
  

 

MANUSSTOPP  den 20 Juli 
 

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

  
Bolmsö Sockenblad nr 230 Utgivare: Bolmsö sockenråd  
Sockenrådet har Pg nr 645 26 66-8 och Bg nr 5850-5959 

 

Några rader från redaktören. 
 
Som ni har kunnat se så händer det mycket i Juli månad med Bolmen 
och Bolmsödagarna. Hoppas att vädret blir bättre än vad det är just nu 
när bladet går på tryck, för 13 grader varmt och regn vill ingen ha dom 
dagarna. 
 
Glöm heller inte bort att anmäla er till vår resa som i år går till Bakken 
som ni kunde läsa om på sidan 9. 
 
Ni som fortfarande inte har en mailadress inom bolmso.se och vill ha det 
kan höra av er till mig. Antigen via mail på manus@bolmso.se eller slå en 
signal. 
 
Jag önskar er alla en riktigt skön sommar. 

BOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLAD    
NR 230 JULI 2007 NR 230 JULI 2007 NR 230 JULI 2007 NR 230 JULI 2007     

    
 
Naturen bjuder alltid på vackra upplevelser och om man vill kan man  
se skönheten i precis allt.  
I en stor sten som sakta förts hit under istiden.  
I de mogna blåbären på sommaren eller  i den vackra utsikten over 
sjön. 
Då funderar jag på hur ofta naturen hjälpt mig när livet varit tufft.   
Detta stora sammanhang, alltid i rörelse precis som vi känner från  
havets alla vågor.  
Det är här jag hämtar min inspiration, kraft och energi.  
Naturen lyssnar, den har all tid i världen. Den ger en inre frid, en känsla  
av tacksamhet. Den är min vän och tycks följa mig överallt. 
 
När man frågar mig  " Vart kommer du ifrån  "   kan det vara svårt  
ibland med tanke på alla mina boplatser genom åren … 
men sen berättar jag om Ön i den vackra Sjön omgiven av många 
andra vackra öar , skog och mycket mycket mera........ 
" Ååh sager man, det låter som ett paradis" 
 
Ja, det ar just precis det det är!   Ett  paradis. 
 

Lycka är ofta någonting man glömmer att känna i ögonblicket. 
Ta' vara på alla härliga och glada stunder. 
 
Glad sommar och tack for min tid i Sockenrådet. 
 
Nina 
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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 
Leif Bjurka, Bollsta 

941 99 
941 01 

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 
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Bolmsö församling 

 
Gudstjänster 
 
  6 Juli kl 09.15 Mässa., Eklund, Bolmsö kyrka 
14 Juli  kl 19.35 Gudstjänst, Eklund, Bolmsö kyrka 
22 Juli kl 18.00 Mässa, Eklund, Bolmsö kyrka 
 
 
Övrigt 
 
12 juli          kl 19.00 ”I Guds fria natur” med Kyrkorådskören    
                      Bolmsö Backegård 
28 juli          kl 19.30 Friluftsgudstjänst i Bolmsö Hembygdspark 
                                         Kyrkoherde Karl-Ivar Angé, Bor 
 
 

Kyrktaxi, 
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933 

 beställes dagen innan 
 

Välkomna! 
 

Bolmsö kyrkoråd 



  

 

18 

KOM, KOM, KOM, KOM TILL VÅR AFFÄR…… 
 
Under många år har affären i Tannåker skött hemkörning av varor till äldre. 
Detta är ett erbjudande subventionerat av kommunen, till alla som av någon 
anledning har svårt att handla själv. 
Önskar Du också att nyttja detta ringer du bara till affären och lämnar din 
beställning senast onsdag. Vi kör ut torsdagar och ibland även tisdagar. 
Du som har handlat troget , men kanske inte har varit i affären på senare år, 
skulle vi vilja bjuda på en kopp kaffe och en visit till affären. Ta gärna med en 
vän/väninna. 
 
Ring oss och tala om vilken dag det passar, så ska vi med hjälp av Gösta eller 
Ulla se till att du blir hämtad och lämnad och själv får se hur fint vi har fått 
det. 
 
Vårt  tel. nr i affären är 0372 93040 . 
Ulla Söderberg tel. nr  0370 45001  
 
Välkomna önskar 
    Petra,  Linda och familjerna Söderberg 
 
OBS : Nu har vi börjat med våra sommaröppettider 

Måndag - Fredag    9.30 – 19.00 
Lördag &  Söndag   9.30 – 15.00 

Bolmendagen 28 juli  
Tannåker  kring affären 

 
”Räser” i samarbete med Tannåkers diversehandel ”proudly present” 
årets begivenhet —  mopedrally kl 9.30—13.30  -  alla får vara med.  
Fina priser (som vanligt). 
 

