
 

  

 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 336 MAJ 2016 

 

 

 

 

 

Nu går vi in i maj månad och våren är här på allvar. Naturen är som 

allra vackrast just nu tycker jag, med den skira grönskan och alla 

vårblommor. Våren är en tid full med förväntan och längtan efter 

solen och värmen, och man har tusen saker man vill hinna med. 

Men glöm inte bort att stanna upp en stund och bara njuta av nuet! 

 

I förra månadens sockenblad fanns en text om Sven i Västerås skri-

ven av Britta Johansson. Britta hade träffat och intervjuat Sven och 

sedan skrivit om detta och det blev mycket uppskattat av er läsare. 

Jag kan avslöja att Britta har fler intervjuer på gång, så fler spän-

nande texter kommer!  

 

Bolmsö sockenråd har haft ett gemensamt möte med Tannåkers 

sockenråd i april. På mötet diskuterade vi vad vi ska arbeta med 

framöver och det kom upp flera intressanta förslag. Bland annat 

fanns önskemål om att vi ska anordna en resa för Tannåkers- och 

Bolmsöbor till Danmark i slutet av sommaren om intresse finns för 

detta. Skulle ni vilja följa med på en sådan resa så håll utkik i kom-

mande sockenblad för mer information! 

 

Till sist vill jag passa på att önska alla en riktigt härlig Valborgs-

mässoafton och första maj! 

 

Maria på Fällan 



 

 

Vi är Bolmsö sockenråd 

Susanne Ingemarsson, Lunnagård  
susanneilund@bolmso.se 

Ordförande 
0372-941 41  

Maria Granlund, Bollstad Fällan  
maria.granlund@bolmso.se 

Sekreterare 
0372-941 31 

Claes Gauffin, Ängarna 
cgauffin@live.com 

Kassör 
0372-941 56 

Anders Olsson, Hov 
anders.olsson@bolmso.se 

Ledamot 
0372-911 13 

Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn 
fredrik.bjornkvist@omnicab.se 

Ledamot 
0372-911 22 

Mattias Bjurka 
bjurka-mattias@hotmail.com 

Ledamot 
0709 55 73 98 

Britta Johansson, Boo 
britt_aj@hotmail.com 

Ledamot 
0372-911 82, 0733 56 54 11 

Redaktör för Bolmsö sockenblad 

Sara Karlsson, Tannåker Klockaregård 2 
sara.karlsson@ljungby.nu 

 
0703 44 61 05  

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd 
 

Hör av er till Britta om ni har något att berätta, det kan vara om ert liv, 
något som hänt på ön som ni vill delge oss andra eller annat ni tyck-
er skulle passa i bladet. Vi tar tacksamt emot era berättelser. Det var 
jättekul att Sven Svensson hade så mycket att berätta, så tänk efter 
ni andra också. Det har ju hänt så mycket här som skulle vara kul att 
få läsa om Bolmsö. 
Vi jobbar just nu med föräldraföreningen om Bolmsö Skola.  
Det är också många frågor vi jobbar tillsammans med Tannåkers 
Sockenråd. 
Vi har mycket gemensamt, och det är bra med samarbete. 
Vi har till exempel tänkt att om det finns något intresse återuppta 
bussresa till Danmark,och kanske Bakken. Vill ni åka så hör av er till 
oss.  
Ha en trevlig valborg och första maj. / Bolmsö Sockenråd  
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Pingstutflykt ! 
 

På pingstdagen, 15 maj,  

har du möjlighet att följa med 

Hembygdsföreningen  
till Linnés Råshult. 

 

Linné själv (Anton Härder) tar emot 

och guidar oss i stugan, trädgårdarna 

och ängarna kl. 15.00.  

Inträde 70 kr/ pers. 

 

 

Man kan ta med eget fika och då sitter vi vid Hembygdsföre-

ningens stuga strax intill. 

 

Det finns också möjlighet att köpa fika i trädgårdscaféet på 

Linnés Råshult. 

 

Vi samlas vid skolan för samåkning kl.13.30. 

 

Anmälan till Anna-Lena Wiktorsson 0372-91024 eller mejla 

anna-lena.wiktorsson@bolmso.se senast 10 maj så jag vet 

hur många vi blir. 

 

 

mailto:Anna-lena.wiktorsson@bolmso.se
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5-qGd0pjMAhVH3CwKHV-lBLIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fse.depositphotos.com%2F10258654%2Fstock-illustration-cartoon-car.html&psig=AFQjCNGJvuhHmUipGeRVgiDoATRYZZy0eg&ust
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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 

Bolmsö Hembygdsförening 

 

Sticketaksläggning 
 

Lördag den 4 juni kommer takläggning att påbör-

jas i Bolmsö Hembygdspark. Innan dess skall gamla 

taket tas bort. 

