
 

  

 
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 mars 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 322  Utgivare: Bolmsö sockenråd  

 

 

En vanlig dag på Bolmsö (eller uppsnappad e-post mellan far och 

sonen i Blekinge angående datorer m.m.): 

 

Hej Alex 

Tack - det löste sig med återställningsskivan i går, men idag har allt an-

nat krånglat..... 

Åkte med Björn till tandläkaren. Vid Tannåker på hemvägen blev vi 

stoppade av en grön Octavia, innehållande 1 st Sydamerikan med klas-

sisk lamaullsmössa med öronlappar, 1 st tjej från Thailand och en 

Kurd.... Vilse från Växjö.... 

De letade efter halkövningsbanan i Ljungby! (I Tannåker!!!) och så fick 

vi köra före och visa. Förbaskat trevliga människor så det gjorde inget. 

Så funkade inte bank-id på den nya datorn. Ringde supporten 

(Jennifer), som sa att jag måste ÅKA till banken. På banken sa dom 

(efter att ha ringt till samma support, fast Jens) att det bara var att ladda 

ner programmet. Det gick inte när jag provade hemma igen. Ringde 

åter supporten (samma support, fast Joakim) som sa att det går inte, du 

måste använda kortet, och då gick det... Inte! Datoraset måste just då 

uppdatera vid omstarten!.... Men jag snodde morsans dator bredvid 

(Uncontrol-shift d.v.s okontrollerat byte under arbete...) 

Och så gick den en månad gamla s.k. lilla färgskrivaren sönder. Ringde 

supporten (beräknad väntetid 3 minuter, och så en ytterst knepig ung-

domlig musikslinga. Lät telefonen va på och åkte till Elgiganten som 

direkt utan att ens titta på den (Inte ens en blick i ögonvrån) la den i 

runda arkivet (längst upp i vänstra hörnet)..... Man hade ingen likadan 

kvar (mellandagsrea 399:-). Sa att jag kan ta en annan..... Fick en för 

1700:- och fick lägga 600 emellan.....1700 kr - 399 kr = 600 spänn tyd-

ligen...!!! Men vaddå.... 

Nu fungerar allt....utom Marias spis... brandkåren nära att rycka ut.. 

Maria skulle grilla kyckling iugnen, satte på ugnen (alltså inte satte på 

så, utan slog på...eller startade rättare sagt), men PLATTAN gick också 

igång och rökfyllde huset... (Open Office Windows eller rättare sagt 

Open Kitchen Windows)  

Forts. s  .2 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 322 MARS 2015 



 

  2 

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 

Forts från s. 1 

Hon körde ugnen ändå, och kokade vatten på plattan som tydligen var kop-

plad till ugnsluckan (Open Oven Window) på nåt sätt. Och så bytte hon vat-

ten när det blev för varmt på plattan. Sista koket gjorde hon f.ö. ris på.... 

För övrigt.... Hade högtalaren på på telefonen när jag steg in på Elgiganten. 

När dom undrade vaddet var för musik, så förklarade jag bara att det var sup-

porten på skrivaren som jag ringt upp en och en halv timme tidigare..... 

Förresten, efter un-control-swift fick Susanne faktiskt tillbaks bokföringen 

hon höll på med.... 

Och förresten, när jag scannar på skrivaren under skrivbordet så skickas filen 

till den nya skrivaren,som som i sin tur frågar var filen ska skickas..... 

Så jag säjer som så många andra föräldrar till sina barn – Kan du titta på min 

dator, det är nåt.... 

Farsan 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kyrkligt program mars Bolmsö och Tannåkers församlingar  

För kyrkskjuts ring pastorsexpditionen, tel 0372-358 50  

1. 9.30 Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund. 

1. 11.30 Mässa, Bolmsö församlingshem, Fyhrlund.  

7. 18.00 ”Minns du sången-kväll”, Bolmsö kyrka, Stig Sjöberg 
sjunger och spelar.  

