
  

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
http://www.bolmso.se 

 
Tannåkers sockenråds hemsida 

http://www.tannaker.org  

TACK 
 För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad 

Sockenrådet har Bg nummer 5850-5959 
 

Bolmsö Sockenråd 

NÄSTA MANUSSTOPP  
Den 15 mars klockan 12.00  

(Manusstopp är alltid den 15:e varje månad) 
 

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 262  Utgivare: Bolmsö sockenråd  

BOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLAD    

NR 262 MARS 2010 NR 262 MARS 2010 NR 262 MARS 2010 NR 262 MARS 2010     

    
Den 17 december började vintern på Bolmsö. Idag, den 15 februari, har vi 
haft 2 månader med snö och frostgrader. Det som mottogs med stor gläd-
je innan jul börjar vi nu längta bort ifrån. Vedförråden krymper snabbt un-
dan och en del oroar sig för om de kommer att räcka. Andra tänker kan-
ske på att elräkningen kommer att bli hög. 
 
Vi skall dock inte ha för bråttom i vår vilja efter vår. Låt oss först minnas 
och tänka efter. En vinter som denna kommer inte varje år, det har inte 
varit något liknande sedan 1987. Eventuellt dröjer det 25 år till innan vi 
inklusive barnen får uppleva samma vinter igen. Låt oss njuta av vinterns 
rena skönhet. En skidtur eller en promenad i skogen och ner till sjön ger 
själen ro. Isfiske förhöjer känslan ytterligare. 
Snöskottning runt huset ger motion och välbefinnande. 
Efter alla klimatkatastrofprofeters uttalanden tror jag detta har mottagits 
med viss lättnad av många, även om Bolmsöbor inte är speciellt lätt-
skrämda. 
Vi är också en del som hoppas på att vintern slår ihjäl både skadeinsekter 
och mördarsniglar. 
Denna vinter tvingar oss att ta det lugnt, låt oss vända detta till något posi-
tivt istället för till rastlöshet över allt som skulle vara gjort. Det är tillåtet att 
njuta av livet också i Västbo. 
Tiden som blir över kan användas till att komma på eller ihåg idéer som 
kan utveckla Bolmsö och Bolmenbygden. Vi har, som det står om på an-
nan plats i detta blad, fått ett par energiska och duktiga personer som hjäl-
per till att realisera goda idéer. Jobbet får vi göra själva, men det underlät-
tar att få hjälp med hur det kan göras och med samordning med andra 
som också har idéer. Det som står stilla går bakåt. 

 
Slutligen vill jag utse vinterns hjälte. Det är Tommy Christi-
ansson som mitt i arbetet med att röja ändå hinner med att 
hjälpa alla oss som inte har egna traktorer. Hjärtligt tack. 
När detta läses är vi tätt på mars och vi känner doften av 
vår och ser de allt ljusare dagarna. 
Då blir det snart full fart hos alla. Då gäller det att ha kraf-
terna kvar till vårbruk och allt annat som våren kräver. 

CLAES GAUFFIN 



  

 

2 

Vi är Bolmsö SockenrådVi är Bolmsö SockenrådVi är Bolmsö SockenrådVi 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 

Aktuellt från Bolmsö SockenrådAktuellt från Bolmsö SockenrådAktuellt från Bolmsö SockenrådAktuellt från Bolmsö Sockenråd    
    
Sockenrådet fortsätter sitt arbete i ”Företagsamma Bol-Sockenrådet fortsätter sitt arbete i ”Företagsamma Bol-Sockenrådet fortsätter sitt arbete i ”Företagsamma Bol-Sockenrådet fortsätter sitt arbete i ”Företagsamma Bol-
menbygden”, med olika projektarbeten. Vi hoppas på ett menbygden”, med olika projektarbeten. Vi hoppas på ett menbygden”, med olika projektarbeten. Vi hoppas på ett menbygden”, med olika projektarbeten. Vi hoppas på ett 
stort deltagande från föreningar och privatpersoner. Det stort deltagande från föreningar och privatpersoner. Det stort deltagande från föreningar och privatpersoner. Det stort deltagande från föreningar och privatpersoner. Det 
skulle vara kul om vi fick se utveckling här på Bolmsö! skulle vara kul om vi fick se utveckling här på Bolmsö! skulle vara kul om vi fick se utveckling här på Bolmsö! skulle vara kul om vi fick se utveckling här på Bolmsö!     
    
