
 

 

 

 

 
 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 373 jUlI/AUGUSTI 2019 

Hej alla Bolmsöbor! 

 

 

 

Sockenråden och Näringslivsgruppen kommer att jobba vidare med 

utvecklingsprojektet "Serviceort Tannåker" och vi tre ordföranden 

ska träffas och sätta samman en skrivning om syfte och mål med 

projektet, dels vara tydliga med vad vi vill dels använda som ett be-

slutsunderlag för att eventuellt bilda ett bygdebolag som i första 

hand ska användas för att driva utvecklingsprojektet. Inne i bladet 

kan ni läsa lite om föreningsmässan som Ljungby kommun ordnade 

i Ljungby Arena den 27 april. 

Det var allt för denna gång, detta är ju ett dubbelnummer så nästa 

förstasida kommer i septembernumret. Nu ser jag mest fram emot 

att kunna börja handla i Tannåker igen (hoppas ni gör det också) 

men jag ser också fram mot en fin sommar med gott umgänge, god 

mat & dryck och utvecklande samtal, vi ses! 

 

 

 

Trevlig sommar! 

Anders Olsson 

ordf i Bolmsö sockenråd 



 

 

 Vi är Bolmsö sockenråd 

Anders Olsson, Hov 
anders.olsson@bolmso.se 

ordförande 
070 538 00 35  

Susanne Ingemarsson,  
Tjust Lunnagård  
susanneilund@bolmso.se 

vice ordförande 
070 559 41 91   

Britta Johansson, Boo 
britt_aj@hotmail.com 

sekreterare 
0372-911 82, 073 356 54 11 

Claes Gauffin, Ängarna 
cgauffin@live.com 

kassör 
0372-941 56 

Monica Johansson, Backegården 0372-941 95 

Carina Bolmblad, Uddarna 
carina.bolmblad@gmail.com  

070 856 20 13 

Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn 
fredrik.bjornkvist@omnicab.se 

0372-911 22 

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

Redaktör för bladet:  
Sara Karlsson, Tannåker Klockaregård 2 
manus@bolmso.se                         070 344 61 05  

AKTUELLT: 
 

Det är en förmån att sockenbladet delas ut till både bofast och gäst! 

Vi är beroende av att ni som läser bladet ger oss ett bidrag till tryck-

kostnaden. 

 

Bankgiro 5850-5959 

Swish  123 240 81 77 

 

Bolmsö Sockenråd  
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Våra öppettider:  

Torsdag  12.00-18.00 

Fredag - Söndag 10.00-16.00 

eller enligt överenskommelse! 

Välkommen 

Tannåker butik föt sakletare 

Tannåker Skogshyddan  

341 96 Ljungby, tel. 0768667074 

Instagramkonto sakletare_tannaker 

Sommarcafé 2019 
 

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 servera just den onsda-

gen i sommar. Välkomna! 

Alla intäkter går tillbaka till Bolmsö Bygdegård Sjöviken. 

 

Datum för Sommarcafé 2019 är: 

3, 10, 17 , 24 och 31 juli,  

7 och 14 augusti. 

Vi håller öppet mellan 18:30-21:00 

  

Varmt Välkomna 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Onsdag 3/7, 28/8, 25/9.. Torsdag 22/8 ….  

Skällandsö 15.05—15.20 Färle 14.00 - 14.15 

Jonsboda 15.25—15.40 Granholmsvägen 14.20 - 14.35 

Flahult  16.40—17.05 Håringe 14.50 - 15.05 

Torsdag 8/8, 5/9 ….. Bolmsö kyrkby 15.45 - 16.00 

Stapeled 15.20 - 15.35 Perstorp 16.10 - 16.25 

Skogshäll 15.40 - 15.55  Österås 16.30 - 16.45 

  Tjust 17.00—17.15 

 

Höstterminen  

med Tannåker-Bolmsö gymnastikförening  
 

startar i gymnastiksalen måndag 2 sep kl 19,30  

med cirkelträning Erik Lööw  

 

Onsdag 4/9 kl 19,30 pilates Monica Johansson  

Fredag 6/9 kl 17,30 Tabata Lillan Papp  

Söndag 8/9 kl 19.00 Mixgympa Monica Johansson  

Varmt välkomna till en ny termin båda nya och ” gamla” medlemmar !  

