
  

 

NÄSTA MANUSSTOPP  
Onsdagen den 18 juni kl. 12.00 (OBS! Innan midsommarhelgen!) 

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

Bolmsö Sockenblad nr 241  Utgivare: Bolmsö sockenråd  

Resa till Bakken/Helsingør/Louisiana/Strøget för alla 
Bolmsøbor 
 
Förra årets resa blev en sådan succé att vi kör en snarlik resa även denna gång! 
Boka lördagen den 16:e augusti för sockenrådets resa till Danmark. Vi reser med 
Kenneth Petersson som lovat ta lika väl hand om oss som han gjorde förra året. Bus-
sen kommer att stanna till för inköp utanför Helsingør på vår resa mot Bakken - fak-
tiskt världens äldsta nöjesfält! De som hellre vill besöka Lousiana kan göra det då vi 
ändå passerar detta längs Strandvejen. För de som hellre vill till Køpenhamn så fort-
sätter bussen in till Køpenhamns centrum.  
Denna resa är för alla bolmsöbor 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. I mån av plats kan 
även andra få följa med. 
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 1:e augusti. 
Du som flyttat till Bolmsö under 2008 och anmäler sig till resan, kommer få åka med 
GRATIS! På detta sätt vill vi hälsa alla nyinflyttade lite extra välkomna till Bolmsö.  

8.00   
Avresa från Bolmsö kyrkby.  
Påstigning längs vägen mot bron. 
10.00-10.30  
Färja Helsingborg-Helsingør. 
11.00-12.30  
Besök på ett shoppingcenter då man 
kan shoppa eller äta egen matsäck. 
12.30  
Avresa mot Louisiana och Bakken 
via Strandvejen. 
13.00  
Stopp på Louisiana för de som öns-
kar. Resten åker vidare mot Bakken. 
Louisiana har öppet till kl. 18, men vi 
bestämmer en tid då bussen hämtar 
på Louisiana för transport till Bak-
ken. Kanske 16-tiden är lagom för 
hämtning. Alltså kan man besöka 
båda platserna för dem som så öns-
kar. 

13.30-19.00   
Bakken 
14.00-18.30  
Köpenhamns centrum/Strøget 
18.30  
Avresa mot Bakken från Köpenhamn/
Tivoli. (På Tivoli visas just nu den 
världsberömda utställningen ”Bodies”, 
www.bodiescopenhagen.dk) 
19.00  
Hämtning på Bakken. 
22.00-22.30  
Hemma på Bolmsö igen 
 
Tiderna är ca-tider 
 

VÄLKOMNA ÖNSKAR 
 

BOLMSÖ 
SOCKENRÅD 

BOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLADBOLMSÖ SOCKENBLAD    

NR 241 JUNI 2008 NR 241 JUNI 2008 NR 241 JUNI 2008 NR 241 JUNI 2008     

    
Sommar, sommar, sommar… 
 
Nog är det väl sommaren som vi trots allt ändå längtar allra 
mest till? 
 
Nog för att de andra årstiderna har sin charm med färg-
sprakande löv, älgjakt, jul, nyår, vårlökar och påsk…  
 
Men vad sommaren har att bjuda är nog ändå något speci-
ellt för de flesta! 
 
Som barn såg man med nyfikenhet fram emot sommar-
lovet. För de som förvärvsarbetar stundar en skön och för-
hoppningsvis avkopplande semester. Ljumma dopp i vår 
fina sjö, kanske en och annan båttur. En god lunch i det 
gröna, glass och därefter en tupplur i skuggan… då man 
kan fundera över gräset som behöver klippas, huset som 
ska målas och allt annat som måste göras när vädret är 
som bäst! 
 
Jag vill önska er alla en riktigt skön sommar! 
 

        Malin Thestrup 
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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  

 

 

23 

Bolmsö församling 
 
 
 
 
 
 
Gudstjänster 
1 Juni  kl 11.15 Mässa, Leander, Bolmsö kyrka   
8 Juni  kl 18.00 Ekumenisk gudstjänst, Familjen Crona, Fall,        
                                 Bolmsö kyrka 
15 Juni kl 09.15 Gudstjänst, Pettersson, Bolmsö kyrka 
21 juni kl 09.15 Mässa, Pettersson, Bolmsö kyrka 
22 juni kl 10.00 Mässa för kontraktet i Sunnerbogården 
25 Juni kl 09.15 Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka 
29 Juni kl 11.15 Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka   
 