Vi fortsätter att jobba med arrangemanget kring BolmsöVi fortsätter att jobba med arrangemanget kring BolmsöVi fortsätter att jobba med arrangemanget kring BolmsöVi fortsätter att jobba med arrangemanget kring Bolmsö----
dagarna. Det har kommit in en del anmälningar och vi dagarna. Det har kommit in en del anmälningar och vi dagarna. Det har kommit in en del anmälningar och vi dagarna. Det har kommit in en del anmälningar och vi 
hoppas på fler. Se annons på sidan  14. hoppas på fler. Se annons på sidan  14. hoppas på fler. Se annons på sidan  14. hoppas på fler. Se annons på sidan  14.     
    
    

Redaktör för Bolmsö sockenbladRedaktör för Bolmsö sockenbladRedaktör för Bolmsö sockenbladRedaktör för Bolmsö sockenblad 
Malin Thestrup, Bolmsö Kyrkby   tel. 911 85 
      E-post: manus@bolmso.se 
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Bolmsö församling 
 
 
 

 
Gudstjänster 
 
7 mars kl 16.00 Mässa, Bolmsö församlingshem, Gustafsson. 
14 mars kl 11.15 Gudstjänst, Bolmsö församlingshem, Fall. 
21 mars kl 11.00 Familjegudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund. 
28 mars kl 11.15 Gudstjänst, Bolmsö församlingshem, Fall. 
29 mars kl 19.00 Passionsgudstjänst, Bolmsö församlingshem, Fall. 
 
 
Övrigt 
3 mars kl 14.00 Dagledigträff i Bolmsö församlingshem,  
   Carl Marcus Leijon ”Jerusalem – religionernas 

 knutpunkt”. 
 
5 mars kl 19.00 Sångkväll i Bolmsö kyrka. 
   Jard Samuelson med kompband.  
   Insamling till  ”Hela världen”. 
 
8 mars kl 18.00 Bibelstudium i Bolmsö församlingshem. 
18 mars kl 18.00 Symöte hos Ingegerd Gustafsson. 
22 mars kl 18.00 Bibelstudium i Bolmsö församlingshem. 
29 mars kl 17.30 Bibelstudium i Bolmsö församlingshem. 
 
 

 
Kyrktaxi 

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

  

Välkomna!  
Önskar Bolmsö kyrkoråd 
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SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF 
MARS 

 
Tisdag 2/3 Luftgevär träning kl. 18.00 Bolmsö skola (Kent + Ulf) 
 
Lördag 6/3 Älmhultsträffen Älmhult 
(Anmälan senast ca 26 feb) 
 
Tisdag 9/3 Luftgevär träning kl. 18.00 Bolmsö skola (Stefan + Ann-Sofie) 
 
Lördag 13/3 Riksfinal skyttiaden Eskilstuna 
 
Tisdag 16/3 Luftgevär träning kl. 18.00 Bolmsö skola (Ulf + Sven) 
 
Tisdag 23/3 Luftgevär träning kl. 18.00 Bolmsö skola (Olle + Johan L) 
 
Lördag 27/3 LIONS CUP Söraby / Rottne 
(Anmälan senast ca 17 mars) 
 
Tisdag 30/3 Luftgevär träning kl. 18.00 Bolmsö skola (Kent + Olle) 

 
APRIL 

 
Tisdag 6/4 Luftgevär träning kl. 18.00 Bolmsö skola (Stefan + Ulf) 
 
Lördag 10/4 Föreningsmästerskap / Avslutning från 09.00  
Bolmsö skola 

Birgit Nyberg, som länge ansvarat för Tannåkers Sockenblad, har nu lämnat över 
”pennan” till Christer Ingsäter, Ann-Sofie Eriksson och Kirsten Kivikas.  
 
Jag vill tacka Birgit för ett mycket gott samarbete och hälsa de nya redaktörerna  
välkomna! Precis som innan kommer vi att dela på arbetet med Bolmsö– och 
Tannåkers sockenblad, vilket innebär att vi ansvarar för det redaktionella arbe-
tet varannan månad. 
 
Detta är premiärnumret för Tannåkers nya redaktion. Och som ni ser har det ju 
gått jättebra! 

