
Besök Bolmsö sockenråds hemsida på

http://www.bolmso.se

Tannåkers sockenråds hemsida

http ://www.ta n na ker. org

TACK
För alla ekonomiska bidrag ti l l  Bolmsö sockenblad

Sockenrådet har Bankgiro nummer
5850-5959

Bolmsö Sockenråd

NASTA MANUSSTOPP
15 Maj k l .  12.00

Manus ti l l  sockenbladet lämnas i brevlådan i Bollsta märkt
"Sockenblad" eller

e-postas ti l l  manus@bolmso.se

Brevlådan i Bollsta och mailboxen töms klockan 12.A0
den aktuella dagen för manusstopp!
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Bolmenbygtlens kulturliirening staftade 2006 efler teatern
"Sanningen orn Gudrun", son'l speglade stormen. 2009 spelade l'i
nrusil<- och tcaterfiireställningerl "llan kom med tåget", sonr
handlade om clen aktuella järnvåigsdebatten i kommunen och om
bygtlcns nrårrgkuItur

Ir'öreningen har till uppgili att verka fiir kulturprotluktion i
Bohnenbygden. Vi arbetar med kulturell infrastruktur genonr att
komplettera konrmunala musikskolan, affangera kurser i dans,
drama, tcknik mm och stödja lokala musikcr.
I samarbete rned bygdegårclslöreningen ser vi till att bancl eller
grupper kan öva i replokalen i Bolmsö bygdegård Sjöviken och
göra inspelningar.
Den l3 april arrangerade vi vårkonsert tillsammans med musik-
skolan. Trots lbtbollsträning och gymnastik samma kväll kom 90
personer för att fir uppleva musik l'rån Sjövikens scen med
olörglömliga solon!!!
Samhället är ålderssegregerat på många ställen och därf<ir vill vi
bryta åldersgränserna ocli skapa träffpr.rnkter fiir andlig odling i
bygden. Nu kommer vår treclje
fiirestiillning, clen stiirsta
satsningcn lr i t t i l ls. G?Af
Lancfbygclsutvecklirrg 'Q/-äy
på rikti-et! Boim
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Bolmsö Sockenblad
är tryckt hos
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Fabrrken
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vL ärBoLvusö sochewrkd
Ordförande
Susanne Ingemarsson, Lunnagärd

Vice ordförande
Gitte Östrup, Bakarebo

Kassör
Kurt Karlsson, Granholmsvägen

Sekreterare
Maria Granlund, Granholmsvägen

Ledamot
Claes Gauffin, Angarna

Ledamot
Anders Olsson, Hov

Ledamot
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn

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

lel.  941 05
E-post: gitte@bakarebo.se

tel 86278
E-post: kurt.karlsson@bolmso.se

tel.  941 31
E-post: maria.granlund@ljungby.nu

tel.  941 56
E-pos{: rgauffin@hotmail.com

tel .  911 13
E-post: anders.olsson@bolmso.se

1el. 911 22
E-post- fredrik. bjornkvist@omnicab-se

Riktnumret till samtliga är 0372

Bolmsö församling

Gudstiänster
l maj kI09.30
6 maj kl08.00
8 n'raj kl14.00

14maj kI15.00

15 rnaj kl09.30

21. maj kl18.00

22maj kl1B.00
26 maj kI18.00

29 nai kI11.00

Övrigt
3 rnaj kl14.00

19 maj kl18.00

Mässa, Eklund, Bolmsö kyrka
Veckomässa, Bolmsö kyrka
Ekumenisk gudstjänst, I?yhrlund, Tannåkcrs
kyrka
Konfirmartionsftirhör, Ekl und, Fylrrlund,
Bolmsö kyrka
Mässa med konfirrnation, Eklund, Fyhrlund,
Tannåkers kyr:ka
Musikgudstjänst, Läsarsånger med Glada
'Ioner, Fyl"rrlund, Bohnsö kyrka
Musikgudstjänst, Kören, Tannåkers kyrka
Pastoratsmässa, Biskop Jan-Olof Johansson,
Vittarycls kyrka
Samkväm i församlingshemmet efter mässan
Mässtr, Eklund, Ilohnsö kvrkar

