Vedspisen i köket blev jag snart vän med. Om jag eldade i den hade jag
varmvatten hela dagen. När det var kallt ute, eldade vi i öppna spisen och
satt med fötterna på spiselhällen och läste. När det var varmt ute, satte jag
mig på trappan med en kopp kaffe. Jag började trivas, det var sant som Kjell
hade sagt. Ett underbart ställe och underbara människor.
Det hände många kvällar att Elin och Nisse och pojkarna samt Valle, Sten
och Lennart kom in till Lillestuan. Lennart med Bullens pilsnerkorv och
vilda historier.
Kerstin och Håkans uppsatser i skolan handlade ofta om Bolmsö. De hade
härliga somrar med Bo och Jan-Erik. Kjell och jag ville ibland vidga våra
barns vyer. ”Alla” deras skolkamrater åkte till Mallorca. Vi tog med våra
barn till Värnamo eller Växjö. Vi hann ungefär till Ljungby, när de sa: ”Är
vi inte hemma snart?”
1969 byggde vi ett eget hus i Hallabo, Perstorp. Det blev också ett underbart
ställe för hela familjen. Jag har varit på Bolmsö varenda sommar i 54 år.
Även i år 2010. Kafferep med mina goda vänner Elin och Sten. Och jag älskar detta stället.
Underbart vackert och underbara människor.
Hej och tack! Margit Asp
Besök Bolmsö sockenråds hemsida
på
http://www.bolmso.se

TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö
sockenblad
Sockenrådet har Bg nummer 5850-5959

Tannåkers sockenråds hemsida
http://www.tannaker.org

NÄSTA MANUSSTOPP
15 september kl. 12.00
Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i Bollsta märkt ”Sockenblad” eller
e-postas till manus@bolmso.se

Bolmsö Sockenråd

Bolmsö Sockenblad
är tryckt hos

Brevlådan i Bollsta och mai lboxen töms
klockan 12.00

Bolmsö Sockenblad nr 268 Utgivare: Bolmsö sockenråd

BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 268 SEPTEMBER 2010
Hur hamnade jag här?
Jag är Malmöbo sedan 1928, och sommarsmålänning sedan 1957.
Bolmsöbo, alltså.
Hur hamnade jag här? Eller vi, för det var Kjell och jag och barnen,
Kerstin och Håkan.
Kjell var folkskollärare, ett antal sådana lärare hade letat sig fram
till ön. Det var en lång resa, fyra timmar med bil på slingriga vägar.
Inga motorvägar. Perfekt för den som var fri hela sommaren.
Kjell blev inviterad att åka med på Hasse Janssons motorcykel, till
Bolmsö. En underbar resa. Ett underbart ställe. Underbara människor. Jag förstod ingenting. Åka till en liten ö. Då måste man väl ro
över. Eller?
En kväll ringde det på vår telefon, hemma i Malmö. ”Oh ja, så trevligt!” sa Kjell
”Men jag måste fråga min fru först”. Vad var detta? ”Jo, en som
hette Nisse i Sjöbo, erbjöd oss att hyra ett hus på Bolmsö, en hel
sommar. ”Aldrig i livet!” sa jag. ”Jag vill bo i Höllviken och bada i
havet. Man kan väl inte bada i en insjö.”
”Ja, men man kan ju fiska där och det är dyrt att bo i Höllviken. Om
vi provar Bolmsö en sommar, så lovar jag att vi ska bo i Höllviken
sedan.” argumenterade Kjell. Det blev aldrig Höllviken..
En dag i juni 1957 åkte halva vårt bohag med handlare Westergrens
lastbil till Bolmsö. Bäst att ha rejält med grejor med, det var ju ett
vågspel. Hur skulle jag klara detta? Utedass, inget vatten inne, det
fick man hämta i en brunn i källaren. ”Du behöver inte vara ängslig,
när du behöver vatten, så hämtar jag.” sa Kjell. Men när jag behövde vatten satt Kjell och Nisse i en båt på sjön. Det hade varit måsaslag. Så jag fick alltid springa efter vatten själv. Vi kallade det för
springvatten.
Fortsättning på sista sidan

