
  

 

MANUSSTOPP  den 18 Juni 
 

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

 
Hemsida: www.bolmso.se 

  
Bolmsö Sockenblad nr 229  Utgivare: Bolmsö sockenråd  

 
Sockenrådet har Pg nr 645 26 66-8 och Bg nr 5850-5959 

 

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 

BOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLAD    
NR 229 JUNI 2007 NR 229 JUNI 2007 NR 229 JUNI 2007 NR 229 JUNI 2007     

    

Hej sommargäst! 
 

(Ursäkta alla fastboende denna gång, men ni har ju bladet för er själva 
resten av året…) 
 

Du är viktig för oss eftersom så många fritidsboende slutar med att flytta 
hit för gott.  
Även om vår trakt ligger lite vid sidan av – eller kanske just på grund av 
detta – fascineras så många av naturen, tystnaden, grannsammanhåll-
ningen och så mycket mera. 
 

Bladet du håller i din hand ges ut av de två sockenråden i Tannåker och 
på Bolmsö gemensamt.  
 
Två redaktörer turas om att göra det varannan månad, och en tredje 
rycker in ibland.   
Däremot är omslagen alltid olika varje månad för de olika orterna,  
med plats för ännu mer lokal information och med en text skriven av en 
medlem i respektive sockenråd.  
Båda bladen finns att hämta i affären i Tannåker. 
 

Normalt domineras sockenbladet av annonser och information från  
organisationer och privatpersoner som är väl kända av ortsbefolkningen. 
 
Men i det här numret och nästa vill vi tipsa dig om vad som kan vara  
intressant för just dig: affären, marinan, ridskolan, Hägern,  
Lillboden i Jonsboda mfl.  
 
Den som vill presentera sin verksamhet framöver är välkommen att  
kontakta någon av Sockenbladets redaktörer, så gör vi ett litet reportage. 
 
Vi har alltid en stående uppmaning till alla våra läsare:  
Var med och gör sockenbladet, skriv och berätta!  
Från särskilt dig som gästar oss skulle det uppskattas stort om du ville 
bidra med några rader om hur du upplever din vistelse hos oss. 
 

Fortsättning nästa sida 



  

 

* Skriv några rader och lämna i brevlådan inne i affären i Tannåker – om du 
absolut vill, anonymt. 
∗ maila till redaktörerna  
∗ Birgit Nyberg i Tannåker, birgit.s.nyberg@privat.utfors.se  
∗ Tapio Lind på    Bolmsö, manus@bolmso.se 
 

Vi hoppas att du får precis den underbara vistelse du förväntat dig i vår trakt! 
 
Birgit Nyberg, Tannåkers Sockenblad 
Tapio Lind, Bolmsö Sockenblad 
 

Vad är då ett sockenråd? 
 
Sockenrådet har som uppdrag att uppmärksamma alla frågor som kan berö-
ra trakten.  
Vi bevakar allt som har med landsbygdsfrågor att göra: trafik, turism, miljö, 
infrastruktur, kommunikationer, kommunal och annan service, gemensamma 
aktiviteter – och inte minst, detta sockenblad!  
Tillsammans har vi t ex med mycket stor envishet lyckats få fram bredband 
till samtliga hushåll som så önskat. 

Dans kring midsommarstången. 
 

Ni som vill vara med och öva inför midsommardansen i  
Bolmsö hembygdspark, anmäl intresse till Monica Johansson 94195. 

