Resa till Bakken/Helsingør/Louisiana/Strøget för alla
Bolmsøbor
Förra årets resa blev en sådan succé att vi kör en snarlik resa även denna gång!
Boka lördagen den 16:e augusti för sockenrådets resa till Danmark. Vi reser med
Kenneth Petersson som lovat ta lika väl hand om oss som han gjorde förra året. Bussen kommer att stanna till för inköp utanför Helsingør på vår resa mot Bakken - faktiskt världens äldsta nöjesfält! De som hellre vill besöka Lousiana kan göra det då vi
ändå passerar detta längs Strandvejen. För de som hellre vill till Køpenhamn så fortsätter bussen in till Køpenhamns centrum.
Denna resa är för alla bolmsöbor som är intresserade av en trevlig dag i god gemenskap. Alltså för alla åldrar, ung som gammal. Sockenrådet subventionerar resan, så
barn upp till 15 år åker gratis och vuxna betalar 100 kr per person. I mån av plats kan
även andra få följa med.
Anmälan görs genom att betala in avgiften till BG 5850-5959, ange personernas
namn, även barnens. För att kunna ordna med storlek på buss(ar) måste vi ha Din
anmälan senast fredagen den 1:e augusti.
Du som flyttat till Bolmsö under 2008 och anmäler sig till resan, kommer få åka med
GRATIS! På detta sätt vill vi hälsa alla nyinflyttade lite extra välkomna till Bolmsö.
8.00
Avresa från Bolmsö kyrkby.
Påstigning längs vägen mot bron.
10.00-10.30
Färja Helsingborg-Helsingør.
11.00-12.30
Besök på ett shoppingcenter då man
kan shoppa eller äta egen matsäck.
12.30
Avresa mot Louisiana och Bakken
via Strandvejen.
13.00
Stopp på Louisiana för de som önskar. Resten åker vidare mot Bakken.
Louisiana har öppet till kl. 18, men vi
bestämmer en tid då bussen hämtar
på Louisiana för transport till Bakken. Kanske 16-tiden är lagom för
hämtning. Alltså kan man besöka
båda platserna för dem som så önskar.

13.30-19.00
Bakken
14.00-18.30
Köpenhamns centrum/Strøget
18.30
Avresa mot Bakken från Köpenhamn/
Tivoli. (På Tivoli visas just nu den
världsberömda utställningen ”Bodies”,
www.bodiescopenhagen.dk)
19.00
Hämtning på Bakken.
22.00-22.30
Hemma på Bolmsö igen
Tiderna är ca-tider

BOLMSÖ SOCKENBLAD
NR 242 JULI 2008
Sommarlov!
Hej på er alla bofasta och sommarbesökande bolmsöbor. Som så många
av er fastboende vet så är jag lärare och har nu från och med 19 juni till 11
augusti sommarlov. Det fanns en tid då man sa att det finns tre skäl att bli
lärare; nämligen juni, juli och augusti! Ganska ofta får man följande fråga
av folk man möter:
-Jobbar verkligen ni lärare heltid? Jag har hört att ni bara undervisar 16
timmar i veckan. Vi andra jobbar ju 40 timmar i veckan?
Ibland är man på hugget och förklarar att vi faktiskt jobbar 35 timmar i
veckan på skolan och 10 timmar i veckan hemma- alltså 45 timmar i veckan i genomsnitt för att jobba in loven. Ibland när man är trött för att man
just den veckan kanske jobbat 55 timmar svarar man:
-Nädå, vi har det sååå bra och jag kan inte fatta att inte ALLA vill bli lärare
och att det inte är kö in till lärarutbildningen! En annan favorit är:
-Jo, vi undervisar 16 timmar i veckan, men tror du att Katarina Sandström
som läser nyheterna på rapport bara jobbar en halvtimme om dagen, dvs.
då vi ser henne jobba?
Ytterligare en vanlig fråga som min fru får när personer söker mig vid kl.
17-18 och jag inte är hemma:
-Va? Är han inte hemma än? Han är väl lärare?
Ja, så kan det låta emellanåt.
Nu till en lite rolig vits om lärare som min morfar (bonde) gillade att berätta
för min far som också var lärare:

