
  

 

RESA TILL DANMARK! 
 
Vi tyckte förra årets resa blev en sådan succé med alla trevliga Bolmsö-
bor, att vi även i år avslutar sommarlovet med en resa till Danmark och 
nöjesparken Bakken. Förra året var det en del som inte kunde följa med 
för att de redan bokat upp sig, så nu annonserar vi extra tidigt.  
Boka lördagen den 16:e augusti för sockenrådets resa till Danmark. 
(Då har ni säkert även hunnit med att ”pürcha” lite innan ni hoppar på 
bussen, eller hur?!) 
 
Resan riktar sig till alla boende på Bolmsö, men i mån av plats får gärna 
andra följa med. 
Obligatorisk anmälan till Kurt Karlsson på Granholmsvägen, telefonnum-
mer 862 78. Anmälningsavgiften betalas in på sockenrådets bankgiro-
konto. Information om dagsprogrammet, sista anmälningsdag, kostnad 
o.s.v. kommer i senare sockenblad!  

Välkomna! 
 
Bolmsö sockenråd 

NÄSTA MANUSSTOPP  
Onsdagen den 23 april kl. 12.00 

(så att bladet hinner ut innan valborg och första maj!) 
 

Bidrag kan lämnas i brevlådan i Bollsta märkt sockenblad  
eller e-postas till manus@bolmso.se  

 
Bolmsö Sockenblad nr 239  Utgivare: Bolmsö sockenråd  

Sockenrådet har Bg nr 5850-5959 

SOCKENRÅDETS PLUSGIRO 645 26 66-8 HAR UPPHÖRT. 
Orsaken beror på allt för dyra avgifter.  

Med anledning av detta ber vi alla bidragsgivare att i fortsättningen   
använda bankgironumret 

5850-5959 

BOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLAD    

NR 239 APRL 2008 NR 239 APRL 2008 NR 239 APRL 2008 NR 239 APRL 2008     

    
Hej alla Bolmsöbor 
 
När jag nu sitter här och funderar över vad jag ska skriva om, så 
faller snön rejält. Tänk att vintern kom till slut. 
Denna vinter som det bara regnat haver. Det enda positiva med 
regnet måste väl vara att granbarkborren minskar i omfång. Ty 
de äro ej simkunniga. 
 
Såg att Bolmsös befolkning ökar. Kul. 
Var på visionsmöte i Tannåkers affär. Det lämnade mycket att 
fundera över. Kul inslag kom fram. Vi behöver göra en del för att 
alla ska trivas. Fler ungdomssatsningar och kanske skulle ett 
+55 boende göra att fler äldre skulle stanna kvar här istället för 
att flytta till Ljungby eller Lagan. Vad tycker ni? Det var jättekul 
att så många  kom till affären för att diskutera detta. 
Det var många som ville att vi skulle ha ett eget möte för att dis-
kutera detta vidare. Detta blir den 7 april, se annons inne i bla-
det! 
 
Det är snart påsk och jag sitter med min inköpslista för att stor-
handla. 
Pengarna försvinner så fort och det är inte kul. Men vad göra, 
äta bör man, annars dör man.  
 
Hoppas påsken var bra, med fint väder och god mat. 
 

               Många kramar önskar  
                    Susanne Ingemarsson  
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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 

Anders Olsson, Hov 911 13 

Malin Thestrup, redaktör, Kyrkbyn 911 85 

TACK 
 För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad 

 
Bolmsö Sockenråd 

 
 
Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i 
Bollsta eller e-postas till manus@bolmso.se 
 
 
Brevlådan i Bollsta och mailboxen töms  
klockan 12.00 den aktuella dagen för  
manusstopp! 

