
  

 

MANUSSTOPP  den 19 April 
 

Bidrag kan lämnas i brevlåda i Bollsta märkt sockenblad  
Mailadress för manus: manus@bolmso.se 

  
Bolmsö Sockenblad nr 227  Utgivare: Bolmsö sockenråd  
Sockenrådet har Pg nr 645 26 66-8 och Bg nr 5850-5959 

 

INFORMATION FRÅN SÖNDAGSSKOLAN. 
 
Kubi Bagassa ligger i Marsabitdistriktet i norra Kenya och är Kenyas största och fattigaste di-
strikt. Området kring Kubi Bagassa är halvöken, och att bedriva jordbruk här är inte lönsamt nog 
att leva på. Familjerna försöker hitta alternativ till försörjning, bland annat genom att ha boskap, 
eller en liten affärsverksamhet, men de dåliga vägarna gör det svårt att transportera något. 
 
Det finns många barn i Kubi Bagassa, men under lång tid fanns där ingen skola. Många föräldrar 
tycker det är svårt att skicka iväg barnen till den närmsta skolan i Hekima, sju kilometer bort, och 
många barn stannar hemma i stället. Fattigdomen gör också att många barn slutar skolan för att 
leta efter arbete i staden. Detta gör att 85 procent av befolkningen i Kubi Bagassa inte kan läsa 
eller skriva, vilket är ett stort hinder för utvecklingen i området.  
 
Insamling till ny skola 
2004 gjordes en insamling i samhället till en ny skolbyggnad. Den är nu en av de skolor som 
Erikshjälpen, via organisationen Food for the Hungry, stöder i Marsabitdistriktet. Barnen har fått 
en möjlighet att gå i skolan. Men på grund av att det finns så få inkomstmöjligheter i Kubi Bagas-
sa behöver familjerna stöd för att ha råd att skicka sina barn till skolan. Utan hjälp utifrån är det 
troligt att många av barnen ändå inte kommer att få gå i skolan.  
 
Stöd till skolgång 
Genom Food for the Hungry´s projekt får 600 barn i Kubi Bagassa och i den närliggande byn 
Manyatta Jillo skoluniformer och böcker så att de kan gå i grundskolan. 130 elever får stöd så att 
de kan läsa vidare. Under projektets gång får skolorna stöd för att utvecklas och bygga nya 
klassrum när fler barn vill börja skolan. Personal i projektet hälsar också på i familjerna hos de 
barn som får stöd, för att följa upp och uppmuntra. Genom att ge barnen en chans till utbildning 
ges också samhället en chans till utveckling! 
 
( information från Erikshjälpen ) 
 
Vi i söndagsskolan lovat att hjälpa en ny liten flicka 
som heter Tume Barago Doba och bor i  
Kubi Bagassa, Kenya. Tume är 11 år nu i vår.  
Hon går i andra klass men skall snart börja i trean. 
Tume är duktig i skolan och bäst tycker hon 
om  ämnet naturkunskap. 
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April månad 

 
Vad härligt, vi har kommit in i våren. En ny månad fylld av trevliga och 
spännande evenemang för stora och små.  
Alla är vi förväntansfulla av olika slag. En del går i väntans tider, några 
kanske ska träffa sitt barnbarn för första gången.  
Någon går och väntar på sin 9-åriga födelsedag. 
Påsken står nu på tur. När vi ska skicka påskhälsningen får vi skriva 
postadress 341 93 Bolmsö. 
Dagarna har blivit längre och ljusare.  
Ni som känner mig, vet att jag gillar att pynta till jul men påsken är en 
otroligt fin tid att dekorera.  
Påskris, hönor, tuppar, vårblommor, allt i vackra fräscha färger. 
Det är nu som jag brukar plocka det torra lökskalet i lökfacket som finns i 
affären och fylla påsen. Sen undrar de i kassan vad man ska ha det till. 
Jo, jag ska färga äggen, det blir fantastisk fin brun nyans. 
Man kokar äggen länge, så där 2 timmar tillsammans med lökskalet. 
Sen dekorerar jag dem i fågelbon som jag har gjort själv av gräs. 
 