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

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd

Kyrklig verksamhet Bolmsö församling
september 2010

4 sept
5 sept
12 sept
18 sept
19 sept
21 sept

kl 13.30
kl 18.00
kl 11.00
kl 15.00
kl 09.15
kl 14.00

25 sept
26 sept

kl 15.00
kl 09.15

Dopgudstjänst, Bolmsö kyrka, Gustafsson.
Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Eklund.
Dopgudstjänst, Bolmsö kyrka, Eklund.
Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund.
Dagledigträff, Tannåkers församlingshem,
Cittraknäpparna medverkar.
Dopgudstjänst, Bolmsö kyrka, Skoog.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall.

Lördagen den 14 augusti åkte en buss full med bolmsöbor till Bakken i Danmark. Tack till alla er som var med! Hoppas ni alla hade
en riktigt bra dag (trots regnet).
Bolmsö Sockenråd håller årsmöte den 12 oktober kl 19.00 i Sjöviken. Alla är hjärtligt välkomna!
Sockenrådet efterlyser fler gästskribenter till Sockenbladets förstasida!
Skriv en text och skicka den till manus@bolmso.se, eller lägg den i
Sockenrådets brevlåda i Bollsta, så publicerar vi så många vi kan!

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

Välkomna!
Önskar Bolmsö kyrkoråd

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Susanne Lööw, Hornstrand
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tel.
911 01
E-post: manus@bolmso.se
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Anettes Antikt & Loppis i Hov

Tannåkers Norra Älgjaktslag
Kallar markägare och jakträttsinnehavare
till årsmöte i
Tannåkers Bygdegård fredagen den 17
september 2010 klockan 19.00.
Styrelsen

har öppet söndagar mellan kl. 11-17 under hela september.
Sista öppetdagen för säsongen blir alltså söndagen den 26 september.
Tack alla som besökt Hov och välkomna tillbaka när logdörrarna
öppnas igen 2011.

Till Lantarbetarna i Perstorp

Hälsar
Anette Wallén

Ett innerligt tack till de underhafvande som ställde upp på arbete
utöfver kollektivavtalets ramar vid Bolmsödagarna! Löneförhöjning
kan öfvervägas!

www.bolmsoloppis.se

Konstaterar följande:
Olja på fähusets innerväggar var bra!
Kokkaffe är bra!
Stens homma blir bra!
Hela Va-systemet är åter bra!
Att körebryggan höll, det trodde jag aldrig!
Att lova komma på lördagen och sedan ställa upp
obedd och sliten även på söndagen – det är riktigt bra!

Tack…
… för presenter, lyckönskningar, foton, filmer och hyllningar
… för den fina ärebågen (mycket välgjord med mååååånga meter ståltråd)
… för hjälp med förberedelser, genomförande och efterarbete
… Tannåkers diversehandel och bygdegårdsförening
… för pyntning av hus och båt

Rättaren

… för att vi inte fick toapapper och annat bus i
trädgården

p,s,
Lördagen den 11 september kl. 09.00 samlas vi i Perstorp för sedvanlig stängning för
vintern.
Efter en kortare arbetsinsats bjudes på fika
och grillad korv (löneförhöjningen!)

Tack alla som gjorde vår dag speciell!
Irene & Anders

Välkomna!
d.s.

TACK till Bolmsö Sockenråd
som ordnade en trevlig resa till Bakken.
Att det kom en massa regn, det rår ju inte ni för!
Vi som var med
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TACK
alla som besökt årets sommar café i
Sjöviken och stor t TACK till er som
bakat och skött r uljansen under
sommarens cafékväl lar.