 
Vi som dansar och de som sjunger träffas  
måndagen den 18/6 i Sjöviken kl. 19:00 

 
 

 

 

 
Bolmsö församling 

Gudstjänster 
 
  3 Juni kl 11.15 Gudstjänst, Fall, Mariakören från Växjö                   

                         domkyrka, Bolmsö kyrka 
  9 Juni kl 12.00 Dopgudstjänst, Hullfors, Bolmsö kyrka 
10 Juni  kl 11.15 Högmässa, Björn Leander,  Bolmsö kyrka 
17 Juni kl 18.00 Ekumeniask gidstjänst, Fam. Crona, Fall, 
                      Bolmsö hembygdspark.  Vid regn i kyrkan 
23 Juni kl 11.15 Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka 
24 Juni kl 10.00 Friluftsmässa för kontraktet, Svensäter mfl, 
                      kontraktskören, sammanlyst till Tannåkers 
kyrka 
30 juni kl 19.30 Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka 
 
 
 
Övrigt 
 
28 juni  kl 19.00 Sommarkyrka, se annons 
 

Kyrktaxi, 
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933 

 beställes dagen innan 
 

Välkomna! 
 

Bolmsö kyrkoråd 



  

 

Sommarkyrkan på  
                                 Bolmsö 2007 
 
 

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 

************************************ 
Ljungby berättarfestival 

15-19 juni 
Program finns i Tannåkers Diversehandel 

Titta även in på vår hemsida 
www.sagobygden.se 

 
************************************ 

 

 

Birgits Lillboden 

Vid korsningen i Jonsboda ligger Birgits Lillboden, en blandning mellan kafé och 
loppis. 
Från att ha varit en ren hantverksförsäljning, i ett enda rum, består verksamheten 
idag av både ute kafé och ett stort utbud av loppisprylar.  
I två tält och tre rum trängs ofantliga mängder prylar för alla och envar. Här finns allt 
från billiga prydnadsföremål till antika möbler.  
Det roliga är att här finns fortfarande möjligheten att göra riktiga fynd, vilket annars 
blir allt svårare.  
Birgit Eklund, som äger verksamheten, säger att allt började med en rensning av bar-
nens förlegade leksaker.  
Efterhand har det blivit vad det är idag, och nu har Lillboden funnits i fem år. Kunder 
är det gott om, både turister och åretruntboende, som tittar in för att köpa något eller 
bara ta en fika.  
 
Lillboden har öppet alla dagar mellan kl 10.00-20.00 fram till den 27/8 då det är 
stängt t o m den 7/9, och därefter är det helgöppet mellan kl 10.00-18.00. 
I kaféet serveras kaffe/läsk och kakor, och där finns en glassbar med 28 (!) olika sor-
ters kulglass. Förutom loppisprylar kan man köpa fiskekort, fiskeredskap, godis, lek-
saker och få turistinformation. Birgit kommer ursprungligen från Tyskland vilket 
språkligen underlättar för turister. Lillboden är väl värt ett besök, både för den som 
gillar att rota bland gamla prylar, men även för den som bara vill ta en fika och träffa 
lite folk!  
Birgit hälsar alla välkomna och informerar om att hon kommer att ingå i kommunens 
satsning ”Turista hemma” i sommar  

Visioner för Bolmsö 
 
En första träff har varit med idé förslag med olika visioner för vår hembygd. 
 
Detta fortsätter nu med en ”budkavel” som kommer att skickas runt i olika 
sammanhang så att alla blir delaktiga, de förslag som kommer fram  
presenteras i nästa Sockenblad. 

Våffelcafé 
 

Onsdagen efter midsommar, den 27 juni är det premiär på årets 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 



  

 

För 50 året i rad har vi glädjen att få hälsa er alla 
välkomna till midsommarfest i Bolmsö vackra 
hembygdspark midsommarafton  
kl 16.00.  
 
 
Vi börjar redan på torsdagskvällen kl 18.00 med att 
klä midsommarstången och göra blomsterkransar. 
Samtidigt ställs också allt i ordning inför midsommar-
aftons festligheter i parken. 

Midsommarafton 
Midsommarafton på Bolmsö innerhåller allt det man förknippar med midsom-
mar, såsom lövad majstång, ringdanser, tombolor, pilkastning, chokladhjul, 
fiskdamm, bollekar, servering, folkdansuppvisning mm. 
 