Boka in söndagen den 8 september 

då det blir Walk of Hope i Sjöviken kl 11-14. 

Insamling till barncancerfonden, tipspromenad 

med fina priser.  

Servering av mat och fika. 

Varmt välkomna!!  

Bolmsö Tannåker gymnastikförening och 

Bolmsö bygdegårds förening.  
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Tannåker Bolmsö Gymnastikförening  
 

Sommarträning på fotbollsplanen tisdagar kl 18.00 från 7 

maj till 30 juli . 

Nya deltagare är varmt välkomna !! 
 

Medlemmar tränar för vårens medlems avgift ,  

nya deltagare betalar 50 kr per gång el 350 kr  

och blir medlemmar samt får fortsätta träna  

under  höstterminen. Barn/ ungdomar t.o.m.  

åk tre på gymnasiet 100 kr per termin.  

 

Frågor ring 070 738 82 32 Annika 

Ekologiska och KRAV- godkända grönsaker säljas hemma i 

Stapeled på Bolmsö. Vi tar emot beställningar också. 

Välkomna! 
 

Under juli och augusti skördas gurka, tomat, vitlök, bönor, 

zucchini, gräslök, broccoli, aubergine, paprika, pumpa m.m. 

Kolla mer info på Facebook ”stapeledsträdsgård”  

Öppet tid: Alla dagar kl.9-20 under säsongen. 

*Vi tar gärna emot betalning via Swish 070 8574 315 
Kontakt: Makiko Jonsson 

Stapeled 1 ,341 93 Bolmsö 

Tfn: 0372 80 159, Mob: 070 857 43 15 

greenmaki@hotmail.com 
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Församlingarna i TANNÅKER, BOLMSÖ 

inbjuder till sommarkyrka och musik 2019.  
 

TANNÅKER 
Tannåkers sommarkyrka 1 - 26/7  
Tannåkers sommarkyrka är öppen för besök 1 - 26 juli.  I församlings-
hemmet serveras våfflor och kaffe med hembakat måndag, tisdag, ons-
dag, fredag kl. 13-18, torsdagar 16-21.30.  
På torsdagskvällarna blir det musik i kyrkan kl. 19.00. 
4/7 Mari Gustavsson, numera kantor i Stenbrohult och Sofia Ihrström, 
Urshult, bjuder på ett mycket lättlyssnat program med somrigt innehåll. 
11/7 Sara Lundbeck, Älmeboda, Enna Lundbeck, Osby, Olof Lundbeck, 
Hallaryd och Amelie Åkesson, Väckelsång presenterar folkmusik, visor, 
folkliga koraler, andligt och klassiskt. Sång, dragspel, flöjt, gitarr, kontra-
bas och slagverk. 
18/7 Jazz i Baljan, välkänt jazzband i våra bygder, Svängig och medryck-
ande musik utlovas denna kväll. 
25/7 Lindbergarna med läsarsånger i högre växel, Sång, gitarr, klavia-
tur, dragspel och trummor. 
  
 

BOLMSÖ 
Lördag 27/7 Bolmendagen, Sjöviken Bolmsö  

Kl. 18.00 Lindbergarna sjunger och spelar. 

Kl. 19.30 Island Country sjunger och spelar.  

Söndag 28/7 kl. 16.00 Sjöviken Bolmsö     

Sång, musik och andakt med Lindbergarna, Ove o Wenche Stålenbring, 

Lars-Uno Åkesson, Sven-Åke Fyhrlund m.fl. 

Torsdag 8/8 kl. 19.00 Bolmsö kyrka ”Den nya dagen gryr” 
Från Habo kommer Linda Sandström, sång och flöjt och Marcus Nordin, 
sång, piano och dragspel. Musiken drar åt jazz och visa när de framför 
egna tonsättningar med texter av b.la Karin Boye och Atle Burman.  