Ni får inte missa att lämna in era manus inför Bolmsödagarna. Måndag 
den 30 april. 
Själv håller jag på att förbereda dessa två dagar. Jag lovar det kommer 
bli en njutning för ögat. 
 
Packa nu en korg med kaffe och något att sitta på, sätt er i lä och njut. 
Själv tar jag koppen och njuter, planera källaren hur jag ska ha det. 
 
Vi syns i vårsolen. 
 
Eva i Hov. 
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VI ÄR BOLMSÖ SOCKENRÅD 
 

 
 
 

 

Lars-Uno Åkesson, ordf, Bollsta 940 63 

Eva Kristiansson, vice ordf, Hov 941 70 

Susanne Ingemarsson, sekr, Lunnagård 941 41 

Kurt Karlsson, kassör, Granholmsvägen 862 78 

Tommy Björkman, Västerås Nedregård 6 171 65 

Nina Griffiths, Granholmsvägen 941 99 

Tapio Lindh, redaktör, Smederyd 911 38 

TACK 
  

För alla ekonomiska bidrag till  
Bolmsö sockenblad. 

 
Bolmsö sockenråd 

 
 e-mail adress för manus till sockenbladet:   

 
manus@bolmso.se 

 
Hemsida      http://www.bolmso.se 

Tannåkers internet sidor hittar Du på adressen: 
 

http://hem.passagen.se/tannaker  
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Bolmsö församling 

Gudstjänster 
 
  1 April kl 09.15 Gudstjänst, Gustafsson, Bolmsö  FH           
  2 April kl 19.00 Passionsgudstjänst, Fall, Bolmsö FH 
  5 April kl 20.00 Högmässa, Gustafsson, Bolmö kyrka 
  6 April kl 09.15 Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka 
  8 April kl 11.15 Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka 
  9 April kl 11.00 Högmässa, Gustafsson, sammanlyst till  Vittaryd                     
15 April  kl 09.15 Högmässa, Gustafsson, Bolmsö kyrka 
22 April kl 10.30 Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka Öppen kyrka (se annons) 
29 April kl 09.15 Högmässa, Gustafsson, Bolmsö kyrka 
 
 
Barn och ungdom 
 
  8 April kl 11.15 Söndagsskola, Bolmsö församlingshem 
19 April kl 15.00 Konfirmationsundervisning, Bolmsö FH         
26 April kl 15.00 Konfirmationsundervisning, Bolmsö  FH       
29 April kl 11.15 Söndagsskola, Bolmsö församlingshem 
 
Övrigt 
 
  1 April kl 08.00 Kyrkfrukost, Bolmsö församlingshem 
  1 April kl 17.30 Bibelstudium, Bolmsö församlingshem 
17 April kl 14.00 Daglediga, Tannåkers församlingshem 
                         ”När, Var, Hur” Gänget leder 
19 April kl 19.00 Symöte hos Ingegerd Gustavsson 
23April             kl18.00 Bibelstudium, Bolmsö församlingshem 
 

Kyrktaxi, 
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933 

 beställes dagen innan 
 

Välkomna! 
 

Bolmsö kyrkoråd 
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Konstutställning i Bolmsö bygdegård 
 
Lördag-söndag 14-15 april kl. 10.00-17.00 blir det konstutställning i Bolmsö 
bygdegård, Sjöviken 
 
Utställare: 
Leif Eklund 
Ingrid Elmerson 
Bertil Gustavsson 
Aina Johansson 
Ulla-Britt Åkesson 
 

Familjen Crona i Pingstkyrkan Tannåker 
 
Söndagen den 4 mars gästa-
des pingstkyrkan i Tannåker 
av familjen Crona från Älmhult 
som bjöd på ett härligt möte 
med fin sång och musik och ett 
mycket positivt budskap. 
 

Tannåkers Pingstkyrka 
 
Sön 1 april kl. 16   Gideoniterna 
Sön. 15 april kl. 16 Hasse Olofsson IBRA 
Sön. 22 april kl. 16 LP-möte med Liisa Svenningsson och LP-vänner som sjunger      
och vittnar. 
     VÄLKOMNA! 
 

 

E. ON-info 
Nu är kabeln över Bolmsösund lagd! Dock är den ännu inte i drift, men vi är 
nu än ett steg närmare att få säkrare elleveranser! 
 