Stort tack till er alla som hjälper till för att göra midsommar till den stora folk-
fest som det är, med glädje och skratt i alla väder. 
 
Preliminärt tidsprogram: 
Kl 16 blir det sång och musik från scenen av Bengt-Olof Hoof från Dannäs 
som framför ett nytt sommarprogram. 
Vid 17-tiden är det dags för dans kring midsommarstången med duktiga 
ledare, vacker sång och duktiga spelmän. 
Efter ringdansen ca 17.30 eller lite senare hälsar vi Sunnerbogillet välkomna 
för att dansa folkdanser i sina vackra folkdräkter. 
 
På måndagen efter helgen samlas vi igen kl 19 för att städa upp efter festen, 
efteråt blir det en liten kaffestund och summerar helgens fest. Midsom-
marstången får dock stå kvar till Slåttergillet i juli 
 

Välkommen att fira med oss 
Bolmsö Hembygdsförening 

 

Bolmsö Telefonkatalog 
 
Med detta nummer av Bolmsö Sockenblad distribueras också senaste utgå-
van av Bolmsö egen Telefonkatalog. 
 
Kom ihåg att ta bort er tidigare katalog då flera nummer har ändrats. Jag ar-
betar för att katalogen skall vara så korrekt som möjligt men vet att det trots 
det kan ha blivit fel, Jag ber om ursäkt om någon blir drabbad av fel som 
gjorts och ber er höra av er så det kan rättas till innan nästa utgåva 
 

Solveig Carlsson, Håringe 

 

 

4 juli kl 18.00 
FLOTTFÄRD PÅ LAGAN MED  
MIDDAG  

Färden går med flotte från Ljungby till Kånna där middag  
serveras i partytältet.  
Maten är från trakten: varmrökt lax, färskpotatis, sallad och 
hembakat bröd. 
Berättare: Birgitta Wallén 
Start från Ljungby, vid Industribron söder om Elverket.  
Hemfärd i bil kl 22.00 
Pris: 400:-, barn 300:- inkl. flottfärd, middag och taxiresa 
OBS! Endast förköp, tel 0372-148 55, senast 2 juli 
OBS! Endast 10 platser 
Arr. Sagomuseet och Den grymme kocken 

 

27 juni kl 19.00 KNUTTERESA  

 
Vi inbjuder dig som åker MC att kl 19 komma till 
Sagomuseet i Ljungby och där få en karta som du 
kan använda till en kvällsutflykt på din MC. 

Färden går via några sägenomspunna platser i Ljungby kommun. Vid var-
je plats finns en berättare och vid sista stoppet samlas alla MC åkare, be-
rättarna och vi har en mysig stund tillsammans med bl a korvgrillning. 
Ingen entréavgift men du betalar en frivillig summa för berättandet och 
korv och dricka vid sista stoppet. 
Start: Sagomuseet Arr. Sagomuseet 

 



  

 

Farmor och Svärmor 

 

Alice WallénAlice WallénAlice WallénAlice Wallén    
 

fyller 90 år 
 

Släkt och vänner hälsas välkomna  
till ett enkelt eftermiddagskaffe 
söndagen den 24 juni kl 14-17 

i Bolmsö församlingshem. 
 

Respektera Alices önskan,  
inga presenter och  

ingen uppvaktning i hemmet 
 

Välkomna! 

 
Magnus och Birgitta 

 

BREDBANDSINFO 
  
Ni har säkert märkt att bredbandet varit extra svajigt senaste tiden.  
Vid samtal med Göran Sandstedt på Ljungby energi fick jag reda på att  
länkutrustningen till skolan- alltså vår kontakt med omvärlden ska bytas ut 
och uppdateras vecka 24. 
  
Lars-Uno 

 

 

Bolmsö Marin 
 
startade Ulf Svensson för ungefär ett år sedan på det gamla sågverksområ-
det. Begreppet marina är kanske lite missvisande, för Ulf satsar på en rad 
olika verksamheter som räcker även under vinterdelen av året. 
 
