bolmsö Hembygdsförening med By och Torpvandring i Tjust rote, sedan har vi tillsammans gått igenom Husaby rote,
Bollsta rote, Hovs rote och Möcklagårds rote.
Nu är det dags för den sista och största av rotarna på Bolmsö ö,
nämligen Kyrkroten.
Då den är så omfattande planeras fyra tillfällen och vi startar redan i
juni detta år och avslutar i augusti
Onsdag 27 juni
Kl 19.00

Sångkväll på Sjöviken
Jonsbodagruppen
Plats: Bygdegården Sjöviken
Våffelservering

Söndag den 10/6, Perstorp, samling vid Perstorpsgården
Söndag den 17/6, Kyrkbyn, samling vid Kyrkan
Söndag den 1/7, Horn, samling vid Kyrkan
Söndag den 5/8, Håringe, samling hos Solveig o Donald i Håringe
(om vi behöver fler gånger så är det den 12/8 som gäller i så fall)

Torsdag 12 juli
Kl. 19.00

Elviskväll i Tannåker
Elvisgruppen, Anderstorp
Kaffeservering

Varje träff startar kl 14.00 och räkna med åtminstone till kl 17
Ta med er fikakorg och extra dricka om det är varmt. Ta gärna med
något att sitta på också.

Söndag 29 juli
Kl. 18.00

Sång och musik i Bolmsö kyrka
Torkel Selin
Plats: Bolmsö kyrka

Torsdag 9 augusti
Kl. 18.00

Från Afrika till Bolmsö
Rosalina och Claes Gauffin berättar
Medtag kaffekorg

VÄLKOMNA!
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Vi träffas på en plats och samåker sedan (eller cykla om ni vill det) till
de olika gårdarna i området.
Vi önskar stort deltagande och särskilt från er som kan berätta om gårdarna och platserna vi besöker.
Vid första träffen 2012 redovisas resultatet från förra årets träff.
Deltagare på By och Torpvandringarna får resultatet kostnadsfritt, övriga kan köpa för 100:-/st.
Välkomna
Bolmsö hembygdsförening

BOLMSÖMÄSTERSKAP
GOLF

Boka in tisdagen den 17 juli
Slaggolf på Laganbanan
Tydligare annons kommer
i julibladet.
Arrangör: Bolmsögänget

Oljemålning - Fernissning
De som köpt tavlor av mig, Leif Eklund kan få dem slutfernissade.
Det kan göras 1 år efter när tavlan målats och det är gratis.

Välkomna att besöka Bolmenmålarnas konstutställning
den 7-8 juli i Tannåkers Bygdegård, Åsarna

KÖRKAMPEN 2012
– Vill Du ingå i TEAM BOLMSÖ?
Under Ljungbydagarna kommer det
den 18 augusti att utspelas en
körkamp
mellan kommunens olika delar .
Vi skall ställa upp med ett lag
från bygden,
som kommer att heta TEAM BOLMSÖ.
Laget skall bestå av 15-20 medlemmar och
vi skall sjunga 2 körsånger samt leda en allsång.
Sång, show och artisteri kommer att bedömas av en jury.
Vill Du vara med och visa vår glädje och sång i denna
skojiga utmaning?

Anmäl Dig i så fall genast till Kristina Johnsson tel
91018 eller Rosalina Gauffin 94156.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
TILL ÅRETS BYAFEST FÖR BOFASTA OCH SOMMARGÄSTER
I HUSABY, HOS MATS OCH MAKIKO I STAPELED

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus
Söndag 3/6 kl.10.00 Gudstjänst, Nattvard
Linda Andersson
Söndag 10/6 kl. 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Dannäs
Missionshus
Kristina Johansson Sång.
OBS platsen.
Söndag 17/6 kl.18.00 Gudstjänst i Missionshuset
gemensamt med Tannåker
pingstförsamling Linda Andersson
VÄLKOMNA!
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DEN 4 AUGUSTI KL: 17.00.

-

TA MED EGEN MAT OCH DRYCK. BORD OCH STOLAR ORDNAR VI.
MUSIKEN ÄR FIXAD.
GRILLARNA ÄR VARMA.
TIPSPROMMENAD MED PRISER
LOTTERIER.
LEKAR.
KAFFE OCH KAKA BJUDES PÅ.