Daglccliga, Bolnrsö förs. hcm
Birgitta Grirnsheden, sjuksktiterska och
Barnmorska berättar
Symöte hos Kerstin Bolin

Barn och ungdom
Måndagar kl 10.00 Barn och feiraldragrupp 0-6 år, Tannåkers

Irörsamlingshern

Kyrktaxi
Ilin g Freclrik Björnqvi s t 911 22 eller 0205-6 I 4933

beställes dagen innan

\ /ä lkomna! 23

AQtueLLt f, h * B oLvusö S o c@ewr h d

Vi har planer på att ge ut en gemensam telefonkatalog med
Tannåker.
Skicka in uppgifter t i l l  telefonkataloq@bolmso.se om ni vil l  ha
med dem.
Det kommer att bli en digital upplaga i första hand, men natur-
ligtvis kommer det att bli åven i pappersform för de som önskar.

Grönt boende projektet framskrider.Vill ni vara med eller önskar
information så ring eller maila Gitte Östrup.
Hennes telefonnummer eller mailadress se ovan.

et d atztö r fö r E oLvusö s o otz.ewbLa d
Susanne Lööw. Hornstrand tel. 911 01

E-post: manus@bolmso.se
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Lördagen den 2 april hade Bolmsö skytteförening föreningsmästerskap med
luftgevär.
37 st skyttar deltog.

Här presenteras segraren i respektive klass, hela listan finns på
www.bolmso.se/skvtte

L9 - Erik Lööw 303,1
L11 - Oscar Johannesson 303,8
L13 - Oscar Eriksson 316,2
östr,t - Matin Lööv 309,4
L15s - Fredrik lööv 268.2
Övriga stående - Johan Lööw 228,0

Efter skjutningen var det fika samt prisutdelning för mästerskapet och för
vårens skjutningar.

Hålsningar
Kent Andersson

(Foto: lrma Jannesson)
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Den 26 juni kl 15 smäller det i Perstorp!

Bolmenbygdens kulturförening ger
teater- och nr us i kfcirestäl I ni nuen

Det osar katt!

baserad på pjäsen "Vita fiun"
av Carl-Johan Seth
Nu rcpcterar 25 lokala kändisar och åtta
arbetsgru;rper sliter mecl ljud, rnusik, rekvisita, kostyn, fika, läktare,
parkering nrm.
I foreställningen sätter vi Bolmenbygden i centmm med tankeväckan-
de perspektiv på iigande, jord och övernaturliga väsen. Det blir nyskri-
ven och lokalproduccrad musik. Miljön kring gårdsmusdet i Perstorp
blir scen och varje lijreställningen börjar mecl r,ägskälsclans"
Biljeftsläpp i Tannåkers diversehandel fredag l3 maj
Måndag l6/5 släpps biljetter på övriga försäljningsställen.
Endast 5 föreställningar! ! !
sönd 2616 kl l5
t isd 28/6 kl 17, torscl 3016kl l7
lör t l2 l7 k l  15,  sönd 317 kl  17

Medlemskap lör  20l l  Bg: 5861-
4ft68
100:- ör vltxna och 50:- liir uns-
donrar (7-20 år)
http://bol mso.selkulturforeningen.phn

LJ UNGBY
KOMMUN

W^",;;;fr*
kufturtörening^<l h
-4ffi

Europers[a jcrdbruksf cMen J0r
låndsby0dsri!ecklin0. Europa

in?€slerar i Irn,isbygdsomtåden

-t



ppet för bokning
under t iden

15 maj - 15 september

Söndagsvisn ingar
10, 17,24,31 ju l i  2011k| 14.00-17.00

är det öppet med guider

Övriga tider förbeställes besök på telefon: Christina Andersson
tel0372-789 624, 0372-911 47 Susanne Ingemarsson

070-55 941 91, Mats Ingemarssan03T2-941 41

Se också www.bolmso.se med lånk till Perstorpsgården

Sjönr
"* 

s*ite ' -

t,ri4/F'"

KET AiLSERV|CE

Vill ni underlätta vardagen?
Vi hjälper er!