Tannåkers Bygdegård vill tacka

Bolmsö Bygdegår dsförening

Rödakorset

Få en mysig stund med dina vänner och
Shoppa samtidigt världens coolaste kläder!
Unna dig en riktigt mysig stund med dina vänner och passa på att handla
coola kläder till dina barn och dig själv! Det enda du behöver göra som värdinna är att bjuda hem dina vänner till en me&I-träff. Jag som säljare kommer
och visar upp höstens fantasifulla kollektion, ger råd och tips om kläderna
och tar upp beställningar. Våra värdinnor får alltid rabatt, alternativt en gåva,
som tack för hjälpen!
Vill du vara värdinna i höst – ring eller maila mig så bokar vi en tid. Jag är
säljare för me&I och mina kontaktuppgifter finner du nedan. Besök gärna
www.meandi.se. Vi hörs!
Mvh Linda Andersson
0705-274936, linda.andersson@meandi.se
PS/ Du som har varit på me&I-träffarna hos Tina Johansson, Klockaregården
Bolmsö, har träffat mig innan!

Bokbussen kommer!
Vid tryckning av detta sockenbl ad hade Ljungby Kommun ännu
inte publicerat bokbussens turli sta för hösten.
För att veta när bokbussen kommer till en hållplats
nära dig kan du ringa till Ljungby Kommuns bokbuss på tel efonnummer 0372-78 92 06 eller 073373 92 06.
Eller besök www.l jungby.se/bi bliotek/bokbussen
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Sockenrådet och Hembygdsför eningen för gåvan fr ån behållningen av biovi sningen.

Höststart för Bolmsö-Tannåkers Rödakorskrets.
Måndagen den 6 sept ember klockan 19.00-21.00 i Sjöviken.
Kopp och dopp som vanli gt.
Som en ren information: Bolmen-Bolmsödagarnas lotteri och
"Loppis" inbringade c:a 2 200kronor som oavkortat skickas till
barnkoloniverksamheten. T ack!
Styrelsen/K.S.

PROGRAM BOLMSÖ SKYTTEFÖRENING
SEPTEM BER
Måndag
Lördag
Söndag

6 sept
11 sept
26 sept

17.00 Arbete på kor thållsbanan
09.00 Fältskjutning korthåll
10.00 Föreningsmästerskap, Mauser

Se även www.bol mso.se/skytte

Promenader i september
Dags igen om ni vill.
Tisdagen den 7 september klockan 18.00. Skolan.
Tisdagen den 14 september klockan 18.00. Per storp.
Tisdagen den 28 september OBS! tiden klockan 14.00.
Tannåkers församlingshem
(Kaffe i affären för den som önskar .)
Väl mött Kajsa S.
17

Filosofi-café … i Tannåkers café !
Nu är det dags igen för det mycket uppskattade fil osofi-cafét!
Vi börjar med dagens ämne och sedan beror det på di na
funderingar var det slutar.
”Vad är gott? Vad är ont?”
Lördagen den 4:e sept. kl . 10:30 – 12:30.
Pris: 30 kr inkl. fika
Mål: Att lösa världsproblemen.
Välkomna

Scoutstart i Jonsboda
Som scout gör man en massa olika saker, allt från att lära sig att vara
en bra kompis till att göra upp eld. I scouterna är man ute i naturen och
vandrar eller paddlar kanot. Man åker på hajk och sover i skogen, kanske i ett vindskydd som man byggt med sina kompisar. I scouterna lär
man sig också om andra länder, vad man kan göra för att förbättra miljön och hur man kan hjälpa till om det händer en olycka. På somrarna
åker scouter ofta på läger.

TACK för lånet
Bolmsö Hembygdsförening vill tacka er som bidrog till slöjdutställningen i Hembygdspar ken under Bolmsödagarna. Den var
mycket uppskattad av besökar na.
Bolmsö Hembygdsförening

TACK
till Taube-gänget på Söder ön som ordnade så att Sven -Bertil
Taube kom hit till Bolmsö.
Fantastiskt väder och underbar underhållning, god mat och
dryck. Mycket välordnat arrangemang.
Från inbjudna nor röbor

Tänk vilket minne vi i TOKÄBOLUÄNGMÖBAK-gänget har när
vi fick hit Sven-Bertil Taube och Kurt-Erik Holmqvist. De var helt
suveräna. De gäster vi hade gjorde också dagen hel t sagolik. Att
fira vårt 20 årsjubileum på detta sätt kunde inte vara bättre.