Bolmsö sockenråd 
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Bolmenbygdens
kulturförening
Bolmenbygdens
kulturförening

OBS, ny dag för Kulturfesten!!! 
Lördagen den 12 maj kl 18 i Sjöviken 

• Vi börjar med att visa vad fridansarna har lärt sig och  
       kulturföreningens eget unga band spelar. 

• Middag från Ryssby hotell – kött- eller fiskalternativ:  
     1) Fläsknoisette med kantarellsås  
     2) Pocherad bergtungsfilé med vitvinssås  
         Läsk, lättöl och vatten serveras till och vill du ha annan dricka   
         kan du ta med själv. 

• Under middagen får vi stifta bekantskap med  
       systrarna Djup ackompanjerade av Olle Josefsson.  De håller även i allsången. 

• Kulturlotteri och andra lotterier 

• Kaffe och kaka med underhållning av systrarna.  Dans till in på småtimmarna. 
        Mer i nästa sockenblad bla publiceras idolfoton på  kulturföreningens eget band och systrarna Djup. 
Hela kalaset kostar: 

• Vuxna över 20 år 180:-, medlemmar 150:- 
         Barn/ungdomar (7-20 år) 80:-, medlemmar 50:- 
Anmälan senast 6 maj till Bertil (0372-93110) el. Irene  
(0372-91113) då man även anger middagsalternativ. 
MUSIK för och med ungdomar 
Vi spelar tillsammans i Sjöviken på måndagarna kl 17!  
Ring Rickard 070-51 51 693 eller Alexander 0738-15 73 30Kom med som medlem – aktiv eller 
passiv! Medlemmar får som synes förmåner… Välkomna! /StyrelsenBertil, Rosalina, Magnus, 
Solveig, Alexander, Rickard & Irene 

Avslutning för samtliga gympa-
grupper i Bolmsö Tannåker 
Gymnastikförening i samband 
med årsmötet. 
Onsdagen den 25 april kl. 19.00 
(observera tiden!) 
Vi samlas vid Tannåkers försam-
lingshem och går först en promenad, 
sedan äter vi något lätt och umgås. 
Välkomna! 

Lördagen den 24 feb. anordnade Bolmsö Skyt-
teförening den årligt återkommande skidskytte-
tävlingen vid Bolmsö skola. Dagen till ära fanns 
det gott om snö och hela 24 glada skidskyttar 
kämpade under glada tillrop i skidspåret, för att 
sen koncentrera sig på luftgevärs skyttet. Alla 
blev med beröm godkända och efteråt grillades 
korv och fina priser delades ut.. Ett stort tack till 
alla funktionärer och deltagare för ett väl ge-
nomfört arrangemang. 
 
Bolmsö Skytteförening. 
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Bolmsödagarna 2007 
 

Vid vårt offentliga möte den 25 januari, då vi inbjöd de som var intresserade 
av att medverka vid årets bolmsödagar, beslöts att bolmsödagarna ska 
genomföras samma helg som bolmendagen, dvs. sista helgen i juli vilket blir 
helgen 28-29 juli. Tack vare ett bra detektivarbete av Solveig Carlsson, som 
hittat ett undantag i livsmedelslagen, ska inga problem föreligga vid enstaka 
serveringstillfällen som t.ex. Bolmsödagarna. Dock gäller att den som säljer 
eller ger bort livsmedel, helt och fullt ansvarar för att denna mat är säker att 
äta. För att hinna få med programmet i bolmendagens informationsbroschyr 
måste vi ha in era manus senast måndagen den 30 april. Glöm inte att få 
med vilka tider ni tänker ha öppet. Sockenrådet kommer att se till att annon-
ser kommer in i bolmendagens broschyr, smålänningen samt. Värnamo ny-
heter. Naturligtvis innebär detta kostnader för annonsering så vi tar gärna 
emot frivilliga gåvor från dem som vill annonsera.  
 
Nu ser vi fram emot dessa dagar då vi ska visa Bolmsö från sin bästa sida- 
alltså inte bara stormar och elavbrott! 
 
