
 

 

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
 

http://www.bolmso.se 

NÄSTA MANUSSTOPP, Obs! dubbelnummer 
15 juni kl. 12.00 

Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan vid  
Tannåkers affär märkt ”Sockenblad” eller  

e-postas till manus@bolmso.se  
 

Brevlådan vid affären och mailboxen töms  klockan 12.00  
den aktuella dagen för manusstopp! 

Bolmsö Sockenblad nr 361. Utgivare: Bolmsö sockenråd  

Gästskribenter  
är mycket välkomna – skicka ditt bidrag till manus@bolmso.se 

eller lägg det, märkt ”Sockenblad”, i brevlådan i  affären. 

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos 

 

TACK för alla ekonomiska bidrag till  Bolmsö sockenblad 
 

Prova gärna vårt nya swishnummer.  
Frivilliga gåvor tas tacksamt emot. 

 

SWISH: 123 240 81 77 
Sockenrådet har Bankgiro nummer  

5850-5959 

 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 361 JUNI 2018 

 

 

 
 

Om Bolmsö under kriget 

Denna gång överlåter jag  förstasidan till en skåning som varit på 

besök. Håll till godo: 

/ Susanne 

 

Hej alla Bolmsöbor. Jag heter Bertil Jönsson och bor i 
Malmö, men för närvarande besöker jag Bolmsö efter-
som min far Eskil Jönsson gjorde sin beredskap här några 
månader under kriget. 
Han berättade otaliga gånger om allt hemligt som försig-
gick på denna vackra ö. Det var tänkt att hållas fångläger 
om tysken skulle anfalla. Tyskarna själva planerade för 
luftlandsättning på Bolmens is och mycket, mycket annat 
spännande. 
Orsaken till mitt besök är att far berättade om en under-
jordisk bunkeranläggning, troligen på södra delen, som 
skulle användas som sambandscentral m.m. Anläggning-
en skulle vara flera hundra kvm stor och ligga på en hög-
re del av ön. 
Jag har varit på Bolmsö i några dar nu för att leta upp 
denna plats, utan att lyckas. Har därför följande vädjan: 
Om det är någon som känner till detta så ber jag att ni 
tar kontakt med sockenrådet för vidare befordran. 
Tackar på förhand 
Bertil 

mailto:manus@bolmso.se


 

 

Vi är Bolmsö sockenråd 

Susanne Ingemarsson,  
Tjust Lunnagård  
susanneilund@bolmso.se 

Ordförande 
0705 59 41 91   

Britta Johansson, Boo 
britt_aj@hotmail.com 

Sekreterare 
0372-911 82, 0733 56 54 11 

Claes Gauffin, Ängarna 
cgauffin@live.com 

Kassör 
0372-941 56 

Anders Olsson, Hov 
anders.olsson@bolmso.se 

0372-911 13 

Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn 
fredrik.bjornkvist@omnicab.se 

0372-911 22 

Monica Johansson, Backegården 0372-941 95 

Carina Bolmblad, Uddarna 
carina.bolmblad@gmail.com  

0708 56 20 13 

Webbredaktör: Maria Granlund, Bollstad Fällan  
maria.granlund@bolmso.se                       0372-941 31 

Redaktör för bladet:  
Sara Karlsson, Tannåker Klockaregård 2 
0703 44 61 05  

AKTUELLT: 
 

Bolmsö Sockenråd vill önska alla Bolmsöbor en härlig sommar. 

Vi har ju dubbelnummer i och med nästa blad så tänk på att det ska  

innefatta t.om. augustibladet. 

Glöm inte att anmäla er till bussresan den 2 september som sockenrå-

den anordnar. Jättespännande resa till Tykarpsgrottan och Hovdala 

slott. Läs mer om det i bladet. 

  

Ha nu en fin sommar 

Susanne i Lund 
 

 

23 

Bolmsö o Tannåkers kyrkor maj 

3 09.30 Gudstjänst, Bolmsö, A Fall 

10 09.30 Gudstjänst i Tannåker, Magnus Lind 

17 09.30 Gudstjänst, Bolmsö, A Fall 

30 18.00 Mässa i Tannåker, S-Å Fyhrlund (lördag) 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.  

