
 

 

 
Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 

 

 
http://www.bolmso.se 

 

 

 
TACK 

 För alla ekonomiska bidrag till  Bolmsö sockenblad 
 

Sockenrådet har Bankgiro nummer  

5850-5959 
 

Bolmsö Sockenråd 

NÄSTA MANUSSTOPP  
15 juni 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 325. Utgivare: Bolmsö sockenråd  
 

 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 325 JUNI 2015 

 

 

 

 

 
Arbetet med att anlägga ett fibernät för internet, telefoni och TV 

fortsätter med stor intensitet. Lördagen den 16 maj höll Bolmsö 

Fiber ekonomisk förening ett mycket välbesökt informationsmöte 

i hembygdsgården på Bolmsö. 

Det dryga hundratalet medlemmar och intresserade fick då veta 

att anslutnings-graden av fastboende nu är 88% samt 

fritidsboende 44%. Totalt har 273 anmält att de vill bli anslutna. 

När ni läser detta är det förmodligen ännu några fler som 

framtidssäkrat och anmält sig för fiber.  

Ansökan om bidrag till anläggandet av fibernätet har skickats in 

till Jordbruksverket. Reglerna för stöd från 

Landsbygdsprogrammet beräknas bli godkända av EU under juni 

månad och behandling och besked till oss kommer troligen 

tidigast i september. 

På mötet fick medlemmarna möjlighet att uttala sig om vilka 

riktlinjer som skall gälla för styrelsens fortsatta arbete.  

En överväldigande majoritet gav styrelsen följande riktlinjer:  

 Kostnaden per anslutning får ligga mellan 10–20000 kr 

 Det skall finnas ett stort utbud av tjänsteleverantörer 

 Att äga nätet i framtiden är inget prioriterat krav 

 Nätavgift (löpande månadskostnad) skall undvikas 

Möjlighet att tillgodose dessa krav finns bland de företag och 

kommunikationsoperatörer som presenterades på mötet. De kan 

också erbjuda fritidsboende korttidsabonnemang.  

Nu blir det sommar men styrelsearbetet stannar inte av. 

Styrelsen Bolmsö Fiber.   

Läs mer på Bolmsofiber.se  



 

 

Redaktör för Bolmsö sockenblad 
Tage Larsen, Bakarebo   tel. 941 05  

      E-post: manus@bolmso.se 

Vi är Bolmsö Sockenråd 
 
Ordförande 
Susanne Ingemarsson, Lunnagård  tel.  941 41     
      E-post: susanneilund@bolmso.se 
Sekreterare 
Maria Granlund, Bollstad Fällan           tel. 941 31     
      E-post: maria.granlund@ljungby.nu 
Kassör 
Claes Gauffin, Ängarna    tel. 941 56     
      E-post: cgauffin@live.com 
Ledamot 
Anders Olsson, Hov    tel. 911 13     
      E-post: anders.olsson@proveus.se 
Ledamot  
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn   tel. 911 22     
      E-post: fredrik.bjornkvist@omnicab.se 
Ledamot 
Mattias Bjurka    tel. 070 955 7398 
      E-post: bjurka-mattias@hotmail.com 
 
      Riktnumret till samtliga är 0372 

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd 

 

Gästskribenter till bladet är mycket välkomna – skicka ert inlägg till 

manus@bolmso.se eller lägg i sockenrådets brevlåda i Bollstad. . 
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Onsdag 1 juli Sångkväll på Sjöviken 

Kl. 19.30 kl. 19.30  Arja Jantunen, Strömsnäsbruk  

  Plats: Bygdegården Sjöviken 

Våffelservering              

       VÄLKOMNA 
 

 
NU ÄR DET ÅTER DAGS FÖR 

 KRUKVÄXTAUKTION 
 

Tisdagen den 2 juni klockan 18.00 Träffas vi 
hemma hos Ann-Christin Bolin Kyrkbyvägen 
1 ( Kullen ) 
 

Tag gärna med lite av de blommor inne eller 
uteväxter som du har för mycket av hemma. 
Så att andra kan få glädjas av lite nya 
växter. 
 

Efter auktionen bjuds det på smörgåstårta 
 
Alla är hjärtligt välkomna till denna kväll 

CENTERHALVORNA 

 

mailto:manus@bolmso.se
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Gudstjänster i Jonsboda Missionshus i juni 

7 18.00 Gudstjänst med Linda Andersson 

14 18.00 Gudstjänst med Linda Andersson 

21 10.00 Bönesamling 

Alla hjärtligt välkomna till Gudstjänsterna! 

