
  

 

  

NÄSTA MANUSSTOPP  
Fredagen den 22 februari kl. 12.00 

 
Bidrag kan lämnas i brevlådan i Bollsta märkt sockenblad  

eller e-postas till manus@bolmso.se  
 

Bolmsö Sockenblad nr 237  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 

HUR BLIR VÄDRET PÅ BOLMSÖ? 
 
SMHI (www.smhi.se) presenterar nu hur klimatet möjligen kan föränd-
ras under 2000-talet. Nedanstående gäller för Nordvästra Götaland, dit 
Bolmsö räknas. 
 
Den beräknade årsmedeltemperaturen beräknas öka med +4 till +5 
grader fram till år 2100.  
Från och med perioden 2071-2100 beräknas en värmebölja inträffa 
varje år.  
Den sista frosten på våren beräknas inträffa 30 dagar tidigare vid sek-
lets slut.  
Vegetationsperiodens längd beräknas öka med omkring 100 dagar. 
Årsnederbörden beräknas öka med drygt 15 % till år 2100. 
Perioden med snötäcke beräknas i genomsnitt bli ca 20 dagar kortare 
till år 2020 och omkring 30 dagar kortare till år 2100.  
Från och med perioden 2071-2100 inträffar helt snöfria år. 
Islossningen i sjöar beräknas infalla i medeltal drygt två månader tidiga-
re än nu.  
 

Hur studien har gått till går att läsa på www.smhi.se 
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God fortsättning på det nya året önskas er alla.  
Jag tycker det börjat bra. I skrivande stund (den 3 januari, det  
gäller att börja skriva i tid om man ska få ihop något) är det -3  
grader och lätt, mycket lätt, snöfall. -”Ä han kloke, kann en unra”? 
Tja, jag har ju inga papper på att så skulle vara fallet. Börjat bra! 
 
Men jag tycker om alla årstider och då ska det ju vara så här vid 
denna tiden. Spårsnö är inte att förakta och håller det i sig så kan 
det till och med bli is. Tänk att stå där och dra abborre och tävla 
lätt med fiskekompisen. De är grejor det!  
Isfiske kan ju inte bedrivas från båt. Men man kanske får lägga i 
den igen. Då blir det väl garanterat is. 
 
Om inte annat får vi tänka på barnen. Vad är väl roligare att se, än 
ungar som härjar i snön hela dagen. Tänk vilka rosiga kinder dom 
får. Minns ni? När var det? 
  
En mysfaktor är det också. När efter en normal vinterperiod, mars 
och aprilsolen smälter snö och is, då  förkunnar takdroppet att vå-
ren är i antågande. Är det inte mysigt och en normal årstidscykel? 
 
Nu var ju detta ett önsketänkande, samma humhum väder som 
vanligt, inget av vikt har hänt som kan göra mig gladare, men fram 
för normala årstider! 

Hälsningar 

Tommy Björkman      
 

 
  

 
 



  

 

 2 

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 

Kyrklig verksamhet Bolmsö församling februari 2008 
 
Gudstjänster 
3 feb  kl 09.15 Gudstjänst,  Fall,  Bolmsö församlingshem 
10 feb  kl 18.00 Mässa, Gustafsson, Bolmsö församlingshem       
16 feb kl 18.00 Helgmålsbön och Lutherhjälpsafton,  
    Bolmsö församlingshem 
17 feb kl 18.00 Ekumenisk gudstjänst, Eklund, Tannåkers 
    Pingstkyrka 
24 feb kl 11.15 Söndagsbön, Heverius, Bolmsö församl  
    ingshem 
 
Barn och ungdom 
3 feb  kl 11.15 Söndagsskola, Bolmsö församlingshem 
17 feb kl 11.15 Söndagsskola, Bolmsö församlingshem 
 
Övrigt 
4 feb   kl 18.00 Bibelstudium, Bolmsö församlingshem 
16 feb kl 18.00 Lutherhjälpsafton, Bolmsö församlingshem 
18 feb kl 18.00 Bibelstudium, Bolmsö församlingshem 
21 feb kl 18.00 Kyrkliga syföreningens årsmöte, Bolmsö 
    församlingshem 
26 feb kl 14.00 Daglediga, Bolmsö församlingshem 
    ”I väntan på våren”. Glada Toner, Lagan 
  

Kyrktaxi 
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933 

 Beställes dagen innan 
 
 

Välkomna! 
Bolmsö kyrkoråd 
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FISKEVATTENÄGARFEST 
 
 

Skötselområde 2 (Bolmsö Tannåker) kommer att ha 
 sin årliga fiskevattenägarfest som vanligt på 

   Kristi himmelsfärdsdag, trots att det då är 1 maj. 
Boka eftermiddagen redan nu, inbjudan kommer senare. 