Städa, Putsa fönster, Stryka, Handla,

Klippa gräset, Passa barn etc.
Skattereduktion (RIJT) innebär halva

kostnaden.

Kontakta oss för mer information
Lena Alm och Lotta Johansson

Tel: 0372-131 11

.: ' ,.,W
r'*-.,1,;tt*

Välkommen til l Städdagar i Perstorpsgården!

Vi börjar lörclag 7 maj kl 09.00 -
Med förtsättning t isdag l0 maj kl 13.30 -.

Vibjudcr på cn enklarc f ika.

Välkomna och hoppas på många deltagarc,
säuer Susanne o Christ ina
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Fritidsgård i bygdegårdenM

Bolmendagen anordnas den 30 juli

Från oclr rned 201 l återgår vi till de urspnlngliga reglerna för att fä
räknas sonr ett arrilngenrang som ingår i Bolmendagens progratn,
Avcn orl Du inte kan upplyl la dc rcglcr som nu gällcr kan Du
naturligtvis anorclna niigon aktivitet. Vi har tyr,ärr inte rnöjlighet att
ta nred allt lbr stort onrläng i marknadslörin_gen sont görs av Bol-
mens Fiskevård sornrådes-f'örerr i n g.

Vi lir tacksanlrla orn tbljancle Lrppfyllas
I .
Arrttngenunget hi)r geogrufiskt gcnonrft)ro,r i ntiru unslutning till siön Bolnten

:.
lllinst e'n del i utangenmnget hör ha tlirekt onknytning till s-iön - nägot med v(ttt-
ttel, ttrigt'tl on.fisken, något sam har mecl håtttr i,r,altnel dtl göra eller dt.l.

-1.
ÅrrangenmrrSict liir inte heslå av endast sådana aktit'itttrer som pågtir året om
elle'r har pågått iiven ont inte lJolntenrlugen genontjört:s.

Ni sorn kiinner a1t ni upplyller detta
maila bi ruitta.sasomu seet6.iteli a.com eller

ring Birgitt a 07 0-269 | 129

Cör dctta så snart clu läst ovanstående, senast första vcckan i nraj,
Så jag kan ge kontaktuppgifter till clen som har hand om Bohnenda-
gerr. Om Du nrailar rneddela vad Du skall ha {ör program, var? namn,
e-postadrcss samt tel nr.

Pir uppdrag av [Jolmens FVOF styrelse/Birgitta Walldn
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ffi$
En fi'åga missades på stiinrrnan 1'ör Bohnens fisks-
vårdsområdes
ftirening. Gäller bcdrivanclc av fisket i sjön Bol-
men, clär bla besh.rt om fiskekortspriser ingår.

Du som är l'iskevattenäsarc kallas därlör till cn cxtra stärnma
l0 maj k l  18.30
I'lats: Tiraholms lisk
OBS!
Håll utkik i tidnin-earnas ft)reningskontakter om det skulle bli någon
ändring av t idpunkten

S tyrelsen för Bo I ur ens fl skevårdsom råcles f rircnin g

ffiffi
Från och med nu skall  al la Iasta redskap som du
hskar mecl ha följande rnåirkning
l. Använd en boj el ler en dunk av något slag

2. Skriv ditt redskapsrlummcr. din fastighetsbctcckning oclr ditt namn
på denna.
3. Brickorna auvänds intc längrc
Exempel:
orn jtrg lägger ut nät, så skall nrina dunkar/bojar vara nrärkta