Traktorutställning — ta gärna med egen traktor. 
Korvgrillning och livemusik utanför affären under dagen. 

 
På kvällen dans och allsång  

”Hux Flux” 
och 

 ”The Statesmen”  spelar 
 

Janne Nordström / Räser  
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28/6  kl 19   
 "Från mejerison till präst" 

                Kyrkoherde Ingemar Nilsson, Gislaved 
                Bollsta hamn  
  

 12/7  kl 19    
              "I Guds fria natur med Kyrkorådskören" 
                Bolmsö Backegård 
 

 28/7  kl 19.30     
 Friluftsgudstjänst i Bolmsö Hembygdspark 

                Kyrkoherde Karl-Ingvar Angé, Bor 
  

 16/8  kl 19     
 Surströmmingsfest i Lagan 
  Berga församlingshem    

Sommarkyrkan på 
 
Bolmsö 2007 

Bolmendagen 28 juli i Tannåkers Hembygdspark kl 11– 16 
Som framgår av programmet  för Bolmendagen inne i detta blad  kommer det i år att 
vara fler aktiviteter i Tannåker i jämförelse med tidigare år.  
Hembygdsföreningen , bygdegårdsföreningen och  sockenrådet har de senaste två 
åren arrangerat en heldag med efterföljande fest. I år blir det i stället aktiviteter i och 
kring hembygdsparken på Bolmendagen kl 11.00– 16.00. Även kyrkorådet är med i 
arrangemanget.  
Vi har i vårt socken en unik kyrka som ligger naturskönt i en historisk miljö. Kyrkan 
förevisas och kl 14  kommer Dan Krantz att   genomföra  sommarkonserten  ” De 
blommor som på marken bor”. I kyrkohamnen demonstrerar och säljer  Björn Karls-
son  fiskeutrustning. Scouterna från Jonsboda bakar för öppen  eld, visning av hem-
bygdsstugorna , tipspromenad, kaffeservering mm. 
Ta  med Era sommargäster till hembygdsparken så de får uppleva vår vackra 
och historiska bygd! 
Arrangörerna 
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Tannåkers Församlingsinformation 
 
Under veckorna 30-32 kaffeservering med hembakat i församlingshemmet 
och även  kyrkan är öppen på följande tider : Vardagar ( ej torsdagar) kl 
11.00- 16.00. Middagsbön kl. 12.00. Torsdagar öppet kl 16.00-22.00 - anled-
ning Musik i sommarkväll.  
 
OBS! Lördagen den 28 juli Bolmendagen är kyrkan och församlingshem-
met öppet 11.00-16.00 med kaffeservering etc  
 Kl 14.00 Lunchkonsert i kyrkan. Kantor Dan Krantz , Hamneda , sommarpro-
gram ”De blommor som på marken bor” 
 

Program Musik i sommarkväll 
Vecka 30 torsdag 26 juli       kl 20.00 Ingela Tägil och Nils Tägil. Sång, piano, 
                                           orgel 
Vecka 31 torsdag 2 augusti  kl 20.00  Lars Hasseck, Ingvar Persson. Nyckel 
      -harpa, altsax, panflöjt, dragspel, piano   
Vecka 32 torsdag 9 augusti  kl 20.00  Hanna Gustavsson, Anna Heverius.  
      Sång, fiol, piano,orgel 
 
Vill också informera Er om att lördagen den 25 augusti kl 18.00 är det Musik-
gudstjänst i Tannåker kyrka, Fall. KFUM-kören från Linköping gästar oss un-
der ledning av Ulla Gerdhardsson bördig från Tannåker. 
 

Vi hälsar Er alla varmt Välkomna 
samt en skön sommar tillönska vi Er  

 
Kyrkorådet genom Bertil Rosenlindh 

Bolmsö-Tannåkers Centeravdelning beslöt på årsstämman att vi skulle  
göra en skrivelse till kommunen för att få en bra väg till badplatsen i  
Kyrkbyn. När skrivelsen blev klar och ivägskickad så dröjde det inte mer  
än två dagar så fick undertecknad ett samtal från kommunen att stigen  
skulle snyggas till och göras framkomlig inom 10 dagar.  