/Styrelsen 

VÅRAUKTION MED VÅRBUFFÈ 
 
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) med samma inrikt-
ning som tidigare år. Vi har bokat uppträdande av Kultur-föreningens ung-
domsband Islanders. 
Vis av tidigare år ber vi fågelholkssnickarna att starta upp produktionen 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 kan få 
hjälp med innehållet på buffébordet, ring Solveig och ge besked om vad du 
vill bidraga med. 
Sedan är det lotterier och varor att sälja som behövs också, med det brukar 
ju alltid ordna sig, så vi har god tillförsikt om detta även denna gång. 
Kontaka  
Solveig Carlsson, Håringe tel. 0372-910 00 eller solveig.carlsson@bolmso.se 
 
Med förhoppning om att vi tillsammans skall göra en härlig helkväll tillsam-
mans, både unga och gamla och med både nya och välbekanta ansikten. 

 
Bolmsö Bygdegårdsförening 

Bolmsö Bygdegårdsförenings STÄDDAG i Bolmsö Bygdegård 
 

Den 1 maj har varit städdag i flera år när det gäller Bolmsö Bygdegård Sjövi-
ken. Men då helgdagarna inte är som brukligt under 2008 - och vi har möjlig-
het att hyra ut lokalen och få intäkter - så kommer vi i år att flytta städdagen. 
Städdag kommer istället att bli lördagen den 19 april och vi behöver verkli-
gen mycket hjälp. Så skriv upp datumet redan nu i almanackan, så ni kan 
komma. 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

 

 

3 

”DU DÖLJER NÅGOT, SA ABBORREN TILL METMASKEN” 
 
Det mycket uppskattade Friteatergänget kommer till Bolmsö igen, 
denna gång är det lördagen den 15 mars kl 19.00 i Bolmsö Bygde-
gård Sjöviken. Föreställningen heter ”Du döljer något, sa abborren till 
metmasken”. 
 
”Stina har tagit hjälp av Birger, som är van att hålla i klubban. Hon har 
ordnat auktion av sin mammas, Elsa Anderssons, dödsbo.  Vi bjuder 
till direkt och spekulationerna låter inte vänta på sig. Vem är den mys-
tiske uppköparen? Kan man sälja vad som helst till vilket pris som 
helst? Har en celeber person något att göra med Elsas gård och med 
byns framtid? 
Vem har att göra med byns utveckling överhuvudtaget?” 
 
Pjäsen är en helaftonsföreställning på två timmar inklusive paus.   
 
Hjärtligt välkommen till en teaterkväll fylld av milt vansinne, rogi-
vande hysteri och överraskande djupdykningar i den svenska 
folksjälens utkanter. 
 
Biljettpriset är satt av Rikkteatern Ljungby, priset är:  
vuxna 140 kr, (medlemmar i Riksteatern 110 kr) och ungdom (upp till 
25 år) 70 kr. 
 
Bolmsö Bygdegårdsförening har ingen del i biljettintäkterna, utan vår 
intäkt är fikaförsäljningen och denna gång blir det en matig macka 
med öl/läsk som vi tar 60:- för vuxna för och 30:- för barn och ungdo-
mar. 
 
Så totalpriset blir 200:- för vuxna och 100:- för ungdomar, samt 30:- 
för barnen 
 
Biljetter förbokas hos: Bolmsö Bygdegårdsföre-
ning Solveig Carlsson tel 0372-910 00,  
Solveig.carlsson@bolmso.se 
 
OBS! Begränsat antal platser! 
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Jonsboda missionsförsamling  
Gudstjänster i februari 

 
Söndag 3:e kl. 10:00 Gudstjänst 
    Håkan Larsson talar och sjunger. Servering 
Lördag 16:e kl. 18:00  Bön och lovsångsgudstjänst 
Söndag 24:e kl. 9:30   Gudstjänst.  
    Kristina Gustafsson. Sång av Katarina Nydén 
För mer information kontakta pastor Kristina. 070 63 411 26 

Alla välkomna! 