 
Barn och ungdom 
12 Juni kl 08.30 Skolavslutning för Bolmsö skola i Tannåkers  
    kyrka 
 
Övrigt 
26 Juni kl 19.00 Sommarkyrkan 
    ”Kyrkroligt” Birger Ohlsson, Bjärnum 
    Samling vid Österås brygga. Medtagt fikakorg 
    och något att sitta på. 
    Parkera gärna vid Gideons loge och promenera ner 
    till bryggan. 
    Vid regn samling i Gideons loge, Österås 
 
  

Kyrktaxi 
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933 

 Beställes dagen innan 
 

 
Välkomna! 

Bolmsö kyrkoråd 
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SOMMARMÖTE  
”Minns du sången” med familjen Stefan Crona 

 
Söndag den 8 juni kl. 18.00 

 
Medverkande: Anders Fall och familjen Stefan Crona,  

som sjunger och vittnar i Bolmsö kyrka. 
 

Arr. Svenska kyrkan och Tannåkers pingstkyrka 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vi ser fram emot ännu en fin ”minns du sången- kväll” med Madelene, 
Therese, Philip och Stefan Crona. Bilden är från sommaren 2007. 
 

VÄLKOMMEN! 

TACK! 
 

Ett stort Tack till Elionor Strömgren för den gångna terminen i  
söndagsskolan. Söndagen den 11 maj hade vi en trevlig avslutning i 

Apladalen med väfflor och glass.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Föräldrarna till söndagsskolbarnen  
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MIDSOMMARFEST  
PÅ BOLMSÖ 

 
Välkomna till midsommarfest i 
Bolmsö vackra hembygdspark! 

 
Vi börjar redan på torsdagskvällen kl 18 
med att klä midsommarstången och 
göra blomsterkransar. Samtidigt ställs 
också allt i ordning inför midsommaraftons festligheter i parken. 
 
Midsommarafton 
Midsommarafton på Bolmsö innerhåller allt det man förknippar 
med midsommar, såsom lövad majstång, ringdanser, tombolor, 
pilkastning, chokladhjul, fiskdamm, bollekar, servering, folkdans-
uppvisning mm. 
Stort tack till er alla som hjälper till för att göra midsommar till 
den stora folkfest som det är, med glädje och skratt i alla väder! 
 
Preliminärt program midsommarafton: 
Kl 16.00 blir det sång och musik från scenen av  
Bengt-Olof Hoof från Dannäs som framför ett nytt sommarpro-
gram. 
 
Vid 16.45-tiden är det dags för dans kring midsommar-
stången med duktiga ledare, vacker sång och duktiga spelmän. 
 
Efter ringdansen, ca 17.30 hälsar vi Sunnerbogillet välkomna 
för att dansa folkdanser i sina vackra folkdräkter. 
 
På måndagen efter helgen samlas vi igen kl 19.00 för att städa 
upp efter festen. Efteråt blir det en liten kaffestund och summe-
ring av helgens fest. Midsommarstången får dock stå kvar till 
Slåttergillet i juli 
 

Välkommen att fira med oss 
Bolmsö Hembygdsförening 
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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 

 
PROMENADER I JUNI 

 
Tisdagen den 3 juni klockan 18 00 Kyrkbyn O.B.S. dagen 
Tisdagen den 10 juni klockan 18 00 Färja till Sunnaryd, samling vid 
färjeläget. 
Tisdagen den 17 juni, vårens sista promenad. Skolan klockan 18 00. 
 
Välkomna Kajsa S. 
 

. 
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PROGRAM TILL BOLMENDAGEN 
 
”Bolmen i Centrum” är nedlagt, så de är inte en del av Bolmendagen 
längre. Nu är det Bolmens fiskevårdsområde som har hela  
ansvararet. Christian har därmed lämnat kommittén och ersatts av 
Kristina från Sunnaryd. 
 
Vi kommer att göra programblad även detta år. 
Vi vill ha Era program senast den 10 juni så sammanställer vi och 
kör en korrektursväng innan tryckning. Sedan kommer vi att dela ut 
programmen ca 2-3 veckor innan den 26 juli. 
 

Så nu är det bara att gnugga geniknölarna och sätta ihop program. 
Några har redan skickat över program och tider till mig. Så ni som 
vet att ni gjort det behöver inte skicka in något nytt nu, utan ni kan ta 
ändringarna när vi skickar ut korrekturet. 
 