Bolmsö sockenråd 

Bolmsödagarna i Bolmsö Bygdegård 
 
Vid Bolmendagen/Bolmsödagarna den 28-29 juli så håller vi Bygdegården 
öppen för ortsbefolkningen att visa upp vad vi har att erbjuda hos oss. 
Vi hoppas att från scenen kunna erbjuda sång och musik båda dagarna och i 
de andra utrymmena ha utställningar och prova på verksamheter av skilda 
slag. 
Vi hoppas att ni är många som vill visa upp er men kanske inte vetat var tidi-
gare, men nu har du en mötesplats. 
Då senaste manusdag till Bolmsödagarna är den 30/4 så måste vi ha besked 
från er senast den 20 april! 
 
Kontakta bygdegårdsföreningen, Solveig Carlsson tel 0372-91000 

Fotboll 
Bolmsö IF har i år ett A-lag med i seriespelet, de spelar i Reserv C Värnamo, 
i samma serie finns lag från Dannäs, Dörarp/Vittaryd mfl. 
 
Kom till Bolmsö fotbollsplan och heja på dem vid premiärmatchen mot Kull-
torps GoIF söndagen den 29 april kl 17.00 
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Bolmsö Rödakorskrets  
         
 
Lite information från årsstämma. 
Det beslutades b.la. att 35 000 kronor av de pengar som 
insamlingar + frivilligt arbete i kupan inbringat skall förde-
las enligt följande:Katastrofreserven 7 000 kr. Krigens 
offer 10 000 kr.Noaks Ark:2 000 kr. 
Sommarkoloniverksamheten Ljungby: 7 000 kr. 
Flyktingverksamheten sydost:2 000 kr. 
Lisaprojekt Lettland: 2 000 kr. Globalprojektet: Zambia: 5 000 kr. 
Styrelsen 2007 :Kajsa Svensson ordförande Anna-Lisa Fransson v. ordföran-
de Marianne Jonsson kassör ,Ruth Svensson sekreterare, Övriga ledamöter: 
Wivi Bohlin, Karin Månsson, Dagny Svensson, Laila Henningsson, Kristina 
Johnsson, Suppl: Ulla Karlsson och Berith Ahlberg. 
  
Rödakorsets Månadsmöte April. 
Den 2 april i Sjöviken klockan 19 00- 21 00. Kopp och dopp som vanligt.  
Välkomna  styrelsen/ K.S. 

FISKEVATTENÄGARFEST 

 
Bara en liten påminnelse så här i  
Sockenbladets aprilnummer. 

17 maj, Kristi himmelsfärds dag 
är det Fiskevattenägarfest för alla inom Skötselområde 2 

(Bolmsö-Tannåker) 
 

Boka eftermiddagen redan nu. 
Vi återkommer med mer information i maj månad. 

 

 

 

  

 

 

 

Styrelsen/ordföranden 



  

 

12 

1 april kl 8.00 
 

Nej, detta är inget aprilskämt. 
Vi inbjuder faktiskt dig till 

KYRKFRUKOST 
 
 
 
 
 
 

 

i Bolmsö församlingshem 
den 1 april kl 8.00. 

 
Du betalar 30 kr som vi oavkortat ger till  

Lutherhjälpen. 
 

Efter frukosten kl 9.15 är det  
Gudstjänst i Bolmsö församlingshem. 

 
Välkomna 

Önskar 
Bolmsö kyrkoråd  

LRF- utskick 
Som ny ordförande tackar jag för förtroendet och hoppas att vi alla i Bolmsö –
Tannåker ställer upp för bygden. 
I utskicket kom inte min nya adress med. 
Vill ni hellre ringa mig går det bra. 
Mvh Susann Svensson Bolmsö Bosagård 0372-94148,  
070-529 83 67,  susann.svensson@bolmso.se 

Perstorpsgården. 
Reservera lördagen den 12 och måndagen den 14 maj för städning. 
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Tack till Berit, Maria och klass 1-3 på Bolmsöskolan! 
Tack för den fina teatern om rymden som vi kvällen den 1: e mars bjöds på! 
 
Vi som var där. 