Inbjudan till vårens Alphakurs 
 

Alpha är en tioveckorskurs i den kristna trons grunder. 
 

Allt får ifrågasättas.  
Ingen fråga är för enkel eller för utmanande. 

Vad är meningen med livet? 
Vad har kristen tro att tillföra nutidsmänniskan? 

 
Alphakursen startar med en introduktionskväll  

torsdagen den 28:e februari och håller på 10 veckor. 
Veckokväll i fortsättningen enligt överenskommelse. 

        
 Tid :  18.30 – 20.30 (Vi börjar med förtäring). 

Plats:  Jonsboda missionshus 
Kostnaden för kursen är 80:- (studieboken) 

 
 Anmälan och frågor: Kristina Gustafsson  070 63 411 26 

eller Ingrid & Mark Munro    0370 45080 
 

Ingrid & Mark Munro      Skällandsö  0370-450 80          

VÄLKOMMEN! 

BUGGKURS PÅ ÅSARNA 
Maria Abrahamsson och David Stenberg kommer under åtta  
söndagar att leda en buggkurs i Tannåkers bygdegård kl 16.00-17.30 
med början den 24 februari.  
I april kör vi igång med dramakurs inför höstens föreställning. 
Skriv upp årsmötet den 16 mars i almanackan. 
 
Anmälan och frågor: Irene 91113 

Bolmenbygdens
kulturförening
Bolmenbygdens
kulturförening
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VÄLKOMNA PÅ ALLSÅNGSKVÄLL! 
 

LÖRDAG DEN 2 FEBRUARI KLOCKAN 18.30 
 

Vid Kyndelsmäss är julen slut, så då avslutar vi den med ett  
Allsångs grötagille i Sjöviken. 

 
Allsångsledare är Bruno Aronsson, känd från Konserten om Ljungby 

samt Krister ”Kryddan” Kindhult och så hoppas vi på några lokala 
gästspel. 

 
Vi hoppas på riktigt mycket folk, gröt och mjölk tar vi 50:- för, annan 
allsångsdryck mm tar du med dig själv samt det glada humöret och 

sångrösten. Vi kommer att ha några lotterier också. 
 

Välkomna önskar Bolmsö Bygdegårdsförening 
 
 

 
UTANFÖR SKOLAN HAR MÅNGA BRÅTT, 

MEN SNÄLLA, NI MÅSTE OSS AKTA! 

HÄR RÖR SIG BÅDE STORT OCH SMÅTT, 

ANNARS FÅR POLISEN VAKTA! 

Vänliga hälsningar  

Personalen vid Bolmsö skola och förskola 
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SPARA  BRÄNSLE, MILJÖ OCH PENGAR! 
 
Bensinpriset kommer att bli dyrare när koldioxidskatten höjs. Därför lönar det 
sig att köra miljöbil eller en bil med alternativt bränsle. Även om du inte har 
möjlighet att investera i en ny bil kan du genom små justeringar spara både 
pengar och miljö. Det handlar bland annat om ändrad körstil och lufttrycket i 
däcken  
              
Ecodriving är en körmetod som kan minska drivmedelsförbrukningen med 
upp till 20 %. Genom att köra på ett smartare sätt kan du spara över en  
krona per mil – förutom att du också minskar miljöpåverkan. 
 
Förarens vanligaste fel:  
(enligt Sveriges Trafikskolors Riksförbund) 
• Ligger kvar på 2-3:an i stället för att växla upp  
• Släpper gasen för sent  
• Gasar i onödan  
• Frikopplar tidigt för att stanna  
• Accelererar för långsamt  
• Nyttjar inte motorbromsen  
• Utnyttjar inte höga växlar  
• Planerar körfältsbyte dåligt        BLI KLIMATSMART! 
  