Norra Bolmens missionsförsamling maj 

2 18.00 Grillkväll hos Mats och Kristina i Hölminge. Ta med eget 
grilltugg, så grillar vi och har en härlig gemenskap. Obs 
glöm inte ta med grillväder. Hittar ni inte så ring 
0706327548 

10 16.00 Avskedsgudstjänst för Linda Andersson. Med efterföljande 
samkväm och fika. 
Denna gudstjänst är i Hånger missionkyrka. 

Alla hjärtligt välkomna 

Tannåkers Pingstkyrka juni 

17 16.00 Mattias Dufvevínd 

24 16.00 Kjell Ström 

En välsignad Midsommar tillönskas er alla 
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Bön på Nationaldagen  
Vi ber för Sverige på Nationaldagen, den 6:e juni, i Tannåkers bygde-
gård kl. 14-16.   Vi bjuder på fika efter bönesamlingen. Välkommen att 
vara med en stund eller hela tiden! Arrangör Bönevännerna.  
Vid frågor kontakta familjen Milston 0703577933 eller 0703578201. 

Tannåkers sommarkyrka 2 - 27/7  

 
Tannåkers sommarkyrka är öppen för 
besök 2 - 27/7. I församlingshemmet 
serveras våfflor och kaffe med hem-
bakat måndag, tisdag, onsdag, fredag 
kl 13-18. Torsdagar 16-21.30.  
På torsdagskvällarna blir det sommar-
musik i kyrkan kl 19.00. 
 

 

Sommarmusik Tannåkers kyrka Torsdagar kl 19.00 

5/7   Arja Jantunen, Strömsnäsbruk, sjunger och spelar älskade sånger 

med tänkvärda texter. Piano, dragspel och sång. 

 

12/7   Jazz i Baljan, välkänt jazzband i våra bygder, kommer och delar 

med sig av sin traditionella gladjazzrepertoar. Svängig och medryckande 

musik utlovas denna kväll. 

 

19/7   Ungdomskören Jubilate ifrån Berga sjunger under ledning av 

Marie S Hydbring. 

 

26/7   Mari Gustavsson, numera kantor i Stenbrohult och Sofia Ihl-

ström, Urshult, bjuder på ett mycket lättlyssnat program med somrigt 

innehåll. 
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Sommarcafé 2018 
 

Nu är det dags för Sommarcafé i Bolmsö Bygdegård,  
Sjöviken igen. I år lite annorlunda men självklart  
serverar vi våfflor med sylt och grädde precis som innan.  
Men i år är sylten och saften hemkokt och det kan finnas något annat 
att välja på än bara våfflor, kom och se vad vi serverar just den onsda-
gen i sommar. Välkomna! 
Alla intäkter går tillbaka till Bolmsö Bygdegård Sjöviken. 
 

Datum för Sommarcafé är: 27 juni, 4 juli, 11 juli, 18 juli, 25 juli, 1 au-
gusti, 8 augusti.  
Vi håller öppet mellan 18:30-21:00 
  

Varmt Välkomna 
Bolmsö Bygdegårdsförening 

Eva i Hov 
Din lokala Florist på Bolmsö. 

Jag hjälper dig med din beställning om det är 
arrangemang, buketter, 

sorgbinderi, bröllops binderier, 
planteringar, 

mycket att välja på i sommarplantor 

Välkomna Eva i Hov 
0705394170 

Gå gärna in på min hemsida www. evaihov.se 
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Onsdag 4/7 Torsdag 28/6 

Skällandsö 15.15—15.30 Färle 14.40 - 14.55 

Jonsboda 15.35—15.50 Granholmsvägen 15.00 - 15.30 

Flahult  16.40—17.05 Håringe 15.45 - 16.00 

Torsdag 14/6 Bolmsö kyrkby 16.35 - 16.50 

Stapeled 15.30 - 15.45 Perstorp 16.55 - 17.10 

Skogshäll 15.50 - 16.05  Österås 17.15 - 17.30 

    

Bolmsö skola 5/6 (10.15-11.20) 

Bolmsö Bygdegård Sjöviken 
 

Vi planerar Byggetapp II för Ungdom och Kultur. 

Ännu ej klart när vi kan börja grävandet, men det blir under hösten för 

att inte störa sommaren suthyrning. 
 

Tack alla som kom och städade och gjorde bygdegården fin den 1:a 

maj. 
 

Årets Kultur på Landsbygden arrangemang tillsammans med Ljungby 

kommun blir på temat Berättande. 