8. 09.30 Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Fall.  

10 14.00 Daglediga, Bolmsö församlingshem, ”Allt har sin tid”, 
prästen Lars Eklund kåserar. 

15 11.30 Mässa, Bolmsö församlingshem, Fyhrlund. 

19. 15.00 Kyrkliga syföreningen hos Birgitta Gunnarsson. 

22 09.30 Mässa, Tannåkers kyrka, JÅ Carlsson. 

29. 10.00 Brödauktion med kyrkfrukost i församlingshemmet  

 11.30 Gudstjänst, Bolmsö församlingshem, Fall  

30. 18.00 Passionsgudstjänst, Bolmsö församlingshem, Fall  
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Tannåkers Pingstkyrka 

Sön 1.  16.00  Peter Jansson  

Sön 22 16.00 Församlingsmöte  

Sön 29 10.00 Linda Andersson (i Jonsboda missionshus) 

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus 

1 sön 18.00 Gudstjänst med Linda Andersson  
Sång: Mikael Svensson  

Lör 14 16-20 Bibelundervisning av Per-Eive Berntsson                              

I Hångers missionskyrka. Severing. Kretsarrangemang 

Obs tid och plats.  

Sön 22 10.00 Familjegudstjänst med scoutinvigning Severing  

Sön 29 10.00 Gudstjänst med Linda AnderssonTillsammans med 
Tannåker Pingstkyrka  

Alla           -ligt välkomna till Gudstjänsterna! 

Välkomna till årsmöte med  
Tannåkers Hembygdsförening 

 

Söndag 8 mars kl. 15.00  
i Tannåkers församlingshem. 

Sedvanliga mötesförhandlingar. 
 

Föreningen bjuder på kaffe/te och kaka. 
/styrelsen 
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Årsstämma  

för August och Ida Söders  

samt Manfred och Emma Hagströms stiftelser, 

systrarna Ellen Hagströms och Selma Emanuelssons fond  

samt Adolf Svenssons stiftelse, 

den 24 mars kl 18.00 i Bolmsö församlingshem. 

Stadgeenliga ärenden. 

Alla röstberättigade inom Bolmsö gamla församling hälsas välkomna. 
 

Vi bjuder på lite mat!  

Välkomna / styrelsen 

Barnkul 

Den 29 mars kl.10 är det barngrupp i Jonsbodas Missionshus. Vi kommer att 

leka, pyssla och ha roligt tillsammans med fokus på Jesus. Föräldrarna är väl-

komna att sitta med på gudstjänsten under tiden om man vill.  

     Jättevälkomna!     

 /       Belinda och Pernilla 

Forts. från s 3 

 

 

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF mars 2015 

tis 3 Luftgevär träning kl. 18.00  Bolmsö skola (Kent+Johan)  

 6-7 ÄLMHULTSTRÄFFEN  
(Anmälan senast 26 februari)  

Älmhult 

Tis 10 Luftgevär, träning kl. 18.00 Bolmsö skola (Olle+Sven ) 

Lör 14 LIONS CUP  
(Anmälan senast 6 mars)  

Söraby / Rottne  

tis 17 Luftgevär, träning kl. 18.00 Bolmsö skola (Stefan+Larsson) 

tis 24 Luftgevär, träning kl. 18.00 Bolmsö skola (Kent+Olle) 

tis 31 Luftgevär, träning kl. 18.00 Bolmsö skola (Johan+Catrine ) 

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening  

Se även www.bolmso.se/skytte 
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Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers 

rödakorskrets 
 

Årsmöte 
2 mars kl 18i Tannåkers församlingshem. 

Vi bjuder på kaffe med smörgåstårta. 

Håkan Wiktorsson inleder årsmötet med att visa filmen från vår 

mannekänguppvisning vid Rödakorsauktionen 2 dec 2006. 

Vi visade då kläder från Kupan. 

Medlemmar varmt välkomna! 