Onsdag 10/6 Torsdag 4/6 

Tannåker/affär 15.30—15.25 Färle 14.40 - 14.55 

Skällandsö 15.45—16.00 Granholmsvägen 15.00 - 15.30 

Flahult  16.40—17.00 Håringe 15.45 - 16.00 

Torsdag  18/6 Bolmsö kyrkby 16.35 - 16.50 

Hölminge 14.35 - 14.50 Perstorp 16.55 - 17.10 

Stapeled 15.30 - 15.45 Österås 17.15 - 17.30 

Skogshäll 15.50 - 16.05    

Till Bolmsö skola tisdag den 2/6 kl. 10.15-11.20 

3 

Intensivkurs i BUGG 
I ”Hugoa” loge, Tjust Kärragård dansar vi helgen 13-14 juni 

för 200:- (19 år och uppåt) 100:- upp till 18 år. lördag 10-13 

och 15-18 samt söndag 10-13 

 

Passa på att öva in nya turer inför  

logdansen i Hov på midsommardagen! 

Hanna Bolmdahl & Henrik Andersson  

 
 
 

Bolmendagen vid affären 
Fullspäckat program på  

STORA scenen 14-23! 

Mopperally, fika, grillat, mat, dryck, sång, musik, teater och  

underhållning. Detaljerat program i nästa sockenblad. 

 

 

Öppna styrelsemöten 
Välkomna till affären  

11/6, 8/9, 13/10, 10/11,  

8/12, alltid kl 18.  

Vi bjuder på fika. 

Vill du vara med bakom scen, fixa med scenografi och hålla på med 

produktion, sy och ordna med rekvisita & kostym? 

 

Vi ses! 
Anette Jonsson, Anton Johansson, Irene Olofsson,  

Mats Ingemarsson, Marion Koomen, Pernilla Bolin,  

Rosalina Gauffin & SolveigCarlsson 

 

 

Medlemsavgift 2015: 100:- för vuxna och  

50:- för ungdomar (7-25 år) Bg: 5861-4868 
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Bolmsö Bygdegård 

 

Tack för virke och pengar som skänkts till Bolmsö 

Bygdegårdsförening. 

 

Vi kommer nu att ligga lågt med bygget under sommaren det innebär 

att nya köket inte kommer att vara klart förrän till hösten. Detta 

påverkar inte sommarens uthyrningar då bygdegården invändigt nästan 

är som innan, det är bara två fönster som är igensatta. 

 

Lite bygge kommer det dock att vara, gaveln skall få ny isolering, 

brädfoder och nya fönster. Sedan är det ventilation som skall på plats 

men inte heller detta påverkar övriga bygdegården och sommarens 

uthyrning 

 

För ekonomiskt stöd, använd bankgiro 893-5157, märk med ”Det stora 

bygdegårdslyftet”. 

 

Tack alla ni som kom på Valborgsmässoaftonsfirandet, tack till kören 

och vårtalare. Stort Tack också till alla ni som kom den 1:a maj och 

hjälpte till med storstädningen. 

 

Varmt välkomna under sommaren på Våffelcafé onsdagar, se separat 

annons. Speciellt Tack till er som så snabbt bokade in er på de olika 

kvällarna som ”ansvariga”, vilket snabbt blev fullbokat i år. 

 

Missa inte att Berättarfestivlen är i bygdegården söndag 14 juni på 

kvällen, se separat annons. 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening  
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Säker Sommar på Tiraholm den 6 juni 
I samband med Turista hemmadagen i Hylte den 6 juni besöker  

Livräddarna från Tylösand Tiraholm för att informera och visa hur vi 

ska hålla oss över ytan i sommar. Tylösands livräddare, som är en del 

av svenska Livräddningssällskapet, har med jeep, gummibåt, livbojar, 

kastlinor och flytvästar som besökarna kan prova. Det arrangeras också 

en tipspromenad.  Unnaryds räddningstjänst finns på plats för att visa 

upp brandbilen med tillhörande sjöräddningsutrustning. 

I övrigt blir det utomhusyoga med Erika Erlingsson från Örnahallens 

hälsocenter och Vildmarksgymnasiet finns på plats för att visa upp sin 

verksamhet. Gårdsbutiken, fiskrestaurang och glasscaféet är förstås 

öppna hela dagen. Aktiviteterna pågår mellan 12.00 och 18.00. 