20001, Bolmsö Hov 2:8, B. Walldn

Jag hoppas ni har kirståelse lcir detta
och gcnonrlör märkningcn omgåcndc

På uppdrag av styrelsen i Bohnens fi skevårdsorrråclesförening/tl irgitta

ffi |}illffi sä

I BOLMSO, HOV

ön's eömlagarimaimånatl
ncllan *1. lLoo-ll.so

Vi har ingen röd matta utrullad till våra kunder men
en helt nyanlagd kundparkering som du förhopp-
ningsvis kan ta dej till och från helt torrskodd.
Välkommen att fynda bland möbler i alla dess for-
mer och från antikt t i l l  sent 80-tal. Vi har en stor
mängd med konst
såsom oljemålningar, pasteller, akvareller,
litografier samt gamla oljetryck. Hushållsartiklar,
figuriner och vaser i glas, porslin och kristall i
mängder.



vÅnsrÄDNTNG AV FoTBoLLSpLANEN

Alla är välkomna att hjälpa till och städa upp och förbereda planen for
seriematcherna som börjar i maj. Vi samlas kl 9.00 Lördagen den 30
April, Ar du inte intresserad av lbtboll kan du vara till ster hiäln här
och hjälpa t i l l .

BOLMSÖ IF PROCRAM FÖR MAJ

30/4 Städdag på planen
3i5 Träning miniknattar kl.17.00- 18.00 ( Pojkar och l ' l ickor som är
tödda 05,06,07 )
4/5 Träning P 01 kl 18.00-19.30
8/5 HEMMAMATCIJ BOLMSÖ-LAGAN P OI KI I5.OO P OI ( POiKAT
och Ilickor som är ltidda mellan 0 | -04 )
l0/5 Träning miniknattar kl.  17.00-l 8.00
I l /5 Träning P 0|  k l  |8.00- lq.30
I5l5 HEMMAMATCII  BOLMSÖ-REFTELEIÅS P OI KI 15.00
l7l5 Träning miniknattar kl 17.00- 18.00
l8/5 Träning P 0l  18.00-19.30
2215 BORTAMATCH MOT SMÅLANDSSTENAR KI I8.OO
24/5 Trlning rniniknaltar kl 17.00- | 8.00
2515 Träning P 0l  k l  18.00-19.30
2915 HEMMAMATCH BOLMSÖ.LJUNGBY KI I5.OO
3 l/5 Träning miniknauar kl.  17.00- I 8.00
l/6 Träning P 0l kl 18.00- 19.30

Ta gärna nred egen fikakorg till matcherna eflersom vi beslutat att inte
ha nå-ron kioskverksamhet i år.

Kom gärna på träningarna och se hur duktiga talanger vi har på
Bolmsö och i Tannåker.

18

Vill tlu vara med och sponsra årets teaterftireställning?

siitt in val{ii sunrrna på l3olmenbygilens Kulturlörenings bankgiro
5U6l-4t168 och ange vad ni vill att det ska stå sonr sponsortext i
programbladet.

Alla biclrag stora som små mottages med glädje!

Företag och ftircningar. Ring för mer infb om vilka möjligheter vi kan
nrarknaclsfiira er med i programblaclet.

Susanne Lööw
0372-q I I 0 I . 0707-3:i8833

W*",,å;;{'}*
kutturtöremng^ <f Ä
&

Iloliviakväll i Jonsboda missionshus l/5 lB:00
Jörgen Wrengbrcl beriittar om gatubamen
och bamhcmmcn"

8/5 kl. 14.00 Obs tiden lianriljegudsdiinst i Tannåker kyrka
med Fyrlund oclr nred meclverkan av scouterna.

l5/5 kl. 10.00 Bön oclr lovsång. Natvard

29/5 kl. 18.00 Cudstjåinst, gernensalut med
Pingstfcirsamlingen
Mark Mr-rnro, sång l--am Ericsson.

Vannt Välkomna
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Söndag l maj

Välkommen till Bolmsö Bygdegård för att hjålpa
ti l l  med den årl iga städningen.

Var och en gör efter egen förmåga.

Vi städar och gör snyggt utomhus, gör i  ordning
efter valborgsmässofirandet, lagar staket, tvättar
och målar på huset.

Inomhus går vi igenom varje rum och städar
extra noga, räknar igenom husgerådet mm.