 

Månadsmöte 
13 april kl 18-20 i Bolmsö församlingshem. 

Medtag kopp och dopp så brygger vi kaffe. 
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Onsdag 18/3 Torsdag  12/3 

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  26/3 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 10/3 och 24/3 kl. 10.15-11.20 

 

 

Möte Sockenråd 
 
Nästa möte den 3 mars kl 18 00 kommer vi att ha öppet för alla. 

Välkomna till rosa rummet i sjöviken, (källaringången). 

Vi bjuder på fika. 

 

Susanne Ingemarsson 

Bolmsö Sockenråd 

 

 

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 

5 

Gammalt golv 
 

 Vi söker gamla golvbräder så vi kan lägga om två golv som idag inte 

har den gamla typen av breda golvbräder som övriga rum i huset har. 

 

Har du något gammalt golv liggandes som du inte kommer att använda 

så hör av dig. 

 

Donald och Solveig Carlsson, Håringe, tel 0372-91000  

Vägstämma Håringe 
 

Kallelse till ordinarie vägstämma med Håringe vägsamfällighet. 

Söndagen den 14 mars 2015 kl 14.00 hos Tina och Erik Johansson i 

Klockaregården 

 

För att värdparet skall veta hur många de skall ordna fika till, anmäl 

gärna deltagande till dem på telefon 0372-911 84 

 

Styrelsen 

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


 

  

 Årsstämma 
Fiskevattenägare inom Bolmens Fiskevårsområde kallas till 

ÅRSSTÄMMA den 25 mars kl 19 i Angelstads folketshus. 

Vi bjuder på förtäring! 

Kyrkkaffe i Bolmsö församlingshem 

       Söndag 29 mars kl. 10.00 

      med kyrkliga syföreningen 

        Brödauktion, lotterier    

Tema: "Utrota hungern, dela ditt bröd" 

   Gudstjänst kl. 11.30, Anders Fall 

                VÄLKOMNA 
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Bolmsö Hembygdsförening  

Hembygdsfilm 

 

 

 

Visning av ”Hembygdsfilmer” 

Torsdag 26 mars kl 19.00 i Sjöviken 

Då visar vi en del nya filmer som vi fått in under senaste året 

Entré 50:- och då ingår fika i pausen 

 

Har ni filmer eller bandinspelningar som ni vill ge en kopia av till 

Hembygdsföreningens samlingar så kontakta Helge Grahnquist på 070-

645 28 25 

Bolmsö Hembygdsförening 
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 Vill du bli medarbetare åt Dialekt- och 

folkminnesarkivet? 
 

Johanna Ståhlberg arbetar som forskningsarkivarie på Dialekt- och 

folkminnesarkivet i Uppsala som ingår i den statliga myndigheten 

Institutet för språk och folkminnen. Hon har skickat en fråga till 

Bolmsö Hembygdsförening som här presenteras för er: 

Vi söker kvinnor och män i alla åldrar, med olika bakgrund, från både 

landsbygd och tätort, som vill berätta om egna minnen, tankar och 

erfarenheter. Att vara meddelare är frivilligt och innebär att du kan 

välja att svara på en eller ett par frågelistor per år och att du i skriftlig 

form berättar om dina erfarenheter inom olika ämnesområden. 

Frågelistorna tar oftast upp särskilda ämnen och är avsedda som 

hjälpmedel och en inspirationskälla till skrivandet. Du väljer själv vilka 

frågor du vill svara på och det går lika bra att skriva för hand som på 

dator. 

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU) har till uppgift att 

samla in, bevara, utforska och förmedla kunskap om dialekter och 

folkminnen. Arkivet har dokumenterat folkminnen sedan 1914. Våra 

samlingar beskriver människors liv och leverne – från 1800-talets fiske

- och bondesamhälle till dagens mångfaldssamhälle. Hos oss kan man 

också studera samisk och finsk kultur. Dessutom har vi dokumentation 

kring den svenskamerikanska och den estlandssvenska kulturen. Du 

kan läsa mer om vår verksamhet på www.sofi.se. 