Nu har undertecknad varit och besiktigat stigen och den är jättebra, fram-
komlig för gammal som ung med eller utan skrinda eller vagn. Det var roligt 
att se att kommunen kan göra saker fort och inte dra allt i långbänk. 

Ann-Christin Bolin 
Ordf i Bolmsö-Tannåkers Centeravd. 

 

 

17 

Ridskolan i Östergård, Bolmsö 
 
Här på Bolmsö Östergård, vid sjön Bolmen mitt i vackra Småland, bor famil-
jen Johannesson.  
Familjen består av Ola och Mia med barnen Louise, Karin, och Anna. De 
köpte gården 1994 och har sedan dess arbetat med att förvandla den till en 
modern hästgård. 
På gården har de inte bara hästar, utan även höns, tuppar, katter och hun-
dar. 
 
Här, i underbart lantlig miljö, kan de erbjuda turridningar, ridlektioner, ridlä-
ger, hästveckor alternativt ”bo på lantgård” för hela familjen, bed & breakfast 
och övernattningar. 
Sedan några år tillbaka är Bolmsö Östergård godkänd gård för praktikplats 
enligt Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN och dessutom klassad som Säker 
Hästgård enligt Länsförsäkringars och LRF:s normer 
 
Turer  
Ridskolan i Östergård kan 
erbjuda dig turridning i ter-
räng. De har ridskola i större 
grupper men kan även erbju-
da privatlektioner om det 
önskas. De kan ta emot upp 
till 5 personer vid turridning i 
terräng. God ridvana fordras. 
Man måste behärska tekni-
ken att rida lätt..  
 
För hästarnas skull och er egen säkerhet är det viktigt att... 
• när du kommer bör du ha med dig oömma skor och kläder. 
• du använder våra ridhjälmar och säkerhetsvästar, det är obligatoriskt för  
  barn och ungdomar upp till 17 år. 
• minimiåldern är 12 år för turridning i terräng. 
• för turridning i terräng i över en timme krävs god ridvana. 
• för ridning i paddock krävs inga förkunskaper och det finns ingen ålders 
  gräns. 
• vi har ansvarsförsäkring, men all ridning sker på egen risk. 
 
Vi tackar för besöken under hösten och våren då jag varit med min dotter Belinda på 
ridskolan. Vi ser redan fram emot höstens lektioner! 
Lars-Uno och Belinda 
Kontakta ridskolan gärna på något av följande sätt! 

Tel: 0372-94006, 070-6894006 
E-post johannesson.ola@g.lrf.se   Hemsida: www.bolmso-ostergard.se 



  

 

                              Hembygdsparken samt kyrkan i Tannåker  
Kl 11.00- 16.00 Öppet i stugorna, scouterna demonstrerar lägerliv, tipspro-

menad mm. Kaffeservering i församlingshemmet. Visning   
av kyrkan. Lunchkonsert.  
 Tiraholm  

Kl 10.00-                  Marknad med lokala mat och konsthantverkare. 
Flottans Kavaljerer underhåller på bryggan 11.00, 13.00 och 
15.00. Båtturer på Bolmen. Tjärbränning och försäljning av tjära. 

Kl. 10.00 - 20.00       Gårdsbutiken öppen. Servering av fisk vid bryggan. 
Kl. 12.00 - 20.00       Fiskrestaurang och Glasscafé/Pub.                             

         Ås Hembygdsgård  

Kl 10.00-16.00       Öppet hus, servering, loppis (bord finns att hyra)  

Värdshuset Hägern Bolmsö 
Kl 12.00-21.00       Sommarbuffé  i Värdshuset 

Kaffeservering, smörgåsar, hembakat, tårta m. m. 
Kl 12.00-21.00       Servicebutik - kanot och båtuthyrning Minigolf.  

kl 10.00-10.30                Fiskebryggan vid bron Bolmsö-Tannåker   

Båtrally kör en runda och svara på frågor inlämning kupong 
senast 14.00 prisutdelning Bolmsö hembygdspark kl 15.00. 

                             Friluftsgudstjänst i Hembygdsparken Bolmsö  
Kl 19.30                  Kyrkoherde Karl-Ingvar Angé, Bor 

OBS Bolmsödagarna 28 samt 29 juli 

Hembygdsparken  
Kl 10.00-17.00      Stugorna samt skolmuseet öppna med guider. Våffler  

Utställning om ”fiske i Bolmen” med olika aktiviteter.   