Passa gärna på att besöka andra favoritställen i kommunen och kanske 

hittar du nya smultronställen på Turista hemmadagen! 

Det finns en folder med alla medverkande företag och föreningar på 

turistinformationsplatser och företag runt om i kommunen. Med  

foldern kan du också tävla och vinna fina priser. 
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JAM OCH MUSIKGLÄDJE I PERSTORP 

SUCCEN FORTSÄTTER! 

Det mycket uppskattade musik-jammet arrangeras för 3:e gången den 

24 juli 2015 med början kl. 1700 i Perstorpsgården på Bolmsö. 

Alla med eller utan instrument och sångröst är välkomna att bidra till 

en kul musikalisk upplevelse i det fria. Inget bidrag är för dåligt! 

 

Inge Palm  

Mats Öberg  

Kjell Persson 

Henry Tidstrand  

Nico Fleuren  

 

Entré: Gärna en pilsner till musikanterna.  

Kompband kommer att finnas.  

Christer Sjögren har inte  

lämnat återbud ännu!  

 

 

Välkomna! 

Medtag fikakorg el. dyl.  
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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  

070-5633294 

Perstorpsgården har öppet 
6 juni kl 11.00 - 16.00. 

- vi visar Perstorpsgården 
- Café Fönsterhögt har kaffeservering med 
kokkaffe, hembakta kakor, hemmagjord saft 

- dragspelsmusik 
- vi fortsätter med hankagärdsgårdsarbetet 

- kör med häst och vagn 
- vi har olika verksamheter på gården 

- hembygdsföreningen visar ladugården, 
"tennkulemotorn" mm  

Kom gärna i lite äldre kläder! 

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

Årets byafest är äntligen här för 

alla bofasta och sommargäster i 

Husaby rote. Så reservera  

lördagen 25 juli kl. 18.00 

 

Plats hos Mats och Makiko 

Jonsson i Stapeled 

/ Välkomna! 

DANÖ 
Den 29 maj är Danö målet för årets torpvandring i Dannäs. Vi har mött 

intresse för detta även från Bolmsöhåll och hälsar naturligtvis fler än 

Dannäsbor välkomna. Avfärd sker från fastlandet i Gavlö, Uvebrants 

brygga, kl 18. Bolmsö- och Tannåkersbor  kan naturligtvis möta upp 

direkt på Danö. 

 

Kaffekorg medtages. 

 

Vill man ha plats i båt från Gavlö anmäler man detta till Saga 

Alexanderson 070-5288802,  0370-43034 

TENNISBANAN I TANNÅKER  
 

Banan är öppen för säsongen. Bokningslista och 
prisinformation finns i klubbstugan vid Tannåkers 

kyrka.  

 
Välkomna att spela.  

/ Tannåkers tennisklubbsstyrelse  

Vem vill ha min kanadensare? (4 m 

Axellstillverkad, gul). Du får den om du 

hämtar den! MVH Ingela Roubert 

0730211285  

Till salu 

Liten frys på 90 

liter höjd 80 cm 

perfekt som 

extrafrys.500:- 

Hans Persson i 

Hov 

0702941535 

hagp@telia.com 
 

 

15 

Tisdagen den 16/6  
är det en ungdomsaktivitet i Bolmsö bygdegård kl 18.30  

sommaröverraskning och en gäst som kommer och hälsar på. 
Mer information kommer på anslagstavlorna och i postlådan. 
Ungdomsrådet med Emelie Bjurka, Pernilla Bolin och Sandra 

Carlsson är arrangörer med Bolmsö bygdegårdsförening 

Dags att börja planera för årets BOLMENDAG den 25 juli 

 

Styrelsen för Bolmens fiskevårdsområde bestämde förra året att om 

man vill vara med i programmet och annonseringen av Bolmendagen 

kostar det 200:-. När vi fått in Era program skickar vi ut anmodan om 

inbetalning till föreningens bankgirokonto. 
 

Det är bra om vi så snabbt som möjligt får veta vilka som vill vara 

med, svara genom att skicka ett mail till bolmenuffe@telia.com 
 

Senast den 8 juni behöver vi ha in Era program. För i år är 

förhoppningen att vi ska hinna trycka och dela ut programmen till 

midsommar enligt önskemål. 
 

Försök att hålla ned på Era texter så mycket som möjligt då vi vet att 

det brukar bli väldigt trångt i programmet. 
 

Med hopp om ännu en lyckad Bolmendag. 
 