 
”Musiken är en gåva, en skänk av Gud, och giver jag henne                              

näst teologin den högsta äran.”  M Luther 
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Tannåkers Tennisklubb 
Tennisbanan är nu öppen för spel i Tannå-
ker.   
Bokning sker på plats i stugan bredvid ba-
nan. Information om priser och medlem-
skap hittar du där eller på vår Facebooksi-
da. 
Sök: Tannåkers Tennisklubb.  Nytt för i år 
är att det går att betala med swish.  
Ha en trevlig tennissommar! 
Tannåker TK 

 

(Kul fakta:  I år har Tannåker TK funnits i 50 år!) 

Bolmsö Bygdegård Sjöviken 
 

Så är sommaren igång och serveringen på onsdagar i Sjöviken, välkomna! 

Vissa kvällar finns det mer än våfflor att köpa, testa gärna utbudet. 
 

Bolmendagen kommer det att servera lunch på lördagen den 27 juli, kanske 

även på söndagen den 28/7. Se vår Facebooksida samt annonspelaren vid vä-

gen. 
 

Det finns plats i bygdegården på Bolmendagen om det är någon förening eller 

företag som vill visa upp sig. Kontakta i så fall Solveig Carlsson. 
 

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”. 

Medlemsavgiften är 100:- i inträdesavgift och årsavgiften är för närvarande 

noll kronor. 
 

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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Skrönor från davramål te meraftanskaffe allastans ifrå 

 

berättade av Pelle Olsson och Saga Alexanderson 

10 augusti kl 16 i Perstorpsgården  

Medlemmar i Berättarnätet Kronoberg inget inträde 

 övriga betalar 50 kr. Fika kan köpas på plats. 

Evenemanget ingår i Sagomuseets sommarprogram 

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakors-

krets 

 

Månadsmöte 

2 september kl 18-20 Bolmsö församlingshem 

Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe 

Vi planerar för Bössinsamlingen och Auktionen 
 

AKTUELLT 

Bolmendagen 

Kom och köp lotter i vårt brödlotteri. Lotterna kostar 10 kr för 4 lotter. 

Vi finns i Hov i det lilla lusthuset. 
 

Bössinsamling 

Under september månad får du ett besök av en av våra rödakorsare. 

Insamlingen går till VÄRLDENS BARN. Snälla se till att du har kon-

tanter hemma eller använd Swish: 070 269 11 29 och märk det VB 
 

Auktion 

Datum för auktionen blir 16 november kl 16 i Sjöviken 
 

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 rö-
dakorskrets 
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Spionageresa 15/8 till Femtinge Teaterloge -  
Den unika teatern på landet! 
 

Drömmen om Folkparken  
tar dig till glansdagarna under 50-, 

60- och 70- talet! En nostalgitripp 

med mycket musik. I pausen kan 

man ta en svängom på dansbanan 

eller spela på chokladhjulet. https://anderssonbyman.se/ 

Torsdagen 15 augusti kl 17 samlas vi vid affären för  

samåkning. Kulturföreningen bjuder på resan och enkel fika 

på vägen, för medlemmar.  

Biljettpris: 230:- (under 15 år 120:-) betalas på plats,  

kontant eller Swish. Anmälan senast 15/7:  

sandra.carlsson@bolmso.se eller sms 070 58 91199 
 

Framöver  

1. På Bolmendagen finns kulturföreningen i Sjöviken 

som medarrangörer. 

2. Blue Christmas i Sjöviken BlueNecks 23 novem-

ber. 

Kom med och spåna! 
Vi samlar och sammanställer material som händelser och 

stolliga historier, mer eller mindre sanna, för att få ihop en 

revy. Meddela Irene 070-6791113 att du vill vara med. 
 

Öppna möten 
Välkomna tisdagen 9/7 kl 18 i affären, därefter blir det 

ti 6/8, ti 3/9, må 30/9, ti 5/11 och ti 3/12. 