Om du skulle vilja hjälpa till att utöka våra samlingar kan du e-posta 

ditt svar till dfu.folkminnen@sofi.se eller skicka svaret till: 

Frisvar 

Institutet för språk och folkminnen 

20632717 

758 06 UPPSALA 

http://www.sofi.se
mailto:dfu.folkminnen@sofi.se
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Bolmsö Bygdegård 

 

Först ett tack till er markägare som kontaktat föreningen om att skänka 

virke som stormen Egon fällde. Vi har kontakt med några olika köpare 

och kan därmed avsätta olika typer av virke, kontakta Håkan 

Wiktorsson, tel 910 24 för mer information. 

Vi har begränsade möjligheter att åtaga oss uppbearbetningen av 

skogen men kontakta Håkan för en diskussion om hur vi tillsammans 

kan lösa det. 

 

När det gäller bygget så är har det kommit på yttre brädfoder och ribb. 

Plåttaket kommer nog på plats i början av mars och under mars 

fortsätter också arbetet innomhus med golv, väggar och innertak. 

Vill du hjälpa till så kontakta Bernt Andersson, 0372-911 35. 

 

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

bygdegårdslyftet”. 

 

Årsmöte hålls i Bolmsö bygdegård söndagen den 1 mars kl 14.00 

Efter mötet blir det kaffe och smörgåstårta. 

 

Valberedningens ordförande är Gunvor Andersson, Bjurkaberg. 

 

 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

 

 

Sång och musikgudstjänst 

Bolmsö församlingshem 

lördag 7 mars kl. 18.00 

Stig Sjöberg, Vittsjö 

sjunger och spelar på 

många olika instrument. 

Välkomna 

Årsmöte  

Sjöviken 8/3 kl 16 
Alla val är förberedda och 

sammankallande i valberedningen är 

Mats Ingemarsson 941 41. 

Vi bjuder på fika. Välkomna! 

 

Bolmendagen 2015 

Planeringen för alla intresserade - kom till affären 24/3 18:30 

 

Öppna styrelsemöten i affären 

Alla medlemmar är välkomna, alltid kl 18! Vi bjuder på fika. 

 

To 12/3 To 9/4 On 13/5 To 11/6 

 

Glöm inte betala in medlemsavgiften för 2015!! 

 

Vi söker kreativa och intresserade personer som vill 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, Marion Koomen, 

Pernilla Bolin, Rosalina Gauffin & Solveig Carlsson 

Bg: 5861-4868 

100:- för vuxna och 50:- för ungdomar (7-25 år) 

http://bolmso.se/kulturforeningen.php 
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Filosofifrukost 
 

i Tannåkers café, lördagen den 14:e mars kl. 9:00 

 

Dagens tema: Kan en lögn va´ bra? 

Vi kommer att samtala om och se scener ur den Os-

carsbelönade italienska långfilmen ”Livet är under-

bart”. 

Om du vill, se gärna filmen i förväg, men det behövs 

inte. 

Alla varmt välkomna! 

Hälsar moderator  

Ingrid Munro  

Nu är Tannåkers nya webbplats publicerad. Sockenrådet har 
tillsammans med Sara Karlsson arbetat fram sidan som nu ska 
fyllas med mer information. Meningen är att sidan ska fungera 
som en portal för Tannåker där man kan hitta information och 
länkar till företag, föreningar, evenemang o.s.v.  
Sockenrådet arbetar nu vidare med detta. Du som vill använda 
dig av denna möjlighet att synas kan kontakta någon i 
sockenrådet eller Sara. 
 

 

Tannåker 

www.tannaker.org 
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Grannsamverkan 
Den 2/2 hade vi ett upptaktsmöte om grannsamverkan i Åsarna. Vi var 

ca 40 stycken som kom och lyssnade på Elisabeth Lundgren från polisen 

och Susan De Freitas från brottsförebyggande rådet i Ljungby kommun 

som informerade oss.  