 

Arbetet kommer att ske tillsammans med Kronobergs Hembygdsför-

bund och alla som är intresserade av att lära sig mer om detta hantverk 

är välkomna att vara med. Vi riktar oss till alla, medlem eller inte. Sär-

skilt roligt om det är flera yngre som vill vara med. 

 

Vill du veta mer kring detta projekt så kontakta Rolf Nilsson, Kärra-

gård. 0372-94136, 076-7794136 

 

Resa till Linnés Råshult planeras till Pingsdagen den 15 maj 

Se separat annons 
 

Midsommarfirande i Hembygdsparken den 24 juni 

 

Bolmsö Hembygdsförening 

hembygd@bolmso.se 
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IP-Only Småland har gjort två utskick till fastighetsägarna på Bolmsö 
med information och beställningsblanketter för fiberanslutning. Det för-
sta brevet skickades till fastighetsadresserna på Bolmsö, och när det upp-
dagades gjordes ett andra utskick till adressen där ägarna bor, så många 
av er har fått två brev. Sista anmälningsdag för fiber var 30 april. 

Beställning till fastighetsbeteckningen via internet fungerade inte heller 
enligt IP-Only om det är olika boende och leveransadress fiber.  

Om ni har beställt  fiber men  inte erhållit  en  beställnings-
bekräftelse inom 2-3v, kontakta då IP-Only. Informera samtidigt 
Bolmsö Fiber att ni saknar er bekräftelse, så vi också kan följa upp. 

Några av er har också varit i kontakt med IP-Only Smålands kundsupport 
och har inte alltid fått svar eller de har inte återkommit som utlovats. Vi 
har tagit upp problemen med IP-Only. 

Nu hoppas vi, trots strulet, att alla fastighetsägare som vill ha fiber har 
beställt och att nästa steg kan tas att göra projektering och tidplan.  

Info från tidningsartikel Ny teknik ”Ska jag köpa fiber eller vänta på 5g?” 
Fokus för 5g är inte hushållen utan 5g utvecklas i första hand för industri 
och samhälle för att styra komplicerade processer, t.ex. fabriker och ma-
skiner, biltrafik, smarta elnät, distanssjukvård etc. 
När kommer 5g till landsbygden? 5g lanseras 2020, rimlig gissning 2025. 
Fungerar 5g inomhus och blir täckningen bättre? 5g har svårare att ta sig 
genom väggar, utomhusantenn och förstärkare kan behövas. Täckningen 
blir sannolikt som nuvarande 4g men fler master och kommer ta tid. 
Bör man invänta 5g i stället för fiber? Mobil kommunikation är ett kom-
plement. Fiber kommer inom överskådlig framtid ha högre kapacitet och 
man får den hastighet man köpt. Blir du erbjuden fiber – tveka inte.  

Styrelsen 
Bolmsö Fiber ekonomisk förening 

Läs mer på bolmsofiber.se 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
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Välkommen till Sjöviken den 1 maj  
 

Söndagen den 1 maj är du välkommen att hjälpa till att göra Bolmsö 

Bygdegård Sjöviken extra fin. Kom ihåg att alla är välkomna att hjälpa 

till, du behöver inte vara medlem eller varit med tidigare. 

 

Från kl 08 är aktiviteterna igång, men det går bra att komma senare 

också..… Som vanligt görs det en ordentlig genomgång av alla rum 

inne, av trädgården och utemiljön i övrigt. 

 

Vi kokar förmiddagsfika (ta med dig det du vill äta till fikat) och lun-

chen bjuder föreningen på. 

 

Alla åldrar är varmt välkomna, och detta är inte enbart för medlemmar 

utan alla som känner att ni vill göra en insats för bygdegården. 

Det är mycket som skall göras och desto fler vi är desto mer hinner vi 

med och roligt är det också att göra det tillsammans. Om orken tryter 

går det bra att vila en stund, vi har plats för alla! 

 

Ta med dig det du tror du behöver på dagen, oavsett om du tänkt jobba 

inne eller ute. 

 

Välkommen med i gemenskapen! 

 

Tack för att du kommer! / Bolmsö Bygdegårdsförening 
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GRANNSAMVERKARE! 
 
Idag är Min sista dag på jobbet! 

Jag har lämnat över samordning av Grannsamverkan till de 
båda kommunpoliserna Andreas Andersson och Staffan Käll. 
 