Anteckna lördag 20 oktober och då kommer Bengt af Klintberg! 
 

Söndag 25 november kommer Friteatern till Bolmsö med föreställning-

en ”En ensam man”, spelas kl 16 och det är ett samarbete med Rikstea-

tern i Ljungby. 
 

Tack för det ekonomiska stöd som ges till bygdegårdsföreningen. 

Vi har både bankgiro 893-5157 och Swish 123 281 71 53. 

Märk med ”Det stora bygdegårdslyftet”. 
 

Mycket uthyrt men det finns vissa luckor så vill ni boka hör av er till 

Solveig Carlsson 0372-91000 eller bygdegarden@bolmso.se 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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MIDSOMMARAFTON 

 

Välkomna till midsommarfest 

i Bolmsö vackra hem-

bygdspark 

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 innehåller allt det man förknippar med 

midsommar, lövad majstång, ringdanser, tombolor, pilkastning, cho-

kladhjul, fiskdamm, bollekar, servering mm 

 

Programmet ser ut så här, tiderna är ca-tider: 

Kl 16.00 skall allt vara klart och vi börjar festligheterna med musika-

lisk underhållning från scenen av Bolmsö Old Stars och Midsommarfa-

miljen 

Cirka 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. 

 

Efter ringdansen återkommer Bolmsö Old Stars och Midsommarfamil-

jen på scenen 

 

På måndagen kl 18.00 samlas vi för att städa efter festen. 

 

Välkommen att fira med oss  

Bolmsö Hembygdsförening 
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Vad är Alpha?  
Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet 
och dess mening. Det är en plats där människor kan komma och kopp-
la av, äta, lyssna och dela sina tankar.  
Vem är Alpha för?  
Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för människor som 
inte är vana kyrkobesökare.  
Hur ser en Alphakväll ut?  
Vanligtvis består en Alphakväll av tre delar. Varje träff inleds med en 
måltid eller någon annan form av förfriskning. Därefter hålls ett före-
drag, antigen muntligt eller via film, utifrån livets frågor och kristendo-
mens svar. Slutligen är det dags för samtal där varje deltagare kan 
ställa frågor och bidra med sina åsikter.  
Hur är en Alphakurs upplagd?  
Alpha pågår vanligtvis 10—12 veckor, där man varje gång tittar på en 
ny aspekt av den kristna tron. Exempel på ämnen som kan tas upp: 
Vem är Jesus? Hur skall jag kunna tro? Och Vad skall jag med kyrkan 
till?  
Kurserna är förlagda på kvällstid, ca 2 timmar/tillfälle.  
Alphakursen är gratis, ev med en liten kostnad för fikat.  
 
Kursen startar i Tannåker Pingstkyrka 20/8.  
Är Du intresserad? Kontakta Ulla-Britt Åkesson på  
0372 94081 eller 070 9697889  
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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 

Dubbelnummer juli / augusti 2018 
manusstopp för både  

juli– och augustibladet 15 juni 2018. 

Eva i Hov 
Öppnar för säsongen upp 

Trädgårdscafé  
onsdag 27/6 kl. 13-17. 

ons, tors, fre, lör, sön fram till 12 augusti 
Varmt Välkomna att avnjuta  

Kaffe och Våffla 
Glass i härlig trädgårdsmiljö 

Eva i Hov 
0705394170 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
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Resan ni inte får missa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolmsö och Tannåkers sockenråd anordnar i år en gemensam 
resa 2018-09-02, som tar oss till den underjordiska Tykarpsgrot-
tan och det historiska Hovdala slott. 
Vi åker med buss ner till Hässleholmstrakten med starttider 8.30 
från Kyrkbyn, 8.45 skolan och 8.50 affären i Tannåker. 
Tykarpsgrottan blir vår första anhalt, här spelades bland annat 
scener i Ronja Rövardotter in. Redan under 1100-talet bröt man 
kalk här. Vi räknar med att anlända ca 10.30. Här finns möjlighet 
att fika och en guidad tur startar 11.30 som varar ca 40 min. 
Efter besöket här far vi vidare till det anrika Hovdala slott beläget 
vid Finjasjön. Här har många historiska strider utkämpats på 
1600-talet. Vi besöker trädgård, park, orangeri och omgivningar-
na gratis. Kl. 14.00 börjar den guidade turen inne i Ehrenborgska 
våningen på slottet. 
Var och en bestämmer själv om man under dagen vill äta med-
havd matsäck eller på restaurang/café. 
Vi räknar med att vända hemåt ca 16.30 