Bygdegården Sjöviken  
Kl 10.00-17.00                     Kaffeservering med hemlagad ostkaka. Företagare och föreningar 

visar upp sina verksamheter prova på t.ex massage.  
Visning av blomsterarrangemang och festdukning. 

Kl. 11.00 13.00 15.00          Musikaliska framträdande på scen.  

Smedatorpet  
Kl 10.00-16.00                    Kaffe med hembakat, hemgjord sylt, saft och karameller.  

Bäckanäs gård Perstorp  
Kl 9-17 lör 10-16 sön       Fynda leksaker, porslin, böcker, möbler mm.                                          

          Perstorpsgården  

Kl 10.00-17.00        Tavlor Ulla Theodorsson. 
Askar i tyg Marianne Thestrup Wihlborg. 

                                 Röda Korsets lotteri,  visning av Perstorpsgården.  

Lida  
Kl.9.30-17.00                       Hantverk, hemvävt, trä, betongfat och krukor. Kaffe och våfflor  

Kl 10.00-17.00                     Stapeled Tegård                                                                                      

          Exotiska teér provning och försäljning, hembakat, loppis.  

Kl 10.00-16.00                     Östergård Ridskola                                                                                   

            Ponnyridning, glass, loppis med bl.a. hästsgrejor.  
16 
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LOPPIS  
PÅ ÅSARNA 

Tannåkers bygdegård 
 

Den 1/7  kl. 10.00—15.00 
Kaffeservering 

& 
Lotterier 

 
 
 
 

Välkomna! 
       

Åsarnas bgf  i Tannåker 

Båt till salu! 
Plastbåt Ryd 425, vit. 
Utombordare Suzuki 9,9 hk (-88) (ren bensin+sep smörjolja) med eluttag. 
Bensintank: 11 liter, 2 åror av trä. 
Lite använd, säljes i befintligt skick. 
 
Prisidé : 16 000:- 
 
Tel. 0372-91123 eller 91021.        Mats Sundström, Hassle 

TACK 
Stort TACK till alla som på olika sätt bidrar och hjälper till så vi kan genomfö-
ra midsommarfestligheterna på Bolmsö. Bolmsö Hembygdsförening 



  

 

Tannåker Tennisklubb 
 
Visste Du att det i Tannåker finns en mycket bra grustennisplan?   
Den ligger ganska obemärkt nära Tannåkers kyrka. Det finns ingen skyltning 
men om du från kyrkan går in i hembygdsparken och rakt fram finner Du ett 
gammalt hus med Tennisklubbens skylt och där har Tannåker Tennisklubb 
sitt klubbhus.  
Redan 1970 anlade tannåkersbor en tennisplan och startade Tannåker Ten-
nisklubb. Idag är det sällsynt att en så liten ort som Tannåker har en grusten-
nisplan. Att hålla banan i bra skick är tidskrävande och kan endast genomfö-
ras genom ideellt engagemang. Idag är det Stefan Lööf och Olle Lööf som 
underhåller banan. Under tennissäsongen skall man vid torrt väder vattna 
varje kväll och det krävs mycket arbete när banan skall vinter- och sommar- 
förberedas. 
 
Klubben vars ordförande nu är Anders Rodin är med i Tennisförbundet och 
medlemmar kan delta i lagtävlingar i hela landet. Från kommunen får klub-
ben ett visst ekonomiskt bidrag - som i princip går till nytt grus och annat ma-
terial. Tennisverksamheten är igång från första juni till sista september. Varje 
år har man tennisskola som Stefan Lööf leder. I år blir det en intensivkurs på 
5 dagar i början av juli för ungdomar i åldern 7-14 år. (Se tider i annonsen s. 
7). Varje år lockar tennisskolan  15 – 30 deltagare – såväl från trakten som 
sommargäster. 
Under tiden som det inte är tennisskola kan allmänheten – sommargäster är 
mycket välkomna- hyra banan  mycket billigt,  20 kr för medlem och 40 kr för 
andra. Medlemsavgiften är för juniorer 40 kr, seniorer 70 kr och man kan 
köpa ett familjekort för 130 kr, Det låga priset sätts mycket medvetet för att 
göra det möjligt och attraktivt för unga i bygden att spela tennis. En förutsätt-
ning är då det starka ideella engagemanget. 
Alla är alltså välkomna att  komma till Klubbhuset:   
Du kan där boka tid och spela – det är både nyttigt och roligt för 
alla åldrar. 