/Anna Maria, Irene, Mats, Mats, Rachelle, Sandra & Solveig 

 
Medlemsavgift 2019  
Unga 7-25 år: 50:- Vuxna: 100:- 

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

https://anderssonbyman.se/
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MÅNDAG 15 JULI 

LAGAN GK 
SLAGGOLF 

 

Alla fast/sommarboende på Bolmsö 

Anmälningsavgift 50:- + greenfee 

Första start 9.00 

Pris i klass A, Hcp 0-18   

Pris i klass B, Hcp 18,1-36  

Pris bästa dam 

Anmälan till Bruno Edgarsson 

070/3191020, 0372/91020 

senast 12/7 

Bolmsöligan  hälsar 

 

VÄLKOMNA 

Söndag 26 maj 2019 var det EU-Val 
 

Det var 182 personer som röstade i röstningslokalen på Bolmsöskola. 

Tack för att ni kom till oss. 

Röstmottagarna 



 

 

Programblad  

sö 30/6 9.30 Mässa, Bolmsö kyrka 

ti 2 18.00 Gymnastikföreningen, sommarträning 

on 3  Sommarcafé Sjöviken 

to 4 19.00 Sommarkyrka i Tannåker, Mari Gustavsson 

  19.00 Våffelkväll i Dannäs, Familjekväll 

sö 7 9.30 Gudstjänst i Tannåkers kyrka 

  18.00 Predikan i Jonsboda missionshus 

ti 9 18.00 Gymnastikföreningen, sommarträning 

  18.00 Kulturföreningens öppna möte i affären 

on 10  Sommarcafé Sjöviken 

to 11 19.00 Sommarkyrka i Tannåker, 3x Lundeck o Åkesson 

  19.00 Våffelkväll i Dannäs, Berättare 

lö 13 18.00 Missionsförsamlingens grillkväll 

sö 14 18.00 Gudstjänst i Hångers missionskyrka 

må 15 9.00 Bolmsömästerskap Golf 

ti 16 18.00 Gymnastikföreningen, sommarträning 

on 17 10.00 Sunnerboskoj, Bolmsö skola (10-14) 

   Sommarcafé Sjöviken 

to 18 19.00 Sommarkyrka i Tannåker, Jazz i baljan 

  19.00 Våffelkväll i Dannäs, Musik 

fr 19  Bolmsö Old Stars spelar på Toftaholms herrgård 

lö 20 18.00 Mässa i Bolmsö kyrka 

ti 23 18.00 Gymnastikföreningen, sommarträning 

on 24  Sommarcafé Sjöviken 

to 25 19.00 Sommarkyrka i Tannåker, Lindbergarna 

fr 26 17.00 Jamsession i Perstorpsgården 

lö 27 9.00 Fisketävling vid bron (9-11) 

   Lunchservering i Sjöviken 

  10.00 Gudstjänst i Jonsboda missionshus 

 

 

Programblad  

lö 27 10.00 Loppmarknad i Bakarebo (10-17) 

  10.00 Loppmarknad på Åsarna (10-16) 

  10.00 Våffelservering , Bolmsö Hembygdspark (10-17) 

  11.30 Lindbergarna spelar vid Eklunds Metall 

   Lottförsäljning i Hov, Röda Korset 

  14.00 Musik vid Tannåkers affär 

  18.00 Lindbergarna i Sjöviken 

  19.30 Island Country, Sjöviken 

sö 28 10.00 Loppmarknad i Bakarebo (10-16) 

  16.00 Sång, musik och andakt i Sjöviken 

ti 30 18.00 Gymnastikföreningen, sommarträning 

on 31  Sommarcafé Sjöviken 

sö 4 9.30 Mässa i Tannåkers kyrka 

ti 6  Kulturföreningens öppna möte 

on 7  Sommarcafé Sjöviken 

to 8 19.00 Den nya dagen gryr, Bolmsö kyrka 

lö 10 16.00 Berättare i Perstorpsgården 

sö 11 10.00 Gudstjänst i Jonsboda missionshus 

  11.00 Gudstjänst i Bolmsö kyrka 

  14.00 Torpvandring i Skällandsö 

on 14  Sommarcafé Sjöviken 

to 15 12.00 Manusstopp för septemberbladet 

  17.00 Teaterresa med Kulturföreningen 

sö 18 9.30 Mässa i Tannåkers kyrka 

to 22 15.00 Symöte 

sö 25 9.30 Mässa i Bolmsö kyrka 

  10.00 Magasinsmöte på Dannäs säteri 

  16.00 Möte i Pingstkyrkan  

sö 1/9 16.00 Församlingsmöte i pingstkyrkan 

  9.30 Gudstjänst i Bolmsö kyrka 



 

 

Stöd Bolmsö Tannåker  
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 
Tack för ditt bidrag 
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STORT LOPPIS I BAKAREBO 

BOLMENDAGEN 27 JULI 
 

VI HAR ÄVEN ÖPPET PÅ SÖNDAGEN DEN 28 JULI. 