Bolmens fiskevårdsomr, förening 

Gm. Uffe Andersson, Samordnare  för Bolmendagen. 

Foton 
Har du tagit några foton när du varit på sommarkyrkan i Tannåker? 

Tannåkers Hembygdsförening  

vill låna dina foton från konserter och våffelfika.  

Vi kopierar fotona och använder dem i vår jubileumsutställning under 

sommarkyrkan år 2015. 

Hoppas att du hör av dig!  

Tannåkers Hembygdsförening / 0703 44 61 05 (Sara Karlsson) 

mailto:bolmenuffe@telia.com
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Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers  

rödakorskrets 
 

 

Månadsmöte 

4 juli, heldag  

VILL DU FÖLJA MED TILL HALMSTAD? 
Om du är medlem i Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets kan du och din respektive följa 

med på en resa till Halmstad 

Lördagen den 4 juli  

Vi åker i bilar (om vi inte blir så många att en buss behövs) 

Åker vi bil så delar de åkande i varje bil på bensinkostnaden. 

(Prel ca 100:- per styck om ni är tre passagerare i bilen) 

Kan bli lite dyrare om vi åker buss, men det i sin tur har andra fördelar. 

Program 

Kl 08.00 Avresa från Bolmsö skola 

Kl 10.00 Vi fikar eller om du så önskar äter frukost på Maxi Flygstaden i Halmstad 

(Frukost kostar 39:-, men du kan även ta en macka, en paj eller riktig smarriga kakor 

och bakelser allt till humana priser) 

Kl 11.30 Vi åker i väg till Erikshjälpens Loppis och sedan gör vi ett besök på Kupan. 

Ca 14.15 Vi äter en enklare lunch hos Birgitta och Bert på Bengts camping i  

Vilshärad (Vi hoppas på fint väder så vi kan vara ute inne finns inte så många  

platser). Lunchen är kostnadsfri! 

 

Det är bara ett krav om du vill följa 

med, du MÅSTE anmäla dig! 

Du ringer 070-2691129 eller  

mailar birgitta.wallen@telia.com 

SENAST 26 juni, absolut sista dag 

 
 

 
Vill du bli medlem i vår  Rödakorskrets?  Ring ordf. Birgitta W070-2691129 

 

På Bolmendagen den 24 juli säljer vi lotter som vanligt i Hov 

Kan du skänka en vinst? Vinster skall vara något hembakat. 

Ring eller maila ordföranden 

070-2691129. birgitta.wallen@telia.com 

Alla varmt välkomna,  

Styrelsen/ordföranden 
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TACK 
 

Bolmsö Hembygdsförening riktar ett stort och varmt tack till er som 

kunde vara med vårstäda i Bolmsö Hembygdspark sista lördagen i april 
 

Bolmsö Hembygdsförening 

mailto:birgitta.wallen@telia.com


 

 

MIDSOMMARAFTON 

 

Välkomna till midsommarfest i 

Bolmsö vackra hembygdspark 

midsommarafton kl 16.00 
 

Vi börjar redan på torsdagskvällen kl 18.00 

med att klä midsommarstången och göra 

blomsterkransar. Samtidigt ställs också allt i 

ordning inför midsommar-aftons festligheter 

i parken. 

 

Midsommarafton på Bolmsö innerhåller allt 

det man förknippar med midsommar, lövad majstång, ringdanser,  

tombolor, pilkastning, chokladhjul, fiskdamm, bollekar, servering mm 

 

Programmet ser ut så här, tiderna är ca-tider: 

Kl 16.00 skall allt vara klart och vi börjar festligheterna med 

musikalisk underhållning från scenen av Anton Johansson med vänner 

 

Ca kl 16.45 är det dags att förbereda ringdanserna och till detta hör 

som vanligt att vi har spelmän som sköter musiken och en duktig kör 

som sjunger sångerna till danserna samt ett gäng duktiga dansare som 

leder oss igenom de kluriga midsommardanserna. 

 

Ca kl 17.45 kommer Sunnerbogillet och dansar för oss i sina vackra 

dräkter 

 

Det är många som hjälper till med att få allt att fungera en sådan här 

dag. Vi hoppas alla på vackert väder och mycket folk i parken. 