Om man kör med för lågt lufttryck ökar bränsle-förbrukningen (förutom att 
däcken slits ut i förtid). Lufttrycket är nära sammankopplat med bilens rull-
motstånd, som är en nyckelfaktor bakom bränsleförbrukningen.  
Beroende på vägtyp och körsätt står rull-motståndet för 18 till 26 % av bilens 
totala energiförbrukning. Eftersom lågt lufttryck ökar rullmotståndet inverkar 
det direkt på bilens bränsleeffektivitet och utsläpp.  
 
Forskning visar att 40 % av bilarna inom EU får ökad bränsleförbrukning på 
2,8 % p.g.a för lågt lufttryck. Det innebär en extra förbrukning av 8,1 miljarder 
liter bränsle inom EU varje år och en extra kostnad på cirka 92 miljarder kro-
nor.  

www.centerpartiet.se 

VÄVSTOL BORTSKÄNKES! 
-en medelstor, begagnad vävstol. Bredden på väven blir ca 1 meter. 

Finns för avhämtning i Österås. 
Ring 0372-910 19 el. 046-252858 eller maila: i.elmerson@telia.com 

 
Ingrid Elmerson 
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HAR DU KÖPT DEN POPULÄRA CD-SKIVAN 

som dokumenterar Tannåkers Hembygdsförenings  
50-åriga historia?  
Det är inte för sent. 
 
Skivan med drygt 300 foton från 
föreningens verksamhet med folk 
från både då och nu, tidningsur-
klipp, utdrag ur  
protokoll, kassaböcker och gäst-
böcker, ljudinspelningar och en hel 
del annat.  
 
Skivan ger dig underhållning, tillbakablickar och minnen från gång-
na tider till idag. Den är ett värdefullt dokument inför framtiden 
och en skatt för alla som vuxit upp, bor eller känner någon i Tannå-
ker med omnejd. 
 
Pris 100 kronor.  
Beställ hos:  Majken Lööf  tel. 0372-930 60   
   Sara Karlsson  tel. 0372-930 62 

ÅRSMÖTE MED BOLMSÖ HEMBYGDSFÖRENING 
 
Bolmsö Hembygdförening inbjuder till årsmöte  
måndagen den 25 februari kl 19.00 i Bolmsö Församlingshem. 
 
Efter årsmötet blir det servering och så lite Kultur för sinnet.  
Valberedningen kommer att förbereda alla val, kontakta gärna Johnny 
Bengtsson, Hassle tel 911 21 som är valberedningens ordförande. 
Vi hoppas på ett välbesökt årsmöte som är med och planerar den 
verksamheten som Hembygdsföreningen skall ha. Bl.a. har vi funder-
ingar på en ny utställning, mer om detta på årsmötet. 
 

Styrelsen Bolmsö Hembygdsförening 
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BOLMSÖ RÖDAKORSKRETS 
 
Månadsmöte, det första för 2008, i Sjöviken den 4 februari 
klockan 19 00. Kopp och dopp som vanligt. 
OBS. Styrelsen samlas på samma plats och dag klockan 
18.15 för genomgång inför årsstämman den 3 mars. 
 
Välkomna till Sjöviken. /K.S. 

UTVÄRDERING AV BOLMENDAGEN 2007 
 

Nu har vi kommit till ett nytt år och ni undrar kanske vad utvärderingen 
av Bolmendagen 2007 tog vägen. Tja den väntade vi med. 
 

Nu har jag i allafall börjat fundera över det hela och tänkte att ni skulle 
få skicka mig en liten redogörelse för hur ni upplevde Bolmendagen 
hos er 2007. Berätta gärna lite om hur många besökare som kom och 
dylikt så kan jag göra en sammanställning till årsmötet i BFVOF.  
Sedan är tanken att vi ska ta en träff, förslagsvis i mitten på februari, 
där vi träffas och pratar om förra årets Bolmendag, men framför allt 
årets. 
 
Jag vill ha in några rader från er, gärna innan sista januari. Skicka till 
nedanstående e-post. 
 

Ni kan gå in på www.bolmensweden.com så kan ni se lite bilder från 
2007 års Bolmendag. 
 