ÖPPET LÖRDAG 10.00- 17.00, SÖND 10.00-16.00 

MÅNGA SÄLJARE- VERKLIGA LOPPISPRISER. 

ALLT FRÅN ” GROVA RINGAR" TILL BÅT MED MOTOR. 

 

 

GÅRDSMUSEET ÖPPET. 

VI SYNS 

VARMT VÄLKOMNA 

INGER OCH WALTER 

SÄLJES 
Vi säljer våra gamla fönster 

5 st 2-luft 130x130 

1 3-luft 145x130 

1 1-luft 63x 130  

1 st takfönster 55x78 

Prisidé 50 kronor styck. 

 

Stig Bolin 

0372 910 90 
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tel:5309-2284
tel:123%C2%A0558%202663


 

 

 

 

KÖP LOTTER AV OSS,  VINN HEMBAKAT BRÖD  
 

Lotterna kostar 10 kr för 4 lotter. 

Vi har i år bara 1300 lotter, men 60 vinster 

Vi finns i Hov på Bolmsö, i det lilla  

lusthuset vid loppisen 

 
Tack alla som bakar vinster till lotteriet, ni har varit helt fantastiska när 
vi frågat om ni vill hjälpa till. Det är tack vare er vi kunnat öka vinster-

nas antal från 2018, då det var 40 vinster. Nu 2019 är det 60. 
 

Välkommen önskar Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 
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Bolmsö Hembygdsförening 
 

Tack för midsommarfirandet, oavsett väder mycket delta-

gare. 
 

Midsommarsöndagen var det planerat kyrkstigsvandring 

och då dessa rader skrivs innan midsommar så hoppas vi att det också 

blev verklighet. Vill tacka dem som arbetat för att detta åter igen kan 

bli verklighet med Kyrkstigsvandring och tack till de markägare som 

berörs. 

 

På Bolmendagen, sista lördagen i juli, är det öppet i stugorna i Bolmsö 

Hembygdspark. 

Vi har våffelservering kl 10-17 
 

I skrivande stund är det oklart vad det blir för tema på utställningen i 

år, men kom och se vad vi har tagit fram. 
 

Bolmsö Hembygdsförening 

 

 

 

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  

070 563 32 94 
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Torpvandring i Skällandsö 
 

söndag 11 augusti 

Samling vid Tannåkers bygdegård  

kl. 14.00 för samåkning 
 

Packa egen fikakorg och ta på bra skor. 

De flesta platserna når vi med bil,  

men det blir lite promenad också. 
 

Om vädret inte är med oss ställer vi in. 

Ring 070 344 61 05 om du är tveksam. 

 

Välkomna! 

Tannåkers hembygdsförening 

Bolmsö Old Stars spelar  på Toftaholms 

Herrgård den 19:e Juli. Grillkväll med 

svenska sommarklassiker och allsång. 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se


 

 

Torsdagsvåffelkvällar i Dannäs hembygdspark  
 

4 juli  FAMILJEKVÄLL Trollkarl Fredrik Karlsson, Comedy Magic, 

11 juli Saga Alexanderson berättar, Sant eller osant, avgör själv! 

18 juli Lena och Robert Storlind med familj underhåller med musik. 

Alla kvällar startar kl 19. Inget inträde.  

Efter underhållningen 

äter vi våfflor, kaffe/läsk och våffla 40 kr. 