Malin Thestrup 
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Välkomna med på bussresa till Ljungby !Välkomna med på bussresa till Ljungby !Välkomna med på bussresa till Ljungby !Välkomna med på bussresa till Ljungby !    
 
Passa på att ta del av vad som finns i vårt närområde, något vi ofta 
glömmer. 
 
Lördagen den 27 mars åker vi till Ljungby för att få guidad visning 
på Ljungby Begravningsmuseum samt utställningen ”Teknikens un-
der” på Ljungby Museum. Mellan dessa båda visningar äter vi lunch 
tillsammans. 
 
Avresa från Bolmsö kyrkby kl 10.30,  
påstigning efter vägen. 
Planerad hemresa från Ljungby kl 16.00 
 
Alla är hjärtligt välkomna att följa med 
 
Anmälan senast den 17 mars till någon i Bolmsö Hembygdsförenings 
styrelse: 
  Solveig Carlsson, Håringe 0372-910 00, solveig.carlsson@bolmso.se 
  Eva Johansson, Kyrkbyn, 0372-91028 
  Kenneth Petersson, Brogård, 0372-91071 
  Olle Josefsson, Perstorp, 0372-91155, 070-2730445 
  Anna-Lena Wiktorsson, Boo, 0372-91024, anna-lena.wiktorsson@bolmso.se 
  Britta Kristiansson, Hov, 0372-91050 
  Kurt Karlsson, Granholmsvägen, 0372-862 78, kurt.karlsson@bolmso.se 
  Helén Johansson, Lida, 0372-94149, helen.bengt@gamma.telenordia.se 
  Rolf Nilsson, Kärragård, 0372-94136, 070-6662026 

 
Priset beror på hur många som åker med, men räkna med ca 150:-  
plus kostnaden för lunchen 

Bolmsö Hembygdsförening 

Till dig som e-postar manus till sockenbladet! 
 
Adressen är manus@bolmso.se. Den gäller både för Tannåker– och Bolmsö 
sockenblad. Glöm inte att begära ett leverans– och/eller läskvitto, så att du 
vet att ditt manus har kommit fram. Manusstopp är alltid den 15:e varje må-
nad. Handskrivna manus lämnas i brevlådan i Bollsta eller Tannåkers affär.  
Frågor? Kontakta Malin Thestrup, telefon 0372-911 85 
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Fotbollslag i Bolmsö IFFotbollslag i Bolmsö IFFotbollslag i Bolmsö IFFotbollslag i Bolmsö IF    
 
Vi planerar att ha ett lag i seriespel för P/F 98 under säsongen 2010.  
Barn födda 97-98-99 är välkomna att vara med. Träningen drar igång under 
mars månad. Mer information kommer till barnen i skolan. 
 
Årets tränare: Martin Eklund och Jarl ”Jalle” Magnusson 
 
Vi skulle behöva två frivilliga föräldrar som kan vara lagledare för laget. Är 
du intresserad, hör av dig till Magnus Elisson tfn 0702 70 45 71. 
 

STICKA OCH HANDARBETA I VÅR?STICKA OCH HANDARBETA I VÅR?STICKA OCH HANDARBETA I VÅR?STICKA OCH HANDARBETA I VÅR?    
 
Vi träffas i Tannåkers café på onsdagar, ojämna 
veckor.  
4/3 (obs! torsdag), 17/3, 31/3 och 14/4. 
 
Välkomna! 
Maritha Thorstensson  

Vi inbjuder till möte med 
Bolmsö Gammeldansförening 

 
Fredagen den 9 april  
kl 18.30 i Sjöviken 

 
Föreningens upplösning.  
 
Inspark i Bolmenbygdens kultur-
förening. 
 
VÄLKOMNA // Styrelsen 

Kallelse till Årsmöte  
Bolmsö IF  

 
Årsmöte äger rum den 18 april  

kl. 14.00 i skolans matsal. 
 
Program: Årsmötesförhandlingar 
                Fika 
                Diskussion om verksam- 
                heten 
                Fotbollen, gymnastik och  
       innebandy 
                 
Välkommen! 
 