Men båtar är naturligtvis det mest iögonfallande, både nya och begagnade. 
Båtar kommer både från Brasilien och Norge, men man importerar också 
båtar med det egna varumärket Bolm, stora och små. Här finns både styrpul-
petbåtar (populära i Bolmen) och sk Bow Riders med öppet utrymme i fören. 
En ovanligt läcker skapelse är en båt med nedfällbar bog, vilket gör det möj-
ligt att rulla ombord en rullstol – något tämligen unikt. 
 
Ulf servar både motorer och lagar plastskrov, något som underlättas av när-
heten till upptagningsrampen vid bron. Han säljer naturligtvis även båtmoto-
rer, men undviker de billigare och äldre begagnade tvåtaktarna. En ovanligt 
trevlig motor är den nya generationens eldriven sådan med inbyggt batteri 
och med kraft som ligger klart över tidigare generationers. 
 
Framåt sommaren öppnar en enkel servering där båtfarare kan göra strand-
hugg. Det innebär att öppettiderna får ökas väsentligt på kvällar och helger. 
 
I huset finns också en båttillbehörsaffär vars sortiment förvånar lite. Man är 
ansluten till Watskikedjan och kan därmed utnyttja hela dess sortiment efter 
beställning. Men affären är också auktoriserad att sälja Oregons tillbehör till 
motorsågar. En annan verksamhet är nämligen att serva sågar och här kan 
man få sina kedjor ordentligt maskinslipade, något som få känner till. 
 
Få känner också till att här finns en bilverkstad med bl a utrustning för däcks-
service. Ulf tar hem däck på beställning, byter och balanserar. Men detta är 
en vinterverksamhet, liksom olika typer av svetsningsarbeten som Ulf och 
hans medarbetare Fredrik ägnar sig åt när det är lågsäsong för båtar. 
 
Från bryggan kan man hyra båtar och kanoter av olika slag, till exempel en 
pedaldriven båt av den typ man kan se i Medelhavet men här med plats för 
fem personer - en båt helt i linje med vårt miljötänkande. 
 
Under juni, juli och augusti kommer man alltså att ha öppet sju dagar i veck-
an, även kvällar. Annars är öppettiderna 9 – 18. 



  

 

Tannåker Diversehandel – Kronobergs sista utpost i väster? 
 
Som du säkert märkt har det under lång tid varit en väldig aktivitet i 
och kring affären och Linda (nybliven Tannåkerbo) och Petra har haft 
ett tufft jobb med att hålla verksamheten igång med allt stök omkring 
sig. 
 
Väldigt mycket har hänt: själva affären har fått en rejäl ansiktslyftning 
och en trevligare atmosfär. Ytan har fördubblats, gångarna har blivit 
bredare  
(inte minst viktigt för en rullstol), ytorna öppnare och hyllorna är nya.  
 
Sortimentet är större och man säljer som tidigare en hel del varor som  
produceras i trakten: potatis, ägg, grönsaker, ostkaka mm.  
Kött kommer från bl a Södra Ljunga och man kommer att sälja pro-
dukter från såväl Eklunds lampfabrik i Lida som Täckfabriken i Gavlö.  
Sortimentet av receptfria apoteksvaror blir kraftigt utökat. 
 
 Systembolaget kan man beställa från med hämtning varje fredagsef-
termiddag, och en ny service är att man kan få paket levererade via 
Schenker Privpak direkt hem till byn varje tisdag och torsdag om man 
beställt sådan.  
 
Kontantkort till mobiltelefon kan du fylla på till följande märken: Telia 
Refill, Telenor, Halebop, Comviq, Tele2 och Amigos.  
Och behöver man färdigfrankerade kuvert finns det en posthylla. 
 
Lite ovanligt för en lanthandel är att ha både café- och pubverksam-
het, även om den senare är begränsad till medlemmar i dess förening. 
Caféet har samma öppettider som affären men kan hyras på andra 
tider. 
 