Kommitterade för Bolmendagen  
Uffe och Kristina 
Skicka till nedanstående adress 
 
Bolmen Byv, 9   e-post uffe@uffeand.lby.se 
341 94 Ljungby   tel 0372-23097 
     mob 070-6004616 
Med vänliga hälsningar 
Ulf Andersson 

Årskurs 4-5-6:an på Bolmsöskolan ger musikalen 
ROCK´N ROLLERS CLUB 

 
Musikalen Rock'n Rollers Club framförs av eleverna i 4-5-6:an på 
Bolmsöskolan. Den handlar om allt från klotter och mobbning till 
den första förälskelsen. Musikalen spelas upp på Sjöviken i sam-

band med föräldraföreningens vårfest  
onsdagen den 4/6 kl 18.00.  

 
Välkomna! 
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EFTERLYSES ! 
 

Var bor du  Oskar Andersson? 
 
Flaskposten på Bolmen fungerar inte tillfredsställande. Den 
fastnade vid Hagalunds strand norr 
om Haganäs udde. 
Du kan hämta den hos  
Håkan Wiktorsson i Boo, Bolmsö. 
 
Brevet förtäljer följande... 
”Oskar Andersson. När blir vi in-
bjudna till din brygga på fest/fika i 

solnedgången? Vi längtar 
så! Hälsningar från de tre 
oinbjudna”  

Månadsmöte Bolmsö Rödakorskrets 
 
Måndagen den 2 juni klockan 19.00- 21.00 i Sjöviken, terminens  
sista möte. Vi skall planera för Bolmendagen. Kopp och dopp 
som vanligt.  
 
Välkomna Styrelsen.  

BOLMSÖ-MÅLARNA 
 

BOLMSÖ-målarna ställer ut igen. Konstutställning i Bolmsö bygde-
gård, Sjöviken. Lördag-söndag 14-15 juni kl. 10-17. 
 
Utställare:  
Leif Eklund 
Bertil Gustavsson 
Aina Johansson 
Ulla-Britt Åkesson       VÄLKOMNA!  
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”EVA I HOV” 
 

STUDENT I ÅR 
Ni som behöver hjälp med  

hårblommor, klänningsblommor, frackblommor eller 
något annat i blomster. Jag hjälper Er! 

 
BRUD I ÅR 

Jag hjälper  Er så att det blir så vackert 
som ni vill att det ska vara denna dag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Välkommen med din beställning  
av blomsterarrangemang för olika tillfällen! 

Eva Kristiansson, Hov Bolmsö 
Tel. 0372-941 70 

By- och Torpvandring i HUSABY rote 
 
Välkomna till By- och Torpvandring i Husaby rote, vi räknar med att 
vi behöver träffas två gånger. 
Första träffen blir söndagen den 29 juni kl 14.00 med samling hos 
Simon och Lena Karlsson i Torp. 
Andra träffen blir söndagen den 3 augusti kl 14.00 med samling hos 
Bengt och Helén Johansson i Lida. 
Ta med kaffekorg och de kunskaper du har om roten så kan vi till-
sammans göra en bra sammanställning. 

 
Välkomna önskar Bolmsö Hembygdsförening 
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Mötesanteckningar från Utvecklingsmöte  
”Företagsamma Bolmenbygden” 

 
8 maj 2008 Åsarna, Tannåker 

 
Torsdagen före pingst, en underbar strålande försommarkväll, samla-
des vi nio personer. 
 
Först en kort rapport från de olika arbetsgrupperna. 
 
Turismgruppen (Birgit Eklund)   
Susanne Pilarp, Lilla Huset och Björn Karlsson har anslutet sig till 
gruppen. Susanne har lovat att anordna ett möte på Hägern. 
(Susanne kommer att leda gruppens arbete eftersom Birgit E av ar-
betsskäl har svårt att vara aktiv under sommarhalvåret.) 
 
Entreprenörsgruppen (Solveig Carlsson)  En entreprenörutbildning 
blir av och startar i september – mer därom på sidan 18 i Sockenbla-
det.  
 
Boendeprojekt (Birgit Nyberg)  
Bertil Andersson, Kurt Karlsson och Birgit Nyberg har haft möte med 
Ann-Christin Rådberg, planerings chef Ljungby kommun. Resultatet 
blev att vi fortsättningsvis koncentrerar sökandet efter lämpligt bygg-
område på Bolmsö. 
 