Vi behöver vara en 20-30 personer om det skall
fungera riktigt bra och då behövs det extra
många inomhus då det brukar ta långst t id"

De första startar kl 08.00 men du kan komma
senare om det passar dig bättre

På förmiddagen kokar vi kaffe i bygdegården till
förmiddagsfikat.
Vid lunch bjuds det på soppa, knäckebröd och
dryck.

Vi hoppas att just Du kan komma med i år också
för att hjålpa till. Allt for att vi skall fortsätta hålla
vår Bygdegård i bra skick.

Välkomna önskar
Bolmsö Bygdegårdsförening / Styrelsen

,ii 'f( 4{ ,i( 4( 4( ,i( +! 4( +l "tr I 4( ,t{ 4(

Ett stort tack till Anki och Stig för den trevliga
födelsedags festen i Sjöviken.

Kompisgänget

Motionskort.
Vi har hali dragning och nrånadens vinnare blev.
Anna-Lisa Franssou, Mariannc Jonsson och Laila Henningsson
Grattis till Er.
Ny nrånad nya chanser välkonrna
Som en extra inftinnation vi tala orn att clet har komrnit in 445 kronor
till Viirldens barn (Bcissan i a{lären och motionskort.)

Motionskorlen llnns att köpa i aff;iren 20 kr. vuxen l0 kr. barn. Det
komntcr att linnas motionskort varjc månad tills vidarc.
Dragning för april månad blir i affliren torsdagen clen 5 maj klockan l5
00. (lnte i sanrband med prornenaderna men kanske Du vill koppla av
rned en cftcrrniddags fika. )
Hälsnin-ear Kajsa S.

Logdons på Bolmsö

Boka redon nu Logdons hos Kristionsson i Hov
Midsommardagen 25 juni 2011

21.00-01.00 til l IMPULS DANSBAND från Skåne
Völkomno Fom Kristionsson

Evo i Hov
Nu finns det mycket ott völjo på i plontor hos Evo i Hov.
Völkomno ott bestcillo blommor till konf irmotion, uppvoktning , morsdog
Bröllop,studentblommor m.m
Ar det något du undror över eller behöver hjölp med i blomstervög så
ring O37 2-9417 O 07 0 -539 417 0 mvh Evo Krist ionsson.
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TYGIITILL!
GÖR DET!

Vill ni ha ny telefonkatalog?
Vi funderar på att göra en som kan llnnas på hemsidan och i så f all
gemensam ftlr Bolmsö och Tannåker.

Givetvis kommer den också att finnas i pappersfbrm för dig sorn vill
ha den så. Säg vad du tycker på insändarsidan eller till någon av
oss i sockenrådet. Skicka in uppgilier till telelbnkatalos(rilbolrnso.sc

Vill du också "tycka tilt"?'? Maila till manus(ä)bolmso.se

16

Nu är det dags
för vårens
fönsterputsr !

50o/o avdrag för fönsterputs i RUT-avdrag

Ring Peter på 0739-43 95 93
För en kostnadsfri prisuppgift,

www.glasklarputs.com

=s-d
å:':Ä\+*
/"f \

I samarbete med SMÄLANDSIDROTTEN anordnar vi
en repetitions- och fortsättningskurs i
STAVGÅNG / NORDTC WALKING

l ,cdarc: l\ lalin Andersson
Kostnad: 2Okr /g:ing
I.,ärgru ppen triillirs liilj anclc onsdagar:
Dcn.f  mai k l .  19.00-20.15
Den I t maj kl. 19.00-20.15
Den ll l  ma.i kl. 19.00-20.15
Dcn tl juni kl. 19.{f0-20.15
Fiirsta gången träl ' las vi på parkeringen vid skolan.

Nledtag hclst egna stavar!

