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Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 

 

http://www.bolmso.se 
 

Tannåkers sockenråds hemsida 

 

http://www.tannaker.org  
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 För alla ekonomiska bidrag till  Bolmsö sockenblad 
 

Sockenrådet har Bankgiro nummer  

5850-5959 
 

Bolmsö Sockenråd 

NÄSTA MANUSSTOPP  
15 April 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 

 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 275 april 2011 

 

 

Nu har våren kommit till Bolmsö för jag har sett ett trevligt 

vårtecken, och nu menar jag inte vädret. Fotbollsträningen har 

startat inför sommarens drabbningar! Bolmsö IF har i år ett 

fotbollslag för barn som är runt 10 år, som kommer att spela 

seriespel och möta lag från närliggande orter. Vi har även  

fotbollsträning för yngre barn som eventuellt kommer att spela 

enstaka matcher i sommar. I sommar kommer vi dessutom,  

liksom förra sommaren, att anordna fotbollsskola. 

 

Vår förening bildades 1983 och har genom åren bedrivit  

fotbollsverksamhet med varierande resultat... Fast trots att det 

inte alltid gått så bra har vi alltid fortsatt att kämpa på! Många 

är de som varit med och spelat fotboll och vi väntar med  

spänning på att vi också kommer att fostra en ”Zlatan”. Vårt 

syfte med verksamheten är dock inte att tjäna pengar utan att 

erbjuda alla barn i Bolmsö-Tannåker möjligheten att spela  

fotboll. Under förra året började vi även med gymnastik för de 

yngre barnen vilket har varit populärt. För vuxna kan vi  

erbjuda innebandy på söndagar. 

 

Till sist en hälsning till alla barn och ledare i vår förening. Ni 

är jätteviktiga och vi ser fram emot en härlig fotbollssäsong. 

Bollen är rund. 

 

Bolmsö IF gm/ 

Magnus Elisson, ordförande 
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Redaktör för Bolmsö sockenblad 
Susanne Lööw, Hornstrand tel. 911 01   
      E-post: manus@bolmso.se 

 

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd 
Vi jobbar med Grönt boende som går vidare i ett nytt delprojekt. 

Vill ni ha information eller vill vara med så ring eller maila Gitte  

telnr 941 05 eller gitte@bakarebo.se . 

 

Vill ni åka till Danmark igen? Vi vet inte riktigt om det går att genom-

föra i år. Pengarna räcker inte till eftersom tryckkostnaden tar så 

mycket. Vi vill gärna ha era åsikter. Om ni vill så skriv till insändarsi-

dan och säg vad ni tycker. År ni beredda att betala vad det kostar? 

Vi skulle gärna vilja bjuda barnen under 15 år att åka gratis. Men just 

nu har vi inte pengarna till det.  

 

Vill er förening skriva förstasidan? skriv till manus@bolmso.se eller 

lämna i vår brevlåda i Bollsta  

Vi är Bolmsö Sockenråd 
Ordförande 
Susanne Ingemarsson, Lunnagård  tel.  941 41     
      E-post: susanneilund@ljungby.nu 
Vice ordförande 
Gitte Östrup, Bakarebo     tel. 941 05     
      E-post: gitte@bakarebo.se 
Kassör 
Kurt Karlsson, Granholmsvägen  tel. 862 78     
      E-post: kurt.karlsson@bolmso.se 
Sekreterare 
Maria Granlund, Granholmsvägen          tel. 941 31     
      E-post: maria.granlund@ljungby.nu 
Ledamot 
Claes Gauffin, Ängarna    tel. 941 56     
      E-post: rgauffin@hotmail.com 
Ledamot 
Anders Olsson, Hov    tel. 911 13     
      E-post: anders.olsson@bolmso.se 
Ledamot 
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn   tel. 911 22     
      E-post:  fredrik.bjornkvist@omnicab.se 
 
      Riktnumret till samtliga är 0372 
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Bolmsö församling  
    