Här kommer lite information om föreningsmässan som Ljungby kom-

mun ordnade i Ljungby Arena den 27 april. Det var Bolmsö bygde-

gårdsförening, Bolmenbygdens Kulturförening, Bolmsö Hembygdsfö-

rening och sockenråden i Bolmsö och Tannåker som deltog och vi de-

lade på två montrar om vardera 9 m2. Bygdegårdsföreningen visade 

utbyggnadsplanen och sålde Landlotter, Kulturföreningen hade bl a en 

SFI-snabbkurs (Smaulänska Fö Inflöttade) och visade också om tidiga-

re teaterproduktioner. Kulturföreningen hade också gjort en samman-

ställning av alla föreningar i Bolmsö-, Tannåkerområdet, mycket bra 

att kunna visa upp att det finns så många idéella verksamheter i byg-

den. Hembygdsföreningen visade upp sin verksamhet och en del foto 

och föremål. Sockenråden hade naturligtvis "Serviceort Tannåker" som 

sitt huvudtema. Det är ju vårt gemensamma (tillsammans med Närings-

livsgruppen Bolmens Östra Strand) utvecklings- och framtidsprojekt 

som i huvudsak kommer att handla om skola, all sorts service och hy-

resbostäder. Det var svårt att få grepp om hur många som var enbart 

besökare men det cirkulerade ganska mycket folk i arenan 

(gissningsvis en hel del utställare), i första hand en stund på förmidda-

gen men också en stund på eftermiddagen. Vi hade nog förväntat oss 

lite fler nyfikna politiker och kommunala tjänstemän men vi hade trots 

det en hel del människor på besök och framförallt hade vi både M- och 

C-kommunalråden på besök. Igge serverade en god buffé i arenarestau-

ranten och hade lite musikunderhållning till den så med den och alla 

intryck från dagen tror jag att de flesta av oss var mycket nöjda med 

föreningsmässan. 

 

Anders Olsson  
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Gymnastikföreningen vill säga ett stort tack till Bolmsö Fiber förening 

för ert ekonomiska bidrag till vår förening. 

Vilket möjliggör nya investeringar för att förnya och förbättra våra 

pass ännu mer!! 

Stort tack från styrelsen och alla medlemmar!  

JAM I PERSTORP! 
 

Många har pratat om och längtat efter det och nu är väntan äntligen 

över, det är dags för det 7:e musikjammet som går av stapeln fredag 

den 26 juli. 
 

Vi börjar kl 17.00 vid Perstorpsgården på Bolmsö. 
 

Kom och spela, sjung eller lyssna och njut av härlig och improviserad musik i 

det fria. Alla stilar är välkomna! Ta med fikakorg och en öl till musikanterna! 

Kjell Persson—Inge Palm—Mats Öberg 

Nico Fleuren—Henry Tidstrand 
 

Välkomna! 

 

 

 

 

 

Hur får man en miljon kronor 

genom att spela jazz? 

- Man börjar med två miljoner 

Vad händer om man spelar 

blues baklänges? 

- Din fru kommer tillbaka, din 

hund blir till liv igen och du 

kommer ut ur fängelset. 
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Loppis 
 i Tannåkers Bygdegård Åsarna på Bolmendagen. 

 

Vi i bygdegårdsföreningen ska  

ha fikaförsäljning  

denna dag 27/7 10.00-16.00  

med kombinerad storloppis. 

 

 

Rensa hemma, hyr ett bord för 100:-  

Anmälan till Birgit Eklund senast 24/7 

073 811 89 51 

Välkomna!! 

Tannåkers Bygdegårdsförening 
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Kattunge  
Nu vill jag ha katt igen. 

En kelen vanlig bondkatt som vill ligga i mitt knä och  

gosa, men som också kan fånga en och annan mus. 

Hane eller hona spelar ingen roll. 

 

Sara Karlsson 070 344 61 05 

 
 

 

Nytt besöksnätverk i Västbo och Sunnerbo 
 
Lokal Mat i Sunnerbo är ett gäng matproducenter. Nu utökar de 
samarbetet i ett nätverk med andra besöksnäringar på landsbyg-
den i Sunnerbo och Västbo. 
Detta nätverk kommer att bestå av presentbodar, matproducen-
ter, trädgårdar, hantverkare, konstnärer, caféer, restauranger, 
loppisar, boende, föreningar med mera.  
Nätverket (f.n. cirka 33 st.) håller på att bildas men man har re-
dan planerat att ha öppet hus den 3 augusti. Preliminärt namn 
för projektgruppen är Lingonställen i Sunnerbo Småland.  
Lennart Geneback från Tannåker butiken för sakletare är en av 
de som ingår i arbetsgruppen.  Det är tänkt att de kommer att 
finnas sökbara via en hemsida samt via Facebook och insta-
gram men det är ännu inte klart. 
 