 

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

 
 

Tannåkers sockenråds hemsida 
http://hem.passagen.se/tannaker  
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Bolmsö församling 
 
 
 
 
 
 
Gudstjänster 
6 April kl 09.15 Mässa, Gustafsson, Bolmsö kyrka   
13 April kl 11.15 Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka 
20 April kl 11.15 Mässa, Gustafsson, Bolmsö kyrka 
27 April kl 17.00 Musikgudstjänst, Gustafsson, Finnvedens       
    körförbund, Bolmsö kyrka 
 
 
Barn och ungdom 
3 April kl 18.30 Konfirmationsinformation för blivande        
                                        konfirmander och föräldrar, Bolmsö församlings 
    hem 
13 April kl 11.15 Söndagsskola, Bolmsö församlingshem 
27 April kl 11.15 Söndagsskola, Bolmsö församlingshem 
 
Övrigt 
1 April kl 14.00 Daglediga, Tannåkers församlingshem 
    ”Vårlök, vårlek och vårstök”  
    Birger Ohlsson, Bjärnum   
14 April kl 18.00 Bibelstudium, Bolmsö församlingshem 
17 April kl 18.00 Symöte hos Ingegerd Gustafsson, Möcklagård 
28 April kl 18.00 Bibelstudium, Bolmsö församlingshem 
29 April kl 14.00 Daglediga, Bolmsö församlingshem 
    ”Artur Erikssons sånger och mina minnen”  
    Håkan Larsson, Lagan 
 
  

Kyrktaxi 
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933 

 Beställes dagen innan 
 

 
Välkomna! 

Bolmsö kyrkoråd 
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Bolmens Skötselområde 2 
c/o Birgotta Wallén 

Hov 1, 341 93 BOLMSÖ 
Tel 0372-911 29 

 
Alla fiskevattenägare och deras familj 

(familj = mantalsskriven på samma adress som  
fiskevattenägaren) 

inom Bolmens Skötselområde 2 
(Bolmsö-Tannåker) 

inbjudes till  

MEDLEMSFESTMEDLEMSFESTMEDLEMSFESTMEDLEMSFEST    

1 maj kl 14 
i Bolmsö bygdegård, Sjöviken 

 

 
PROGRAM 

Vi bjuder på middag 
Bolmens läckerheter från Tiraholm 

Information och korta årsmötesförhandlingar 
Underhållning 

Kaffe med tilltugg 

 

 
 

Styrelsen 

Endast en delägare till varje fastighet får denna inbjudan, Endast en delägare till varje fastighet får denna inbjudan, Endast en delägare till varje fastighet får denna inbjudan, Endast en delägare till varje fastighet får denna inbjudan,     
men det är din skyldighet att inbjuda övriga delägare.men det är din skyldighet att inbjuda övriga delägare.men det är din skyldighet att inbjuda övriga delägare.men det är din skyldighet att inbjuda övriga delägare.    

Det har missats vid något tidigare tillfälle.Det har missats vid något tidigare tillfälle.Det har missats vid något tidigare tillfälle.Det har missats vid något tidigare tillfälle.    
Hjälp oss med detta!Hjälp oss med detta!Hjälp oss med detta!Hjälp oss med detta!    

Om du vill vara med måste du ringa 0372-911 29 ,  
070-26 911 29 

och anmäla detta senast 22/4 
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VÅRAUKTION MED BUFFÉ 
 
Lördagen den 12 april kl. 18.30 planerar vi att ha en vårauktion.  
(Då påsken är så tidigt blir det i år auktion efter påsk istället, men med 
samma inriktning som tidigare år).  
 
Vi har bokat uppträdande av Kulturföreningens ungdomsband  
Islanders, vilket garanterar bra drag redan från början på kvällen. 
 
Vis av tidigare år ber vi fågelholkssnickarna att starta upp produktio-
nen i god tid, liksom ostkakebakare, stenugnsbakarna och kanske vi i 
år kan få några sötostbakare också att hjälpa oss, eller vad ni nu vill 
göra. 
 