 
 

           ÖPPEN KYRKA 
 
 
 

Ung som gammal och alla däremellan 
är välkomna till Bolmsö kyrka 

till det som vi kallar 
ÖPPEN KYRKA 

Söndagen den 22 april kl 10.30-15.00 
 

Program 
 kl 10.30 Gudstjänst i Bolmsö kyrka 
 kl  10.45 Sopplunch i församlingshemmet 
 kl 13.00 Kyrkogårdsguidning 
 kl 14.00 Kaffe serveras i kyrkan samt     
                              information om kyrkans inventarier 
 

Du är med på de programpunkter du önskar, 
 men vi hoppas ju att du vill vara med hela tiden, 

 
Vi bjuder på dagen! 

Välkomna 
Bolmsö kyrkoråd 
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 Promenader i april  månad 
 

  
 

 
 

Tisdagen den 3 april    kl. 14 00 Stapeled. 
Tisdagen den 10 april  kl. 14 00 Sjöviken. 
Onsdagen den 18 april kl. 18 00 Kyrkbyn. O.b.s. tiden. 
Tisdagen den 24 april  kl. 18 00 Perstorp. O.b.s. tiden. 
Välkomna.K.S. 

Valborgsmässofirande 
 

Välkomna till Bolmsö Bygdegård för att fira valborgsmässoafton. 
 

Vi har som tidigare år vårt bål en en flotte i sjön, vi får lyssna på Tannåker-
Bolmsö kyrkokör som sjunger vackra vårsånger. 

 
Vårtalet hålls av Tommy Björkman, Bolmsö 

 
Sedan är det dags att dricka kaffe med tilltugg eller ta sig en grillad korv. 

Välkomna 
Bolmsö Bygdegårdsförening 

1 maj 
Oj vad tiden går, trots vinter ute just nu så är det inte många veckor kvar till 
första maj. 
Då är det dags för storstädning av Bolmsö Bygdegård Sjöviken, både ute och 
inne. Vi hoppas det är många som vill komma och hjälpa till att putsa och 
feja. 
 
Från kl 8 på morgonen är det folk på plats, men det går bra att komma sena-
re också. Vi kokar kaffe i bygdegården till förmiddagsfikat men ber dig ta med 
dig det du vill äta till. Till lunch bjuder bygdegårdsföreningen på soppa. 
 

Kom du också - vi behöver dig  
Bolmsö Bygdegårdsförening 

Valborgsmässofirande  
30/4 kl 20.00 vid Gavlö strand. 
Vårtal av Kristina Gustafsson. 

Servering,fyrverkerier. 
Välkomna! 

Jonsboda SMU 
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Dags för ny Bolmsökatalog 
 

Nu är det dags för att göra en ny telefonkatalog för Bolmsö. 
 
Det är tänkt att den skall delas ut i samband med juni månads sockenblad, 
därför måste jag ha alla underlag till mig så snart som möjligt under april må-
nad, vänta inte tills i slutet av månaden. 
Ta fram den orange telefonkatalogen som delades ut år 2005 och se vad 
som ar förändrats sedan dess. Kontakta mig om ändringar, felaktigheter och 
tillägg. 
Många fastigheter har numera nya adresser, dessa ändringar vill vi också ha 
med. Alla nya e-postadresser är viktigt att ni meddelar. Nya företag i bygden 
och företag ni har saknat i katalogen tidigare samt företag som inte finns 
längre. 
Jag beklagar de fel som trots allt kommer med i katalogen, men det är ni som 
måste hjälpa mig med att komma med all information. Ta inte för givet att jag 
borde veta att något är fel eller är ändrat, hör av er en gång extra är ni snälla. 
Tillsammans kan vi göra något riktigt bra. 
 
På sockenrådets uppdrag 
Solveig Carlsson, Håringe 
Bostad, 0372-910 00, dagtid 0372-66423, sms 070-2884414 
e-post solveig.carlsson@bolmso.se 

TIPSPROMENAD MED GODISREGN! 
 

SÖNDAGEN DEN 1 APRIL KLOCKAN 14.00 
blir det tipspromenad i skogarna kring Tannåker. 

Vi kommer att gå en slinga med start och mål vid Tannåkers kyrka.  
Sträckan är ca 4 km i lätt terräng (barnvagnar och liknande är inget hinder)! 