VÄLKOMNA ÖNSKAR
BOLMSÖ
SOCKENRÅD

NÄSTA MANUSSTOPP
Fredagen den 11 juli kl. 12.00
Bidrag kan lämnas i brevlådan i Bollsta märkt sockenblad
eller e-postas till manus@bolmso.se
Bolmsö Sockenblad nr 242 Utgivare: Bolmsö sockenråd

Det var en bonde som blev allvarligt skadad och fick ta emot en stor blodtransfusion. När han kom hem från sjukhuset sa han:
-Jag kan inte begripa varför jag blivit så slö. Jag vill bara lata mig. Han
ringde doktorn och då berättade han att bonden av
misstag fått motta lärarblod…
Ha nu en skön sommar alla bolmsöbor:
Glöm inte Köpenhamnsresan!
Lars-Uno

VI ÄR BOLMSÖ SOCKENRÅD

Bolmsö församling

Lars-Uno Åkesson, ordf, Bollsta

940 63

Eva Kristiansson, vice ordf, Hov

941 70

Susanne Ingemarsson, sekr, Lunnagård

941 41

Kurt Karlsson, kassör, Granholmsvägen

862 78

Tommy Björkman, Västerås Nedregård 6

171 65

Anders Olsson, Hov

911 13

Malin Thestrup, redaktör, Kyrkbyn

911 85

TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad

Gudstjänster
6 juli
13 juli

kl 09.15
kl 18.00

20 juli
26 juli

kl 09.15
kl 17.00

Övrigt
10 juli

kl 19.00

Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka
Gudstjänst, Eklund, sammanlyst
till Tannåkers kyrka
Mässa, Gustafsson, Bolmsö kyrka
Sång och musikgudstjänst, Bolmsö
kyrka. Se annons Sommarkyrkan

Bolmsö Sockenråd

Sommarkyrkan, Se annons Sommaar
kyrkan

Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i
Bollsta eller e-postas till manus@bolmso.se

Brevlådan i Bollsta och mailboxen töms
klockan 12.00 den aktuella dagen för
manusstopp!

Kyrktaxi
Besök Bolmsö sockenråds hemsida på

Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933
Beställes dagen innan

http://www.bolmso.se

Tannåkers sockenråds hemsida

Välkomna!
Bolmsö kyrkoråd

http://hem.passagen.se/tannaker
2

19

Sommarkyrkan på Bolmsö
Torsdagen den 10 juli kl 19.00
”Harmony Strings” från Dänningelanda och Växjö spelar och sjunger.
Samling vid Näsets hamn. Medtag fikakorg och något att sitta på,
Parkera vid Näsets ladugård och promenera ner till hamnen. Vid dåligt väder träffas vi i Näsets ladugård.
Lördagen den 26 juli kl 17.00
Sång- och musikgudstjänst i Bolmsö kyrka. Sångmedverkan av Bernt
Svensson och Bo Glembring. Thomas Gustafsson.
Torsdagen den 7 augusti kl 19.00
i Perstorpsgården. ”Humorn och skrattet håller dig frisk!” Kåseri med
Sven Sturesson, Halland. Vi samlas på logen, medtag fikakorg.
Torsdagen den 28 augusti kl 19.00
Surströmmingskväll i Lagan - gemenskap över gränserna. Resa i egen
bil. Tänk på vännen och grannen, samåk gärna!

Välkommen! Bolmsö Församling

BOLMENDAGEN I TANNÅKER
Tannåkers Diversehandel, Kulturakademin, Bolmenbygdens
Kulturförening & allas vår Janne ”Räser” hälsar er alla välkomna
till
Bolmendagen 2008
lördagen den 26 juli kl. 10 - 16.
På programmet står mopperally, musikunderhållning med såväl
nya som gamla förmågor, tipspromenad, korvgrillning mm.
Caféet har öppet och serverar kaffe och hembakat.
På kvällen bjuds det musik & allsång.
Mer information kommer – håll ögonen öppna!
Hjärtligt välkomna!