Vi planerar att ha ett litet buffébord och hoppas att vi även denna 
gång får hjälp med innehållet på buffébordet, ring Solveig och ge be-
sked om vad du vill bidraga med. 
 
Sedan är det lotterier och varor att sälja som behövs också, men det 
brukar ju alltid ordna sig. Så vi har god tillförsikt om detta även denna 
gång. 
 
Kontakta Solveig Carlsson, Håringe tel. 0372-910 00 eller solve-
ig.carlsson@bolmso.se 
 
Ni behöver inte förboka att ni kommer, vi räknar med fullt hus! 
Men vill ni hjälpa oss med arrangemanget, så hör av er. 
 
Betalning sker traditionsenligt via faktura i efterhand. 
 
Med förhoppning om att vi tillsammans skall göra en härlig helkväll 
tillsammans, båda unga och gamla och både med nya och välbekanta 
ansikten. 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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DAGLEDIGTRÄFFAR BOLMSÖ-TANNÅKER 
 
Tisdagen den 1 april 
14.00 i Tannåkers församlingshem 
”Vårlök, vårlek och vårstök” - Birger Ohlsson, Bjärnum 
 
Tisdagen den 29 april 
14.00 i Bolmsö församlingshem 
”Artur Erikssons sånger och mina minnen” - Håkan Larsson, Lagan 

             ”EVA I HOV” 
 
 

                Nu har vi blivit klara med  
                     vår källare. 

Där ska jag hålla till med mina  
blommor och arrangemang. 

 
Välkommen med din beställning  

av blomsterarrangemang för olika tillfällen! 
Eva Kristiansson, Hov Bolmsö 

Tel. 0372-941 70 

 PERSTORPSGÅRDEN 
 
Tag med fikakorgen till Perstorp lördagen den 3:e maj kl. 09.00, 
eller tisdagen den 6:e maj kl. 13.00 för städning och rustning inför 
sommaren. 
Garanterat skojigare än att städa hemma! 
Medtag gärna nya kvastar som stöd till di gamle borstarna! 
 
Välkomna! 
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JAZZ I BALJAN 
på Åsarna den 7 maj kl. 19.00 

 
Konserten anordnas i samarbete mellan Rädda 
barnen och Ljungby-Kungshögen Rotaryklubb 
och behållningen fördelas så att 2/3 går till ung-
domsutbyte som organiseras av Ljungby-Kungshögen Rotary-
klubb i samarbete med KFUK och KFUM i Estland och Vitryss-
land. 
 
Klubben anordnar årligen ett läger i Ljungby för barn från Est-
land, barn som kommer från socialt utslagna familjer.  
Lägret vill i första hand ge deltagarna en inblick i annat liv än 
det de möts av i vardagen på hemmaplan. Vi vet genom våra 
kontakter att för många har dagarna i Sverige gett dem en tro 
på framtiden och gett dem kraft att satsa på sig själva i skolar-
bete etc.  
 
Vi har även ett läger för ungdomar från Vitryssland, ungdomar 
som organisationerna KFUK, KFUM och Rotary i Minsk satsar 
på för att utbilda kommande ledare. Programmet vill i första 
hand ge dem en inblick i det västerländska samhället och vårt 
demokratiska styrelseskick.  
 
Varje år tar vi emot en eller flera ungdomar från Vitryssland för 
en längre vistelse i Sverige och studier på Sunnerbogymnasiet, 
folkhögskolekurser eller företagspraktik.  
 
Den sista tredjedelen kanaliseras via Rädda Barnens verksam-
het 
 
Under kvällen kommer bygdegårdsföreningen att ha kaffeser-
vering. 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA 
Fri entré 
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LUFTGEVÄRSSKYTTE 
 

Säsongsavslutning i Bolmsö skola 
Lördagen den 12/4 från kl. 08:00 
Skytte, fika och prisutdelning. 

Skyttar, föräldrar och alla andra intresserade hälsas 
Välkomna! 