Därefter presenterade Lars Bergendorff, Tannåker, sin uppfattning 
om hur vi kan lyckas att genomföra ett utvecklingsprojekt för bygden. 
Det är viktigt att vi utvecklar bygden samtidigt som vi behåller våra 
unika värden. Dessutom måste vi skaffa resurser och då krävs en 
stark och konkret affärsidé. Det är viktigt att öka det permanenta bo-
endet och att det blir hållbara arbetstillfällen. 
 
Våra speciella  förutsättningar för att skaffa jobb är:  
Företagaretradition, skog, sjö och rekreationsområden (Unnen, Bol-
men) , historisk miljö från vikingatiden. Det leder till att man kan se 
turism som jobbskapare.  
 

Fortsättning nästa sida 
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TACK alla fantastiska människor! 
 

Föreningslivet på Bolmsö skall vara väldigt glada för allt det stöd som 
så många personer ger de olika föreningarna. 
 
Under senaste månaden har Hembygdsparken blivit räfsad och om-
pysslad och en ny mycket fin hankagärdsgård har kommit på plats. 
 
Bygdegården har blivit vårstädad både ute och inne. 
 
Perstorpsgårdens alla byggnader har gåtts igenom liksom tomten un-
der två dagars arbete. 
 
För att inte säga allt arbete som läggs ner för att Bolmsö IF:s verk-
samhet och Skytteföreningen skall kunna ha så bred verksamhet med 
duktiga idrottsutövare. 
 
Och så finns det ganska många föreningar till i området som också 
hunnit med att ge en insats, och i mångt och mycket är det samma 
personer som dyker upp i ganska många olika sammanhang.  
 
Ni är kärnan i den verksamhet som föreningarna i bygden bedriver, 
utan er hade vi inte haft det rika föreningsliv vi har. 
 
TACK och stora kramar till er alla, TACK för att ni ställer upp i så 
många olika sammanhang, TACK för att ni orkar och jag hoppas verk-
ligen att ni fortsätter på samma sätt för ni är varmt uppskattade! 
 
 
Solveig Carlsson, Håringe 

JONSBODA MISSIONSHUS GUDSTJÄNSTER I JUNI 
 

Söndag 1:e   
kl. 10:00   Gudstjänst Arne Brämström 
                     Sång: Hjördis Ring-Olsson 
Söndag 15:e   
kl. 10:00    Gudstjänst, Kristina Gustafsson. 

Alla Välkomna! 
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Vad innebär det att vara entreprenör? 

 
Att vara entreprenör, egenföretagare, vad innebär det?  
Alla är vi nog överens om att vi behöver fler företagare i vårt område om vi 
skall kunna utveckla service och tjänster samt få fler att bosätta sig här. 
 
Vid träffen i Bolmsö Bygdegård den 7 april, då det diskuterades olika ut-
vecklingsprojekt i vår bygd, så startades det upp några projektgrupper inom 
olika områden, en av dessa är företagandet. 
 
Att vara företagare kan många gånger vara både ensamt och besvärligt, 
inte minst med alla papper som skall hanteras. Men det är också en glädje 
och inspiration som gör att många vill satsa på att vara företagare, eller 
entreprenör, som man ofta säger om de som vågar satsa på nya saker och 
driva företag. 
 
Vi vill skapa goda förutsättningar för företagande i vår bygd och har 
därför tagit kontakt med Länsstyrelsen för att få hjälp med utbildning. 
Vi skall försöka få en utbildning att förläggas under några lördagar i Bolmsö 
Bygdegård Sjöviken. Vid manusstopp för Sockenbladet har vi ej fått klart 
hur det blir. Vi räknar dock med att utbildningen skall kunna ingå  i Lands-
bygdsprogrammet och skulle då bli kostnadsfri. Du som deltar satsar din tid 
och ditt engagemang. Troligen blir det start i september. 
 
Denna utbildning riktar sig både till dig som funderar på att bli egen-
företagare men också till dig som är nystartad eller som känner att du 
behöver få möjlighet att uppdatera dina kunskaper. 
 
Är du intresserad? 
Kontakta Solveig Carlsson, 0372-910 00, 0372-66423, sms 070-2884414, 
e-post solveig.carlsson@bolmso.se 

PINGSTKYRKAN TANNÅKER 
 

Sommarmöte med familjen Stefan Crona i Bolmsö kyrka söndagen 
den 8 juni kl. 18.00 

 
Se annons, sista uppslaget! 