 
Stefan är värd en stor eloge  för det arbete 
som han  lägger på att ge våra ungdomar i 
Tannåkertrakten möjlighet att delta i id-
rottsaktiviteter. Förutom tennisverksamhe-
ten är Stefan mycket aktiv i  Bolmsö -
Tannåkers fotbollsklubb (som förutom 
herrlaget har tre ungdomslag) och Bolmsö 
-Tannåker skytteförening.  
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       Angelstad  
Kl 10.00-16.00 Hembygdsparken loppis.  

Bolmen samhälle vid lokstallet  
Kl 10.00-15.00      Konstutställning med Ingrid och Ronald Miller. 
Kl 10.00-15.00               Uppvisning av Hjärt och Lungräddning. 
Kl 13.00                  Hunduppvisning. 
Kl 12.00-15.00      Åk rundtur med Häst och vagn. 
Kl 10.00-15.00               Börje slöjdare på Byv 8 se skylt, träslöjd visning och försäljning. 

 
Jonsboda  

Kl 10.00-20.00                Birgits Lillboden öppet loppisgrejor till tusen. I dag erbjuder vi  
3 kulorglass med topping och grädde samt kaffe för 20:-  
Ballonger till barnen.            

Kårehamn  
Kl 10.00-                   Hemvärnet har olika aktiviteter.  

Lottakåren serverar ärtsoppa med pannkakor. 
                             Röda Korset har kaffeservering i klubbstugan. 
                             Bolmsö Marin visar Brasilianska båtar, provkörning. 
                             Klättervägg för barnen. 
Kl 13.00-15.00                Hundförare visar hundar dresserade för eftersök i vatten.  

Hylte räddningskår medverkar. 
Kl 19.00                 Tänder vi grillen. 
Kl 21.00                  Dans i klubbstugan. 
Kl 10.00-                  Hemvärnet vid Färjeläget Sunnaryd. 

Odensjö  
Kl 17.00-01.00                Traditionell sommarfest i hembygdsparken.  

Utställning om hembygdsfesterna i Odensjö Våffel matser- 
vering, tombola, femkamp, ponnyridning, mm. 

Kl 18.00                  Odensjöracet. Kanottävling öppen för alla. 
Kl 19.30                  Dragning i sockenlotteriet. 
Kl 21.00-01.00       Dans till Wingren och Backholm.        

                             Slättö Kvarn   
Kl 10.00-16.00                Visning av kvarnen, kaffeservering. 

Fårklippning,träbearbetning med motorsåg. Skärmflygning. 
Lamm/nöt skinnförsäljning. Försäljning av växter. Visning av 
fårinredning i metall och trä. Visning av bågväxthus 
Hemvärnets personal på plats.   

Tallberga köpcenter  
Kl 08.30-15.00       LRF har provsmakning och andra aktiviteter 
Kl 10.00-                  Hemvärnet och Frivilligrörelsen har info samt program. 
Kl 08.30-24.00       Sänkt Bensinpris         

Tannåker  
Kl 9.30-17.00                  Tannåkers diversehandel håller extra öppet både    
                   lördag o söndag. med extrapriser och provsmakning.  

I caféet serveras kaffe, smörgåsar, hembakat bröd. 
Kl. 09.30—13.30             "RÄSERS" mopperally och uppvisning av gamla trakto-

rer. 15 



  

 

”Det du inte hann med förra året 
hinner du i år” 

Våra förfäder tyckte att sjön var 
så stor att de gav den namnet 
”Bolm” som just betyder ”stor”. 
Med sina 184 kvadratkilometer är 
Bolmen Sveriges tionde största 
sjö. 
Seglare kan kryssa och kanotis-
ter paddla mellan hundratals öar 
och utforskden unika skärgården 
på ett sätt som man bara kan 
göra utmed kusterna. I Bolmens 
rena vatten, som också via en 
stor tunnel leds till Skåne som 
dricksvatten, kan man både bada 
och fiska från sandstränder och 
klipphällar. 
 
I samarbete med olika föreningar 
runt Bolmen vill Bolmens Fiske-
vårdsområdesförening och Bol-
men i Centrum under denna dag 
visa, vilken underbar upplevelse 
en dag på sjön kan vara och vad 
man kan se och göra i samhälle-
na runt sjön. 
 