ÅRSMÖTE 
Bolmsö Norra Fiskeförening 

  

Medlemmar i Bolmsö norra fiskeförening hälsas 
välkomna till årsmöte i Bolmsö församlingshem 

onsdagen den  9/4 kl. 19:00.  
OBS. Styrelsen samlas kl 18:30 

 

VÄLKOMNA 

Tannåkers Hembygdsförening 

 
Vid föreningens årsstämma uppvaktades Sara Karlsson då föreningen 
styrelse framförde sin uppskattning av det dokument Sara tagit fram i 
form av ett bildspel över föreningens 50-åriga historia. Dessutom ett 
ovärderligt ekonomiskt tillskott då nettobehållningen vid försäljning av 
skivan går oavkortat till föreningen. ETT STORT TACK SARA! 

 
I övrigt på stämman  
Det blev omval vid samtliga aktuella val och 
därmed är styrelsens sammansättning lik 
tidigare. Av verksamhetsberättelsen för år 
2007 framgick bl.a. att taket på ladugården 
är åtgärdat (nytt plåttak) genom ideellt arbe-
te av Erik Fredriksson och Olle Lööv .  

         Tack grabbar för Er insats! 
Vidare kan meddelas för år 08 att det är Tannåkers tur att vara värd 
för Valborgsmässoafton. Se annons! 
Tack till Er alla som mötte upp på stämman.              Bertil Rosenlindh 
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Information från Bolmsö Rödakorskrets årsstämma 
 
Styrelsen i kretsen är under 2008: 
Ordförande Kajsa Svensson, kassör Marianne Jonsson, sekreterare 
Ruth Svensson, övriga styrelsemedlemmar Wivi Bohlin,  
Dagny Svensson, Karin Månsson, Laila Henningsson, Ulla Karlsson 
och Birgitta Wállen. Ersättare är Berit Ahlberg och Susanne  
Ingemarsson.  
 
Ur kretsens kassa fördelades och fastslogs 35 000 kronor för olika 
behjärtansvärda ändamål. 
 
Ur verksamhetsplanen:  
Den 5 maj kommer vi att bjuda in till våffeleftermiddag och precis som 
2007 bjuder vi på skjuts till och från Sjöviken. Ring till någon i  
styrelsen så ordnar vi resten. Annons i maj månads sockenblad. 
 
Vi fortsätter att tillverka babypaket och packar tillsammans med  
Tannåker i slutet på maj månad. 
 
Undervisning i Första Hjälpen till skolans elever i 5-6:an, Tannåker 
och Bolmsö kretsarna bjuder på detta.  
 
Höstinsamling och höstauktion finns också med på programmet.  
 
Kom gärna med i vår gemenskap på månadsmötena. 
 
Hälsningar styrelsen/K.S. 

MÅNADSMÖTE 
BOLMSÖ RÖDAKORSKRETS 

 
Den 7 april klockan 19 00-21 00 i Sjöviken.  

 
Kopp och dopp som vanligt 

 
Välkomna. 
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PLATSANNONS 
DJURSKÖTARE TILL MJÖLKGÅRD SÖKES! 

 
Finns det någon i trakten som är intresserad av att jobba deltid   
som djurskötare hos oss? (Ca 50 %) 

Vid intresse, kontakta 
 

Stig Jannesson, Västergård Bolmsö 
tel: 0372-941 21 

SOMMARJOBB 
 

Vi söker kökspersonal inför sommar-
säsongen.  

Hör av dig om du är intresserad. 
 

Fam. Sandrock 
Värdshuset Hägern 

0372 91055 

Stämma med Håringe vägsamfällighet 
 

Stämman med Håringe vägsamfällighet hålles  
söndagen den 6 april 2008, kl 14.30  

Hos Bernt och Britt-Marie Andersson, Håringe. 
 

Andelsägare, boende utmed vägen samt övriga som har intresse av 
vägen hälsas välkomna. 