Styrelsen / gm Magnus Elisson, ordf. 
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Har Kung Bore försvunnit är det 
 

PÅSKÖPPET i Hov — Anettes Antikt & Loppis 
 

ÖPPETTIDER: 
Påskdagen och Annandag Påsk 

kl.12.00-16.00 
  
På slinnet är nu höet borta. Där finns nu nyttoprylar i glas, 
porslin, kristall, keramik, mässing, koppar, emaljerat, trä och 
i alla möjliga andra material. 
I stallet finner du möbler, prydnadssaker, 
konst och annan kuriosa. 
  

Välkomna! 
Anette Wallén 

METARTÄVLING!METARTÄVLING!METARTÄVLING!METARTÄVLING!    
ALLA på Bolmsö och i Tannåker inbjudes till metartävling 
den 6 mars klockan 09.00-12.00. 
 
Startavgift 40 kronor, löses vid startplatsen, Tannåkers  
kyrkas parkeringsplats, från klockan 08.30. 
Vi bjuder på korv och dryck före prisutdel-
ningen. 
 
VÄLKOMNA! 
Bolmsö-Tannåkers Fiskeklubb 
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NYA BLOMMOR TILL SOMMER?NYA BLOMMOR TILL SOMMER?NYA BLOMMOR TILL SOMMER?NYA BLOMMOR TILL SOMMER?    
 
Kom och var med  
Søndag den 7 mars kl. 14.00  
i Bolmsö bygdegård. 
 
Ta' med dig blomfrö och grönsaksfrö du 
har fått över, och byta till nya  
 
Hälsningar Gitte i Bakarebo, tel. 941 05 

Vi behöver dig i vårt gäng! 
 
Vi är några stycken som spelar  
innebandy i Hammarhallen i Ljung-
by på söndagar kl. 16-17.  
 
Det skulle vara roligt om några fler 
ville vara med och spela. Du bör 
vara minst 15 år för att vara med, vi 
är mellan 15 och 60 år. Samåkning 
från Bolmsö.  
 
Ring Magnus och anmäl dig.  
070-270 45 71 eller 94131. 

GLÄDJANDE STATISTIK! 
 
Nu har Statistiska Centralbyrån, SCB, tagit fram uppgifter om hur 
många personer som var folkbokförda i varje församling den 31/12 
2009. Glädjande nog så ökade både Bolmsö och Tannåker under 
2009. 
Bolmsö församling ökade från 388 till 393 personer och  
Tannåker från 191 till 198 personer. Tannåker är den församling i 
kommunen som ökar mest procentuellt. Läs mer på www.scb.se 
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Detta händer i Tannåkers caféDetta händer i Tannåkers caféDetta händer i Tannåkers caféDetta händer i Tannåkers café    
    

 
Fredagen den 12 mars klockan 19:30 berättar Olle Carlsson 
om Andrées polarexpedition.  
 
Salomon August Andrée, född 18 oktober 1854 i Gränna, en 
stolt smålänning, patentingenjör, politiker,  
äventyrare och ballongfarare, känd för Andrées polar-
expedition, ett försök att nå Nordpolen med vätgasballong.  
 
Andrée blev känd i Sverige genom att göra den första luft-
ballongturen från Sverige till Finland.  
I övrigt hade han mycket begränsad erfarenhet (40 timmar) 
av ballongflygning innan han publicerade sina planer för en 
ballongfärd till Nordpolen. Hans idéer väckte  
entusiasm bland allmänheten och han fick ekonomiskt stöd 
bland annat av kung Oscar II. Ett första försök att genomföra 
en expedition till Nordpolen gjordes 1896, men det var först 
1897 som ballongen Örnen lyfte från Svalbard.  
 
Alla är välkomna att komma och lyssna till berättelsen Alla är välkomna att komma och lyssna till berättelsen Alla är välkomna att komma och lyssna till berättelsen Alla är välkomna att komma och lyssna till berättelsen 
om detta äventyr och se de fantastiska bilder som om detta äventyr och se de fantastiska bilder som om detta äventyr och se de fantastiska bilder som om detta äventyr och se de fantastiska bilder som     
illustrerar det!illustrerar det!illustrerar det!illustrerar det!    