Gudstjänster 
 3 april kl 09.30 Gudstjänst, Gustafsson, Bolmsö förs. hem 
10 april       kl 09.30 Sammanlyst ekumenisk gudstjänst,, Fyhrlund,   
                                          Dewitz, Tannåker 
16 april kl 13.00 Dopgudstänst, Bolmblad, Bolmsö kyrka 
17 april kl 09.30 Gudstjänst, Gustafsson, Bolmsö förs. hem 
18 april kl 19.00 Passionsgudstjänst, Fyhrlund, Bolmsö förs.  
    hem 
21 april kl 18.00 Mässa, Fyhrlund, Bolmsö kyrka 
22 april kl 11.30 Gudstjänst, Fyhrlund, Bolmsö kyrka 
24 april kl 09.30 Gudstjänst, Fyhrlund, Bolmsö kyrka 
25 april kl 11.00 Mässa, Gustafsson, sammanlyst till 
    Dörarps kyrka 
 

Övrigt 

5 april kl 14.00 Daglediga, Tannåkers förs. hem 
    ”Blommor” Anders Rodin 
11 april kl 18.00 Bibelstudium, Bolmsö förs. hem 
14 april kl 18.00 Symöte hos Birgitta Gunnarsson 
17 april kl 08.00 Kyrkfrukost, Bolmsö förs. hem 
28 april kl 17.30 Bibelstudium, Bolmsö förs. hem 
    OBS! Tiden 
 

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

 
Kyrktaxi 

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

 
Välkomna!  

mailto:gitte@bakarebo.se
mailto:manus@bolmso.se
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                       KYRKFRUKOST 
                            Bolmsö kyrkoråd inbjuder till  

                            Kyrkfrukost  
på Palmsöndagen den 17 april kl 8.00 

 
Överskottet tillfaller 

Fastekampanjen 2011 
 

Rubriken på kampanjen – ALLT för att utrota hungern – syftar på allt 

det som vi gör, tillsammans med partners runt om i världen, för alla 

människors rätt till mat. Men det handlar också om ALLT som gös här 

hemma för att samla in pengar, opinionsbilda och påverka, för att utro-

ta hungern i världen. Det handlar om att baka kakor och ordna loppis. 

Arrangera konserter eller basarer. Skramla med bössor, samla in kol-

lekt, väva mattor, ordna församlingsaftnar, dela ut foldrar.  

Det spelar ingen roll vad du gör – bara gör det. 

Varenda krona räknas! 
(utdrag ur ärkebiskopens brev till oss alla) 

 
 

Kom och bidra med det just du kan! 
 

Välkomna! 
Kyrkorådet 

 

PROGRAM  BOLMSÖ SKYTTEFÖRENING APRIL 
    
Lördag 2/4 Föreningsmästerskap /  
  Avslutning       från 09.00    Bolmsö skola 
 
Se även www.bolmso.se/skytte 
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Nu är det dags 

 

för vårens 

 

fönsterputs! ! 

 
50% avdrag för fönsterputs i RUT-avdrag 

 
 

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

 
 

www.glasklarputs.com                    

"Kärlek enligt Platon, Kirkegaard och Sartre".   
 

Fifosoficafé, den 9 april kl 10:30-12:30 

i Tannåkers affär. Ledare Ingrid Munro  
Alla Välkomna! 

http://www.bolmso.se/skytte
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Gudstjänster i Jonsboda Missionshus 
 
 

Söndag 10/4 09.30     Gudstjänst i Tannåker kyrka 
                 Thage Drewiths, Sven-Åke Fyhr-                     
                 lund Sång: Jonsbodagänget  
 

Lördag 16/4  09.00      Städdag med fika  
 
Påskdagen 24/4 11.30 Mässa i Tannåker kyrka Sven-     

   Åke Fyhrlund Kyrkokören och  
   Jonsboda sångare 

Lördag 30/4 20.00      Valborgsmässofirande vid Gavlö     
     strand Tal av Linda Andersson,  
     Lagan 

       Välkomna! 