Denna dag bjuds inte bara på 
avkoppling och naturupplevelse, 
utan också på fritt sportfiske i  
sjön Bolmen. 
Var rädd om dig på sjön och se 
till att alla har flytväst på sig!!! 
 

17.00  Kyrkrodd med kommunpolitiker 
Sunnaryd – Bolmsö tur & retur med Bol-
meneka 
                      
Hylte:   Margareta Andersson (c), Göran 
johansson (s), Karl-Anders Thorsson (c), 
Bengt-Åke Torhall (fp). 
Gislaved:    Ej anmält lag vid programmets 
tryckning. 
Ljungby:   Marie Åberg-Johansson (s), 
Rosaline Gauffin (kb),Susanne Diesner (fp), 
Tony Lindelöv (s).   
Värnamo:   Carina Nylander (m), Håkan 
Andersson (fp), Arne Ekegren (m). 
 
Sponsorer: Värdshuset Hägern, Tiraholms 
Fisk,  M/S Kavaljeren, Charlottenlund Konfe-
rens&Rekreation,                            

  Prisutdelning efter målgång i Sunnaryd 
ca. 18.00 
 
 

Välkommen till Bolmen 
En sjö att minnas denna dag och alla andra 

dagar på året! 
Vill du veta mer om arrangörerna av Bolmendagen 

Bolmens Fiskevårdsområdesförening och föreningen 
Bolmen i Centrum 

eller programmet omkring Bolmendagen 
Kontakta: 

Christian Iversen, samordnare för Bolmendagen 
tel: 0370-86090 mobil 070-6919043 

Ulf Andersson Bolmens FVOF 
tel: 0372-23097 mobil 070-6004616 

Bolmens FVOF hemsida www.bolmensweden.com 
Reservation för eventuella ändringar i program-

met    

        Bolmendagen den 28 juli 2007Bolmendagen den 28 juli 2007Bolmendagen den 28 juli 2007Bolmendagen den 28 juli 2007    

14 
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  Tennisskola  
 

Tennisskolan börjar söndag den 1/7 . Därefter kör vi 2/7,3/7, 4/7 och  5/7. 
 
18.00 –19.00  Lilla gruppen   (födda 97-00) 
 
19.00 – 20.00 Stora gruppen (födda 96-91) 
 
Om Ni har några frågor om tennisen ring Stefan  93135  

Bolmsö Bygdegård Sjöviken under Bolmsödagarna 
 
Kom och se Bolmsö Bygdegård under Bolmendagen och Bolmsödagarna. 
Öppet i bygdegården lördag kl 10-17 och söndag kl 10-17 
Kaffeservering med hemlagad ostkaka 
 
Musikaliska framträdande på scenen kl 11, kl 13 och kl 15 
 
Företagare och föreningar från orten presenterar sin verksamhet genom ut-
ställningar och prova på, tex massage 
 

Arrangör: Bolmsö Bygdegårdsförening 

Bolmsödagarna 
 
Sista helgen i juli 28-29/7 är det Bolmsödagarna, tillsammans med Bolmen-
dagen som enbart gäller lördagen 28/7 
 
I Bolmsö vackra hembygdspark håller hembygdsföreningen öppet  
kl 10.00 till 17.00 båda dagarna, stugorna är öppna och det är våffelservering 
i parken. Skolmuseet vid församlingshemmet är också öppet. 
I parken är det utställning med tema ”Fiske i Bolmen” och olika kringaktivite-
ter till detta. 

VÄLKOMNA önskar Bolmsö Hembygdsförening 

Bolmsödagarna! 
 

Kaffeservering med hembakat. 
Försäljning av spännande egentillverkade produkter tex: 

Hemslöjd, bakat, konserverat mm. 
Följ vägen till Näset, så kommer ni rätt! 

Vi på Smedatorpet. 
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Slåttergille i Bolmsö 
Hembygdspark 

 
Torsdagen den 19 juli kl 14.00 är 
det Slåttergille i Bolmsö Hem-
bygdspark, ALLA är välkomna att 
vara med, vi behöver många som 
hjälps åt. 
 
Bolmsö Hembygdsförening 

Våffelcafé 
 
Alla onsdagar i juli är det våffelser-
vering i Bolmsö Bygdegård Sjöviken. 
Från kl 18.30 till kl 21.30 är det öppet. 
Som förra året finns det böcker från 
”En Bok för Alla” att köpa också på 
caféet. 
 