Du som är intresserad, håll koll på Sakletarbutikens instagram 
eller ring Lennart på telefon 076-866 70 74 för mer information. 
 
Vi i sockenråden ser fram emot denna satsning som ger fler möj-
lighet att upptäcka vår bygd. Detta hoppas vi resulterar i fler som 
tillbringar sin fritid här eller blir fastboende. 
 
För Tannåker och Bolmsö sockenråd genom Bertil 

Save the day… 
Lördagen den 5/10  
blir det OKTOBERFEST  
i Sjöviken!  
Mer information kommer  

i nästa sockenblad! 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Tannåkers Pingstkyrka  

25-28/7  Lindbergs m.fl. se sep annons! 

25/8 16.00 Gemensamt möte med N Bolmens MF, Kjell Ström 

1/9 16.00 Församlingsmöte 

Varmt välkommen till samlingarna. 
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Gudstjänster i Jonsboda missionshus juli / augusti 

7/7 18.00 Predikan: Mark Munro, medtag fikakorg 

13/7 18.00 Grillkväll hos fam. Munro 

14/7 18.00 Gemensam gudstjänst i Hånger missionskyrka.  
Torsten Gunnarsson talar o sjunger. Obs. plats 

27/7 10.00 Gudstjänst Mark Munro 
Sång Amanda o Evelina Josefsson m.fl. Servering 

11/8 10.00 Gudstjänst Mark Munro 
Sång Lydia o Siv Gustavsson o Jan Nilsson, Nattvard 

25/8 10.00 Magasinsmöte på Dannäs säteri 
Per-Anders o Emmy Karlsson, servering 

Alla hjärtligt välkomna till gudstjänsterna! 

Bolmendagen 27/7  

Fisketävling vid bron  
09.00-11.00 

Anmälan 08.30  

Fina priser 

 
Bolmens fiskevårdsområdesförening skötselområde 2, Bolmsö Tannåker. 
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor juli o augusti 

30/6 9.30 Mässa Bolmsö, M Lind 

7/7 9.30 Gudstjänst Tannåker 

20/7 18.00 Mässa Bolmsö, J-Å Carlsson (Obs. lördag) 

28/7 16.00 Ekumenisk gudstjänst i Sjöviken, S-Å Fyhrlund 

4/8 9.30 Mässa Tannåker, J-Å Carlsson 

11/8 11.00 Gudstjänst Bolmsö, A Fall 

18/8 9.30 Mässa Tannåker, S-Å Fyhrlund 

22/8 15.00 Symöte hos Berit Alberg, Bolmsö 

25/8 9.30 Mässa Bolmsö, S-Å Fyhrlund 

1/9 9.30 Gudstjänst Bolmsö, S-Å Fyhrlund 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.  

Böcker om Tannåker 

 

Kontakta: Sara  070 344 61 05 eller Inga-Lill 073 839 30 90 

Torp och backstugor  
i Tannåker  

(Skattegård, Klockaregård o kyrkan) 
 

140:-/st 

Tannåkers kyrkogård 
Guide 2013 

 
Kvarvarande exemplar  

100:-/st  



 

 

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
 

http://www.bolmso.se 

 
NÄSTA MANUSSTOPP 

15 juni kl. 12.00 
Manus till sockenbladet e-postas till manus@bolmso.se  

 

Mailboxen töms  klockan 12.00  
den aktuella dagen för manusstopp! 

 

Bolmsö Sockenblad nr 373. Utgivare: Bolmsö sockenråd  

Gästskribenter  
är mycket välkomna –  

skicka ditt bidrag till manus@bolmso.se  

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 

 

 

mailto:manus@bolmso.se