        

                                        
      Öppet för bokning  

                                       under tiden 
                                        15 maj – 15 september 

 
Söndagsvisningar  

10, 17, 24, 31 juli 2011 kl 14.00-17.00 
är det öppet med guider 

 
 

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

070-55 941 91, Mats Ingemarsson 0372- 941 41 

 
 

Se också www.bolmso.se med länk till Perstorpsgården 
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Vårstädning i Bolmsö Hembygdspark 
 

Lördagen den 16 april hoppas vi att många har möjlighet att komma 

till Bolmsö Hembygdspark kl 09.00 för att göra snyggt nu på våren. 

 

Vi räfsar upp de gamla löven, plockar pinnar, rensar stuprören och ser 

till att det blir snyggt i parken inför sommarsäsongen. 

 

När vi är klara blir det kaffe med dopp i den gamla Prästgårdsbodens 

kök. 

 

Ni som har funderat på att hjälpa till, men det har inte blivit av, nu är 

det dags! Och ni är väldigt mycket välkomna. Tänk på att ta med er en 

räfsa och arbetshandskarna. 

 

Med förhoppning om många deltagare som gör att jobbet går snabbt 

 

Bolmsö Hembygdsförening 

 
 

Gymnastikavslutning 
  

Den 27 april är det gymnastikavslutning 
för alla grupperna. Vi samlas vid  
Bolmsö skola kl 19:00 för en  
härlig promenad. Efter promenaden  
äter vi en bit god mat och har ett  
kort årsmöte.  
 

Alla hjärtligt Välkomna. 

http://www.bolmso.se
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TYCK TILL! 

Vill du också ”tycka till”??          Maila till manus@bolmso.se 

Varför var jag en av de som startade utgivningen av Bolmsö Socken-

blad och även skrev de första 100 numren? 

Det fanns egentligen bara en enda orsak. 

Med det rika föreningsliv som Bolmsö hade var det oundvikligt att 

kollisioner uppstod. Deltagarna  skulle ju räcka till åt alla. 

På den tiden var det lättare på ett sätt, alla visste att kyrkan ordnade sitt 

på söndagar och torsdagskvällar, gympa var det på onsdagar osv. 

Om någon kollision var på gång, försökte vi att lösa det innan kallelser 

och inbjudningar gick i tryck. Alla hjälptes åt att försöka flytta och 

dona sina program. 

Det var ju betydligt enklare då, verksamheten på Bolmsö och Tannåker 

har ju vuxit, men vi är inte fler som kan vara med på arrangemangen. 

Eftersom jag ser i bladet att det är ideliga kollisioner, så har jag ett 

tips. 

Eftersom de flesta som anordnar något har tillgång till Internet så vore 

det väl enkelt att på Sockenbladens hemsidor göra en gemensam arran-

gemangskalender. Så fort man skall anordna något skriver man in det 

och på det sättet ser alla vilka dagar som är upptagna. Vad tycker ni? 

 

Undrar 

Birgitta Wallén 

Vill ni ha ny telefonkatalog?  

 

Vi funderar på att göra en som kan finnas på hemsidan och i så fall  

gemensam för Bolmsö och Tannåker.  

 

Givetvis kommer den också att finnas i pappersform för dig som vill 

ha den så. Säg vad du tycker på insändarsidan eller till någon av  

oss i sockenrådet. Skicka in uppgifter till telefonkatalog@bolmso.se 
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PÅSKDAGEN den 24/4  kl. 11-17 

öppnas logdörrarna för en ny säsong. 
 

Därefter har vi öppet alla 

SÖNDAGAR kl. 11-17 t.o.m. 25/9. 

 

Trots en vinter med besvärlig kyla och snö har en 

hel del förnyelse skett i den Wallénska ladugården. 

Utställningsytan är nu över 600 m² och till sä-

songsöppningen är golv, väggar och lagerhyllorna 

välfyllda. Kanske finner just du den antikvitet du 

länge sökt efter eller den där lilla ”unika” prylen du 

saknat och detta oftast till ett verkligt fyndpris! 