Sommarkyrkan i Tannåker
Kyrkan och församlingshemmet är öppna enligt följande dagar och tider
under veckorna 29, 30 och 31. Måndag – onsdag samt fredag kl. 11.00 - 16.00.
Lunchandakt i kyrkan kl. 12.30
På torsdagskvällar under aktuell period bjuder vi på musik i kyrkan kl. 19.00.
Obs tiden! Då är församlingshemmet öppet kl. 16.00 – 22.00
Torsdag 17 juli kl. 19.00
Psalmkväll med Thomas & Olle och den sjungande församlingen.
Kom och önska dina favoritpsalmer!

1 X 2

Torsdag 24 juli kl.19.00
Dragspel och sång med Mikael och Mikaela Brorsson, Karlshamn
Torsdag 31 juli kl. 19.00
Sång och musik med Hanna Gustafsson och Anna Heverius
Tannåkers församling
hälsar Er alla välkomna med tillönskan om en
skön och trevlig sommar!

BOLMENDAGEN 26 juli
Hela programmet för Bolmendagen 2008 finns att läsa på
www.bolmensweden.com
Enligt annons i Smålänningens sommarguide

Kyrkorådet
3

HAR DU KÖPT DEN POPULÄRA CD-SKIVAN
som dokumenterar Tannåkers Hembygdsförenings
50-åriga historia?
Det är inte för sent.
Skivan med drygt 300 foton från
föreningens verksamhet med folk
från både då och nu, tidningsurklipp, utdrag ur
protokoll, kassaböcker och gästböcker, ljudinspelningar och en hel
del annat.
Skivan ger dig underhållning, tillbakablickar och minnen från gångna tider till idag. Den är ett värdefullt dokument inför framtiden
och en skatt för alla som vuxit upp, bor eller känner någon i Tannåker med omnejd.
Pris 100 kronor.
Beställ hos:
Majken Lööf
Sara Karlsson

Bokbussen kommer - OBS! Sommartidtabell!
onsdag 2/7
Skällandsö
Skällandsö/Lunden
Kåraberg

15.00-15.15
15.20-15.35
15.40-15.50

Övriga platser besöker bokbussen först i augusti!

Under Bolmendagen är det våffelservering
i Bolmsö Hembygdspark
Under Bolmendagen, sista lördagen i juli, är du välkommen till Bolmsö
Hembygdspark. Stugorna är öppna och det är våffelservering i
parken.
Nytt för i år är att vi flyttat ner skolföremålen från skolhusboden till
Prästgårdsboden i Hembygdsparken.
Välkomna till oss, vi har öppet kl 10-17 denna lördag den 26 juli.

tel. 0372-930 60
tel. 0372-930 62

PERSTORPSGÅRDEN

Vill du köpa boken ”Bolmsö – Smålands största ö”
finns den också till försäljning i Hembygdsstugan.
Bolmsö Hembygdsförening

Perstorpsgården är öppen för visning efter beställning 15 maj-15 sep.
Följande söndagar är gården öppen 14.00-17.00:
6, 13, 20, 27 juli
3, 10, 17 augusti
På Bolmendagen den 26 juli är gården öppen
10.00-16.00
ÅRETS TEMA
”Mor Lovisa, 60 år sedan hon dog”
4

TILL SALU
MC, Kawasaki Z 500 -80
MC, Kawasaki KMX 125 -97
Båt, styrpulpet 6 meter, typ Ryds samt båtmotor Yamaha 55 hk med
lång rigg
Donald Carlsson, Håringe
Tel 0372-910 00 eller 070-6891038
17

Fortsättning ”sommar i sagobygden”

”EVA I HOV”

24 augusti kl 15.00 NU ÄR VI NÄRA TROLLEN
Berättelser med Anna Lilljequist och Marina Sundström
Plats: Dallekulle
Entré: 60:-, barn 20:Medarrangör: Torpa hembygdsförening

BRUD I ÅR?
Jag hjälper Er så att det blir så vackert
som ni vill att det ska vara denna dag.