Välkomna önskar Bolmsö  
Bygdegårdsförening 

By och Torpvandring 
 
Söndagen den 5 augusti kl 14.00 
planerar Bolmsö Hembygdsföre-
ning en fortsättning av den By och 
Torpvandring som startade förra 
året i Tjust rote. 
 
Vi samlas hos Mats och Susanne 
Ingemarsson i Lunnagård kl 14, 
sedan skall vi dra oss norrut och 
räknar med att sluta eftermiddagen 
i Torp, Husaby rote. Samåkning 
från Lunnagård. 
 
Glöm inte att ta med en fikakorg till 

eftermiddagskaffet. 
 
Välkomna önskar Bolmsö 

Hembygdsförening 

Sommarjobb 
Städhjälp sökes för att jobba på campingen/värdshuset. Deltid eller ev. hel-
tid under sommaren.  Intresserad kontakta oss:  
Maria Claudia & Karl Sandrock 
Värdshuset Hägern / Bolmsö CampingTel. 0372 91055    
Fam. Sandrock 
Bolmsö Island Camping/V.Hägern 
info@bolmsocamping.se                www.bolmsocamping.se 
 

Tannåkers Pingstkyrka 
Vi hoppas ni som var med på bryggmö-
tet den 17 juni med familjen Crona fick 
en härlig stund med vacker sång och 
tog till er ett det positiva budskapet! 
 

      Nu önskar vi Er alla en 
      avkopplande sommar ! 
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LOPPIS LOPPIS LOPPIS LOPPIS     
påpåpåpå    

    Bäckanäs gårdBäckanäs gårdBäckanäs gårdBäckanäs gård    
28282828----29 juli29 juli29 juli29 juli    

 
Vi säljer allt mellan himmel & jord, så kom och fynda! 

Mycket leksaker, böcker, porslin & möbler. 
 

Lördag 9Lördag 9Lördag 9Lördag 9----17171717    
Söndag 10Söndag 10Söndag 10Söndag 10----16161616    

 
Ta av vid skylt Perstorp 

VÄLKOMNA!VÄLKOMNA!VÄLKOMNA!VÄLKOMNA! 

Ny staty vid Bolmsö Norra Hamn 
 
En ny staty vid hamnen invigdes den 16 juni av svenskamerikanen 
Jerry Swanson, Chicago, en släkting till den som skänkt statyn, nämli-
gen, Bernt Svensson, Klockarevägen, Bolmsö och föreställer 
"Vikingarna seglade till Bolmsö där de kastade ankar". 

 
 
 
Bolmsö Norra Hamn-
förening skänker ett 
stort tack till Bernt 
Svensson för gåvan 
vilket blir en prydnad 
för Bolmsö kyrkby. 
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Återinvigning av 
Tannåkers diverseaffär 16 juni  

 
Så här för-
vantansfulla 
och glada 
var tre gene-
rationer  sö-
derbergare 
och deras 
medarbetare 
Petra, Linda 
och Gösta 
inför invig-
ningsfesten 
av  den ut-
ökade affä-
ren. Festen 
varade hela 
dagen och 
kvällen lång. 
 

Under dagen kunde besökare njuta av musik framfört av det lokala bandet– 
ännu utan namn— 
bestående av :      
 
 
 
 
 
Rasmus Lindblad, 
Alexander Schä-
ring, 
Pontus Lööv, 
Anton Johansson 
och  
Rickard Gauffin. 
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Resa till Bakken/Helsingør/Louisiana för alla Bolmsöbor 

 
Boka lördagen den 18: e augusti för sockenrådets resa till Danmark och 
nöjesfältet Bakken. Vi reser med Bjurka buss och kommer att stanna till för 
inköp utanför Helsingör på vår resa mot Bakken-faktiskt världens äldsta nö-
jesfält! De som hellre vill besöka Lousianna kan göra det då vi ändå passerar 
detta längs Strandvejen. Denna resa är för alla som är intresserade av en 
trevlig dag i god gemenskap. Alltså för alla åldrar, ung som gammal. Socken-
rådet subventionerar resan så barn upp till 15 år åker gratis och vuxna beta-
lar 100 kr per person. 
Anmälan görs genom att betala in avgiften till BG 5850-5959, ange personer-
nas namn, även barnens. För att kunna ordna med storlek på buss(ar) måste 
vi ha Din anmälan senast fredagen den 3:e augusti. 
 