Den 16 juni firar man dels återinvigning av affären, dels 3-årsjubileum.  
Om detta kan du läsa i separat annons i Sockenbladet, men räkna 
också med medieuppmärksamhet hos våra storasystrar/bröder.  
Från den 11 juni utökar man öppettiderna:  
måndag-fredag 9.30-19.00 och lördag-söndag 9.30-15.00. 
 
 

 

 

Resa till Bakken/Helsingør/Lousiana 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 Hel-
singör på vår resa mot Bakken-faktiskt världens äldsta nöjesfält!  
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 gemen-
skap.  
Alltså för alla åldrar, ung som gammal. Sockenrådet subventionerar resan så 
barn upp till 15 år åker gratis och vuxna betalar 100 kr per person. 
 
Anmälan görs genom att betala in avgiften till BG 5850-5959,  
ange personernas 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 välkomna till Bolmsö. 
 
Besök gärna Bakkens hemsida: www.bakken.dk och Louisianas hemsida: 
www.lousiana.dk  
 
Mer information kommer i nästa sockenblad. 
 
Välkomna! 
 
Bolmsö sockenråd 

 
 

GYMPAFESTEN PÅ ÅSARNA 
 

Är ändrad från den 29/9 till den 22/9 
p.g.a. turnepremiär av Tvåskillingsoperan 

som kommer att äga rum i bygdegården den 29/9. 
Annons om detta kommer i ett senare sockenblad. 

 
Monica & Lillan 



  

 

********************************************************************** 
 
Bryggmöte 17 juni kl. 18.00 
 
Medverkande: Anders Fall och familjen Stefan Crona, som sjunger och vittnar i 
Bolmsö hembygdspark. Vid regn i Bolmsö kyrka. 
 
Arr. Svenska kyrkan och Tannåkers pingstkyrka 
Medtag gärna fikakorg och stol. 

Familjen Stefan Crona 

 
Tack 
 
Ett stort Tack till Elionor Strömgren för den gångna terminen i söndagsskolan. 
Söndagen den 13 maj hade vi en trevlig avslutning med familjegudstjänst i  
kyrkan och fika i församlingshemmet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föräldrarna till söndagsskolbarnen 
 

 

 

**************************************************** 
       Tannåkers Pingstkyrka 

 
Sön. 10 juni kl. 17 Bön 
Sön. 17 juni kl. 18 Bryggmöte i Bolmsö hembygdpark,  
alt. Bolmsö kyrka med familjen Crona och Anders Fall. 

 
     

        VÄLKOMNA! 
 

**************************************************** 
 

Fotbollsmatcher i Juni 
Herrlaget 
3/6  17,00 Bolmsö If – Skeppshult 
10/6 17,00 Bolmsö If – Nissafors 
P 12 laget 
12/6 18,30 Bolmsö – Lagan 
 
Alla Välkomna 
BIF Styrelse 

Det är inte många affärer kvar på landsbygden och den här är en av 
de  
ytterst få i sydvästra Småland.  
Under många år har den – och därmed bygden – stundom haft en be-
kymmersam tillvaro, men nu har familjen Söderberg givit den en livs-
kraft som sällan tidigare skådats. 
 
Kom och släng käft med Petra och Linda – det brukar jag göra – och 
kanske träffar du även Barbro Söderberg.  



  

 

Välkommen som medlem i Bolmens kajakklubb. 

Syfte. 

Vi vill verka för en positiv utveckling av motionspaddling med kajaker i sjön  

Bolmen samt ha det trevligt tillsammans.  

Alla kan paddla och är välkomna att bli medlemmar. 

Klubben är nystartad och en styrelse utsedd. Stadgar har antagits. 
Vi håller till vid affären i Tannåker, i Ljungby kommun, och bär ner kajaken till 
bryggan i närheten. 
Mer information om aktiviteter, möten etc. anslås på anslagstavlan vid  
Tannåkers affär. Blir du medlem får du även information via mail. 