27 augusti kl 19.00 BERÄTTARCAFÉ
Kom och lyssna till spännande berättelser med Ann-Karin Ånman, Marina Sundström
och Anna Lilljequist! Angelstads kyrkokör kommer att ta ton. Har du själv något att
berätta får du entréavgiften tillbaka.
Plats: Angelstad sockenstuga
Entré: 50:-, barn 20:- inkl kaffe & dopp.
Medarrangör: Angelstads kyrkokör

Välkommen med din beställning
av blomsterarrangemang för olika tillfällen!
Eva Kristiansson, Hov Bolmsö
Tel. 0372-941 70

Livets första högtider, Dop och Konfirmation
Kring detta tema planerar Bolmsö Hembygdsförening att göra en utställning,
vi behöver er hjälp med material till detta.
Om du har dopklänning, dopminne eller annat kring dopet som vi kan visa
upp, kontakta någon av oss i styrelsen.
Detsamma gäller konfirmationskort eller gamla skolkort.

Våffelcafé
Sjöviken, Bolmsö

Vi vill inte ha några saker nu, utan bara inventera vad som finns och vad vi
kan få låna när det blir aktuellt.

8 onsdagar i sommar
serveras
våfflor och kaffe
kl 18.30-21.30

Hör av dig till:
Eva Johansson, Solsätra, Kyrkbyn, tel 910 28
Britta Kristiansson, Hov, tel 910 50
Anna-Lena Wiktorsson, Bo, tel 910 24
Helén Johansson, Lida, tel 941 49
Solveig Carlsson, Håringe, tel 910 00
Kenneth Petersson, Brogården, tel 910 71
Olle Josefsson, Perstorp, tel 911 55
Kurt Karlsson, Granholmsvägen, tel 862 78
Rolf Nilsson, Kärragård, tel 941 36

Vi började den 25 juni och slutar den 13 augusti.
Välkommen
Bolmsö bygdegårdsförening

Bolmsö Hembygdsförening
!
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Antikt och kuriosa
Denna sommar har vi tänkt att ha öppet i vår lilla bod
i Walléns ladugård i Hov, Bolmsö.
I första hand söndagar kl 13-17,
men andra tider kan också förekomma.
Vi har en cykel på uppfartsvägen med en öppetskylt
och finns den där är du välkommen att göra ett besök.
Vi har porslin, möbler, kläder, leksaker, böcker, tavlor,
prydnadssaker, linne, mattor, motionscykel,
diverse verktyg och mycket, mycket mer.
Anette och Magnus W

På Bolmendagen, lördagen den 26 juli,
har vi öppet mellan klockan 10.0010.00-16.00
PINGSTKYRKAN TANNÅKER
Vi tar en sommarpaus under juli. Vi ser nu fram emot att kyrkan snart
är ommålad med de ursprungliga färgerna.
Ha en skön sommar och välkomna åter i höst!
JONSBODA MISSIONSFÖRSAMLING, GUDSTJÄNSTER I JULI
Sön 6
Lör 12
Sön 20.

Gudstjänst kl. 9:30 Kristina Gustafsson. Ta med fikakorg
Grillkväll i Lilla Gavlö. kl. 18:00. Ta med egen mat för grillning.
Andakt.
Gudstjänst med äventyrstema kl. 11:00 med Mark Munro