 

Välkommen att fira med oss  

Bolmsö Hembygdsförening  

8 8 

 

 

FUNDERINGAR 
Nu börjar sommaren och det är dags att tillbringa en del tid i, vid och 
på Bolmens vatten.  
Då blir det spännande att se hur vattnet ter sig i år. Den stora frågan 
förutom vattentemperaturen är hur brunt är vattnet. I fjor var vattnet 
ganska hyfsat, men året innan var vattnet så brunt att i norra delarna 
av Bolmen, för att bli ren, var det nödvändigt att duscha efter badet . 
Problemet med brunifiering (humus) finns i flertalet insjöar i södra  
Sverige, bl a beroende på konsekvenser av de stora stormarna, men 
också beroende på kemi och torvtäkter. 
 

Det största enskilda problemet i Bolmen är Storån som avvattnar ett 
område nästan ända upp till Jönköping. Därför är problemen större i 
norra delen av sjön. 
 

Lagans Vattenråd, Bolmengruppen, är en organisation som bevakar 
och arbetar med Bolmens vattenkvalitet. I gruppen ingår  
representanter för kommunerna, länsstyrelser, Sydvatten,  
fiskeområden, sockenråd etc. Gruppen leds av Nils-Erik Linnér. Bl a är  
Bolmengruppen behörig remissinstans för större projekt som kan  
påverka Bolmens vattenkvalitet. 
Sydvatten, som förser stora delar av Västskånes kommuner med  
Bolmenvatten, arbetar med att göra Bolmen och tillrinningsflöden till 
ett vattenskyddsområde. När ni är ute och åker bil runt omkring i  
Sverige har Ni säkert sett att det på fler och fler ställen är skyltat med 
"Vattenskyddsområde". Där gäller speciella restriktioner. I Bolmen vill 
Sydvatten dela upp sjön i olika skyddszoner där restriktionerna är  
större ju närmre tappningsplatsen man kommer. Just nu är Sydvatten 
igång och informerar om sina planer för innevånarna i de olika  
kommunerna runt sjön. För Bolmsö– och Tannåkersbor är det  
negativa i Sydvattens förslag, att det införs anmälningsplikt respektive  
tillståndsplikt för en del saker som fastighetsägare idag kan göra utan 
att kontakta myndigheter. Mer information om detta kan läsas på  
Sydvattens hemsida, www.sydvatten.se. Där är beskrivet förslaget i 
detalj. Nu är förslaget ute på remiss och alla berörda kan komma in 
med synpunkter. 
Långsiktigt är vi alla intresserade av att vattenkvaliteten i sjön är bra. 
Det får dock inte innebära att onödiga regler skall göra livet svårare för 
jordbruk och skogsbruk på Bolmsö och i Tannåker. Därför är detta en 
viktig fråga för oss alla. Ni får gärna höra av Er till mig, Helén 
Johansson i Lida eller Britta-Stina på St. Tannåker. 

/Claes i Ängarna. 
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Island och havet – Berättelser om det lilla landet i Atlanten 
Söndag 14 juni 2015 kl 14:00 – 16:00 
Dannäs – Församlingshemmet 
Biljettpris 70:- Vuxen 
Medverkande: Maria Arnadottir, Nanna Hermansson, Geir Waage. 
 

Salta hav och andra vatten- Roland Andreasson & Stellan 
Johansson. 
Söndag 14 juni 2015 kl 15:00 – 16:30 
Tannåker – Församlingshemmet 
Biljettpris 70:- Vuxen 
Berättelser från Bohuslän, Småland och Halland. Ruskiga, men även 
roliga historier utlovas. 
Det kommer att serveras kaffe / te / saft med fikabröd i pausen.  
Betalas på plats. 
 

En kväll på ön 
Söndag 14, juni 2015 från kl 20:00  
Bolmsö- Sjöviken 
Biljettpris 150:- Vuxen 
Det kommer att serveras mat i pausen som betalas på plats. 
 

20.00-ca 21.45 Del 1:  Om jag lever när jag är död- och andra 
berättelser.  
Medverkande: Dominic Kelly, Hilde Eskild och Jerker Fahlström. En britt, en 
norska och en göteborgare. Alla tre är professionella berättare som reser runt 
i Europa med sina berättelser. Ikväll bjuder de på myter, spöken och vattnets 
mystik. Dominic berättar på engelska. 
 

22.00- 23.00 Del 2: I ord och ton. Andra halvan av denna kväll går 
i musikens tecken. 
Den engelsktalande berättaren, Bob Pegg, inleder med Stories of the sea och 
spelar på instrument som är nästan lika gamla som berättelserna. För övrigt 
utlovas kulning, jojk och mycket mer. Övriga medverkande: Maria Ringsén, 
Jörgen Stenberg, Ulrika Gunnarsson. 
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MIDSOMMAR i TANNÅKER 
 

Torsdag 18 juni (dagen före 

midsommarafton)  

hjälps vi åt att klä stången.  