Planerade aktiviteter för 2007: 

”Prova-på-paddling” lördagen den 30 juni kl:13.00.  
Samling vid affären i Tannåker. 
Ett antal kajaker finns för utlåning. Du får en första instruktion i kajak- 
paddlingens ädla konst och får pröva på i Bolmens böljor. 
 
Bolmendagen. Lördagen den 28 juli.  
Mer information anslås/mailas i sommar. 
  
Kajakgrillfest vid Tannåkers brygga Lördagen 18 augusti kl 16.00.  
Kajaksamvaro både med kajak och utan. Mer info anslås/mailas i sommar. 
 
”Frostbiten”- höstpaddling. Lördagen den 22 september. Mer information 
anslås/mailas. 
 
Naturligtvis kommer vi att paddla mer ”oorganiserat”.  
Blir du medlem och vill paddla tillsammans ned några andra lite då och då är 
mailen i förträffligt redskap för att med kort varsel bestämma dag och tid för 
gemensam paddling. 

För medlemskap: 

1. Sätt in 50:-kr på konto  5611-10 107 35 (SEB Höganäs).  
2. Då du satt in pengarna mailar du ditt namn, adress, telefonnum-

mer och mailadresss till Göran Malmhav, sekreterare,                
goran.malmhav@telia.com 

Vill du ha mer information kontakta: 
Bengt Söderberg  b.soderberg@sol.nu tel:0708-272750 
Dagmar Heuck dagmar.heuck@telia.com tel: 0708-476739, 046-122030 
Harald Dahl harald.dahl@vxu.se tel: 0708-628900, 0372-15771 
Göran Malmhav goran.malmhav@telia.com 070-5592201, 0372-92201 

 

 

 

 
Perstorpsgården 

 
Är öppen för visning efter beställning 20 maj—15 september 2007. 

 
Följande söndagar öppet kl. 14:00—17:00 
1, 8, 15, 22 juli 
5, 12, 19 augusti 
 
Bolmsödagarna 28 & 29 juli öppet kl. 10:00—17:00 
 
Perstorpsgården deltar i Ljungby kommuns arrangemang 
” Turista hos oss” 2—3 juni. 
Informationsfolder och tävlingsformulär kan hämtas i  
Tannåkers Diversehandel eller visningsdagarna hos oss. 
 
Ett stort tack till alla som hjälpte till med städningen i Perstorpsgården. 
Ni gjorde så fint både inne och ute. 
 
Styrelsen. 

 
Kom och fynda kläder, skor och leksaker till barnen. 

Söndagen den 17/6 kl. 9:00—13:00 i Backegård. 
 

Välkomna Monica 

Bolmsödagarna 2007 
 
Glöm inte Bolmsödagarna 28-29 juli.  
Då vår ö visar upp sina bästa sidor! 
 
Aktiviteterna kommer bl.a. annonseras i nästa sockenblad och i  
Bolmendagens folder. 
 
VÄLKOMNA! 
 
Bolmsö sockenråd 



  

 

 
Tannåkers Diversehandel 

 
ÅTERINVIGNING 

 
Lördagen den 16 juni kl. 10:00 0ch framåt. 

 
Invigningstal hålla kl. 12:00 av  

tf Landshövdingen i Kronoberg Län Claes Sjöblom. 
 

Representanter från Länsstyrelsen, Ljungby kommun  
och våra leverantörer kommer att närvara. 

 
Extra priser 

Provsmakningar 
Lotterier 

Tipspromenad för dom yngre 
Korvstånd 

Kaffe, smörgås & hembakat i caféet 
Musikunderhållning 

 
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA. 
Tannåkers Diversehandel 

 
Linda & Petra 

Familjerna Söderberg 

Midsommar i Tannåkers Hembygdspark 
 
 
Torsdag kväll ( 21 juni) kl 18.30 
Startar vi upp med att klä årets majstång. Ni är alla varmt välkomna att deltaga under 
kvällen. Vi bjuder på kaffe och god gemenskap. 
Tag gärna med blommor och bekanta. 
 