Fortsättning ”sommar i sagobygden”
12 augusti kl 18.00 FLOTTFÄRD MED OSTKAKA
Färden går med flotte från Ljungby till Berghem. Under färden bjuds på berättelser
och ostkaka. Berättare: Marina Sundström. Start från Ljungby nedanför Kungsgatan
mellan Insdustribron och Gängesbron. Hemfärd i bil ca kl 20.00
Pris: 350:-, barn 250:- inkl flottfärd, ostkaka och taxiresa.
OBS! Endast förköp, tel 0372 14855 senast 7 augusti. Minst 10 st, max 20 st.
Arr. Sagomuseet och Den grymme kocken
13 augusti kl 19.00 FRU AGUNDA PÅ AGUNDABORG
Per Gustavsson berättar om en helig fru, hedniska riddare och om den tid då Vår Herre vandrade omkring på jorden. Plats: Agundaborg, Agunnaryd. Medtag gärna kaffekorg! Entré: 50:-, barn 20:Arr. Sagomuseet och Agunnaryds hembygdsförening
17 augusti kl 14.00 FINNS DET SPÖKEN?
Slöjd- och berättarcafé för barn mellan 7 och 12 år. Medverkande: Karin Nilsson och
Erika Wallin. Plats: Riksdagsmannagården, Alvesta.
Samarrangemang mellan Sagomuseet, Smålands museum och Alvesta kultur & bibl.
17 augusti kl 14.30 SILVERSKIMLAR OCH GULDFUXAR
Hästberättelser på Huseby
Lena Pettersson och Meg Johnson berättar vid Statarmuseet på Huseby Bruk.
Programmet ingår i den entréavgift som betalas för att komma in på området (40:-,
barn 20:-)
Plats: Huseby Bruk
Medarrangör: Huseby Bruk
17 augusti kl 15.00 I KREATURENS SPÅR…
En vandring längs fägatan i Hörda med visning av den renoverade snickerifabriken,
där det också finns möjlighet att köpa kaffe.
Sture Andersson, Hörda, berättar om stenrösen, byggnader m.m. och Eva Andersson, Sagomuseet, bjuder på skrönor och berättelser.
Vandringen är ca 6 km lång.
Samling vid Missionshuset, Hörda.
Entré: 60:-, barn 20:-Medarrangör: Hörda byförening
24 augusti kl 14.00 EN BERÄTTARE OCH EN SMED
Snid en spik och lyssna på berättelser om oärliga, duktiga, otäcka, snälla och elaka
smeder.
Berättare: Karin Nilsson, smed: Ulf Magnusson
Plats: Smedjan, Dansjö Gård
Fri entré
Medarrangör: Smålands Museum och Alvesta kultur & fritid
Fortsättning nästa sida

Alla välkomna!
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Välkommen till
Gårdshuset!

Fortsättning ”sommar i sagobygden”
30 juli kl 18.00 LAGANS GLÖMDA OCH GÖMDA HISTORIA
En cykeltur i spåren efter drakar och skatter, troll och kyrkklockor i och kring Lagans
samhälle. Guide: Per Gustavsson. Samling kl. 18 i Hembygdsparken, Lagan.
Medtag kaffekorg. Entré: 50:-, barn 20:Arr. Sagomuseet, Berga hembygdsförening och Lagans samhällsförening
31 juli kl 19.00 MED FOLKVISEORD I SAGOTON
Visor och berättelser med Lena Pettersson, Karin Ernstson och Johan Svensk.
Plats: Stackudden, Pjätteryd (skyltning från Pjätteryds kyrka). Medtag gärna kaffekorg
Entré: 60:-, barn 20:Arr. Sagomuseet, Pjätteryds hembygdsförening och Älmhult kultur och fritid
3 augusti kl 16.00 FLOTTFÄRD MED OSTKAKA
Färden går med flotte från Ljungby till Berghem. Du bjuds på ostkaka och berättelser.
Berättare: Lena Pettersson
Start från Ljungby nedanför Kungsgatan, mellan Industribron och Gängesbron.
Hemfärd i bil ca kl 18.00. Pris: 350:-, barn 250:- inkl flottfärd, ostkaka och taxiresa.
OBS! Endast förköp, tel 0372 14855 senast 31 juli. Minst 10 st, max 20 stycken.
Arr. Sagomuseet och Den grymme kocken
6 augusti kl 19.00 NÄR ARVID I ÖSHULT SKULLE HÄNGAS PÅ GALGBACKEN I
HAMNEDA
Per Gustavsson berättar om brott och straff. Entré: 50:-, barn 20:-. Kaffeservering.
Hamneda Gästgivargård. Arr. Sagomuseet och Hamneda hembygdsförening
7 augusti kl 19.00 HÖJDARKVÄLL MED TOPPBERÄTTELSER
Sagobygden är allt annat än platt. Denna kväll tar vi oss upp på höjder med en sägenomspunnen historia. Högarör mellan Ljungby och Kånna: Bengt Göran Söderlind
berättar om skatter och drakar. Trollröret i Lyåsa längst norr ut i Alvesta kommun:
Monika Eriksson berättar om Smickelbergskitta och annat oknytt.
Taxåxklint vid sjön Möckeln: Per Gustavsson berättar om mordiska krigare, farliga
troll och vackra sjöjungfrur.
Medtag gärna kaffekorg!
Entré 50:-, barn 20:Arr. Sagomuseet, Kånna hembygdsförening, Lyåsa Rotes Intresseförening, Slätthögs
hembygdsförening, Alvesta kultur & bibliotek, Älmhult kultur och fritid