 
Stadgeenliga ärenden 

 
För att Bernt och Britt-Marie skall kunna planera fika är det önskvärt 

att ni så snart som möjligt hör av er på telefon 0372-911 35  
och anmäler ert deltagande. 

 
Styrelsen 
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VISION FÖRETAGSAMMA BOLMENBYGDEN 
 

Visionskvällen den 10 mars var mycket välbesökt - ca 55 personer från kommun, 
företag, föreningar samt  privatpersoner deltog. Alla stämde in i visionen och de över-
gripande målen  som Sten Liljedahl presenterade: 
 
”Bolmenbygden - den attraktivaste regionen i södra Sverige att besöka, 
bo och verka i. 
 
 
Övergripande Mål 
Attraktiviteten ska leda till följande; 

-en bättre hållbar utveckling - miljö, ekonomiskt och socialt 
-skapa kreativa miljöer, stärka identiteten och samarbetet i  
 Bolmenbygden 
-öka antalet besökare 
-öka antalet året runt året runt boende 
-fler bra boendemiljöer 
-ett rikare fritids- och kulturliv 
-fler arbetstillfällen 
-fler nya företag 
-fler företag som vill stanna kvar och utvecklas 

 
Vid mötet ventilerades en del idéer men någon sammanfattning var inte möjlig att 
genomföra vid mötet. Önskan att fortsätta visionsarbetet, att konkretisera och att sam-
manställa till några områden som skulle kunna leda till projekt i vår bygd fanns och 
man önskade en fortsättning på det startade arbetet. 
Av den anledningen inbjuder sockenråden i Bolmsö och Tannåker till en ny kväll där 
vi kan fortsätta idéutvecklingen.  

INBJUDAN 
 
Måndagen den 7 april inbjuds alla som är intresserade av landsbygdens utveckling i 
vår trakt till en ny visionskväll kl 19.00 i Sjöviken, dvs företagare, föreningar, för-
samlingar övriga intressegrupper, privatpersoner och representanter från den 
offentliga sektorn. 
 
Mötet inleds med att Solveig Carlsson berättar om det visionsarbete som man ge-
nomfört på Bolmsö under 2007 och Birgit Nyberg redogör för resultatet av den enkät 
som genomfördes i mars månad gemensamt för Tannåker och Bolmsö. Därefter har 
vi en gemensam diskussion av vad som  mötesdeltagarna anser som viktigt att 
utveckla för att nå något eller några av målen i den övergripande visionen.  
I mindre grupper fördjupas och utvecklas sedan några områden. Frågor som grupper-
na måste ta ställning till: Hur strukturerar man idéerna? Ta fram delvisioner och del-
projektförslag? Vem arbetar vidare med materialet? Hur kan vi få tid/medel att 
genomföra förslagen? 

Varmt välkomna! 
Bolmsö sockenråd och Tannåker sockenråd  bjuder på fika 
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Aktiviteter i Tannåkers Hembygdspark 

 
Lördagen den 19 april kl. 10.00 städar vi i parken. 
Med hopp om att du har möjlighet att hjälpa till! 

 
Onsdagen den 30 april är det Tannåkers tur att vara 

värd för  
 

Valborgsmässoafton 
kl. 19.30 Obs! tiden  

 
Kyrkokören medverkar under ledning av  

Olle Heverius 
Talare: Sven Åke Fyhrlund 

 
 

Kaffeservering              Varmkorv 
 

Alla hälsas Varmt Välkomna 
 

Styrelsen  
Tannåkers Hembygdsförening 

 

 

7 

Kom och se bilder från en svunnen tid 
 

Torsdagen den 3 april kl. 19.00 har Bolmsö Hembygdsförening enga-
gerat Rolf Andersson från Ljungby Hembygdsförening att komma till 

Bolmsö Bygdegård Sjöviken  
för att visa bilder från förr. 