Är du intresserad av att vara med i scouterna? Har du börjat i 3:e klass
eller är äldre är du välkommen att vara med. Du får gärna komma med
och bara prova på någon gång om du har lust. Vi träffas på torsdagar
18.30-20.00 vid Scoutstugan, Jonsboda missionshus, med start den 9:e
september.

Vi vill tacka alla

Har du frågor kan du ringa Jan Nilsson tel. 0370-450 00, mobiltel. 0709997855
eller Anders Ericsson tel. 0372-354 45

SKROTINS AMLING

Välkomna!
Scoutledarna i Jonsboda SM U
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som har sponsrat med lotterivinster, loppisprylar och även hjälpt
till med försäljningen på Bolmendagen.
Mvh Tannåkers Bygdegårdsförening

Tannåkers bygdegård har skrotinsamling, så har du lite liggandes som du vi ll bli av med:
Slå en signal till Karl-Johan Kårhammer 0370/451 90 ell er Birgit
Eklund 0370/451 26.
Vi kommer och hä mtar!
5

Snart startar höstens gympa!

METARTÄVLING vid bron
11 september kl 9-12 för alla boende
inom Bolmsö-Tannåkers fiskeklubbs område
Startavgift
40: för alla över 16 år, övriga gratis
Du kan lösa startavgift från kl 08.30

Pilates onsdagen den 1 september kl. 19.30
Grabbgympa söndagen den 5 september kl. 19.00
Aerobics måndagen den 6 september kl. 19.30
Alla pass är i Bolmsöskolans gymnastiksal
Terminen avslutas 15/12 kl.19.00

Innan prisutdelningen serveras: Korv+bröd+dricka

Hyra Bolmsö Bygdegård 2011?
Välkomna önskar

Styrelsen för Bolmsö-Tannåkers fiskeklubb

Om du tänkt hyra Bol msö Bygdegår d Sjöviken nästa år är det
hög tid att boka,
det är redan nu flera bokningar gjorda för 2011.
Kontakta Sol veig Carlsson, Håringe 0372-910 00
eller maila bygdegarden@bolmso.se

HAVSFISKERES A
Bolmsö Bygdegår dsförening

Bolmsö norra fiskeförening inbjuder sina medlemmar till
Havsfiskeresa
Sönd. 19/9 kl . 05:30 från
kyrkbyn. OBS T IDEN.
Anmälan senast 12/9 till
byombuden.
Ordf.
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Bibelstudium
Vi börjar höstterminens bibelstudier förhoppningsvis måndag den 13
september kl 18.00 i Bolmsö församlingshem, med fortsättning
varannan måndag till december.
Vi studerar Johannes första brev, där han i 1:4 skriver: ”Detta skriver
vi för att vår glädje skall vara fullkomlig.”
Välkommen att dela hans glädje!
Simon Redegard
15

Ett stort tack
till er alla som gjorde Bolmsödagarna till en succé. Ni som utförde den och all a besökare på ön.
Vi vill också rikta vårt tack till alla som skänkt gåvor i samband
med Bolmsödagarna.
Bolmsö Sockenråd.
Nu när jag lämnat Gamlegård och Bollsta, vill jag genom sockenbladet
uttrycka mitt varma tack, för god grannsämja och vänskap som utvecklats genom åren (31 år).
Jag lämnar inte Bolmsö helt, utan hoppas att vi ses snart igen under
andra omständigheter.
På återseende
Ingmarie och Hilda

STORTVÄTT
Det går bra att hyra vår stora tvättmaskin och torktumlare som
finns i Bygdegår den.
Kontakta Håkan eller Anna-Lena Wiktorsson för bokning och
nyckel.
Tel 0372-910 24 eller 070-559 10 24

Stöd Bygdegårdsföreningen i Tannåker
Bli medlem för endast 50: -/vuxen och år .
Vi har många ar rangemang på gång:
Musikal i september
Whiskyprovning i oktober
Medlemsfest i oktober
Julpyssel i november