Vi börjar kl. 18.00 och när vi är klara 

fikar vi tillsammans. 

Tag gärna med blommor och sekatör 

eller busksax. 
 

Midsommarafton börjar dansen kring 

stången kl. 15.00 

Som vanligt spelar Olle Josefsson  

till sånger och lekar på sitt dragspel. 

Under tiden serveras  

kaffe / te / Festis och fikabröd 

i parken och du kan köpa lotter med 

fina sommarvinster. 
 

Välkomna!  
både torsdag och fredag 

önskar Tannåkers Hembygdsförening 

Dans Midsommardagen   

20 juni kl: 21.00-01.00 

Orkestern i år  heter "Just Fun Party" som 

kommer att spela i Hov hos Kristiansson. 

Kent i Södra Ljunga kommer att ha servering. 

Välkomna att dansa loss! 

9 

http://www.ljungbyberattarfestival.se/program/cat_ids~19/
http://www.ljungbyberattarfestival.se/program/cat_ids~19/
http://www.ljungbyberattarfestival.se/program/cat_ids~19/
http://www.ljungbyberattarfestival.se/


 

 

Programblad juni 2015  
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fredag 29/5 18.00 Torpvandring på Danö 

tisdag 2 18.00 Krukväxtauktion Centerhalvorna hos A-C Bolin 

  19.00 Tannåkers sockenråd 

lördag 6 12.00 Turista hemma i Hylte- ”Säker sommar”  på Tiraholm, kl 
12.00-18.00 

  11.00 Café Fönsterhögt, Perstorpsgården kl. 11.00-16.00 

söndag 7 18.00 Gudstjänst Jonsboda Missionshus 

måndag 8  Sista dagen att lämna manus till Bolmendagens 
programblad. 

torsdag 11 18.00 Styrelsemöte Bolmenbygdens Kulturförening, Tannåkers 
affär 

lördag 13 10.00 Intensivkurs i BUGG, Tjust Kärragård, kl. 10-13 och 15-18 

söndag 14  Berättarfestival i Bolmenbygden, ”Naturromantisk 
förlamning”, Tiraholm 

  10.00 Intensivkurs i BUGG, Tjust Kärragård, kl. 10-13 

  14.00 Berättarfestival i Bolmenbygden, "Island och havet" 
Dannäs  

  15.00 Berättarfestival i Bolmenbygden, ”Salta hav o andra 
vatten”, Tannåker 

  18.00 Gudstjänst Jonsboda Missionshus 

  20.00 Berättarfestival i Bolmenbygden (del 1) ”En kväll på ön”, 
Bolmsö 

  22.00 Berättarfestival i Bolmenbygden (del 2) ”En kväll på ön”, 
Bolmsö 

måndag 15 12.00 Manusstopp för sockenbladet 

tisdag 16 18.30 Ungdomsaktivitet i Sjöviken Bolmsö 

torsdag 18 18.00 Vi klär midsommarstången på Bolmsö 

  18.00 Vi klär midsommarstången i Tannåker 
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fredag 19 15.00 Dans kring midsommarstången i Tannåkers 
hembygdspark 

  16.00 Midsommarafton i Bolmsö hembygdspark 

lördag 20  Friluftsteater ”Lördagkväll i Gökahult”, Tiraholm 

  21.00 Dans i Hov kl. 21.00-01.00 

söndag 21  Friluftsteater ”Lördagkväll i Gökahult”, Tiraholm 

  10.00 Bönesamling, Jonsboda Missionshus 

onsdag 24 18.30 Bygdegårdscafé i Sjöviken kl. 18.30-21.00 

fredag 26  Pubkväll: Fatboys & Reine 

   Anmäl till Röda Korsets resa (sista dagen) 

   Pubkväll: Fatboys & Reine 

onsdag 1/7 19.30 Sommarkyrka Bolmsö 

Sjöräddningsstation 
 

Vi kommer nu att på börja  

uppbyggnaden av en  

sjöräddningstation för sjön  

Bolmen.  Vi hoppas på dit stöd. 

 

Vid frågor kontakta  

Ola Johannesson 

070-25 48 236 

 

Stöd  Räddningsvärnet och Sjöräddningen. 

Plusgirot. 8360834-9 