 
VÄLKOMNA! 
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Fortsättning mötesanteckningar från utvecklingsmöte 
 
Enligt NUTEKS rapport för Sverige 2006 ökade turistnäringen i Sveri-
ge sin totala omsättning med nära 11 procent till drygt 215 miljarder 
kronor. Turistnäringens exportvärde, det vill säga vad utländska besö-
kare spenderar i Sverige, ökade med nästan 20 procent och är för 
andra året i rad större än personbilsexporten. 
Samtidigt som sysselsättningen inom många traditionella basnäringar 
minskar har turistnäringen bidragit med nästan 50 000 nya heltidsar-
beten sedan 1995, en ökning med nästan 50 procent. 
 
Vilken inriktning av turism skall vi då enligt Lars ha för Bolmenbyg-
den? Han myntade begreppet ”Kulturell turism” i motsats till 
”tingeltangel” turism. Just för att vi inte vill sälja bort det som vi som 
lever här anser utgör det värdeskapande och unika i bygden.– stillhe-
ten/naturupp-levelserna. Det kräver en stark affärsidé och enligt Lars 
en rejäl fysisk plattform. Denna ska bl.a. innehålla den nödvändiga 
infrastrukturen för att ge en flygande start för olika verksamheter inom 
affärsidéns ram. Han menade att plattformen kan vara ett turistcent-
rum som bäst skapas av allmänna medel. 
  
Efter Lars Bergendorffs professionella anförande följde en livlig dis-
kussion . Denna mynnade ut i att vi tyckte att begreppet ”Kulturell tu-
rism ” stämmer med visionerna för ”Företagsamma Bolmenbygden” 
och är bra i de allmänna diskussionerna eftersom många ortsbor är 
oroliga för att en turismsatsning skulle förstöra vår bygd.  
 
Sockenråden beslutade att   
∗ genomföra ett nästa utvecklingsmöte i september, då vi hoppas 

att fler kan delta 
∗ grupperna arbetar vidare självständigt – nya deltagare anmäler 

sitt intresse att delta till de gruppansvariga 
∗ en affärsidé enligt begreppet ”Kulturell turism” bör utarbetas 

med stöd av Lars Bergendorff.  Vi söker nu intresserade ortsbor 
som vill delta i utformningen av affärsidén. 

 
Antecknat av 
Birgit Nyberg 
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Antikt och kuriosaAntikt och kuriosaAntikt och kuriosaAntikt och kuriosa    
 

Denna sommar har vi tänkt att ha öppet i vår lilla bod  
i Walléns ladugård i Hov, Bolmsö. 
I första hand söndagar kl 13-17,  

men andra tider kan också förekomma. 
 

Vi har en cykel på uppfartsvägen med en öppetskylt  
och finns den där är du välkommen att göra ett besök. 

 
Vi har porslin, möbler, kläder, leksaker, böcker, tavlor, 

prydnadssaker, linne, mattor, motionscykel,  
diverse verktyg och mycket, mycket mer. 

 
Anette och Magnus W 

 
 

 
TVÄTTSTUGAN I SJÖVIKEN 

 
Vet du om att det finns en tvättstuga i Bolmsö bygdegård?  
Tvättmaskinen tar upp till 25 kg torr tvätt och är lämplig för större 
tvättgods som man inte kan tvätta hemma. 
Det finns också en torktumlare, men den klarar inte mer än 12 kg 
torrt gods åt gången.  
Pris: 60 kronor/tvätt och 60 kronor/torkning 

 
    Du kan beställa tid och hämta nyckel hos 

Anna-Lena Wiktorsson, Boo  
tel. 0372-91024, 070-5131323 
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Bokbussen kommer - OBS! Sommartidtabell! 
 

torsdag 26/6    onsdag 4/6   
Färle   13.45-13.55 Skällandsö  15.00-15.15 
Tannåker/affären  14.00-14.15 Skällandsö/Lunden 15.20-15.35 
Granholmsvägen 14.20-14.40 Kåraberg  15.40-15.50 
Håringe   15.35-15.50        
Bolmsö kyrkby  15.55-16.15      torsdag 12/6    
Perstorp  16.25-16.40 Östergård   14.10-14.25 
Österås   16.45-17.00 Tjust   14.30-14.45 
     Skogshäll   14.55-15.10 
     Hölminge  16.00-16.15 
 

Till Bolmsö förskola 12/6 kl 13.45-14.00 

GRATTIS BOLMSÖ SKF! 
 