Priser/Info på nästa sida 
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Bolmsö Tannåker gymnastikförening ordnar i år  

vår- och sommar träning 
 

Tisdagar kl. 18 på fotbollsplanen vid skolan (vid väldigt då-

ligt väder inomhus)  
 

Från tisdag 15 maj till och med tisdag 17 juli  

Avgift:  

Medlemmar i föreningen tränar för vårens avgift övriga 50 kr 

per gång eller bli medlem för 350 kr och kan då fortsätta trä-

na under hela hösten på våra fem olika pass!  

Barn och ungdomar t.o.m. 3:e året på gymnasiet, 50 kr per 

gång eller bli medlem för 100 kr. 

 

Ledare: 

Emelie Bjurka (Stationsträning 5, 12, 26 juni samt 10 juli)  

Agnes Bolmblad (Yoga 19/6, 3/7 och 17/7 )  

Ändring kan förekomma då meddelas det på Bolmsö FB 

sida. 

För frågor ring Annika 0707388232  

Alla varmt välkomna!! 
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Välkommen att delta vid loppisen i  
Tannåkers bygdegård. 

Bolmendagen  
28/7 10.00-16.00 

Du kan hyra bord ( 100:- ) genom att ringa  
Birgit Eklund 0738118951 

Vi kommer även att ha fikaförsäljning med hembakat! 
Välkomna! 
Tannåkers Bygdegårdsförening 

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 

 

 

Månadsmöte 

4 juni kl 18-20 i Tannåkers församlingshem 

Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe 

Vi planerar för Bolmendagen 

 

Bolmendagen 

28 juli kl 10-17 anordnar vi ett brödlotteri 

Lotterna finns att köpa i Lusthuset vid Hovs loppis i Hov på Bolmsö 

Om du vill baka en eller två vinster till lotteriet, ring eller sms:a 

Birgtta 070-26 911 29. Vinster skall lämnas senast kl 09.30 Bolmen-

dagen vid lotteriet i Hov. SENAST 4 juni kl 12 önskar vi ett besked 

från dig 
 

Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?  
Om du betalar 250 kr i medlemsavgift,  får Bolmsö-Tannåkerskretsen  behål-
la 125 kr av detta. Ni kan förstå hur mycket detta gör för vår kassa. Om du 

redan är medlem kan fler i familjen bli medlemmar för 125 kr/person om ni 

har samma adress. 

Ring ordf. Birgitta W 070-2691129  
eller gå in på redcross.se 
OBS! Glöm inte skriva in att du vill vara med i Bolmsö-
Tannåkers rödakorskrets 
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Priser/info: 
Bussresan (Sockenråden subventionerar bussresan så priset blir.) 
Vuxen 150:- 
Barn upp till 12 år 50:- 
Tykarpsgrottan  
Guidad tur 
Vuxen 120:- 
Ungdom/65+ 100:- 
Barn 6-15år 60:- 
Familjebiljett 300:- (2vuxna 3 barn) 
Vid Tykarpsgrottan finns möjlighet att köpa fika 
Hovdala slott 
Fri entré till trädgård, park, orangeri och omgivningar. 
Guidad tur 
Vuxen 100:- 
Barn upp till 12 år gratis 
Både restaurang och café finns här och är öppet 12-16 
 
Anmälan är bindande och görs genom att betala in bussresan till 
Sockenrådet på Bolmsö genom antingen swish 123 240 81 77 el-
ler bg 5850-5959 senast 2018-08-12. 
 

OBS! Glöm inte att ange vilka betalningen avser. Vill ni gå den 
guidade turen på Hovdala slott, skriv guidad på betalningen. 
 
Mer info om de sevärdheter vi ska besöka finns på följande hem-
sidor: 
www.tykarpsgrottan.net/se 
www.hovdala.se 
Först till kvarn gäller så vänta inte med anmälan. 
Vi ser fram emot en trevlig dag tillsammans.  