Fortsättning nästa sida
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Den lilla butiken på Östergård.
Här kan du finna gammalt som nytt.
Loppisgrejor, antikviteter, begagnade hästgrejor,
samt även nya presentartiklar att ge bort till någon eller
skämma bort sig själv med.
I mån av tillgång även ägg från
frigående höns.

Öppettider: Nästan alltid, bara vi är hemma.

Välkommen!
Mia Johannesson med familj

Bolmsö Tannåkers Rödakorskretsar önskar En Skön Sommar!
Vi har tillsammans i Tannåkers församlingshem färdigställt 72 stycken
babypaket som lämnats över till katastroflagret för vidare transporter
ut i världen.
Samma dag fick eleverna i 5-6:an instruktioner i hjärt-lung räddning
som Bolmsö Tannåkers kretsarna har sponsrat.
Vi vill påminna om att Bolmsökretsen har ett ”bröd-kak lotteri” på
Bolmen-dagen den 26 juli i Perstorpsgårdens ladugård.
Alla som vill slippa baka, kom och pröva lyckan.
VÄLKOMNA. /Styrelsen
7

E.ON INFORMERAR
OM STRÖMFÖRSÖRJNING TILL BOLMSÖ
Vad gäller strömförsörjning till Bolmsö så kommer en av luftledningarna att vara i drift tills vi har den nya stationen Roen i drift samt att pågående projekt blivit genomförda. Matning till ön idag sker också via
kabeln som ligger utmed bron. Det är denna kabel som i framtiden
kommer att mata hela ön.
Vi har tänkt rasera bägge luftledningarna samtidigt även om den ena
just nu är tagen ur drift.
Anledningen till att vi gör på detta sätt är att vi vill ha
lite olika möjligheter att mata ön från befintlig Roen
så länge vi har övriga friledningar i drift.
Henrik Swenningsson, E.on.

TACK!
Vi i Bolmsö sockenråd vill rikta ett stort Tack till Eva och Tommy
Kristiansson för att vi på nationaldagen fick ha sockenrådets sommarfest i ert underbara båthus.
Vi önskar också övriga bolmsöbor en skön och avkopplande sommar!

Fortsättning ”sommar i sagobygden”

15 juli kl 18.00 Flottfärd med ostkaka
Färden går med flotte från Ljungby till Berghem.
Du bjuds på ostkaka och berättelser. Berättare: Eva Andersson
Start från Ljungby, nedanför Kungsgatan mellan Industribron och
Gängesbron. Hemfärd i bil ca kl 20.00
Entre: 350:-, barn 250:- inkl. flottfärd, ostkaka och taxiresa
OBS! Endast förköp, tel 0372-148 55, senast 9 juli
Arr. Sagomuseet och Den grymme kocken
19 juli kl 18.00 Där vägar möts
Per Gustavsson berättar, därefter spelar familjen Lundbäck upp till dans.
Vägla Vilostenar, Hallaryd. Entré 60:-, barn 20:-.
Arr. Sagomuseet, Hallaryds hembygdsförening och Älmhult Kultur och fritid
22 juli kl 19.00 BERÄTTARCAFÉ
Kom och lyssna till spännande berättelser med Monika Eriksson och Lena Pettersson. Har du själv något kul att berätta får du entréavgiften på 50:- tillbaka, barn 20:Kaffe med dopp ingår i priset. Hembygdsgården Sundet.
Arr. Sagomuseet och Vittaryd-Dörarps hembygdsförening
23 juli kl 19.00 GUIDAD VANDRING I SAGOMUSEETS TRÄDGÅRD
Guide och berättare: Monika Eriksson. Plats: Sagomuseets trädgård
Entré: 60:-, barn 30:Arr. Sagomuseet
27 juli kl 15.00 KÄRLEK
Ritva Starck berättar Det var en gång.....
Plats: Stackudden, Pjätteryd (skyltning från Pjätteryds kyrka). Medtag gärna kaffekorg! Entré: 50:-, barn 20:Arr. Sagomuseet och Pjätteryds hembygdsförening och Älmhult kultur och fritid