Tan nåker- Bol ttrsö gSvn usti kJiirenin g
si4Å1"Åf-,Js$Is* rlfFd

I
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1 Rrogr"mblad Bolmsö - Tannåker maj 2011 |Ii

i l .8

ön1

Sön 15

Mån 2
Tis 3

Ons 4
Tors 5
Fre 6
LÖr 7

Sön B
Mån I
Tis 10

Ons 11
Tors 12
Fre 13
Lör 14

-öö3d-åtfrdäEoffisb-efrdäsFio* n r' * il' -.
09.30 Mässa, Eklund, Bolmsö kyrka
11.00 Gudstjänst, Fall ,  Tannåkers kyrka
18.00 Boliviakvåll  i  Jonsboda missionshus
18.00 Lars-Erik Alm. Tannåkers Pingstkyrka
14.00 Eftermiddagskaffe, Röda korset, Sjöviken
14.00 Dagledigträff i Bolmsö församlingshem
19.00 Krukväxtauktion, hos Ann-Christ in Bolin på Kullen
19.00 Stavgång, Bolmsö skola

08.00 Veckomässa, Bolmsö kyrka
09.00 Städdag, Perstorpsgården
14.00 Dopgudstjänst, Gustafsson, Tannnåkers kyrka
14.00 Ekumenisk gudstjänst, Fyhrlund, Tannåkers kyrka
10.00 Fixardag, Tannåkers bygdegård
1 3.30 Städdag, Perstorpsgården
18.00 Promenad, Husaby
1 8.30 Extrastämma, Bolmens fiskevårdsområde, Tiraholm
19.00 Stavgång, Bolmsö skola

1 0.30 Filosofi-cafe', Tannåkers diversehandel
13.00 Dopgudstjänst, Fyhrlund, Tannåkers kyrka
1 5.00 Konfirmationsförhör, Bolmsö kyrka
09.30 Mässa med konfirmation, Tannåkers kyrka
10.00 Bön och lovsång, Jonsboda missionshus
15.00 Konfirmationsförhör, Bolmsö kyrka
16.30 Dopgudstjänst, Eklund, Tannåkers kyrka

10

SUGEN PÅ ÄTTN THAILÄNDSKA VÅRRULLAR?

Säljes 7 styck/ paket. Bara att steka när du kommer hem. Enkelt att göra.
Endast 50 krl för 7 styck vårrullar

Tele: 072-030 80 45 1073-621 87 35

Filosofi-cafö ... i Tannåkers cafd !
Nu är dct dags igcn lor dct myckct uppskattade fllosofi-caf'eit!
Vi börjar nred dagens iimne och sen beror det på dina firnderingar var
dct slutar.
"Kärlek, del två" Lcirdagen den l4:e mzrj. kl.  l0:30 * l2:30.
Pris: 30 kr inkl. l lka

Alla Välkonrna!

Vi kommer att resa till Danmark även i år i sockenrådets regi.
| år äger den rum den 20 augusti.

Det kommer att bli ett samarrangemang med Tannåker.
Så Tannåker, följ med till en jättetrevlig resa med stor

gemenskap.
Vi kommer att behöva ta ut en avgift på 250 kronor per person.

Barn under 15 år åker gratis i vuxens sällskap
Sista anmälningsdag bl i r  den 14 august i .

Mer information inästa blad.

STORTVÄTT
Det går bra att hyra vår stora tvättmaskin och torktumlare som

finns i Bygdegården.
Kontakta Håkan eller Anna-Lena Wiktorsson

for bokning och nyckel.
Tel 0372-914 24 eller 070-559 10 24

Bol msö Bygdegårdsförening
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Promenader i maj månad.
Tisdagen den l0 maj klockan l8 00. ( obs tiden) i ltusaby.
Tisdagen denlT maj klockan l8 00. Ilåringe.
Tisclagcn dcn24 maj klockan ltt O0.Stapeled.
T'isdagen den 3l maj klockan 18 00. Smederyd.
Välkornna Kajsa S.

Tannåker Pingstkyrka
Söndag 1 maj k|.18 Lars-Erik Alm, Älmhult

Alla varmt välkomna!