Hälsningar  
Uffe och Christian 
 
Ulf Andersson 
Bolmen Byv, 9 
341 94 Ljungby 
 
e-post uffe@uffeand.lby.se 
 
tel 0372-23097 
mob 070-6004616 
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Torsdagen den 7 februari  
håller Bolmsö-Tannåker Centeravdelning årsmöte  

i Bolmsö skola kl. 19.00. 
 
På programmet står, utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar,  
kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd  
Carina Bengtsson.  
 
 
Vi bjuder, som vanligt, på kaffe och smörgåstårta.  
 
Medlemmar och övriga intresserade är hjärtligt välkomna! 

 
/Styrelsen 

Årsavgiften för 2008 är som vanligt 
100 kr / medlem. Det går bra att beta-
la till kassören på årsmötet eller till 
bankgiro (5203-5383) eller till Håkan 
Wiktorssons plusgiro 74 84 39-7. Om 
du betalar per giro; glöm inte att ange 
för vem eller vilka inbetalningen av-
ser. 

Torsdagen den 14 februari 
håller Bolmsö-Tannåker LRF årsmöte 

I Bolmsö skola kl. 19.00. 
 

Sedvanlig inbjudan kommer att skickas ut till samtliga  
medlemmar. Vi hoppas som vanligt på god uppslutning.  

Tänk gärna igenom redan nu vilka aktiviteter du vill att vi ska genom-
föra tillsammans under 2008 - och ta med dina idéer till mötet! 

 
Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta.  

VÄLKOMNA!    
/Styrelsen 
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TACK! 
 

Tack till Kent och Christina för den 
härliga Sommarfesten. 

 
Alla ”Sommar”gästerna 

TACK KRISTINA! 
 

Ett stort TACK till  
Kristina Johnsson som ställde upp 

och höll oss i trim under  
jullovet! 

”Julgymnasterna” 

ÅRSMÖTE MED BOLMSÖ BYGDEGÅRDSFÖRENING 
 
Söndagen den 2 mars kl 14.00 håller Bolmsö Bygdegårdsförening 
årsmöte i Bolmsö Bygdegård Sjöviken. 
Valberedningens ordförande är Anders Jannesson, Västergård, tel 
941 28 
Kom och var med och planera Bygdegårdsföreningens verksamhet, ta 
del av vad som hänt och under året och vad som planeras. 
Nya medlemmar är hjärtligt välkomna, kontakta Solveig Carlsson tel 
910 00 eller Johnny Palm tel 910 23. 
Efter förhandlingarna blir det smörgåstårta och kaffe 
 

Styrelsen Bolmsö Bygdegpårdsförening 

TACK FRÅN TANNÅKERS SOCKENRÅD 
 

Varmt tack för de frivilliga annonsbidragen till Tannåker sockenblad.  
 
Med ökade kostnader i samband med tryckningen är vi mycket glada för bi-
drag. Numera är sockenbladet ett samarbetsprojekt mellan  
Bolmsö och Tannåker. Det sparar tid för oss, men varje sockenråd står för 
sina egna tryckkostnader.  
Vårt bankgironummer är 5813-2051. 

 
Tannåker sockenråd 

Den 3 mars kl. 19.00 är det ÅRSMÖTE i Åsarnas bgf i Tannåker! 
  
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.  
Lotterier. Fikat bjuder vi på.  
Passa på att förnya ditt medlemskap. 
 
Hjärtligt välkomna!                                                              /Styrelsen 
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Bokbussen kommer  
torsdag 7/2    onsdag 13/2   
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 21/2     
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 11/2 och 25/2 

PROMENADER I FEBRUARI 
 
Tisdagen den 5 februari kl. 14 00  Plats Skolan. 
Tisdagen den 12 februari kl. 14 00. Plats Håringe. 
Tisdagen den 19 februari kl. 14 00. Plats Husaby skola. 
Onsdagen den 27 februari kl. 14 00 Plats Tannåkers försam-
lingshem. OBS. dag. 

Välkomna / K. S. 

VÄLKOMNA TILL LUTHERHJÄLPSAFTON 
 

Lördagen den 16 februari klockan 18.00  
i Bolmsö Församlingshem. 

 
Vi börjar med helgmålsbön. Därefter dricker vi kaffe och säljer lotter. 