För att arbeta vidare med grannsamverkan ska byarna i socknen var för 

sig, ex Flahult för sig och Skällandsö för sig, bjuda ut Elisabeth Lund-

gren för att gå igenom hur vi ska gå till väga för att det ska fungera så 

bra som möjlig i varje by. 

 

 
Mvh Tannåker Sockenråd 

Bolmendagen 2015 
Nu är det dags att börja planera inför Bolmendagen 2015! 

Alla som är intresserade av att delta på ett eller annat sätt är varmt väl-

komna till  

Tannåkers affär följande tisdagar kl 18.30 

24/2, 24/3, 21/4, 12/5, 9/6, 14/7 
 

Stina Kårhammer, Bolmenbygdens kul-

turförening 
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Kallelse till Föreningsstämma i Bollstads 

samfällighetsförening 

Org nr 717911-1476 

          
 

 

 

Tid Lördagen den 14 mars 2015, kl 15.00 

 

Plats Matsalen, Bolmsö skola 

 

 

 

Ärenden Uttaxering för 2015 

 Inga motioner till stämman har inkommit 

 Beslut om utgifts- och inkomststat för 2015 

 Val av styrelse, revisorer och valberedning 

 Sedvanliga mötesförhandlingar 

 

  

 Stämmohandlingar finns tillgängliga hos Asta och Göte 

Pettersson,  Hjärtstorp, Bolmsö 

 

 Tacksam för att få mailadresser för att underlätta 

kommande utskick. 

 

 

Anmälan senast 8 mars 2015 till 

Asta Petersson 0372-30 662 eller 

Ulla Haglund 070-24 35 702 

 

 

 

Välkomna 

Styrelsen 
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 Fiber i Tannåker 

 
Lite information. Det har varit svårt att få in svar om ev. intresse. Vi har till 

dags dato fått in ca 70 intresseanmälningar. För att komma vidare i vårt 

arbete med fiberprojektet måste vi sätta en tidsgräns för intresseanmälan, så 

för att ingen ska missa chansen vill vi först ge lite ytterligare information. 

 

Ni som inte har svarat eller tackat nej ska veta att ni tackar nej till ett bidrag 

från Landsbygdsprogrammet på 60 % av kostnaden. Detta innebär att - om 

man för varje anslutning i slutänden ska betala 20 000 kronor - den verkliga 

kostnaden ligger på 50 000 kronor, dvs. att man går miste om ett bidrag på 

30 000 kronor från Landsbygdsprogrammet. Dessutom finns det möjlighet att 

få ett bidrag på max. 10 000 kronor från Ljungby kommun om 

anslutningskostnaden överstiger 10 000 kronor dvs. ett totalt bidrag på ca 40 

000 kronor. 

Dessa bidrag finns det möjlighet att få nu. Om man vill ansluta sig senare - 

om detta över huvud taget är möjligt - får man räkna med att betala 

grundkostnaden plus de uteblivna bidragen själv och dessutom de 

extrakostnader som den enskilda anslutningen för med sig. Detta blir alltså 

rejält mycket dyrare än att vara med från början.  

 

Om ni funderar på att sälja kan fastigheten ha ett högre värde om den är med i 

planeringen för fiberinkoppling. Prata med mäklaren om detta.  

 

Vi tror att vi har kontaktat samtliga fastighetsägare i Tannåkers församling. Vi 

kan ha missat någon. Har ni inte fått en förfrågan eller vet någon vi missat, 

tveka inte att ta kontakt med någon av oss. 

 

Vi hoppas att alla känner att den möjlighet till fiberuppkoppling som vi nu 

har är viktig både for oss som fastighetsägare, som boende och för bygdens 

framtid och att ni kommer in med ert svar om preliminärt intresse snarast. 