Bland dem som flyttat till Bolmsö under 2006-2007, och anmäler sig till re-
san, kommer vi dra en person- eller i förekommande fall en familj som får 
åka med GRATIS! På detta sätt vill vi hälsa alla nyinflyttade lite extra välkom-
na till Bolmsö. 
 
Besök gärna Bakkens hemsida: www.bakken.dk och Louisianas hemsida: 
www.louisiana.dk  
 
På Louisiana visas följande konstnärers verk: 
Julie Mehretu  
Philip Guston  
Cecil Balmond 
 
Program 
8.00                 Avresa från Bolmsö kyrkby. 
10.00-10.30     Färja Helsingborg-Helsingør. 
11.00-12.30     Besök på bl.a. Obs Shoppingcenter. 
12.30                Avresa mot Louisiana och Bakken via Strandvejen. 
13.00                 Stopp på Louisiana för de som önskar. Resten åker vidare mot Bakken. 
                              Louisiana har öppet till kl. 17, men vi bestämmer en tid då bussen  
                           hämtar er på Louisiana för transport till Bakken. Kanske 16-tiden är 
                           lagom för hämtning. Alltså kan man besöka båda platserna för dem  
                           som så önskar. 
13.30-19.00      Bakken 
19.00                Hemresa 
22-22.30     Hemma på Bolmsö igen 
 
Välkomna! 
Bolmsö sockenråd 
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Programblad Bolmsö - Tannåker juli  2007 

Sön 1 
 
 
 
 
 
Ons 4 
 
Lör  6 
 
Sön 7 
Ons 11 
 
Tor 12 
 
Lör 14 
 
 
Sön 15 
Ons 18 
 
Tor 19 
 
Fre 20 
 
Lör 21 
 
 
Sön 22 
 

10.00 
 
11.00 
18.00 
19.00 
 
18.30 
 
09.15 
 
19.30 
18.30 
 
19.00 
 
15.00 
19.30 
 
09.30 
18.30 
 
14.00 
 
 
 
16.00 
19.30 
 
18.00 
 
 
 

Loppis på Åsarna 
 
Gudstjänst, Tannåker kyrka, Fall  
Tennisskolan startar , Lilla gruppen 
Tennisskolan startar , Stora gruppen 
 
Våffelcafé, Bolmsö bygdegård, Sjöviken 
 
Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund 
 
Gudstjänst, Tannåker  kyrka, Eklund 
Våffelcafé, Bolmsö bygdegård, Sjöviken 
 
Sommarkyrka, Kyrkorådskören, Bolmsö Backegård 
 
Dopgudstjänst, Tannåker kyrka, Eklund 
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Eklund 
 
Mässa, Tannåker kyrka, Eklund 
Våffelcafé, Bolmsö bygdegård, Sjöviken 
 
Slåttergille, Bolmsö Hembygdspark 
 
Manusstopp sockenbladet  
 
Dopgudstjänst, Tannåker kyrka, Gustafsson  
Gudstjänst, Tannåker kyrka, Gustafsson 
 
Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund 
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Programblad Bolmsö - Tannåker juli  2007 

Mån 23- 
 
 
 
 
 
 
Ons 25 
 
 
 
 
Tor 26 
 
 
Lör 28  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sön 29 
 
  
 
Ons 31 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
12.00 
 
18.30 
 
 
20.00 
 
 
 
 
09.00 
 
14.00 
 
19.30 
 
 
 
 
09.15 
 
10.00 
 
18.30 

Öppen Sommarkyrka i Tannåker börjar—pågår 
till 10 augusti   
Öppet varje dag (utom torsdag) 11-16. Torsdagar 
16-22. 
Lunchandakt dagligen kl 12 i kyrkan. 
 
 
Lunchmusik, Tannåker kyrka, Bengt Johansson 
och Karin Ringius 

Våffelcafé, Bolmsö bygdegård, Sjöviken 

 
Musik i sommarkväll , Tannåker kyrka, Ingela Tä-
gil och Nils Tägil 
 
Bolmendagen—se sidorna 14-16 samt extra an-
nonser inne bladet 
 
Loppis, Bäckanäs gård  
 
Sommarmusik, Tannåker kyrka  
 
Friluftsgudstjänst i Bolmsö Hembygdspark, 
kyrkoherde  Agné, Bor 
 
28– 29 juli Bolmsödagarna 
 
Mässa, Tannåker kyrka, kyrkoherde  Agné, Bor 
 
Loppis, Bäckanäs gård  
 
Våffelcafé, Bolmsö bygdegård, Sjöviken 