Entré: 
 
Vuxen 40:- 
Barn under 10 år gratis. 
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INFORMATION FRÅN BOLMSÖ KYRKORÅD 
  
Vid senaste kyrkorådet gjordes en sammanfattning av 2009 års verksamhet 
och det kunde konstateras att det har varit 131 samlingar av olika slag och 
3641 personer har besökt samlingarna. Det blir ett genomsnitt på 27,7 per 
sammankomst. 49 högmässor/gudstjänster har besökts av 1247 personer. 
Bolmsö församling har 320 kyrkotillhöriga. Under året har 3 barn döpts 
och 7 församlingsbor avlidit. 
För verksamheten 2010 planeras det för 4 sommarkyrkokvällar, deltagande i 
Bolmsödagarna och givetvis gudstjänstverksamhet. 
I Bolmsö/Tannåker har det startats en förälder/barngrupp som Ellionor 
Strömgren håller i och en avslutning för all barnverksamhet i pastoratet kom-
mer att hållas i Bolmsö kyrka den 30 maj med Mors Dagskaffe på eftermid-
dagen. 
Jard Samuelsson kommer den 5 mars för en sång- och musikgudstjänst, då 
behållningen går till Haiti. 
En familjegudstjänst tillsammans med Tannåkers församling blir den 21 mars 
i Tannåkers kyrka eller församlingshem. 
De kyrkliga syföreningarna i Sunnerbo kontrakt kommer att samlas på Bolm-
sö den 5 maj. 
Vi återkommer med kontinuerlig information framöver om vad som händer i 
församlingen och vad som kyrkorådet behandlar på sina möten. Framför gär-
na edra synpunkter och ideer till oss för en bra verksamhet. 

Kyrkorådet 

KANINUNGAR TILL SALU! 
  
Vi har fått 5 stycken fina vädurs-
kaninungar! 
 
Är du intresserad, hör av dig till 
Linda eller Thomas Thuresson. 
Tel:91078 
 
Leveransklara v.11 
Pris: 150:-/st 
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VILDSVINSTRÄFFVILDSVINSTRÄFFVILDSVINSTRÄFFVILDSVINSTRÄFF    
i Bolmsöskolans matsal  
onsdag 10 mars kl.19.00 

 
Vi utbyter erfarenheter om vildsvinen i bygden. 
Är vildsvinen ett problem eller en tillgång? 
Hur gör vi i framtiden? 
 
Medtag kaffekorg. Alla intresserade är varmt välkomna! 
 
Bolmsö-Tannåker lokala LRF avdelning 

Vägstämma Håringe 
 
Kallelse till ordinarie vägstämma med Håringe vägsamfällighet. 
Söndagen den 7 mars kl 14.00 hos Jan och Rose-Marie Starck, 
Rönnbacka. 
 
För att värdparet skall veta hur många de skall ordna fika till, anmäl 
gärna deltagande till dem på telefon 0372-91130 
 
Styrelsen 

Tack! 
 
Till Vägverket, region Hov, för den fina plogningen! 
Alltid med ett vänligt leende, trots nattmangling och 
kreatursskötsel när han kommit hem på morgonen!!! 
Dessutom med omtanke utöver plikten. 
 
Ganska insnöad men tacksam Rattmuffist å sörön 
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Filosofiosofiosofiosofi----café … i Tannåkers café !café … i Tannåkers café !café … i Tannåkers café !café … i Tannåkers café ! 
 
I väntan på våren samlas vi för att lyssna till ett kort anförande för att sedan 
tänka fritt och samtala. 
 
Vi börjar med dagens ämne och sedan beror det på dina funderingar var det 
slutar. 
 
”Vad är lycka?”   Lördagen den 20 mars, kl. 10:30 – 12:30. 
”Har vi en fri vilja?”  Lördagen den 27 mars, kl. 10:30 – 12:30. 
 
Mål: Att lösa världsproblemen. 
Pris: 30 kr inkl. fika 
 
Välkomna! 
Ett projekt i företagsamma Bolmenbygdens regi.  

Bolmsödagarna!!!! 
 
Bolmsödagarna går av stapeln den 31 juli-1 augusti.  
Bolmsödagarna kommer att ha gemensam broschyr med Bolmenda-
gen. 
 
Att arrangera Bolmsödagarna innebär en hel del annonskostnader. 
Bolmsö Sockenråd är därför tacksamma över att även Bolmsödagar-
na marknadsförs i Fiskevårdsområdets annonsblad. 
 