Har Ni frågor om Grannsamverkan, vill ha nya möten eller starta 
upp något nytt område, blir de Andreas och Staffan som Ni får 
kontakta. 

 
Nya kontaktuppgifter kommunpoliser: 
 
Andreas Andersson för Ljungby och Markaryd 
010-56 222 27    070-267 55 57 
andreas-s.andersson@polisen.se 

 
Staffan Käll för Älmhult och Osby    
010-56 221 28   070-301 24 89 
staffan.kall@polisen.se 

 

Håll Koll på varandras hus och bodar! 

Tipsa varandra i de medier Ni har tillgängliga och var 

uppmärksamma! 

Starta en SMS-grupp. Googla på SMS-grupp! 

Facebook: Grannsamverkan i Västra Kronoberg (sök grupp) 
Facebook: Grannsamverkan Markaryds kommun (sök grupp) 
Facebook: Polisen i Ljungby/Markaryd/Älmhult (Sök via Google) 
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Läste med förtjusning Britta Johanssons berättelse om  

Sven i Västerås  
Flera med mig tyckte att det var en trevlig och bra berättelse. 

 

En eloge till dig Britta. 
Naturligtvis är det också roligt att Sven ställde upp för intervjun.  

 
Vänligen Kajsa Svensson, Bollsta. 

INSÄNDARE 

Det är för få lördagar i maj... 

… så vi får ta hjälp av andra dagar.  
Städdagar i Perstorpsgården är  
ons 4 maj kl 16.00 - 
samt tis 10 maj kl 14.00 – 
Ju fler vi är, desto roligare och fortare går det! 
Alla välkomna, en liten stund är mer än inget!  

 

Vi bjuder på fika! 
Styrelsen för Perstorpsgården 

Electrolux Assistent Modell N20 

 

Denna fantastiska hjälpreda i köket kan  

bli din för 1100 kr, som ny och med alla  

tillbehör. 
 

Kirsten i Tannåker, 0372-93081 
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Fixardag på Åsarna! 

Den 21/5 kl. 9.00 träffas vi för att städa och göra 

fint ute och inne. 
 

Vi startar upp med kaffe/te och smörgås. 
Vid lunchtid serveras naturligtvis soppa. 

 
Alla är hjärtligt välkomna! 

Premiärspelning 
 

 “ Bolmsö Old Stars” 
 

Pingstafton (14:e maj) på   

“Tre Torn” i Ljungby. 
 

Vi spelar under lunchen  

och på kvällen. 
 

Visor 
Jazz 

Allsång 
 

Välkomna 

 
Inge, Nico, Mats 



 

 

Programblad maj 2016  
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söndag 1 8.00 Städning av Sjöviken 

  9.30 Gudstjänst Tannåkers kyrka 

  16.00 Pingstkyrkans församlingsmöte, Ulla-Britts källare 

måndag 2 14.00 Våffelservering i Sjöviken, Röda Korset 

tisdag 3 14.00 Daglediga, Bolmsö 

onsdag 4 13-18 Bygdens fotvård vid affären 

  16.00 Städning av Perstorpsgården 

lördag 7 9.00 Arbetsmöte Bolmsö Norra Hamnförening 

  11.00 Årsmöte Bolmsö Norra Hamnförening 

söndag 8 16.00 Thage och Lisbeth Drewitz, Bolmsö kyrka,  
Ekumenisk gudstjänst 

tisdag 10 14.00 Städning av Perstorpsgården 

   
Öppet kulturmöte med Bolmenbygdens Kulturföre-
ning 

   Anmälan till Råshultsresan 

torsdag 12 17.00 Kyrkogårdsvandring Bolmsö, Christer Ljungberg 

Några söta vårbilder i maj. 
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Programblad maj 2016 

lördag 14  "Bolmsö Old Stars" spelar på Tre Torn i Ljungby 

söndag 15 9.30 Gudstjänst, Bolmsö 

  10.00 Gudstjänst i Missionshuset 

  11.00 Högmässa, Tannåker 

  12.00 Manusstopp för sockenbladet 

  13.30 Samling för resa till Råshult 

torsdag 19 15.00 Symöte, Eva Johansson, Bolmsö 

  18.00 Församlingsråd, Tannåker 

lördag 21 9.00 Fixardag på Åsarna, Tannåker 

söndag 22 16.00 Pingstkyrkan Jörgen Lindberg från FTM 

  17.00 "Människan och skapelsen", Dansbandsmässa i 
Berga 

söndag 29 10.00 Gudstjänst i Missionshuset 

  16.00 Messy Church, Tannåker 

måndag 30 18-20 Röda Korsets månadsmöte i Tannåkers försam-
lingshem 
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I Tannåker 
Finns jag 1:a onsdagen varje månad  

mellan 13:00—18:00 
(Det kan bli förskjutningar i tiderna vid storhelger) 

 

Andra ställen jag besöker är bl.a. Vittaryd Dannäs och Gavlö 
Jag gör även hembesök 

Pris 450 kr + 30 kr vid hembesök 
 

Ring för att få hjälp med dina besvär eller bara för en stunds 
ompyssling! 