VAL 19 september - Röstlokal på Bolmsö
Även om Bolmsö och Tannåker vid detta val är i samma valdistrikt
som Angelstad så kommer det att gå att rösta på Bolmsö den 19 september.
Det blir på samma sätt som vid senaste EU valet med sk. Förtidsröstning på särskilda röstmottagningsplatser. Det går att förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet
För Bolmsö-Tannåker är det Bolmsö skola som är platsen för Förtidsröstning. Öppettiderna där är kl. 9 -12 och kl. 14-18
Vad det innebär att förtidsrösta:
För att förtidsrösta måste man ha med sig både id-handling och röstkort. Den som inte har någon id-handling kan låta någon annan person
intyga väljarens identitet. Den person som intygar måste då visa en idhandling.
Den som vill kan ge en kandidat en särskild personröst. Det gör man
genom att sätta ett kryss i rutan framför kandidatens namn på valsedeln. Man får bara personrösta på en kandidat.

Personrösterna används i första hand för att bestämma vilka personer
som ska utses för att sitta på mandaten (platserna) som varje parti fått
Vid valet 2006 var valdeltagandet 91,61% till riksdagsvalet i vårt
område. Vi hoppas på stort valdeltagande även denna gång.
Röstmottagarna

Välkomna!
Tannåkers Bgf
14
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Deckare på Bolmsö den 31.07.2010
Det var ett spännande spel mel lan Tannåkers och Bolmsö
veteranlag i fotboll.
Mycket fort kunde Bol msö göra tre mål, även det fjärde kom fort.
Men Tannåker gav inte upp och gjorde också ett par mål. Efter
första halvlek stod det 4 – 3 till Bolmsö. Skulle Tannåker kunna
komma tillbaka i spelet? Spänningen steg. Plötsligt gjorde
Tannåker ett mål, nu var allt öppet igen. Nej, Bolmsö slog tillbaka och tog över ledningen igen, 5 – 4. En hård boll från
Tannåker flög mot Bolmsö. Mål, HURRA, nu stod det 5 – 5. Kort
därefter kunde Tannåker göra ett mål till och övertog nu ledningen. Fem mål hade nu Bol msö och Tannåker sex. Ja, vad hade
hänt? Tannåker kunde, efter att ha kämpat si g tillbaka, vända
spelet och ta hem veterancupen till Tannåker. Spelet var slut,
Tannåker hade vunni t med 6 – 5 mot Bolmsö veteranlag.
Mark Munro, Teammanager från Tannåker, hade även i år kunnat ställa upp ett trevligt veteranlag.

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus
Söndag 5/9 kl . 9.30 Gudstjänst, Kristina Gustafsson
Torsdag 9/9 kl. 18.30 En ny termin för scouterna bör jar.
Söndag 19/9 kl. 10.00 Gudstj änst, Kristina Gustafsson.
Nattvard, sång av ”Jonsbodagänget ”
Välkomna!

Tannåkers Pingstkyrka
Sön 5 sept kl . 11.00 Församlingsmöte.
Sön 19 sept kl . 11.00 Barnvälsignelse. Stig-Göran Lindhe

Äta, sova, slita, dö.
Finns det mer i livet?

Ett stort TACK till båda veteranl agen, Bolmsö och Tannåkers,
för att ni spelade så bra och så FAIR. Det var roligt att se det
här spelet.

Gå en ALPHA kurs nu till hösten!
Alpha är en grundkurs i kristen tro.
Inga frågor är för stora eller för små. Inga gi vna svar finns!

I år spelade min pojke Sebasti an Alpheus med i Tannåkers
veteranlag. Hans pappa Kall e, som spelade med förr a året,
hade skadat si tt knä. Vi kommer tillbaka nästa år , 2011.

Prova-på-kväll tisdagen den 7 september kl. 18:30 i Jonsboda
missionshus.
Vi bjuder på middag!