Men Bolmsö sockenråd kommer också att göra ett vikblad i julinumret 
av sockenbladet. Så vill Ni ha in era egna annonser om Bolmsödagar-
na - skicka in era bidrag till Bolmsö sockenråd (manus@bolmso.se) 
senast den 15 juni, så sätter vi in det i sockenbladet. 
 
Det är roligt att visa upp allt vad Bolmsö förmår! 
 
Vi kommer även att lägga in det på hemsidan, så anmäl dig till Gitte 
på telnr 0372-94105 eller gitte@bakarebo.se senast 1 maj 
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Bokbussen kommer! 
tors 18/3    onsdag 24/3    
Färle   14.35-14.45 Skällandsö  15.40-15.55 
Tannåker/affären  14.50-15.05 Skällandsö/Lunden 16.00-16.15 
Granholmsvägen 15.10-15.30 Kåraberg  16.20-16.35 
Håringe   16.10-16.25        
Bolmsö kyrkby  16.35-16.55      torsdag 4/3  
Perstorp  17.00-17.20 Östergård   14.25-14.45 
Österås   17.30-17.45 Tjust   14.55-15.15 
     Skogshäll   15.25-15.50 
     Hölminge  16.45-17.05 
 
                             Till Bolmsö skola den 1/3, 15/3 och 29/3      

 
JARD SAMUELSON MED 

KOMPGRUPP 
 

"Från läsarsång till country" 
  

Bolmsö kyrka fredagen den 5 mars  
kl. 19.00 

Välkommen till en härlig kväll med 
medryckande sång och musik 

  
Insamling till Haiti 

 
                                                        Arr. Svenska kyrkan 

TORSDAGS KAFFE 
 
Tannåkers café klockan 15.00. 
På torsdagar jämna veckor t.o.m. den 8 april.  
Sedan är det VÅR! 

OBS! 
Aerobic på måndagar byter tid! 

Nu börjar vi klockan 18.30 på måndagarna. 
I skolans gymnastiksal.  
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Rödakorsinformation och kallelse. 
 

ÅRSSTÄMMA BOLMSÖ RÖDAKORSKRETS 
GÄLLER ÄVEN TANNÅKER 

 
Välkomna till sedvanlig årsstämma måndagen den 1 mars klockan 19.00 i 
Sjöviken. Vi börjar med sedvanliga mötesförhandlingar. (Nu blir det formell 
behandling om sammanslagningen med Tannåker och namnet på kretsen.)  
 
Vi har en fungerande valberedning. 
Efter förhandlingarna kommer det att bjudas smörgåstårta och kaffe. Vi kan 
lova en liten underhållning till kaffet och  det blir en positiv överraskning. Kom 
får Ni höra. 

Välkomna. 
 
Information. 
All den turbulens kring Rödakorset som vi kunnat höra och läsa om, gör att 
det finns en ilska hos alla som tror på att Rödakorset är en god organisation. 
Vi som på olika sätt arbetat ideelt och alla som bidragit med pengar vid in-
samlingar känner säkert detsamma. 
Jag vet trots allt att det vi skänker via olika insamlingar går till dom ändamål 
som insamlingen gäller. Vi kommer att få tillfälle att påverka ordförandens 
arvode o.s.v., därför ber jag Er att hör av Er till mig om Ni har bra åsikter. /
Kajsa Svensson. 
 
Insamlingen i affären till Haiti gav totalt 1 600 kronor och detta skickas di-
rekt. TACK. 

BARNOLYCKSFALLSKURS 
 
Rödakorskretsen inbjuder till en kurs i barnolycksfall. 
Lördagen den 13 mars mellan klockan 09.30-16.00 (2X3 timmar)  
Plats: Tannåkers församlingshem. 
 
Vi bjuder på någon förtäring vid lunchtid. Kursens ledare är Christel 
Gunnarsson. Minst antal deltagare är 12 stycken. Småbarnsföräldrar,  
mor– och farföräldrar samt andra som har hand om barn och är intres-
serade är välkomna. Kursen är kostnadsfri. 
 
Anmälan senast den 1 mars till  
Ingrid Rosenlind tel 93110 eller Kajsa Svensson tel 94118 
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Gudstjänster i Jonsboda Missionshus 
 
Söndag 7/3       Gudstjänst: Kristina Gustafsson   
kl. 09:30 Sång: Rebecka Ericsson &  Lina Gustafsson 
  
Söndag 28/3     Gudstjänst Kristina Gustafsson  
kl: 09:30         Sång: ”Hångergänget” 
 

Välkomna! 