 

Vi kommer att räkna med att de som inte svarat före den 15 mars inte är 

intresserade och inte ska tas med i det vidare projektarbetet. 

Tannåkers sockenråds fibergrupp 
 

tannakerfiber@gmail.com 
Bernt Gustafsson 0370 - 451 27 
Johan Kårhammer 0372-12131 
Jan-Erik Eriksson 0370-45045 
Lars Bergendorff 0372 - 930 98 
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Programblad mars 2015  
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Sön 1 0930 Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund. 

  1130 Mässa, Bolmsö församlingshem, Fyhrlund. 

  1400 Årsmöte Bolmsö Bygdegårdsförening 

  1600 Tannåkers Pingstkyrka 

  1800 Gudstjänst Jonsboda Missionshus 

  1900 Mix-Gympa 

mån 2 

1800 Röda Korset Årsstämma/Tannåkers försam-

lingshem 

  1930 Zumba/Aerobics 

tis 3 1800 Luftgevär träning - Bolmsö Skola 

  1800 Bolmsô Sockenråd - möte i Sjöviken 

ons 4 1930 Pilates 

lör 7 

1800 Sång och musikgudstjänst, Bolmsö försam-

lingshem 

  1800 ”Minns du sången-kväll”, Bolmsö kyrka. 

Sön 8 0930 Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Fall. 

  1500 Årsmöte Tannåkers Hembygdsförening 

  1600 Årsmöte, Sjöviken, kulturforeningen 

  1900 Mix-Gympa 

mån 9 1930 Zumba/Aerobics 

tis 10 1400 Daglediga, Bolmsö församlingshem. 

  1800 Luftgevär träning - Bolmsö Skola 

ons 11 1930 Pilates 

tors 12 1800 Styrelsesmöte kulturforeningen/affären 

lör 14 0900 Filosofi Cafe - Tannåkers Café  

   Lions Cup - Skytte, Söraby/Rottne 

  1500 Föreningsstämme/Bollstad/Skolen 

  1600 Bibelundervisning Hångers missionskyrka 

  2015 Vägstämma Håringe 

Sön 15 1130 Mässa, Bolmsö församlingshem, Fyhrlund. 

  1200 MANUSSTOP 

  1900 Mix-Gympa 
 

 

Programblad mars 2015  
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mån 16 1930 Zumba/Aerobics 

tis 17 1800 Luftgevär träning - Bolmsö Skola 

ons 18 1930 Pilates 

tors 19 1500 Kyrkliga syföreningen hos Birgitta Gunnarsson. 

  1900 Årsmöte Åsarnas bgf i Tannåker 

  1900 Årmöte Centerpartiet/Skolen 

Sön 22 0930 Mässa, Tannåkers kyrka, JÅ Carlsson. 

  1000 Familiegudstjänst Jonsboda (Scoutinvigning) 

  1600 Tannåkers Pingstkyrka 

  1900 Mix-Gympa 

mån 23 1930 Zumba/Aerobics 

tis 24 1500 Åårsmöte/Stiftelser Bolmsö församlingshem 

  1800 Luftgevär träning - Bolmsö Skola 

  1830 Planering av Bolmendagen i affären 

ons 25 

1900 Bolmen Fiskevårdsområde, Årsstämma, Angelstads 

Folketshus 

  1930 Pilates 

tors 26 1900 Filmvisning i Sjöviken 

Sön 29 1000 Brödauktion med kyrkfrukost i 
församlingshemmet.  

  1000 Gudstjänst Jonsboda Missionshus 

  1000 Barnkul - Jonsboda Missionshus 

  

1130 

Gudstjänst, Bolmsö församlingshem, Fall. 

  1600 Tannåkers Pingstkyrka i Jonsboda Missionshus 

  1900 Mix-Gympa 

mån 30 1800 Passionsgudstjänst, Bolmsö församlingshem, 
Fall. 

  1930 Zumba/Aerobics 

tis 31 1800 Luftgevär träning - Bolmsö Skola 