 
Medtag egen matsäck och penna 

 
PRISUTDELNING till vuxna och barn 

 
GODISREGN 

 

 

STARTAVGIFT 20 kr 
 

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 
 

Arr: Bolmsö-Tannåker LRF 
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                                                  Bokbussen kommer  
 
19 april   Färle 14.20-14.30, Tannåkers affär 14.35-14.50 
                Håringe 15.55-16.10, Bolmsö kyrkby 16.20-16.40 
                Perstorp 16.45-17.05, Österås 17.15-17.30 
 
25 april   Skällandsö 15.50-1610, Kåraberg 16.15-16.30 
 

Bolmsöskola den 23 april  

Jonsboda Missionshus 
 

Tor  5 april   kl. 19,00 Getsemanestund , Kristina Gustafsson 

Sön 8 april   kl. 10,00 Påskgudtjänst i Dannäs Missionshus,  Kristina Gustafs 
        son 

Sön 15 april kl. 10,00 Gudstjänst Peter Jansson. Sång Maria Qvist 

Sön 29 april kl.10,00  Gudstjänst, Kristina Gustafsson. Sång Håkan och Ing- 
       rid Larsson 

Mån 30 april kl 20.00 Valborgsmässofirande. Talare Kristina Gustafsson 

Bolmér 
 
Jag intresserar mig för mångsysslaren Magnus John (Johan) Emil Johannes-
son Bolmér och vill komma i kontakt med er som har en tavla eller något an-
nat som Bolmér eller hans barn har gjort. 
 
Kontakta mig så kan jag komma och fotografera av föremålet. 
Solveig Carlsson, Håringe, tel 0372-91000 

Håll ögonen öppna! 
Natten mellan 3-4 mars slogs vår postlåderad i Bollsta ned av okända 
”nattvandrare”. Även skolan har utsatts för åverkan i form av klotter. Håll 
gärna ögonen lite extra öppna om ni ser några skumma individer. 
Lars-Uno 
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Grävningsarbete utförs. 

 
∗ Avlopp och Infiltration. 
∗ Dikning. 
∗ Skogsvägar, mm 
 
Tommy Kristiansson 
Bolmsö Hov 18 
341 95 Ljungby 
 
0706 55 22 76 
0372 94170 

INFORMATION FRÅN SÖNDAGSSKOLAN 
 
Ni som läst kyrkfönstret har sett att vi i söndagsskolan haft ett  fadderbarn i 
Kenya Vi har nu inte riktigt vetat vad som skulle hända eftersom Erikshjäl-
pen skulle organisera om. 
 
Nu har vi fått ett brev från Erikshjälpen där de tala om att i det området 
som vårt fadderbarn Frenesch bor har utvecklats så bra i 10 års tid att fa-
miljerna och byarna nu kan ta ansvar för sig själva och barnens utveckling. 
Så nu behöver de ej vara beroende av bidragsstöd utifrån. Detta betyder 
att vi får säga farväl till Frenesch och hennes familj. 
 
Men istället har vi i söndagsskolan lovat att hjälpa en ny liten flicka som 
heter Tume Barago Doba och bor i Kubi Bagassa, Kenya. Tume är 11 år 
nu i vår. Hon går i andra klass men skall snart börja i trean. Tume är duktig 
i skolan och bäst tycker hon om  ämnet naturkunskap. Hennes dagliga 
sysslor i hemmet består bl a av att hämta vatten till hemmet. På fritiden 
tycker hon om att hoppa rep. 
 
Tumes familj består av mamma, pappa, en bror och två systrar. Båda  
föräldrarna är gruvarbetare och där de bor är klimatet mycket varmt och  
torrt.När vi nu kommer att få mer återkommande informaton om Tume så  
kommer vi att sätta in detta i sockenbladet. 
Hälsningar Söndagsskolbarnen 

Tjejkläder säljes 
 
Byxor ,tröjor mm stl 146/152  10:-/st 
Susann Svensson 0372-94148  
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Programblad Bolmsö - Tannåker April  2007 

Sön 1 
 
 
 
 
 
 
Mån 2 
 
 
 
Tis 3 
Ons 4 
Tor 5 
 
 
Fre 6 
 
Lör 7 
Sön 8 
 
 
 