 

Välkommen hälsar 

 

 Anette   

 

www.bolmsoloppis.se 

 

 

 

 

 

 

ANTIKT & LOPPIS i HOV  

mailto:telefonkatalog@bolmso.se
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ÅRSMÖTE 
  

Medlemmar i Bolmsö norra fiskeförening hälsas 

välkomna 

till årsmöte i Bolmsö församlingshem  
onsd. 6/4 kl 19:00. 

 

O:B:S: Styrelsen samlas kl. 18:30 

 

VÄLKOMNA! 

Boliviakväll i Jonsboda missionshus 1/5 18:00 

 

Jörgen Wrengbro berättar om gatubarnen  

och barnhemmen.  

Javier och Jimena som är föreståndare  

medverkar med bilder och  

personliga och inspirerande  

berättelser.  

En kväll för alla som vill höra  

att det finns hopp även för de  

mest utsatta       

 
Läs mer på www.barnensraddningsark.com   
Välkomna! 

Upphittat 

 

 Ett örhänge med en liten ring har hittats mellan  

Jägaregården och Ainas hus. 

Återfinns hos Marion  och Richard telefon nr 58 74 02  
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Årsmöte i Bolmsö IF 
 

Söndagen den 3 april klockan 14.00 

Bolmsöskolans matsal 

 

Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar 

                Enkel förtäring 

 

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna. 

Styrelsen   

Vi behöver slanor och störar 
 

Hankagärdsgården utmed Bolmsö hembygdspark behöver lagas och 

bytas. 

Nu när det börjar våras har ni kanske möjlighet att gå ut i skogen och 

se om ni har material att skänka oss, vi är mycket tacksamma för allt vi 

kan få. 

Slanorna skall vara av gran (helst undertryckt) och 3 meter långa 

Störarna helst i ene och 2,5 meter långa. 

 

Hör av dig till någon i styrelsen om du har material du kan skänka oss 

 

Bolmsö Hembygdsförening 

 

STORTVÄTT 
 

Det går bra att hyra vår stora tvättmaskin och torktumlare som 
finns i Bygdegården. 

Kontakta Håkan eller Anna-Lena Wiktorsson  
för bokning och nyckel. 

Tel 0372-910 24 eller 070-559 10 24 
 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

http://www.barnensraddningsark.com
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Bokbussen kommer! 

 
torsdag  14/4    onsdag  20/4 
Färle   14.20-14.35 Skällandsö  15.15-15.30 
Granholmsvägen 14.40-15.00 Skällandsö/Lunden 15.35-15.50 
Håringe   15.10-15.30 Flahult   16.35-16.50 
Bolmsö kyrkby  16.10-16.30        
Perstorp  16.35-16.50      torsdag  28/4 

Österås   17.00-17.15 Hölminge  15.05-15.20 
Tannåker affär  17.25-17.40 Tjust   15.35-15.50 
     Stapeled   16.25-16.40 
     Skogshäll  16.45-17.00 
 
 

                             Till Bolmsö skola den 11/4  

Tannåker Pingstkyrka 
 

 2- 3 april Bibelstudiehelg med Israelkännaren Folke Josefsson. Sång och      

       musik. 
       Servering på lördagskvällen. 
 

Lörd. 2 april kl.18. Bibelstudiekväll med Folke Josefsson. Servering  
Sönd. 3 april kl.11 Bibelstudie med Folke Josefsson. 
 

Sönd.10 april kl. 9.30 Ekumenisk gudstjänst i Tannåkers kyrka med 
        missionär Thage Drewitz 

 

Påskdagen 24 april Församlingsmöte hos Ulla-Britt 
 

Alla varmt välkomna! 

Promenader April månad. 
 

Tisdagen den 12 april Tannåkers församlingshem  klockan 14.00 

Därefter dragning i affären på mars månads motionskort  

tiden för dragning ca klockan 15.00. 

 

Tisdagen den 19 april Skolan klockan 14.00. 

 

Tisdagen den 26 april Perstorp klockan 14.00. 