/Sockenråden Bolmsö – Tannåker 

http://www.tykarpsgrottan.net/se
http://www.hovdala.se
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Dans Midsommardagen i Hov 

23/6 Kl. 21-01 

”Ninnas Orkester”  

Varmt Välkomna  

Fam. Kristiansson  

Servering  

Midsommarfirande 
 

i Tannåkers hembygdspark 

Midsommarafton kl 15.00 

 
Dans med lekar, speleman o lekledare 

Servering och lotterier 

 

Välkomna till en  
trevlig eftermiddag  

 

Tannåkers Hembygdsförening 
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Ansökan om ”Bygdepeng”  

Bolmsö Fiber erhöll i samband med byggandet av fibernätet på 
Bolmsö en ”bygdepeng” som ska betalas ut som stöd till lokala 
projekt som genomförs på ön Bolmsö. Stöd kan sökas till alla pro-
jekt som främjar verksamheter och boende på ön.  
Vi är öppna för att stödja alla typer av projekt! 

Kort om villkor gällande ansökan om stöd ”Bygdepeng” 

 Bygdepengen skall vara ett stöd till projekt på ön Bolmsö.  

 Alla föreningar, privatpersoner, företag och organisationer 
som är mantalsskrivna eller registrerade på Bolmsö kan 
söka stödet. 

 Projektstöd kan inte erhållas för eget arbete eller egna in-
satser. 

 Projektstödets storlek bedöms och beslutas av styrelsen. 

 Utbetalning av stödet sker normalt först efter slutredovisat 
projekt. 

Ansökningshandlingarna kommer att behandlas kvartalsvis och 
förhandsbesked ges om ansökan är godkänd för projektstöd.  

För ytterligare information, villkor och ansökningshandlingar för 
att söka stöd, kontakta Bolmsö Fiber på info@bolmsofiber.se eller 
via brev till Bolmsö Fiber ekonomisk förening, Bollstad, 341 93 
Bolmsö.  
Välkomna med er ansökan! 

Styrelsen 
Bolmsö Fiber ekonomisk förening 
Följ oss på www.bolmsofiber.se 

https://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR2tqwnIrbAhVjDJoKHScJC4EQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.nyteknik.se%2Fteknikrevyn%2Fskugga-pa-midsommarafton-6345565&psig=AOvVaw1YbqeV_fVpeAGIdQx-wO60&ust=1526559747874915
mailto:info@bolmsofiber.se
http://www.bolmsofiber.se
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L: 240+65,  

B: 245,  

H: 200 cm 

I bra skick, möbler kan ingå. 

4000:- eller bud. 

L: 285+115,  

B: 245,  

H: 210 cm 

Behöver renoveras 

500:- 

SÄLJES 

 

LEKSTUGOR 

 
Båda finns i Tannåker 

Svar tel:073 83 93 090 

Säng 1.20 x 2m med bäddmadrass 
500:- kr. 

 

Hans & Marie-Louise i Hov 
0702941535 

hagp@telia.com  
 

FYND 
Bok om tillverkning av dryck funnen  

vid Tannåkers affär 13/5, 

Välkomna att hyra Vråen i sommar!  
Centralt på Bolmsö mittemot skolan. Här finns två hus med totalt 29 

bäddar, kök, sällskapsrum mm. Perfekt för släktträffar, flera familjer 

som vill semestra tillsammans, övernattning för bröllopsgäster mm.  

 

För information ring Magnus Elisson, tel 070-2704571. 
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Funderingar kring ordets makt över tanken. 
 

För en tid sedan var jag med på en information om Bolmsöskolan. 

Det talades om att lokalerna passerat ”bäst-före-datum” och de som 

ansågs begripa sig på saken rekommenderade att verksamheten skulle 

fortsätta i lokalerna medan en helt ny skola byggdes. Alltså ”Riv ski-

ten”. Det skulle då finnas möjlighet att välja en helt ny plats om man så 

ville. 

 

Att gymnastiksalen haft fuktproblem som inte kunnat åtgärdas får nog 

tillskrivas den arkitektoniska utformningen av taket. 

Nu sägs det att det finns anmärkningar på den senaste tillbyggnaden 

vid förskolan vad gäller betongplattan på marken! Betygsätter kanske 

senare tiders byggkvalitet? 

De ursprungliga lokalerna kompletterades för ett antal år sedan med 

matsal och välutrustat kök. 

 

Bolmsöskolan ligger naturskönt på en torr sandbacke, en idealisk plats 

att placera byggnader på. Barn och personal har en mycket fin utemiljö. 