 
Mycket av motiven är från gamla Ljungby men också från trakterna 

där omkring.  
Rolf Andersson är en duktig berättare, så räkna med en mycket intres-

sant kväll. 
 

Hembygdsföreningen har också kaffe med tilltugg till försäljning under 
kvällen. 

Alla intresserade är varmt välkomna! 
 

Bolmsö Hembygdsförening 

DET GODA LIVET 
 
Kom till BYGDEGÅRDERN SJÖVIKEN och lyssna på  
DET GODA LIVET. 
 
Du kommer både att bli rörd och berörd. 
Det är folk från Landstinget Kronoberg som talar om hur vi skall 
lyssna på kroppens signaler och kunna njuta av att vara männi-
ska. 
 
TORSDAG DEN 10 APRIL KL 19.00 
Fika serveras för 20 kronor. 
 
ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL EN SPÄNNANDE 
KVÄLL! 
 
Vid frågor ring Ann-Christin Bolin 0372 910 90 
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19 april – städning i Bolmsö Bygdegård 
 
Vi behöver dig! 
Sedan Bolmsö Bygdegård renoverades 1992 har vi haft en städdag 
då det är storstädning av Sjöviken, både ute och inne.  
 
Vi behöver fler personer som vill vara med och hjälpas åt denna 
dag, särskilt du som vill vara med där inne och städa. Om vi kan 
bli en 4-5 personer ytterligare inomhus skulle det hjälpa oss väl-
digt mycket. 
 
Så en vädjan att ni som varit med innan kommer även i år samt 
som sagt ett gäng nya ansikten som kan vara med och hjälpa till 
att putsa och feja. 
 
Från kl. 08.00 på morgonen är det folk på plats, men 
det går bra att komma senare 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 

Vårstädning i Bolmsö Hembygdpark 
 
Lördagen den 26 april är det dags för att vårstäda Bolmsö Hembygd-
park. Vi räfsar och plockar ris och ser till att det blir snyggt i parken. 

 
Vi börjar kl. 09.00 och när vi är klara bjuder hem-
bygdsföreningen på fika. 
 
Är vi många går det snabbare och det blir också roli-
gare!  

Ta med dig räfsa om du har. 
ALLA är välkomna att hjälpa till! 
Bolmsö Hembygdsförening 
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LOPPIS PÅ ÅSARNA 
 

I mitten av juni planerar vi att ha loppis i bygdegården. 
Vi  tar tacksamt emot loppisprylar till detta,  dock ej böcker och möbler 

eftersom vi har svårt med förvaring. 
Liksom tidigare blir det även försäljning av växter. 

Om du får något över när du gör vårfint i trädgården så tar vi gärna 
emot det istället för att det slängs på 

komposten. 
 

Om du har något att skänka så hör av dig till 
Kerstin 0370-45117 eller 
Gunder 0370-45016  

så kommer vi och möter upp eller hämtar.  
 

Åsarnas bgf i Tannåker 

PINGSTKYRKAN I TANNÅKER 
 

Sön 13 april kl. 16.00 Iréne Valfart och Bernice Gladh 
Sön 27 april kl. 18.00 Lars-Erik Ahlm. Kollekt till evangelistkassan. 
 
VÄLKOMMEN! 

Jonsboda Missionsförsamling 
Gudtjänster i april 

 
13:e söndag kl. 11:00  Gudtjänst. Kristina Gustafsson.  
                                   Sång: Hanna Gustafsson, Nattvard 
 
27:e söndag kl. 9:30   Gudtjänst. Kristina Gustafsson. 
 
30:e onsdag kl.20:00   Valborgsmässofirande. 
                                      Vid Gavlö Strand. Lars-Åke Egerbo. 
                                      Körsång, servering och fyrverkerier. 
 

Alla välkomna 
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Promenader April månad 
 
Vi fortsätter klockan 14.00 hela månaden. 
 