Bolmsö sockenråd
Fortsättning nästa sida
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Sommar i Sagobygden
Välkommen att besöka något av våra evenemang i Sagobygden!
2 juli kl 19.00 Den heliga Birtes källa
Sånger och berättelser med Kiki Sandström och Anna Lilljequist
Sankta Birtes källa, Ryssby
Entre: 50:-, barn 20:Arr, Sagomuseet och Ryssby hembygdsförening
3 juli kl 19.00 Berättarcafé
Kom och lyssna till spännande berättelser med Mikael Thomasson,
Saga Alexandersson, Britt Eklind och Marina Sundström.
Har du själv något kul att berätta får du entréavgiften på 50:- tillbaka, barn 20:-.
Kaffe med dopp ingår i priset.
Sommarhemmet Sundet
Arr. Sagomuseet och Bergaortens Missionsförsamling
6 juli kl 16.00 Flottfärd med ostkaka
Färden går med flotte från Ljungby till Berghem.
Du bjuds på ostkaka och berättelser. Berättare: Anna Lilljequist
Start från Ljungby, nedanför Kungsgatan mellan Industribron och
Gängesbron. Hemfärd i bil ca kl 18.00
Entre: 350:-, barn 250:- inkl. flottfärd, ostkaka och taxiresa.
OBS! Endast förköp, tel 0372-148 55, senast 3 juli. Min 10 st, max 20 st
Arr. Sagomuseet och Den grymme kocken
9 juli kl 18.00 Knutteresa
Vi inbjuder dig som åker MC att kl. 18 komma till Sagomuseet i Ljungby och där få en
karta som du kan använda till en kvällsutflykt på din MC. Du får även en liten tävlingstalong för att svara på några enkla frågor vid de olika kontrollstationerna.
Färden går via några sägenomspunna platser i Ljungby kommun. Vid målet (som är
inomhus) finns några berättare och du serveras en kopp kaffe och en våffla. Vi delar
även där ut ett hemligt pris.
Berättare: Saga Alexanderson och Bengt Göran Söderlind
Du betalar 50:- per person och då ingår berättarna och kaffe med våffla.
Arr. Sagomuseet

Fortsättning nästa sida
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KOM OCH STÖD ISLANDERS!
Berättelser och musik i sommarkväll. Utescenen Ljungby Gamla Torg
Kl 19.00. FRI ENTRÈ. Tag gärna med något att sitta på!
7 juli
I drömtid
Esmeralda Moberg gräver i folkmusikskatten och förvillar sig på uråldriga stigar mot
framtiden. Berättande ballader blandas med akuta improvisationer. Esmeralda vill
gärna att publiken tar med sig sina favoritdikter - kända eller egenskrivna så att hon
får tonsätta dem direkt på scen.
14 juli
Bland präster, knektar och vanligt folk
Sanna, nästan sanna och helt osanna historier med Harald Lenadersson
21 juli
FattigSveriges fattigast period – Luffarepoken
Hönsalöotta och Snacke-Per från Luffarmuseet
28 juli
Skrönor och visor
Från Smålands mörka skogar och Sörmlands djupa sjöar
Karl-Gunnar Malm och Gunnar Källström
4 aug
Vart vägarna bär
Meg Johnson och Lena Pettersson

TACK
Alla ni som var med och arbetade eller besökte Midsommarfirandet i Bolmsö
Hembygdspark.
Bolmsö Hembygdsförening