 

Välkomna Kajsa.  
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Valborgsmässoafton på 
Bolmsö 2011 

 
 

Lördagen den 30 april 2011 
 
Kl 19:30  Valborgsmässobålet tänds 
  Sång av Tannåker-Bolmsö kyrkokör under ledning  
  av Olle Heverius 
 
Tal av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson, Torpa 
 
Kaffe och ostkaka i Bolmsö Bygdegård  (Årets Bygdegård 2010) 
 
Musikframträdande på scen 

 
 

Välkomna önskar Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Söndag 1 maj 

Välkommen till Bolmsö Bygdegård för att hjälpa 
till med den årliga 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 längst tid. 

 

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 hjälpa till. Allt för att vi skall fortsätta hålla 
vår Bygdegård i bra skick. 
 

Välkomna önskar  
Bolmsö Bygdegårdsförening / Styrelsen 
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Rödakorskretsen Bolmsö Tannåker. 

 

Inbjuder medlemmar till en liten resa den 9 april  

klockan 9.00 från Bolmsö färjeläge. Vi åker till  

Gnosjö för att besöka " Gnosjöhjälpen". Gemensam  

buss.  Självkostnadspris 50 kronor. Hemresa ca  

klockan 13.00. Ring Kajsa tel: 941 18 om Du vill  

följa med (före den 7 april.) 

 

Bolmsö Tannåkers Rödakorskrets. 
  

Månadsmöte i april. Vi träffas i Tannåkers församlingshem  

den 4 april klockan 19.00- 21.00. Inbjuden gäst denna  

kväll är Margareta Andersson som är ordförande i  

Silute föreningen Ljungby, vi kommer att få veta  

lite om deras arbete i Silute. Denna kväll behöver 

 vi inte kopp och dopp. 

 

Välkomna Styrelsen / K.S. 

 

Nu är det åter dags för KRUKVÄXTAUKTION 

  

Vi träffas tisdagen den 3 maj kl 19.00 hos  

Ann-Christin Bolin på Kullen. Som vanligt  

får ni gärna ta med lite inne- eller uteväxter  

som kan pryda våra hus eller trädgårdar. 

Vi bjuder på fika. 

  

 

Alla är hjärtligt välkomna 

  

Centerhalvorna  

tel:94118
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Vårkonsert 13/4 kl 19 
med Bolmenbygdens elever 

på musikskolan, i Bolmsö 

bygdegård Sjöviken. 

”The Strikers” som övar i  

Sjövikens replokal spelar upp  

liksom ”lilla blåsorkestern”.  

Fika serveras och det bjuds även på en kort presentation av  

sommarens teater. Välkomna! 

 

Årsmöte sönd 17 april kl 14 
I år blir det inga extravaganser utan ett kort och effektivt årsmöte  

med lite fika innan vi drar igång med repetitionerna. Hittills har vi  

övat i skolan men i april och framåt är det Sjöviken som gäller. 

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! 

 

Sommarteater i Perstorp 
Det blir 25 lokala kändisar och ett gäng musiker som intar scenen, 

eller rättare sagt, gårdsplanen vid Perstorpsgården och spelar  

föreställningen ”Det osar katt! 

 

Det blir premiär 26 juni och fyra föreställningar; 28 juni, 30 juni, 2 juli 

och 3 juli. OBS! Inga extraföreställningar den här gången! 

 

Det är vår största satsning hittills. Hör av dig till Anton, Magnus,  

Lotta eller Irene om du vill hjälpa till i någon arbetsgrupp. 

 

Irene 0372-91113, 070-6791113, irene@proveus.se 

Magnus 0372-94131, 070-2704571, magnus.elisson@ljungby.nu 

Lotta 0372-94177, 070-6794177, liselott.johansson@hotmail.com 

Anton 0372-94137, 070-2952442, d_hunter@hotmail.com  

Mats, Alexander, Rosalina, Eva-Marianne & Solveig 

 

Medlemskap för 2011 Bg: 5861-4868 

100:- för vuxna och 50:- för ungdomar (7-20 år) 

http://bolmso.se/kulturforeningen.php 

mailto:irene@proveus.se
mailto:magnus.elisson@ljungby.nu
mailto:liselott.johansson@hotmail.com
mailto:d_hunter@hotmail.com
http://bolmso.se/kulturforeningen.php