Här finns idrottsanläggning med fotbollsplan och skolan är ansluten till 

kommunal VA-anläggning. 

 

Även om vissa delar behöver ersättas kan väl inte allt vara värdelöst. 

Eller är det så att det är mer intressant att börja projektering med ett vitt 

papper? 

 

Att satsa på en servicepunkt i Tannåker är helt rätt men är det lämpligt 

att placera även skolan där? 

Skolan ska ge barnen en lugn och bra miljö. Vi kan inte riktigt förstå 

varför nya skollokaler ska läggas vid servicepunkten. 

 

Vi tycker sockenråden och Näringslivsgruppen ska ompröva sin stånd-

punkt om skolans placering. Tag vara på fördelarna med nuvarande 

skolplacering. 

 

Anna-Lena och Håkan i Boo 
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TENNIS 
Tennisbanan är nu öppen för spel i Tannåker!  
Bokning sker på plats i stugan bredvid banan. 
Information om priser och medlemskap hittar du där eller på vår Face-
booksida.  
Sök: Tannåkers Tennisklubb.  
  
Ps. Undvik skor med grovt mönster Ds.  
Vi önskar er en bra tennissommar! /Styrelsen 

JAM SESSION I PERSTORP! 

~en återkommande tradition~ 

Nu är det äntligen dags igen för det populära musik jammet 

som arrangeras för 6:e gången fredagen den 27 juli.  

Vi börjar kl.1700 vid Perstorpsgården på Bolmsö.  

Kom och spela, sjung eller lyssna och njut av härlig och im-

proviserad musik i det fria. Alla stilar är välkomna! 

Ta med fikakorg och en öl till dom jammande! 

 

 

 

 

Varför uppfanns pianot? 

- Så att musikerna har någon-

stans att ställa sin öl.  

Kjell Persson - Inge Palm - Mats Öberg 

Nico Fleuren - Henry Tidstrand 

Välkomna! 
Vad är det för skillnad på 

en tjur och en symfonior-

kester? 

Tjuren har hornen fram och 

arselet bak  
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En kväll i Vilda västern! Onsdag 27 juni i Sjöviken! 
  
Välkommen till en annorlunda 
kväll. Vi får besök från High Cha-
parrals ägare  Emil Erlandsson från 
Kulltorp. Han kommer berätta om 
hur High Chaparral startades och 
utvecklingen fram till idag. Emil har 
många roliga händelser att berätta 
om där hans farfar “Big Bengt” var 
med. Musiken under kvällen står 
countryparet Johan och Gunilla 
Sigvardsson från Vimmerby för. De 
har hela Norden som hemmaplan 
för sin countrymusik som blandas 
mellan läsarsånger, sommarsånger 
och Elvis sångskatt. 
 

Våffelserveringen startar 18.30  
Programmet drar igång 19.00. 
P.S. Kom gärna klädd i countrystil! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Arr: Bolmsö  
församlingsråd. 
Fri entré! 
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Stöd den lokala kulturen - bli medlem 2018!  

100:- för vuxna och 50:- för ungdomar (7-25 år)  

Bg: 5861-4868 eller swish: 123 22 62 723 

Maila också till matsilund@ljungby.nu så registret blir rätt. 

    Fransk afton 2 juni 
    …i Tannåkers bygdegård, Åsarna kl 19.  

Vi provar på språket, gester, musik att både lyssna till och 

sjunga med i och baguettes, éscargots (sniglar), ost, Boeuf 

Bourguignon mm. Alkoholfri dryck, öl, vin eller saft/vatten 

serveras och önskas starkare dryck tar man med sig.  

Vuxna: 250:- icke medlem 350:- 

Ungdomar 12-25 år: 100:- icke medlem 200:- 

OSA senast 27/5 till 070 20 566 82  

eller anna.maria@odeholm.se 

 

Bolmendagen i Sjöviken 
 Vi visar film från våra  

föreställningar 

 Sommarfamiljen musicerar 

 Manusverkstad 

Vi samlar material för en revy och söker händelser & 

tokerier - mer eller mindre sanna. Kom och berätta! 

 Akvarellmålning 

Prova på att vara kreativ med vattenfärg. 

 

Öppet möte i/vid Sjöviken tisd 12/6 kl 19! 