Pingstkyrkan Tannåker 
  
Söndag 7/3  
kl. 16.00  Studiecirkel 
 
Söndag 14/3  
kl. 11.00          KANAL 10. Sveriges enda kristna TV-kanal 
 beöker oss! Rosi och Lennart Åsberg berättar 
 om arbetet och om hur DU på ett enkelt  
 sätt kan få in denna kanal. Sång och musik. 
 
Söndag 28/3  
kl. 16.00  Studiecirkel 
  
  

VÄLKOMNA! 

PROMENADER I MARS 
 
Tisdagen den 9 mars Kyrkbyn klockan 14 00.  
Tisdagen den 16 mars Husaby klockan 14 00. 
Tisdagen den 23 mars Sjöviken klockan 14 00. 
Tisdagen den 30 mars  Perstorp klockan 14 00. 
 
Välkomna Kajsa S 
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Kallelse till Föreningsstämma i 
Bollstads samfällighetsförening 

Org nr 717911-1476 
 
Tid: Lördagen den 20 mars 2010,  kl 15.00 
Plats:  Hos Maritha Torstensson, Hjärtstorp, Bolmsö 
 
Ärenden: Ingen uttaxering för 2010, förslag 
  Inga motioner har inkommit 
  Beslut om utgifts- och inkomststat för 2010 
  Val av styrelse och revisorer 
 Sedvanliga mötesförhandlingar 
  
Stämmohandlingar finns tillgängliga hos Asta och Göte Pettersson, 
Hjärtstorp, Bolmsö 
 
Anmälan senast 15 mars 2010 till 
Kenneth Johansson 0705 414770, 0372-30998 eller 
Barbro Svensson 0372-13292 
 
Välkomna 
Styrelsen 

Årsstämma för 
 

August o Ida Söder, Manfred i Emma Hagström, 
Selma Emanuelsson samt Adolf Svenssons fond 

 
den 21 mars kl 14.00 i Bolmsö församlingshem. 

  
Vi gör en liten utställning av föremål från Perstorpsgården, 
vilka tidigare ej har visats. Vi bjuder på kaffe med något till! 

 
VÄLKOMNA! 
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Årsmöte med tema DANS för att fira  
gammeldansföreningens involvering  

i Bolmenbygdens kulturförening! 
 

Fredagen den 9 april kl 19:00 i Bolmsö bygdegård, Sjöviken 

•  Vi börjar med årsmötet. Alla val är förberedda och själva förh
 andlingarna går på ca en halvtimme. Valberedning: Mats Ing
 marsson 0372-941 41 

•  Sedan serverar vi Gulaschsoppa & vatten/lättöl. De som önskar 
 andra drycker tar med sig själva. 

• Några låtar framförs av tjejgruppen Exanimo:                        
Fanny Johansson, Lina Palm, Elin & Hanna Svensson 

• Därefter provar vi på olika typer av dans; gammaldans, afri-
kansk dans mm 

• Kaffe & liten kaka 

• Fri dans så länge vi orkar… 

 
  100 :- för vuxna fr 20 år. Ungdomar/barn gratis 
 
Alla medlemmar välkomna!! 
Bli medlem genom att sätta in avgiften på bg 5861-4868. 
vuxna över 20 år. 100 kr. Barn/ungdomar 7-20 år: 50 kr 

 
 
Frågor: Irene 91113, Britt-
Marie 91135, Mats 0370-
45026 
 
 

Bolmenbygdens
kulturförening
Bolmenbygdens
kulturförening
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Programblad Bolmsö - Tannåker mars 2010 