Torsdagen den 3 april i Hov, klockan 14 00. 
Torsdagen den 10 april vid skolan, klockan 14 00. 
Torsdagen den 17 april i Kyrkbyn, klockan 14 00. 
Torsdagen den 24 april vid Tannåkers församlingshem, klockan 14.00  
(Kaffe i affären om så önskas) 

Välkomna K.S. 

KontaktannonsKontaktannonsKontaktannonsKontaktannons    
    

Marita och undertecknad önskar kontakt med var sin karl! 
Vi behöver er i vår städkommitté i Bolmsö bygdegård och då  

framförallt för utvändig skötsel och tyngre arbeten. 
Vi tjänstgör var femte månad och nästa gång är  

augusti 2008 och sedan jan 2009. 
Medföljande kvinnligt sällskap är inget  

hinder och välkomnas med öppna armar. 
Vill du vara med och göra en tjänst för bygdegården, 

så ring någon av oss. 
Marita Thorstensson 0372-940 92 eller 

Birgitta Wallén 0372-911 29 
 

Hoppfulla / Birgitta 

ALLA ÄR VARMT VÄLKOMNA PÅ TIPSPROMENAD! 
Söndagen den 20 april klockan 14.00 vid Åsarnas Bygdegård 

 
Liksom förra våren anordnar vi en tipspromenad, inget medlemskap 
krävs. Promenaden startar vid Åsarnas Bygdegård och går sedan 
längs med framkomliga vägar där det både går att promenera, cykla 
och dra barnvagn! (Förra året kom även ett antal ryttare!) 
Vid målgång utlovas GODISREGN  och VINSTER till både vuxna och 
barn. Medtag egen kaffekorg och penna.  
Startavgift 20 kr.  

   Arr: Bolmsö Tannåker LRF 
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Bokbussen kommer  
torsdag 3/4    onsdag 9/4   
Färle   14.20-14.30 Skällandsö  15.25-15.45 
Tannåker/affären  14.35-14.50 Skällandsö/Lunden 15.50-16.05 
Granholmsvägen 14.55-15.15 Kåraberg  16.10-16.25 
Håringe   15.55-16.10        
Bolmsö kyrkby  16.20-16.40      torsdag 17/4     
Perstorp  16.45-17.05 Östergård   14.10-14.30 
Österås   17.15-17.30 Tjust   14.40-15.10 
     Skogshäll   15.20-15.40 
     Hölminge  16.30-16.50 

 
Till Bolmsö skola 7/4 och 21/4 

DRAMAKURS 
 

Den 30 april är det valborgsmässoafton och därmed ingen  
dramakurs. Även onsdagen efter (den 7 maj) är kursen inställd,  
p.g.a. att Rosalina är upptagen. 

Bolmenbygdens Kulturförening 
Irene 

Till Salu… 
 

Pojkcykel 3 växlad 20 tum 
Flickcykel 3 växlad  22 tum 
Pojkcykel flerväxlad  24 tum 

 
Henrik och Louise Ström 

tel.nr: 91142 

FIXARDAG PÅ ÅSARNA! 
den 26 april 

 
Vi samlas kl. 10.00 över en kopp kaffe och planerar  

dagens arbete.  
Som vanligt ska det snyggas till både ute och inne och 

visst blir det soppa även i år. 
 