Grattis Bolmsö Skytteförening som välförtjänt har erhållit Ljungby-
Kungshögen Rotaryklubbs Stipendium 2008 för Idrottsföreningar. 

Bredband i Bolmsö Bygdegård Sjöviken 
 
Sedan några dagar tillbaka finns det nu möjlighet till Internetanslut-
ning i Sjöviken. Det är Ljungby Bredband som sponsrat bygdegården 
med denna tjänst.  
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

 
PERSTORPSGÅRDEN 

 
Perstorpsgården är öppen för visning efter beställning 15 maj-15 sep. 

Följande söndagar är gården öppen 14.00-17.00: 
 

6, 13, 20, 27 juli 
3, 10, 17 augusti 

 
ÅRETS TEMA 

”Mor Lovisa, 60 år sedan hon dog” 
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Fira Midsommarhelgen i 
Tannåker Hembygdspark 

 
Torsdagen den 19 juni samlas vi i parken kl. 18.30  

för att gemensamt klä årets majstång. 
Hembygdsföreningen bjuder på fika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredagen den 20 juni midsommarafton kl. 15.00 
Dans och lek kring stången under ledning av  

Ann Sofie Eriksson och Olle Josefsson 
 

Kaffeservering  
Lotterier 

 
Ni hälsas alla hjärtligt välkomna! 

 
Tannåkers hembygdsförening 

styrelsen 
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Välkommen tillVälkommen tillVälkommen tillVälkommen till    
Gårdshuset!Gårdshuset!Gårdshuset!Gårdshuset!    

    
Den lilla butiken på Östergård.Den lilla butiken på Östergård.Den lilla butiken på Östergård.Den lilla butiken på Östergård.    

 
Här kan du finna gammalt som nytt. 

Loppisgrejor, antikviteter, begagnade hästgrejor,  
samt även nya presentartiklar att ge bort till någon eller  

skämma bort sig själv med. 
 

I mån av tillgång även ägg från  
frigående höns. 

 
 
 

Öppettider: Nästan alltid, bara vi är hemma. 
 

Välkommen! 
Mia Johannesson med familj 

Nu klipper vi med MULTIKLIPP! 
 
 
Tack Mattias Wallentin för den fina gräsklipparen! Är det fler som vill 
sponsra bygdegården så går det bra att ge ett bidrag på bankgiro 893-
5157. 

 
Bolmsö Bygdegårdsförening 

TACK! 
Till alla som hjälpte till med städningen i Perstorpsgården. 

Nu har vi en fin gård att visa. 
 

STYRELSEN 
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Våffelcafé 
Sjöviken, Bolmsö 

 
8 onsdagar i sommar serveras 

våfflor och kaffe 
kl 18.30-21.30 

 
Vi börjar den 25 juni och slutar den 13 augusti. 

 
 

         
 
 
 
 
 
 

Välkommen 
    Bolmsö bygdegårdsförening 

LOPPIS PÅ ÅSARNA, Tannåkers bygdegård 
 

14 juni kl.10-14 
 

Kom och fynda bland loppisprylar och perenner. 
Prova lyckan i vårt lotteri och  

njut av lite gott fika. 
 Hjärtligt välkomna ! 

 
Åsarnas bgf i Tannåker 
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3 juli kl 19.00 Berättarcafé 
Kom och lyssna till spännande berättelser med Mikael Thomasson,  
Saga Alexandersson, Britt Eklind och Marina Sundström. 
Har du själv något kul att berätta får du entréavgiften på 50:- tillbaka, barn 
20:-.Kaffe med dopp ingår i priset. 
Sommarhemmet Sundet 
Arr. Sagomuseet och Bergaortens Missionsförsamling 
 
6 juli kl 16.00 Flottfärd med ostkaka 
Färden går med flotte från Ljungby till Berghem. 
Du bjuds på ostkaka och berättelser. Berättare: Anna Lilljequist 
Start från Ljungby, nedanför Kungsgatan mellan Industribron och  
Gängesbron. Hemfärd i bil ca kl 18.00 
Entre: 350:-, barn 250:- inkl. flottfärd, ostkaka och taxiresa. 
OBS! Endast förköp, tel 0372-148 55, senast 3 juli. Min 10 st, max 20 st 
Arr. Sagomuseet  och Den grymme kocken 
 