TACK
Vi tackar Ljungby Bredband som sponsrat Bolmsö bygdegård Sjöviken med
bredband.
Bolmsö Bygdegårdsförening
GRATTIS!
Pontus Lööv Bolmsö IF har blivit uttagen till Västervikslägret i fotboll för 14
åringar. Genom att tagit sig vidare från två uttagningsläger tidigare har han
nu lyckats komma till Västervikslägret som är på fyra dagar. 16 st spelare
från Ljunngby,Markaryd och Älmhults zonen är nu uttagna och har chansen
att komma med i Smålandslaget! Stå på dig Pontus kämpa hårt, ge allt och
ha kul.
GLADA FOTBOLLSHÄLSNINGAR / SPELARNA I BOLMSÖ IF!!
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Programblad Bolmsö - Tannåker JULI 2008

OBSERVERA DET TIDIGA DATUMET FÖR MANUSSTOPP!
Bidrag som ni vill få publicerade i augusti månads sockenblad
måste lämnas in senast fredagen den 11 juli klockan 12.00.

Ons 2
Sön 6

Ons 9
Tor 10
Fre 11
Lör 12
Sön 13
Ons 16
Tor 17
Sön 20

Ons 23
Tor 24
Lör

18.30
09.15
09.30
11.00
14.00
18.30
19.00
12.00
18.00
14.00
18.00
18.30
14.00
19.00
18.00
09.15
11.00
14.00
18.30
19.00

26

10.00
15.30
17.00

Sön 27
Ons 30
Tor 31

14.00
18.30
19.00
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Våffelcafé i Bolmsö bygdegård, Sjöviken till kl. 21.30
Gudstjänst, Fall. Bolmsö Kyrka
Gudstjänst, Gustafsson. Jonsboda Missionsförsamling
Gudstjänst, Fall. Tannåkers Kyrka
Perstorpsgården öppen för visning till kl 17.00
Våffelcafé i Bolmsö bygdegård, Sjöviken till kl. 21.30
Sommarkyrkan på Bolmsö, ”Harmony Strings”,
Näsets loge
MANUSSTOPP SOCKENBLADET
Grillkväll, Andakt. Jonsboda Missionsförsamling (L. Gavlö)
Perstorpsgården öppen för visning till kl 17.00
Gudstjänst, Eklund. Tannåkers Kyrka
Våffelcafé i Bolmsö bygdegård, Sjöviken till kl. 21.30
Slåttergille, Bolmsö Hembygdspark
Sommarkyrkan i Tannåker. Psalmkväll, Tannåker Kyrka.
Mässa, Gustafsson. Tannåkers Kyrka
Mässa, Gustafsson. Bolmsö Kyrka
Gudstjänst med äventyrstema. Jonsboda Missionsförsamling
Perstorpsgården öppen för visning till kl 17.00
Våffelcafé i Bolmsö bygdegård, Sjöviken till kl. 21.30
Sommarkyrkan i Tannåker, Dragspel och sång, Tannåker
Kyrka
Bolmendagen
Dopgudstjänst, Gustafsson. Tannåkers Kyrka
Sommarkyrkan på Bolmsö, sång– och musikgudstjänst,
Bolmsö Kyrka
Perstorpsgården öppen för visning till kl 17.00
Våffelcafé i Bolmsö bygdegård, Sjöviken till kl. 21.30
Sommarkyrkan i Tannåker, Sång och musik, Tannåker
Kyrka

Anledningen till det tidiga datumet beror på att
tryckningen av bladet annars kolliderar med semesterledighet.
GLAD SOMMAR ÖNSKAR REDAKTÖRERNA FÖR
SOCKENBLADET!

Slåttergille i Bolmsö Hembygdspark
Välkomna med på slåtter i Bolmsö Hembygdspark torsdagen den 17
juli från kl 14.00.
Alla är välkomna, både du som med en lie kan hjälpa oss att slå av
gräset, men också du som med räfsa kan räfsa ihop det och inte
minst du som vill hjälpa till att bära bort det långa gräset.
Efter färdigt arbete bjuder Hembygdsföreningen på kaffe och kaka.
Välkommen både du som varit med innan och du som vill komma för
första gången
Bolmsö Hembygdsförening
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