Alla är hjärtligt välkomna!            Styrelsen i Åsarnas bgf 
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Tis 1 14.00 Dagledigträff, Tannåkers församlingshem 
  18.00 Luftgevärsträning, Bolmsö Skola 
Ons 2 18.00 Dramakurs, Bolmsö Skola 
  19.30 Pilates, Bolmsö Skola 
Tor 3 14.00 Promenad, Hov 
  18.30 Konfirmationsinformation, Bolmsö FH 
  19.00 Bildvisning, Rolf Andersson, Sjöviken 
Lör 5  Bolmsö SKF, förbundsmästerksap 
Sön 6 09.15 Mässa, Gustafsson, Bolmsö Kyrka 
  11.00 Gudstjänst, Fall. Tannåker Kyrka 
  14.30 Stämma, Håringe vägsamfällighet 
  16.00 Buggkurs, Tannåkers bygdegård 
  19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola 
Mån 7 19.00 Månadsmöte Bolmsö Rödakorskrets, Sjöviken 
  19.00 Visionskväll Företagsamma Bolmenbygden,  
   Bolmsö Bygdegård, Sjöviken 
  19.00 Månadsmöte Tannåker RK, Ingrid Rosenlindh, Skogen 
  20.00 Aerobics, Bolmsö Skola 
Tis 8 18.00 Luftgevärsträning, Bolmsö Skola 
Ons 9 18.00 Dramakurs, Bolmsö Skola 
  19.00 Årsmöte, Bolmsö Norra fiskeförening, Bolmsö FH 
  19.30 Pilates, Bolmsö Skola 
Tor 10 14.00 Promenad, skolan 
  19.00 ”Det goda livet”, Bolmsö Bygdegård 
Lör 12 08.00 Bolmsö SKF, säsongsavslutning, Bolmsö Skola 
  18.30 Vårauktion med vårbuffé, Bolmsö Bygdegård 
Sön 13 11.00 Gudstjänst, Jonsboda Missionsförsamling  
  11.15 Gudstjänst, Fall, Bolmsö Kyrka 
  11.15 Söndagsskola, Bolmsö Församlingshem 
  16.00 Buggkurs, Tannåkers bygdegård 
  16.00 Iréne Valfart och Bernice Gladh, Pingskyrkan, Tannåker 
  18.00 Gudstjänst, Fyhrlund. Tannåker Kyrka 
  19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola 
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Mån 14 18.00 Bibelstudium, Bolmsö Församlingshem 
  20.00 Aerobics, Bolmsö Skola 
Ons 16 18.00 Dramakurs, Bolmsö Skola 
  19.30 Pilates, Bolmsö Skola 
Tor 17 14.00 Promenad, Kyrkbyn Bolmsö 
  18.00 Symöte hos Ingegerd Gustafsson, Möcklagård 
Lör 19 08.00 Städdag, Bolmsö Bygdegård 
  10.00 Städdag, Tannåkers Hembygdspark 
Sön 20 11.00 Gudstjänst, Fall. Tannåker Kyrka 
  11.15  Mässa, Gustafsson, Bolmsö Kyrka 
  14.00 Tipspromenad, start vid Åsarnas bygdegård 
  16.00 Buggkurs, Tannåkers bygdegård 
  19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola 
Mån 21 20.00 Aerobics, Bolmsö Skola 
Ons 23 12.00   MANUSSTOPP SOCKENBLADET 
  18.00 Dramakurs, Bolmsö Skola 
  19.00 Avslutning, samtliga gymnastikgrupper 
Tor 24 14.00 Promenad, Tannåkers Församlingshem 
   (kaffe i affären för den som önskar) 
Lör 26 09.00 Vårstädning, Bolmsö Hembygdspark 
  10.00 Fixardag på Åsarna 
Sön 27 09.15 Mässa, Gustafsson.  Tannåker Kyrka 
  09.30 Gudstjänst, Jonsboda Missionsförsamling 
  11.15 Söndagsskola, Bolmsö Församlingshem 
  17.00 Musikgudstjänst, Gustaffson. Finnvedens  
   körförbund, Bolmsö Kyrka 
  18.00 Lars-Erik Ahlm, Pingstkyrkan i Tannåker 
Mån  28 18.00 Bibelstudium, Bolmsö Församlingshem 
Tis 29 14.00 Dagledigträff, Bolmsö Församlingshem 
Ons 30 19.30 Valborgsmässofirande, Tannåkers Hembygdspark 
  20.00 Valborgsmässofirande, Gavlö Strand 
 

 

 

 

 