 
Mån 1 19.00 Årsstämma Rödakorset, Bolmsö Bygdegård Sjöviken 
  19.30 Aerobic, Bolmsö skola 
Tis 2 18.00 Luftgevärsträning, Bolmsö Skola 
  19.00 Passionsandakt, Gustafsson. Tannåker Församlings- 
   hem 
Ons 3 14.00 Dagledigträff, Bolmsö Församlingshem 
  19.30 Pilates, Bolmsö Skola 
Tor 4 14.00 Handarbete, Tannåkers Café 
  18.00 Inomhusträning för barn, Bolmsö Skola 
Fre 5 19.00 Jard Samuelsson med kompgrupp, Bolmsö Kyrka 
Lör 6 08.30 Metartävling, start vid Tannåkers kyrkas parkeringsplats 
   Bolmsö SKF, Älmhultsträffen 
Sön 7 09.30 Gudstjänst Jonsboda Missionshus, Kristina Gustafsson 
  14.00 Vägstämma Håringe, Rönnbacka 
  14.00 Byt blomfrön och grönsaksfrön, Bolmsö Bygdegård 
  16.00 Studiecirkel, Pingskyrkan i Tannåker 
  16.00 Mässa, Gustafsson. Bolmsö Kyrka 
  19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola 
Mån 8 18.00 Bibelstudium, Bolmsö Församlingshem  
  19.30 Aerobic, Bolmsö skola 
Tis 9 14.00 Promenad, Bolmsö Kyrkby 
  18.00 Luftgevärsträning, Bolmsö Skola 
Ons 10 19.00 Vildsvinsträff, Bolmsöskolans matsal 
  19.30 Pilates, Bolmsö Skola 
Tor 11 15.00 Torsdagskaffe, Tannåkers Café 
  18.00 Inomhusträning för barn, Bolmsö Skola 
Fre 12 19.30 “Andrées polarexpedition”, Tannåkers Café 
Lör 13  Bolmsö SKF, Riksfinal Skyttiaden 
Sön 14 11.00 Sång och musik, besök av Kanal 10. Pingstkyrkan i  
   Tannåker 
  11.15 Gudstjänst, Fall. Bolmsö Församlingshem  
  18.00 “Hela kyrkan sjunger”, Fall. Tannåker Kyrka 
  19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola 
Mån 15 12.00 MANUSSTOPP SOCKENBLADET 
  19.00 Årsmöte Tannåkers bygdegårdsförening 
  19.30 Aerobic, Bolmsö skola 
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Programblad Bolmsö - Tannåker mars 2010 

 
Tis 16 14.00 Promenad, Husaby 
  18.00 Luftgevärsträning, Bolmsö Skola 
Ons 17 14.00 Handarbete, Tannåkers Café 
  19.30 Pilates, Bolmsö Skola 
Tor 18 18.00 Inomhusträning för barn, Bolmsö Skola 
  18.00 Symöte hos Ingegerd Gustafsson 
Lör 20 10.30 Filosoficafé i Tannåkers café 
  15.00 Föreningsstämma Bollstads samfällighetsförening,   
   Hjärtstorp 
Sön 21 11.00 Familjegudstjänst, Eklund. Tannåker Kyrka 
  14.00 Årsstämma för bl.a Adolf Svenssons fond, Bolmsö   
   Församlingshem 
  19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola 
Mån 22 18.00 Bibelstudium, Bolmsö Församlingshem  
  19.30 Aerobic, Bolmsö skola 
Tis 23 14.00 Promenad, Bolmsö Bygdegård Sjöviken 
  18.00 Luftgevärsträning, Bolmsö Skola 
Ons 24 19.30 Pilates, Bolmsö Skola 
Tor 25 15.00 Torsdagskaffe, Tannåkers Café 
  18.00 Inomhusträning för barn, Bolmsö Skola 
Lör 27 10.30 Bussresa till Ljungby 
  10.30 Filosoficafé, Tannåkers café 
   Bolmsö SKF, LIONS Cup, Söraby/Rottne 
Sön 28 09.30 Gudstjänst Jonsboda Missionshus, Kristina Gustafsson 
  09.30 Mässa, Gustafsson. Tannåker Kyrka 
  11.15 Gudstjänst, Fall. Bolmsö Församlingshem  
  15.00 Årsmöte, Tannåkers hembygdsförening, Tannåkers  
    Församlingshem 
  16.00 Studiecirkel. Pingskyrkan Tannåker  
  19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola 
Mån 29 17.30 Bibelstudium, Bolmsö Församlingshem  
  19.00 Passionsandakt, Fall. Bolmsö Församlingshem  
  19.30  Aerobic, Bolmsö Skola 
Tis 30 14.00 Promenad, Perstorp 
  18.00 Luftgevärsträning, Bolmsö Skola 
Ons 31 14.00 Handarbete, Tannåkers Café 
  19.30 Pilates, Bolmsö Skola 