9 juli kl 18.00 Knutteresa 
Vi inbjuder dig som åker MC att kl. 18 komma till Sagomuseet i Ljungby och 
där få en karta som du kan använda till en kvällsutflykt på din MC. Du får 
även en liten tävlingstalong för att svara på några enkla frågor vid de olika 
kontrollstationerna.  
Färden går via några sägenomspunna platser i Ljungby kommun. Vid målet 
(som är inomhus) finns några berättare och du serveras en kopp kaffe och 
en våffla. Vi delar även där ut ett hemligt pris. 
Berättare: Saga Alexanderson och Bengt Göran Söderlind 
Du betalar 50:- per person och då ingår berättarna och kaffe med våffla.  
Arr. Sagomuseet 
 
15 juli kl 18.00 Flottfärd med ostkaka 
Färden går med flotte från Ljungby till Berghem. 
Du bjuds på ostkaka och berättelser. Berättare: Eva Andersson 
Start från Ljungby, nedanför Kungsgatan mellan Industribron och  
Gängesbron. Hemfärd i bil ca kl 20.00 
Entre: 350:-, barn 250:- inkl. flottfärd, ostkaka och taxiresa 
OBS! Endast förköp, tel 0372-148 55, senast 9 juli 
Arr. Sagomuseet  och Den grymme kocken 
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Sommar i SagobygdenSommar i SagobygdenSommar i SagobygdenSommar i Sagobygden    
 

Välkommen att besöka något av våra evenemang i Sagobygden! 
Bifogas program för juni månad och början av juli månad. 

I nästa blad kommer resten av sommarens program. 
Vill du redan nu läsa hela sommarens program  

så finns det i Tannåkers affär. 
 

1 juni kl. 07.00 Gökotta 
Poetisk otta med berättelser om natur och fåglar. 
En vandring längs Lagaån med berättaren Helena Heyman. 
Samling vid dansrotundan, Hembygdsparken, Ljungby 
Entre: 50:-, barn 20:- 
Medtag matsäck (och kikare om du har) 
Arr. Sagomuseet och Ljungby fågelklubb 
 
6 juni sen timma Vågar du… 
Spökvandring med Eva Andersson och Meg Johnson. 
Huseby Bruk, utgår från Gamla Smedjan 
Entre: 60:-, barn 30:- 
Endast föranmälan till tel 0470-752097, då får du även reda på starttiden 
Att: Sagomuseet och Huseby Bruk 
 
6 juni kl 19.00 Röcklavisan och andra berättelser 
Helen Jansson sjunger och Monika Eriksson berättar. 
Entre: 60:-, barn 20:- 
Kaffeservering 
Röckla, Virestad 
Arr: Sagomuseet, Virestads hembygdsförening, Älmhult kultur och fritid 
 
2 juli kl 19.00 Den heliga Birtes källa 
Sånger och berättelser med Kiki Sandström och Anna Lilljequist 
Sankta Birtes källa, Ryssby 

Entre: 50:-, barn 20:- 

Arr, Sagomuseet och Ryssby hembygdsfärening 

 

Fortsättning nästa sida 
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KOM OCH STÖD ISLANDERS! 
 

Berättalser och musik i sommarkväll. Utescenen Ljungby Gamla Torg 
Kl 19.00. FRI ENTRÈ. Tag gärna med något att sitta på! 

 
23 juni  
Snapphanar 
Sånger. sanningar och legender – ett musik och berättarprogram med 
Ferne och hans trio   
 
30 juni  
Rätt ut i det blå 
med Bengt Göran Söderlind och Islanders 
 
7 juli   
I drömtid 
Esmeralda Moberg gräver i folkmusikskatten  och förvillar sig på ur-
åldriga stigar mot framtiden. Berättande ballader blandas med akuta 
improvisationer. Esmeralda vill gärna att publiken tar med sig sina fa-
voritdikter - kända eller egenskrivna så att hon får tonsätta dem direkt 
på scen. 
 