Mån 9 
Tis 10 
Ons 11 
Lör  14 
 
 
 

08.00 
09.15 
14.00 
16.00 
17.30 
18.00 
19.00 
19.00 
19.00 
19.00 
20.00 
14:00 
19.30 
18.:00 
19.00 
20.00 
09.15 
11.00 
23.00 
09.30 
10.00 
11.15 
 
11.00 
14.00 
19.30 
10.00 
12.00 

Kyrkofrukost , Bolmsö FH 
Gudstjänst Bolmsö kyrka, Gustafsson 
Tipspromenad, LRF start Tannåker kyrka 
Pingstkyrkan, Tannåker  
Bibelstudium, Bolmsö FH 
Högmässa, Tannåker kyrka, Gustafsson  
Grabbgympa, Bolmsö skola 
Passionsgudstjänst, Bolmsö FH, Fall  
Bolmsö  Rödakorskrets. Sjöviken 
Tannåker Rödakorskrets, Ingrid i Skogen 
Aerobics, Bolmsö skola 
Promenad, Stapeled 
Medelgympa. Skolan 
Kommunionsgudstjänst, Tannåker kyrka, Fall 
Getsemanestund, Jonsboda Missionshus 
Högmässa Bolmsö kyrka, Bolmsö kyrka, Gustafsson 
Gudstjänst  Bolmsö kyrka, Fall 
Gudstjänst Tannåker kyrka, Fall 
Påsknattsmässa Berga kyrka, Gustafsson 
Gudstjänst Tannåker kyrka, Fall 
Gudstjänst Dannäs Missionshus 
Gudstjänst Bolmsö kyrka, Fall 
Söndagsskola, Bolmsö FH 
Högmässa sammanlyst Vittaryd kyrka, Gustafsson 
Promenad, Bakarebo 
Medelgympa, Bolmsö skola 
Konstutställning, Bolmsö Sjöviken 
Dopgudstjänst Tannåker kyrka, Gustafsson 
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Sön 15 
 
 
 
Mån 16 
Tis   17 
Ons 18 
 
Tor  19 
 
 
Sön 22 
 
 
 
 
Mån 23 
 
Tis   24 
Ons 25 
Tor  26 
Sön 29 
 
 
 
 
 
Mån 30 
 

09.15 
11.00 
16.00 
19.00 
20.00 
14.00 
18.00 
19.00 
15.00 
17.00 
 
09.30 
10.30 
10.30 
16.00 
19.00 
18.00 
20.00 
18.00 
19.00 
15.00 
09.15 
09.30 
10.00 
11.15 
17.00 
19.00 
 
 
20.00 
 

Högmässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson 
Högmässa, Tannåker kyrka, Eklund 
Pingstkyrkan Tannåker 
Grabbgympa., Bolmsö skola 
Aerobics, Bolmsö skola. 
Dagledigträff , Tannåkers FH 
Promenad, Kyrkbyn 
Medelgympa, Bolmsö skola 
Konfirmationsläsning. FH Bolmsö 
Symöte hos Ingegerd Gustavsson 
Manusstopp för sockenbladet  
Gudstjänst ,Tannåker kyrka, Fall 
Öppen kyrka Bolmsö se annons 
Gudstjänst Bolmsö kyrka, Fall 
Pingstkyrkan Tannåker  
Grabbgympa, Bolmsö skola 
Bibelstudium, Bolmsö FH 
Aerobics, Bolmsö skola 
Promenad, Perstorp 
Avslutning och årsmöte Bolmsö Tannåker, Gymnastikförening 

Konfirmationsläsning. FH Bolmsö 
Högmässa Bolmsö kyrka, Gustafsson 
Gudstjänst Tannåker kyrka, Fall 
Gudstjänst Jonsboda missionshus 
Söndagsskola Bolmsö FH  
Fotboll Bolmsö IF seriespel, Bolmsö fotbollplan 
Grabbgympa, Bolmsö skola 
Valborgsmässfirande, Bolmsö bygdegård, 
Vårtal Tommy Björkman  
Valborgsmässfirande vid Gavlö strand, Jonsboda  
SMU, vårtal Kristina Gustafsson 