Marianne Alpheus
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För mer information kontakta pastor Kristina, 070 6341126
eller Mark Munro 073 5158080.
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Välkomna till Tannåkers Byg degård Åsarna
den 28/9 kl 19.00

Tannåker

Riksteatern visar då
GRÅT INTE MER CECILIA
Regissör: Karl Seldahl (son till Sven Wollter)
Skriven av Kristina Lugn
COUNTRY O WESTERN MUSICAL!!!
Inträde: 100:-/per person
50:-/barn o studerande
70:-/om du har scenpass
Fika kommer att säljas.
Biljetter kan förköpas på Havannamagasinet i Ljungby.
Se annons i Smålänningen.
VÄLKOMNA
TANNÅKERS BYGDEGÅRD

By och Torpvandringar i Hovs rote

Bolmsö
OBS!

Den sista gången är framflyttad en vecka, så årets sista vandring blir söndagen den 29/8 kl. 14.00. Saml ing i Bjurka.
Ta med fikakorgen till eftermiddagsfikat och kanske en f ällbar
stol att sitta på vid genomgångar na.
Välkomna önskar
Bolmsö
Hembygdsförening
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Programblad Bolmsö - Tannåker september
Ons 1
Lör 4
Sön 5

Mån 6
Tis 7

Ons 8
Tor 9
Lör 11

Sön 12
Mån 13
Tis
Ons
Fre
Lör
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14
15
17
18

19.30
10.30
13.30
09.30
11.00
18.00
19.00
19.00
19.30
17.00
18.00
18.30
19.30
18.30
08.30
09.00
09.00
18.00
19.00
18.00
19.30
18.00
19.30
19.00
15.00

Pilates, Skolan.
Filosofi-café, Tannåkers café.
Dopgudstjänst, Bol msö kyrka, Gustafson.
Jonsboda mi ssionshus, Gudstjänst, Kristina
Gustafsson.
Tannåkers Pingstkyr ka, Församlingsmöte.
Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund.
Grabb, Skolan.
Höststart Rödakorset, Sjöviken.
Aerobic, Skolan.
Bolmsö skytteför ening, arbete på korthållsbanan.
Promenad, Skol an
Jonsboda mi ssionshus, ALPHA kur s.
Pilates, Skolan.
Jonsboda mi ssionshus, Scouter na börjar.
Metartävling, Bron.
Bolmsö skytteför ening, fältskjutning korthåll.
Vintervila, Perstorpsgården.
Gudstjänst, Bol msö kyrka, Eklund.
Grabb, Skolan.
Bibelstudium, Bolmsö församlingshem.
Aerobic, Skolan.
Promenad, Per storp.
Pilates, Skolan.
Älgjaktslagsmöte, Åsar na.
Dopgudstjänst, Bol msö kyrka, Eklund.

Programblad Bolmsö - Tannåker september
Sön 19 05.30
09.00
09.15
10,00

11.00
19.00
Mån 20 18.30
Tis 21 14.00
Ons
Fre
Lör
Sön

22
24
25
26

19.30
08.00
15.00
09.15
10.00

18.00
19.00
Mån 27 19.30
Tis 28 14.00
19.00
Ons 29 19.30

Havsfiskeresa.
VAL, Bolmsö skola.
Mässa, Bol msö kyrka, Eklund.
Jonsboda mi ssionshus, Gudstjänst, Kristina
Gustafsson, Nattvar d, sång av
“Jonsbodagänget ”.
Barnvälsignelse. Stig-Göran Lindhe.
Grabb, Skolan.
Aerobic, Skolan.
Dagledigträff, Tannåkers församlingshem,
Cittraknäpparna medverkar.
Pilates, Skolan.
Veckomässa i Tannåkers kyrka.
Dopgudstjänst, Bol msö kyrka, Skoog.
Gudstjänst, Bol msö kyrka, Fall.
Bolmsö skytteför ening, Föreningsmästerskap,
Mauser.
Mässa, Tannåkers kyrka, Gustafsson.
Grabb, Skolan.
Aerobic, Skolan.
Promenad, Tannåkers församlingshem.
Riksteatern visar Gråt inte mer Cecilia, Åsarna.
Pilates, Skolan.
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