14 juli   
Bland präster, knektar och vanligt folk 
Sanna, nästan sanna och helt osanna historier med   
Harald Lenadersson 
 
21 juli  
FattigSveriges fattigast period – Luffarepoken 
Hönsalöotta och Snacke-Per från Luffarmuseet 
 
28 juli  
Skrönor och visor 
Från Smålands mörka skogar och Sörmlands djupa sjöar 
Karl-Gunnar Malm och Gunnar Källström 
 
4 aug   
Vart vägarna bär 
Meg Johnson och Lena Pettersson 
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Sön 1 10.00 Gudstjänst, Jonsboda Missionshus 
  11.15 Mässa, Leander. Bolmsö Kyrka 
  15.00 Fotbollsmatch, herrlaget. 
Mån 2 19.00 Månadsmöte, Röda Korset. Bolmsö Bygdegård 
Tis 3 18.00 Promenad. Bolmsö Kyrkby 
Ons 4 18.00 Musikalen Rock´n Rollers Club, Bolmsö Bygdegård 
   Föräldraföreningens vårfest, Bolmsö Bygdegård 
Lör 7 14.00 Dopgudstjänst, Gustafsson. Tannåkers Kyrka 
Sön 8 09.30 Mässa, Eklund. Tannåkers Kyrka 
  17.00 Fotbollsmatch, herrlaget. 
  18.00 Sommarmöte ”Minns du sången”. Bolmsö Kyrka 
Tis 10 18.00 Promenad. Sunnaryd. Samling vid färjeläget.  
   Sista dag för inlämning av program till Bolmendagen. 
Tor 12 08.30 Skolavslutning för Bolmsö skola, Fall. Tannåkers Kyrka 
Lör 14 10.00 Loppis på Åsarna, Tannåkers Bygdegård 
  10.00 Konstutställning, Bolmsö Bygdegård 
Sön 15 09.15 Gudstjänst, Pettersson. Bolmsö Kyrka 
  10.00 Gudstjänst, Jonsboda Missionshus 
  10.00 Konstutställning, Bolmsö Bygdegård 
  11.00 Gudstjänst, Pettersson. Tannåkers Kyrka 
  12.00 Tipspromenad, Bolmsöskolan. Arr: Bolmsö IF 
  13.00 Fotbollsmatch, P98 
Tis 17 18.00 Promenad. Skolan.  
Ons 18 12.00 MANUSSTOPP SOCKENBLADET 
Tor 19 18.00 Midsommarstången kläs mm, Bolmsö Hembygdspark 
  18.30 Midsommarstången kläs mm. Tannåkers Hembygdspark 
Fre 20 15.00 Midsommarfirande. Tannåkers Hembygdspark  
  16.00 Midsommarfirande, Bolmsö Hembygdspark  
Lör 21 09.15 Mässa, Pettersson. Bolmsö Kyrka 
Sön 22 10.00 Mässa för kontraktet, sammanlyst till Sunnerbogården 
Mån 23 19.00 Städning av Bolmsö Hembygdspark, summering av mid- 
   sommarfirandet 
Ons 25 09.15 Gudstjänst, Fall. Bolmsö Kyrka 
  18.30 Våffelcafé, Bolmsö Bygdegård Sjöviken 
Tor 26 19.00 Sommarkyrkan, Österås Brygga (vid regn; Gideons loge) 
Lör 28 19.00 Mässa, Pettersson. Tannåkers Kyrka 
Sön 29 11.15 Gudstjänst, Fall. Bolmsö Kyrka 
  14.00 By– och Torpvandring, Husaby Rote 
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Vi vill önska alla läsare av sockenbladetVi vill önska alla läsare av sockenbladetVi vill önska alla läsare av sockenbladetVi vill önska alla läsare av sockenbladet    

en riktigt glad midsommar och en skön sommar!en riktigt glad midsommar och en skön sommar!en riktigt glad midsommar och en skön sommar!en riktigt glad midsommar och en skön sommar!    
    

Redaktörerna för sockenbladet 
Malin Thestrup och Birgit Nyberg 

 
Observera att nästa manusstopp är onsdagen  

innan Midsommarhelgen! 

 
FOTBOLLSMATCHER I JUNI 

 
Herrlaget 
1 juni kl 15.00  Bolmsö - Skeppshult 
8 juni kl 17.00  Bolmsö - Fk Liljan 
 
Pojklag (P98) 
15 juni  kl 13.00 Bolmsö - Hånger 

 
ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 

DAGS FÖR NY TIPSPROMENAD 
 

Söndagen den 15/6. Start från kl 12,00 vid Bolmsöskolan. 
 

Vinnare på tipspromenaden den 18/5 var Annika Ström, Louise Ström 
och Sandra Karlsson, alla med 9 rätt. 

 
Alla hjärtligt välkomna 

Bolmsö IF 