Någon kommer även att berätta om Lutherhjälpens arbete. 
(i dagsläget är det ännu inte bestämt vem det blir) 

Brödförsäljning. 
 

BOLMSÖ KYRKLIGA SYFÖRENING 

PINGSTKYRKAN TANNÅKER 
 

Sön 10 feb kl. 11.00 Lars Andersson 
Sön 17 feb kl. 18.00 Komminister Jörgen Eklund, sammanlyst med 
    Bolmsö– och Tannåkers församling 
VÄLKOMMEN! 
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Lör 2 18.30 Allsångskväll, Bolmsö Bygdegård Sjöviken 
   Regionfinal Skyttiaden, Söraby/Rottne 
Sön 3 09.15 Gudstjänst, Fall. Bolmsö Församlingshem 
  10.00 Gudstjänst. Jonsboda missionsförsamling 
  11.00 Gudstjänst. Fall. Tannåker kyrka 
  11.15 Söndagsskola. Bolmsö Församlingshem 
  19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola  
Mån 4 18.00 Bibelstudium. Bolmsö FH , Simon Redegard 
  19.00 Månadsmöte Röda Korset. Sjöviken 
  20.00 Aerobics, Bolmsö Skola 
Tis 5 14.00 Promenad. Skolan 
  18.00 Bolmsö SKF, Luftgevärsträning, Bolmsö Skola 
Ons 6 19.30 Medelgympa, Bolmsö Skola 
Tor 7 19.00 Årsmöte, Centeravdelningen, Bolmsö Skola 
Lör 9  Bolmsö SKF, Växjöträffen  
Sön 10 09.30 Mässa, Gustafsson. Tannåker kyrka 
  11.00 Pingstkyrkan Tannåker. Lars Andersson 
  18.00 Mässa, Gustafsson. Bolmsö Församlingshem 
  19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola  
Mån 11 20.00 Aerobics, Bolmsö Skola 
Tis 12 14.00 Promenad. Håringe 
  18.00 Bolmsö SKF, Luftgevärsträning, Bolmsö Skola 
Ons 13 19.30 Medelgympa, Bolmsö Skola 
Tor 14 19.00 Bolmsö-Tannåker LRF årsmöte. Skolan 
Lör 16 18.00 Bön– o lovsångsgudstjänst. Jonsboda missions- 
   församling 
  18.00 Lutherhjälpsafton. Bolmsö Församlingshem 
   Bolmsö SKF, Alvestaträffen 
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Sön 17 11.15 Söndagsskola. Bolmsö Församlingshem 
  18.00 Ekumenisk gudstjänst. Pingstkyrkan Tannåker,  
    Jörgen Eklund. 
  19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola 
Mån 18 18.00 Bibelstudium. Bolmsö FH , Simon Redegard 
  20.00 Aerobics, Bolmsö Skola 
Tis 19 14.00 Promenad. Husaby Skola 
  18.00 Bolmsö SKF, Luftgevärsträning, Bolmsö Skola 
Ons 20 19.30 Medelgympa, Bolmsö Skola 
Tor 21 18.00 Kyrkl. Syföreningens årsmöte. Bolmsö Fh. 
Fre 22 12.00 Manusstopp Sockenbladet 
Lör 23 09.00 Bolmsö SKF, Skidskytte, Bolmsö Skola 
Sön 24 09.30 Gudstjänst. Jonsboda missionsförsamling 
  09.30 Mässa. Gustafsson. Tannåker kyrka 
  11.15 Söndagsbön. Heverius. Bolmsö Församlingshem 
  16.00 Buggkurs (kursstart). Åsarnas Bygdegård 
  19.00 Grabbgympa, Bolmsö Skola  
Mån 25 19.00 Bolmsö hembygdsförening. Årsmöte. Bolmsö FH 
  20.00 Aerobics, Bolmsö Skola 
Tis 26 14.00 Dagledigträff. Bolmsö Församlingshem 
  18.00 Bolmsö SKF, Luftgevärsträning, Bolmsö Skola 
Ons 27 14.00 Promenad. Tannåkers Församlingshem 
  19.30 Medelgympa, Bolmsö Skola 
Tor 28 18.30 Introduktion Alpha-kurs. Jonsboda missionshus 
 
 
 
 
 
 

 