/Anna Maria Odeholm, Irene Olofsson, Mats Ingemarsson, 

Mats Öberg, Sandra Carlsson & Solveig Carlsson 

 

 

Bolmsö Hembygdsförening 
 

 

Resa till Toftnäs 
 

Söndag 3 juni ordnar Bolmsö Hembygdsföreningen en resa till Toftnäs 

med Östen Andersson som guide på plats. 

Toftnäs var fram till 1974 en del av Bolmsö församling och det är 

många generationer Toftnäsbor har sin sista vila på Bolmsö kyrkogård. 

Vi hoppas vi också kan få komma in på gamla Toftnäs säteri. 

Det kan finnas några platser kvar, har ni inte anmält er men vill följa 

med så kontakta  Olle Josefsson, tel 0372-911 55 eller Eva Johansson, 

tel 0372-910 28.  

Vill också passa på och tacka er som var med och gjorde vårfint i Hem-

bygdsparken sista lördagen i april 

 

Bolmsö Hembygdsförening 
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Åren går 
 

Det firar jag lördagen den  

18 augusti kl. 15-18. 

Om du vill fira med oss, så meddelar du 

det per telefon 0372/91155  

senast den 1 augusti. 

 

Inga blommor,  

hellre resebidrag  

och gärna grattiskort per post. 

 

 

Berith i Perstorp 

mailto:matsilund@ljungby.nu
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Tack kära Bolmsöbor  
….för allt under våra 16 år på Bolmsö. 
Ibland måste man ta tråkiga beslut och ändra sitt liv. 
När hälsan sviktar. Den 3/5 lämnar vi ön för Ljungby. 
Det känns svårt, men ibland har man inget val. 
Kurt och Ulla Karlsson på Granholmsvägen. 

lör 2 18.00 Grillkväll hos Mats och Kristina i Hölminge, mis-
sionsförs. 

  19.00 Fransk afton på Åsarna 

sön 3  Bolmsö hembygdsförenings resa till Toftnäs 

  09.30 Gudstjänst i Bolmsö kyrka 

mån 4 17.00 Fotbollsträning två grupper för barn födda 08-13, fot-
bollsplanen  

  18.00 Röda Korsets månadsmöte i Tannåkers församlings-
hem. Sista dag att lämna besked om du vill/kan baka till 
lottförsäljningen på Bolmendagen.  

tis 5 18.00 Cirkelträning, fotbollsplanen vid skolan 

ons 6 14.00 Bön för Sverige, Åsarna (pågår till 16.00) 

sön 10 09.30 Gudstjänst i Tannåkers kyrka 

  16.00 Avskedsgudstjänst, Norra  Bolmens missionsförsamling 

mån 11 17.00 Fotbollsträning två grupper  
för barn födda 08-13, fotbollsplanen  

tis 12 18.00 Cirkelträning, fotbollsplanen vid skolan 

  19.00 Kulturföreningen har möte i/vid Sjöviken 

fre 15 12.00 Manusstopp för juli/augustibladet,  
Obs! DUBBELNUMMER 

sön 17 09.30 Gudstjänst i Bolmsö kyrka 

  16.00 Pingstkyrkan, Mattias Dufvevind 
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mån 18 17.00 Fotbollsträning två grupper för barn födda 08-13, fot-
bollsplanen  

tis 19 18.00 Yoga, fotbollsplanen vid skolan 

tor 21 18.00 Vi klär midsommarstången i Tannåkers hembygdspark 

  18.00 Vi klär midsommarstång och förbereder i Bolmsö hem-
bygdspark 

fre 22 15.00 Midsommarfirande i Tannåkers hembygdspark 

  16.00 Midsommarfirande i Bolmsö hembygdspark 

lör 23 21.00 Dans i Hov (pågår till 01.00) 

sön 24 16.00 Pingstkyrkan, Kjell Ström  

mån 25 17.00 Fotbollsträning två grupper för barn födda 08-13, fot-
bollsplanen  

  18.00 Städning i Bolmsö hembygdspark 

tis 26 18.00 Cirkelträning, fotbollsplanen vid skolan 

ons 27 13.00 Trädgårdscafé, Eva i Hov (öppet till 17.00) 

  18.30 Sommarcafé i Sjöviken (öppet till 21.00) 

  19.00 Vilda västern i Sjöviken 

lör 30 18.00 Mässa i Tannåkers kyrka 