Tannåkers Tennisklubb tänker i  sommar ha några kvällar med ( prova
på tennisträning), Ungd omar 7-L2 en grupp och L3-L6 en grupp.
Start för detta bl ir sista veckan i juni.
Mer info kommer i  nästa sockenblad, men kontakta redan nu Stefan
93135 om du är intresserad.
Tennisbanan är öppen för spel när nätet är uppe, boka då t ider på
blocket i  klubbstugan. Där f inns även info om medlemsavgifter och
spelavgifter.

Välkomna Tannåkers Tennisklubb.. .

Bokbussen kommer!

torsdag 12l5
Färl€
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås
Tannåker affär

14.20-14.35
'14.40-15.00
15. '10-15.30
16.10-16.30
16.35-16.50
17.00-17. t5
17.25-17.40

onsdag 1815
Skällandsö
Skållandsö/Lunden
Flahult

torsdag 26/5
Hölminge
Tjust
Stapeled
Skogshäll

1 5.1 5-1 5.30
15.35-15.50
16.35-16.50

't  5.05-15.20
15.35-15.50
16.25-16.40
16.45-17.OO

Till Bolmsö skola den 9/5 samt den 2315
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n 16 Bil jettsläpp t i l l"Det osar katt!" iTannåkGrs diversehandel-
Tis 17 18.00 Promenad, Håringe
Ons 1B 19.00 Stavgång, Bolmsö skola
Tors 19 18.00 Symöte hos Kerstin Bolin
Fre 20
Lör 21 14.00 Dopgudstjänst, Gustafsson, Tannnåkers kyrka

1 8.00 Musikgudstjänst, Bolmsö kyrka
Sön 22 18.00 Musikgudstjänst, Tannåkers kyrka

Sista anmälningsdag till Fiskvattenägarfest
Mån 23 10.00 Terminsavslutning barn och föräldragruppen,

Tannäkers kyrka
Tis 24 18.00 Promenad, Stapeled
Ons 25
Tors 26 18.00 Pastoratsmässa, Biskop Jan-Olof Johansson,

Vittaryds kyrka
Fre 27 19.00 Frit idsgård iTannåkers bygdegård
Lör 28
Sön 29 09.30 Mässa, Eklund

18.00 Gudstjänst, Jonsboda missionshus gemensamt med
Pingstforsamlingem

Män 30
Tis 31 18.00 Promenad, Smederyd

l l



Yäf6onlna, tltt
FISKEVATTENAGARFEST
2 junikl 13, Kristi himmelsfards dug

är det Fiskevattenägarfest for alla
inom Skötselområde 2

(Bolmsö-Tannåker)

PROGRAM
Buff6 från Tiraholm

Information

Anmälan senast 22 lr.aj
Tel A7A-26 911 29 kvällstid

Styrelsenl ordf öranden

t2

normsö raNNÅrnns RönAKoRSKRETS
lnbjuder alla urecllcmmar med respektive till eftermiddagskaffe. Vi
bjucler på våfflclr och en stunds trevlig gemenskap. Den 2 nraj klockan
14.00 i Sjövikcn.
Vil l  du bl i  härntad ring Kajsa på t l 'n. 941l8 el ler
någon annan i styrclsctt.
Vi vill gärna hjälpa dig så att clu kan komma.
Varrnt vä[komna.
Styrelsen /K.S

nödcltur*år

v äLknn*wa tLLL Ta wwätur s by gdeghr d

for dew årILga {t xardagew dewg vttal AL Lo:oo
Kow och {ätp oss at}'. {t"xa ILLL t bggdegårdew,

vL hade LrevLLgt forra året wär vL byggde staleet
ooh vt vLLL a*. vL sk a ha LLk a trevLlgt dewwa gå*9.

vLbörlar med {vka ooh jobbar oss frawtttLL sopLv+nchew.

väLlp<ovwwar.

Nu är det åter dags för KRUKVAXTAUKTION

Vi träl'las tisdagen den 3 maj kl 19.00 hos Ann-Christin Bolin
på Kullen.Som vanligt ffrr ni gärna ta lned lite inne eller ute växter
som kan pryda våra hus eller trädgårdar.Vi bjuder på fika 

*

Alla är hjärtligr välkomna ,(

Centerhalvorna
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