Midsommarafton ( fredag 22 juni) kl 15.00 
Dans och lek kring stången under ledning av Ann Sofie Eriksson och Olle Josefsson. 
Kaffeservering och  lotterier  
 
Hjärtligt välkomna 
Tannåkers Hembygdsförening 
Styrelsen 

 

 

 
LOPPIS PÅ ÅSARNA 

den 1 juli kl.10.00 – 15.00  
(OBS datumet är ändrat!) 

 
Vi tar tacksamt emot loppisprylar  

dock ej böcker och möbler eftersom vi har  
svårt med förvaring. 

 
Ring till Kerstin 0370-45117 eller 

Gunder 0370-45016  
så kommer vi och möter upp eller hämtar.  

 
Åsarnas bgf i Tannåker 

By och Torpvandring 
 
Söndagen den 5 augusti kl 14.00 planerar Bolmsö Hembygdsförening 
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. 
 

Välkomna önskar Bolmsö Hembygdsförening 

 
Tack! 

Ett stort och varmt tack för den jättetrevliga kulturfesten. 
Alla, dansare, musiker, allsångsledare, festfixare,  

ni gjorde ett underbart program. 
Det bästa av allt är er inställning till att alla åldrar  

kan mötas och ha skoj tillsammans. 
Birgitta W 
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Sön 3 
 
 
 
Lör 9 
 
Sön 10 
 
 
 
 
Tis 12 
 
Lör 16 
 
Sön 17 
 
 
 
Lör 23 
 
Sön 24 
 
Ons 27 
 
 
Tor 28 
 
Lör 30 
 

09:30 
11:15 
17:00 
 
12:00 
 
09:30 
11:15 
17:00 
17:00 
 
18:30 
 
10:00 - 
 
09:00 - 
11:00 
18:00 
 
11:15 
 
10:00 
 
18:30 - 
19:00 
 
19:00 
 
13:00 
19:30 

Gudtjänst, Fall. Tannåker 
Gudstjänst, Fall. Bolmsö 
Fotboll, Herrlaget. Bolmsö If—Skeppshult 
 
Dopgudstjänst, Hultfors. Bolmsö 
 
Högmässa, Eklund. Tannåker 
Högmässa, Björn Leander. Bolmsö 
Tannåkers Pingstkyrka 
Fotboll, Herrlaget. Bolmsö If—Nissafors 
 
Fotboll, P12. Bolmsö If—Lagan 
 
Tannåkers Diversehandel Återinvigning 
 
Loppis, Backegård 
Gudstjänst, Fall. Tannåker 
Bryggmöte, Bolmsö hembygdspark, vid regn Bolmsö kyrka 
 
Gudstjänst, Fall. Bolmsö 
 
Friluftsmässa för kontraktet. Tannåker 
 
Våffelcafé, Sjöviken 
Knutteresa. Sagomuseet Ljungby 
 
Sommarkyrka, se annons 
 
Prova på paddling, Tannåkers Diversehandel 
Gudstjänst, Fall. Bolmsö 
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Mån 18 
 
Tor 21 
 
Fre 22 
 
Mån 25 
 
 
 
Tor 21 
 
Fre 22 

 
 
19:00 
 
18:00 
 
16:00 - 
 
19:00 
 
 
 
18:30 
 
15:00 

Midsommarfirande Bolmsö 
 
Övning inför midsommardansen. Bolmsö hembygdspark 

 
Klä midsommarstången, Bolmsö hembygdspark 
 
Midsommarfirande Bolmsö Hembygdsparken  
 
Städning Bolmsö Hembygdspark 
 

Midsommarfirande Tannåker 
 
Klä midsommarstången, Tannåkers hembygdspark 
 
Midsommarfirande Tannåkers hembygdspark 

 
 

   