 

Välkommen 
 

Gudrun Johansson 
bygdensfotvard.se 

070 31 34 702 

Bygdens Fotvård 

070 31 34 702 

Bygdens Fotvård 

A R B E T S M Ö T E 

Lördag 7 maj kl. 9.00 

Iläggning av bommar 

Allmän uppsnyggning 

Kl 11.00 Årsmöte 
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Dans Midsommardagen i Hov 
Den 25 juni kl. 21.00-01.00 

I år har vi nöjet att presentera bandet ”Headliners” 

från Halmstad. 

K G WALDERMARS i Södra Ljunga  

kommer att ha servering. 

Välkomna!  

Familjen Kristiansson 

 

 K Y R K O G Å R D S - 
V A N D R I N G 

 
Bolmsö kyrkogård 

torsdag 12 maj kl. 17.00 
 

Christer Ljungberg 
berättar om gravstenskultur 

 
Medtag kaffekorg 

 

VÄLKOMNA 
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På sistone… 

Vi hade dramakurs på påsklovet för 

att vi inte helt ska tappa teatervanan. 

Denna gång var bara fem teaterapor 

med men vi kommer att göra en dra-

makurs på hösten och en på våren, även framåt. 

 

Årsmötet var välbesökt och vi åt jättegoda Poffertjes. Längst ner ser ni 

hur den nya styrelsen blev. Särskilt välkommen till Angelica från Tan-

nåker. 

 

Musikskolan hade sin vanliga vårkonsert i Sjöviken och det räckte 

precis med 80 bullar! Den nya digitala mixern användes för första 

gången i skarpt läge. Vi fick mycket beröm för både ljud och arrange-

mang. De unga musikerna fick rosor och lärarna fick kulturföreningens 

senaste film.  
 

Bolmendagen 2016 i och vid Sjöviken 

Alla som vill sjunga, spela, visa upp föreningen eller hjälpa till hör av 

sig eller bara dyker upp på våra träffar! 

 

Vi behöver också VOLONTÄRER som hjälper till att grilla, servera, 

diska och annat som behövs under dagen. Det är 4-timmarspass kl 11-

23 och man får jättegod mat. Hör av er! 
 

Öppna kulturmöten 

Vi träffas i Sjöviken tisdag 10/5 & onsdag 8/6.  

Vi bjuder på fika.  

 

Välkomna, hälsar den alldeles nya styrelsen  

 

Anette Jonsson, Angelica Karlsson, Anton Johansson,  

Irene Olofsson, Mats Ingemarsson, Marion Koomen &  

Solveig Carlsson 
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Onsdag  11/5, 8/6, 6/7 Torsdag  2/6, 30/6 

Tannåker/affär 15.10—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 19/5, 16/6 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    

Bolmsö skola: 10/5, 24/5, kl. 10.15– 11.20 

TRIATHLON 
Bolmendagen 30/7-2016 

Information och anmälan:  
www.sjoriket.com 

Tack! 

Tack alla gympadeltagare för denna terminen.  
Nu tar vi sommaruppehåll och  
återkommer med nya krafter i september.  
Jag önskar er alla en riktigt  
fin och skön sommar. 
 Monica Johansson 
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FÖDELSEDAGSPARTY! 
Musik & mingel 

God mat & wingel 
All uppvaktning (gärna musik, prosa, 
rim eller trams) mottages tacksamt 

och bestämt på denna dag istället för 
våra respektive födelsedagar 

Vi firar tillsammans 
den 9 juli kl 18:00 i  

Sjöviken 

Klädsel: ja, lätt & somrig 
Ring eller SMS:a senast den 1/7 om du vill vara med och fira: 

Kristina i Perstorp: 070-520 29 13 eller 910 18 

Anders i Hôv: 070-538 00 35 eller 91113 

Berga kyrka den 22 maj kl. 17.00 

 

”Människan och skapelsen” 
Dansbandsmässa 

 

 

Medverkande:  Bert Månsson piano/synth 

   Ingemar Nordström, saxofon 

   Yvonne Thuvesson-Rosenqvist, solist 

Tillsammans med Berga pastorats körer. 