  

 

Programblad Bolmsö -  Tannåker april 2011 

Fre  1  

Lör  2 09.00 Föreningsmästerskap/Avslutning Bolmsö   

   skytteklubb, Bolmsö skola 

  18.00 Bibelstudiekväll, Tannåkers Pingstkyrka   

Sön  3 09.30 Gudstjänst Gustafsson,  Bolmsö förs. Hem 

  11.00 Bibelstudie, Tannåkers Pingstkyrka 

  11.30 Mässa Gustafsson, Tannåkers kyrka 

  14.00 Årsmöte Bolmsö IF, Bolmsö skola matsalen 

  19.00 Grabbgympa 

Mån  4 10.00 Barn och föräldragrupp, Tannåkers förs. Hem 

  19.00 Månadsmöte Rödakorskretsen, Tannåkers förs. hem 

  19.30  Aerobics 

Tis  5 14.00 Dagledigträff i Tannåkers förs. Hem, medverkan  

   av Anders Rodin, Janssons Blommor 

Ons  6 19.00 Årsmöte Bolmsö norra fiskeför, Bolmsö förs hem 

  19.30 Pilates 

Tors  7  

Fre  8     08.00 Veckomässa Tannåker 

Lör  9    10.30 Filosoficafé, Tannåkers affär, Ingrid Munro 

Sön 10 09.30 Ekumenisk gudstjänst Tannåkers kyrka,    

   Fyhrlund, Tage Drewitz. Kyrkkaffe 

  19.00 Grabbgympa 

Mån 11 10.00 Barn och föräldragrupp, Tannåkers förs. hem 

  18.00 Bibelstudium, Bolmsö förs. hem 

  19.30  Aerobics 

Tis 12 14.00 Tisdagspromenad, Tannåkers förs. hem 

Ons 13 19.00 Vårkonsert Bolmenbygdens elever, Sjöviken 

  19.30 Pilates 

Tors 14 18.00 Symöte hos Birgitta Gunnarsson 
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Programblad Bolmsö -  Tannåker april 2011 

Lör 16 09.00 Städdag med fika, Jonsboda Missionshus 

  09.00 Vårstädning Bolmsö hembygdspark 

  13.00 Dopgudstjänst, Bolmblad, Bolmsö kyrka   

Sön 17 08.00 Kyrkfrukost Bolmsö förs. hem 

  09.30 Gudstjänst Gustafsson,  Bolmsö förs. Hem 

  14.00 Årsmöte Bolmenbygdens kulturförening, Sjöviken 

  19.00 Grabbgympa 

Mån 18 10.00 Barn och föräldragrupp, Tannåkers förs. hem 

  19.00 Passionsgudstjänst, Fyhrlund, Bolmsö förs. hem 

  19.30  Aerobics 

Tis 19 14.00 Tisdagspromenad, Bolmsö Skola 

Ons 20 19.30 Pilates 

Tors 21 18.00 Skärtorsdagsmässa, Fyhrlund, Bolmsö kyrka 

Fre 22 09.30  Gudstjänst, Fyhrlund, Tannåkers kyrka 

  11.30   Gudstjänst, Fyhrlund, Bolmsö Bolmsö kyrka 

Lör 23    

Sön 24  09.30  Gudstjänst, Fyhrlund, Bolmsö kyrka 

  11.30 Påskdagsmässa, Fyhrlund, Tannåkers kyrka 

  19.00 Grabbgympa 

Mån 25 11.00 Mässa, Gustafsson, sammanlyst till Dörarps   

   kyrka 

  19.30  Aerobics 

Tis 26 14.00 Tisdagspromenad, Perstorp 

Ons  27 19.00 Gymnastikavslutning/Årsmöte för alla grupper,  

   Bolmsö skola 

Tors 28 17.30 Bibelstudium, Bolmsö förs. Hem  OBS! tiden 

Fre 29   

Lör 30 19.30 Valborsmässofirande Bolmsö Bygdegård 

  20.00 Valborg vid Gavlö, Jonsboda Missionshus 
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