INTRÄDE 20 KR/PERSON. BARN GRATIS.
ANMÄLAN GÖRS TILL MAGNUS (073-752 31 37), MATS ( 070-209 87 63)
MICKE (072-030 80 45) SENAST DEN 29 JULI.
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Programblad Bolmsö - Tannåker juni 2012
Fre 1
Lör 2
Sön 3
Mån 4

09.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fyhrlund
10.00 Gudstjänst, Jonsboda missionshus
19.00 Månadsmöte Rödakorset, Tannåkers förs.hem

14 08.30 Skolavslutning
15 12.00 Stopp Sockenbladet Juli
16
17 09.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Eklund
18.00 Gudstjänst, Jonsboda missionshus

Fre 22 15.00 Midsommarfirande i Tannåkers hembygdsparki
16.00 Midsommarfirande i Bolmsö hembygdspark
Lör 23 18.00 Mässa, Bolmsö kyrka, Fyhrlund
21.00 Dans till Rixons, Kristianssons i Hov
Sön 24 18.00 Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund, Fall
Mån 25
Tis 26
Ons 27 19.00 Sommarkyrkan i Sjöviken, Jonsboda sånggrupp
Tors 28
Fre 29
Lör 30
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Sön 10 juni kl 18
Sön 17 juni kl 18

Joakim Axéll
Ekumenisk gudstjänst i Jonsboda Missionshus

Välkomna!

Sön 10 09.30 Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund
10.00 Ekumenisk gudstjänst, Dannäs missionshus
18.00 Joakim Axéll, Tannåkers pingstkyrka
Tors
Fre
Lör
Sön

Tannåkers Pingstkyrka

Midsommar i Tannåker
Vi samlas i hembygdsparken för att klä
stången torsdag 21 juni kl. 18:00.
Alla som hjälpt till bjuds på fika
när stången är rest.
Midsommarafton börjar dansen
kring stången kl. 15:00
Dragspelsmusik
Lekledare
Kaffe, te, saft o kakor serveras
Lotteriförsäljning
Hjärtligt välkomna till båda dagarna
/ Tannåkers Hembygdsförening

HANTVERK OCH LOPPMARKNAD
På Fällan i Perstorp
Lördag den 2/6 och Söndagen den 3/6 kl 10-17
Hantverken är från lokala förmågor
Alla är hjärtligt välkomna
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2010 ansökte och fick vi finansiering från Leader Linné att genomföra en enkät och den gav 124 svar. 15 är intresserade av ett sådant boende inom 5 år,
ytterligare 15 inom 10 år och ännu fler är intresserade någon gång i framtiden.
2011 delades projektet upp i en boendedel där Marie Fredhage är projektledare och en företagsdel med Anders Olsson som projektledare. I dialog med
kommunens plankontor finns en föreslagen plats nära Tannåker kyrka. Området är markerat i utvecklingsplanen för Östra Bolmens strand som kommunfullmäktige tog i april 2012. Detaljplanen tas fram i samarbete med båda
sockenråden, och beräknas ta ett år. 2012 har vi haft två studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan; en avhandlar ägandeformer som
är möjliga och en handlar om klimatsmart boende.
Visualisering och preliminär kalkyl för 10-15 bostäder beräknas vara klar i
sommar och detta finansieras av Leader Linné samt LJ Bygg. Sedan ska vi
marknadsföra projektet samt ta beslut om ägandeform och klimatsmarta
krav. För att en entreprenör ska påbörja byggnation krävs intressenter till 75
% av bostäderna.

MIDSOMMARAFTON
Välkomna till midsommarfest i
Bolmsö vackra hembygdspark
midsommarafton kl 16.00
Vi börjar redan på torsdagskvällen kl
18.00 med att klä midsommarstången och
göra blomsterkransar. Samtidigt ställs
också allt i ordning inför midsommaraftons festligheter i parken.
Midsommarafton på Bolmsö innerhåller allt det man förknippar med
midsommar, lövad majstång, ringdanser, tombolor, pilkastning, chokladhjul, fiskdamm, bollekar, servering mm

Camilla Kupferberg Wallin varit ett ovärderligt stöd i sockenrådens arbete och
projektgruppen har lagt ner många ideella timmar. Det övergripande projektet
avslutas och tyvärr även Camillas anställning. Projekt kan inte drivas ideellt
och därför har vi i april ansökt om medel från Leader Linné för att anlita en
eller flera personer som kan koordinera och marknadsföra.