 

Varmt Välkomna!    
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På Bolmendagen blir det loppis i  

Tannåkers bygdegård! 
 

Du är välkommen att boka bord om du har något som du vill 
sälja. Bordshyran är 100 kr. 
Anmäler dig gör du till Birgit Eklund  
tel 0738-118951 senast 15/7. 
 

Åsarnas bgf i Tannåker 

Thage och Lisbeth Drewitz  
 

I år är det 50 år sedan Thage och Lisbeth Drewitz avskiljdes som 
afrikamissionärer. Detta skedde i Bolmsö kyrka. 1966 sändes 
Thage och Lisbeth ut till dåvarande Rhodesia och har sedan arbe-
tat under flera perioder i detta land som numera heter Zimbab-
we. 
Välkommen att fira dessa 50 år av nåd att få tjäna Gud. Det blir 
mycket sång och musik av bland annat Rydaholm frikyrkas horn-
musik, sånggruppen Mylla från Jonsboda och barn och barnbarn 
till Thage och Lisbeth. Medverkande präst är Jörgen Eklund och 
naturligtvis Thage och Lisbeth Drewitz. 
Efter högtiden blir det korv med bröd och dricka i församlings-
hemmet. 
 
Var: Bolmsö kyrka 
När: Söndagen den 8 maj kl. 16.00 
 

Välkommen! Pingstkyrkan 
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Gudstjänster i Jonsboda Missionshus i maj 

8 16.00 Sång och missionsgudstjänst i Bolmsö kyrka                                         

Medverkande: Thage och Samuel Drewitz, Sven-Åke  

Fyhyrlund, Lars Svensson, Paulina Johansson, Pastorsparen 

Melkestam och Andersson, Gibson Moyo, Mylla samt en 

Hornmusikkår från Rydaholm. Nattvard och Servering.  

OBS! Tid och plats. 

15 10.00 Gudstjänst med Linda Andersson 

29 10.00 Gudstjänst med Linda Andersson 

Alla        - ligt välkomna till dom här gudstjänsterna!  

Tannåkers Pingstkyrka maj 

Sön  1   16.00 Församlingsmöte i Ulla-Britts källare 

Sön  8   16.00 Jubiléum i Bolmsö kyrka. 50 år sedan Thage Drewitz avskilj-
des som missionär. Sång- och missionsgudstjänst. 

Sön 22   16.00 Jörgen Lindberg från FTM 

Sön 29  10.00 Gudstjänst i Jonsboda missionshus, Linda Andersson. 

Varmt välkomna till samlingarna! 

 

Aktiviteter för  

Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 
 

 

 

2 maj kl 14 Våffelservering i Sjöviken Bolmsö 

Välkomna ni som är sugna på en våffla och en kopp kaffe 

Vi bjuder på detta 
 

30 maj kl 18-20 i Tannåkers församlingshem 

Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe och planerar för Bolmendagen 
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Kyrkligt program maj 

1 09.30 Gudsjänst, Tannåker, Fyhrlund  

3 14.00 Daglediga, Bolmsö  

8 16.00 Ekumenisk gudstjänst, Bolmsö, Eklund  

12 17.00 Kyrkogårdsvandring, Bolmsö, Christer Ljungberg 

15 09.30 Gudstjänst, Bolmsö, Fyhrlund  

15 11.00 Högmässa, Tannåker, Fyhrlund, kören 

19 15.00 Symöte, Bolmsö, Eva Johansson  

19 18.00 Församlingsråd, Tannåker  

22 17.00 Musikgudstjänst Berga, ”Människan och skapelsen” 

29 16.00 Messy church, Tannåker, Eklund  

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.  

 Tisdagen den 3 maj kl 14.00 i 
 Bolmsö församlingshem  

”Ett år i min hembygd”. Eva och Evert Söder-
ström sjunger, spelar och visar bilder.  

 



 

 

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
 

http://www.bolmso.se 

 
NÄSTA MANUSSTOPP  

15 maj 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 nr 336. Utgivare: Bolmsö sockenråd  

Gästskribenter  
är mycket välkomna – skicka ditt bidrag till manus@bolmso.se 

eller lägg det, märkt ”Sockenblad”, i brevlådan i  Bollstad. 

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos 

 

TACK 
 För alla ekonomiska bidrag till  Bolmsö sockenblad 

 
Sockenrådet har Bankgiro nummer  

5850-5959 
 

 

Bolmsö Sockenråd 

 

 

mailto:manus@bolmso.se