Programmet ser ut så här, tiderna är ca-tider:
Kl 16.00 skall allt vara klart och vi börjar festligheterna med
musikalisk underhållning från scenen.

Ny information kommer i sockenbladen varje månad. Vi önskar att fler deltar i
utformningen av Grönt boende; i studiecirklar, i projektgruppen, ställer frågor,
på informationsmöten mm. Välkomna till affären 4 juni kl 18!
Du som bor på Bolmsö och i Tannåker är medlem i sockenråden så projektet är ditt!

Ca kl 16.45 är det dags att förbereda ringdanserna och till detta hör
som vanligt att vi har spelmän som sköter musiken och en duktig kör
som sjunger sångerna till danserna samt ett gäng duktiga dansare som
leder oss igenom de kluriga midsommardanserna.

Välkomna att delta i processen och forma framtiden i Bolmenbygden!
Hälsar
Styrgruppen för projektet Grönt Boende

Ca kl 17.45 kommer Sunnerbogillet och dansar för oss i sina vackra
dräkter.

Marie J Fredhage , ordf Tannåker sockenråd, 0370-45138
Susanne Ingemarsson, ordf Bolmsö sockenråd, 070-5594191,
susanneilund@ljungby.nu

Informationsmöte om Grönt boende i Tannåker
affär den 4/6 kl. 18.00 Tannåker och Bolmsö
sockenråd bjuder på tilltugg och något att dricka.
Hjärtligt välkomna
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Det är många som hjälper till med att få allt att fungera en sådan här
dag. Vi hoppas alla på vackert väder och mycket folk i parken.
Välkomna också till städning på måndagskvällen kl 18.00
Välkommen att fira med oss / Bolmsö Hembygdsförening
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Vill du ha hjälp med någon av dessa tjänster?






Skogsröjning
Motorsågsarbeten
Plantering
Traktorkörning
Med mera...
Innehar F-skattsedel

Ring då till mig på tel.
073-824 99 43 eller 911 42

Lördagen den 24 mars
gästades Bolmsö kyrka av Team Lindberg som
framförde ett uppskattat sångprogram och vittnade om
vad tron betyder i deras liv. 141 personer kom till
denna konsert och kollekten till Svenska kyrkans
utlandshjälp uppgick till 2370 kr.
Flera klipp från konserten finner ni
på youtube.com. Sök på Bolmsö kyrka!Team Lindberg:

Henrik Ström Bolmsö

Bolmsö-Tannåkers Rödakorskrets
Välkommen på månadsmöte den 4 juni kl 19-21
Medtag som vanligt kopp och dopp så brygger
vi kaffe.
Denna gång träffas vi i Tannåkers församlingshem.
Bla planerar vi lotteriet som vi skall ha på på Bolmendagen.
Välkomna önskar styrelsen!
Bokbussen kommer!

Sivert Lindberg in full
action! När hörde vi
Säkkijärven Polkka senast?
Jo 24 mars i Bolmsö kyrka!

Information om Grönt boende

Till Bolmsö skola den 4/6

Promenader Sommaren 2012
Vi promenerar tisdagar klockan 18 00 samling vid skolan varje gång.

Välkomna Kajsa S.
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Sivert, Holger, Emilia
och Lennart „Nenne“

Projektet Grönt boende drivs av Bolmsö och Tannåker sockenråd
gemensamt. Boendet ska passa både för äldre som vill flytta från sitt stora
hus, men inte flytta in till sta’n, och för yngre som inte är redo att ta över hus
eller gård. Grönt boende ska bli ett klimatsmart och naturskönt boende med
hög livskvalitet, för flera generationer 2005 - 2008 genomfördes undersökningar och visionsmöten. 2008 skapades en arbetsgrupp under ledning av
Gitte Östrup och 2009 fick vi stöd av projektledare Camilla Kupferberg Wallin
från Företagsamma Bolmenbygden

Forts nästa sida
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