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Hej alla Sockenbladsläsare.
TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad

Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
Bolmsö Sockenråd

NÄSTA MANUSSTOPP
15 April kl. 12.00
Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i Bollsta märkt
”Sockenblad” eller
e-postas till manus@bolmso.se
Brevlådan i Bollsta och mailboxen töms klockan 12.00
den aktuella dagen för manusstopp!

Nu skiner solen och till och med värmen
börjar komma, så vi får väl tro att våren
snart är här med all sin grönska.
Sockenrådet jobbar vidare med landsbygdsfrågorna , det som hägrar mest när jag skriver
denna förstasida så är det folkomröstningen
om de 3 skolor som lagts ned i kommunen åter
kommer att öppnas.
Södra ljunga skola har aldrig upphört att fungera utan drivs som
Friskola av Lingbygdens Friskola som även visat intresse att driva
Kånna skola.
Värre är det för Torpa skola som har varit tom sedan i somras och
även så när höstterminen skulle starta.
När vi läser detta nummer av Sockenbladet så vet vi hur Folkomröstningen har utfallit.

Bolmsö Sockenblad
är tryckt hos

Vi får verkligen hoppas att de 3 skolor det gäller kan startas igen till
höstterminen. Om de drivs som friskolor eller i kommunal regi har
jag egentligen ingen aspekt på, bara barnen får sin undervisning så
nära hemmen som möjligt i trygg miljö.
Jag vill avsluta med att önskar alla läsare en härlig vår och
försommar.

Fredrik Björnkvist Kyrkbyn
Bolmsö Sockenblad nr 287 Utgivare: Bolmsö sockenråd

Vi är Bolmsö Sockenråd
Ordförande
Susanne Ingemarsson, Lunnagård
Vice ordförande
Gitte Östrup, Bakarebo
Kassör
Kurt Karlsson, Granholmsvägen
Sekreterare
Maria Granlund, Granholmsvägen
Ledamot
Claes Gauffin, Ängarna
Ledamot
Anders Olsson, Hov
Ledamot
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn

tel.
941 41
E-post: susanneilund@ljungby.nu
tel.
941 05
E-post: gitte@bakarebo.se

Bolmsö församling

tel.
862 78
E-post: kurt.karlsson@bolmso.se

Gudstjänster

tel.
941 31
E-post: maria.granlund@ljungby.nu

1 april

kl 09.30

Gudstjänst, Eklund, Bolmsö församlingshem

tel.
941 56
E-post: rgauffin@hotmail.com

5 april

kl 18.00

Mässa, Fyhrlund, Bolmsö kyrka

tel.
911 13
E-post: anders.olsson@bolmso.se

6 april

kl 11.30

Gudstjänst, Fyhrlund, Bolmsö kyrka

tel.
911 22
E-post: fredrik.bjornkvist@omnicab.se

8 april

kl 09.30

Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka

Riktnumret till samtliga är 0372

9 april

kl 17.00

Mässa, Eklund, sammanlyst till Berga

15 april

kl 14.00

Mässa, Fyhrlund, Bolmsö kyrka

22 april

kl 11.30

Gudstjänst, Ärenskog, Bolmsö kyrka

29 april

kl 11.30

Mässa, Fyhrlund, Bolmsö kyrka

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Arbetet fortsätter med Grönt boende projektet. Just nu håller vi en studiecirkel i ägarformer. Det kommer en cirkel i april om klimatsmart
boende. Ni får gärna komma med på dessa. 2 april kl 18.00 i Bolmsö
Bygdegård. Den 10 april börjar klimatsmart kursen.
Vi planerar en bussresa till Danmark.
Den kommer troligtvis bli lite dyrare då vi inte har råd längre att
sponsra barnen. Hoppas ni kommer med ändå.

Övrigt

Vår hemsida www.bolmso.se blir ständigt uppdaterad.
Skicka gärna in material och bilder dit så sätter vår webbmaster in det
där också.

19 april

10 april

kl 14.00

Daglediga, Tannåkers församlingshem
Torsten Gunnarsson
”Livets poesi”
kl 18.00 Symöte hos Marianne Jonsson,
Granholmsvägen

Det kostar en del att trycka bladet så bidrag mottages med tacksamhet
26 april

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Susanne Lööw, Hornstrand
2

tel. 911 01
E-post: manus@bolmso.se

kl 18.00 Bolmsö kyrkoråd, Bolmsö församlingshem
Kyrktaxi
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933
beställes dagen innan
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TACK

Vi vill tacka Bolmsö Bygdegårdsförening för att vi fick låna bärbara mikrofoner med tillbehör när eleverna spelade upp musicalen "Tidsmaskinen".
Ett speciellt Tack till Anders och Irene som ställde upp med sin
tid och kunskap för att vi skulle få ihop det hela!!
Vi vill även tacka Bolmsö Hembygdsförening för de
fina Bolmsöböckerna!
Personalen på Bolmsöskolan

Både Bolmsö och Tannåker ökar befolkningen
I slutet av februari kom Statistiska Centralbyråns siffror på befolkningsmängden sista december, fördelat per församling.
Totalt ökade Ljungby kommun med 60 personer, det är glädjande att
se att de minsta församlingarna utanför staden faktiskt är de som ökar.
2010-1231

2011-12-31

+/-

Procent

Totalt

Män

Kvinnor

2011

2011

10 284

10 371

5 034

5 337

87

0,85%

5 195

5 292

2 629

2 663

97

1,87%

627

618

337

281

-9

-1,44%

Angelstad

1 011

1 007

537

470

-4

-0,40%

Annerstad

536

523

280

243

-13

-2,43%

Församling
Ljungby
Ljungby Maria
Agunnaryd

Berga

Totalt

2 699

2 677

1 374

1 303

-22

-0,82%

Bolmsö

376

381

201

180

5

1,33%

Dörarp

301

304

165

139

3

1,00%

Lidhult

886

890

474

416

4

0,45%

Odensjö

305

306

164

142

1

0,33%

Ryssby

1 385

1 355

709

646

-30

-2,17%

Södra Ljunga

2 152

2 141

1 142

999

-11

-0,51%

Tannåker

199

200

110

90

1

0,50%

Torpa

313

301

161

140

-12

-3,83%

Tutaryd

206

212

106

106

6

2,91%

Vittaryd

559

525

277

248

-34

-6,08%

Vrå

263

254

131

123

-9

-3,42%

27 297

27 357
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Valborgsmässoafton i
Tannåker
Måndagen den 30 april 2012
Vi tänder bålet klockan 19:30
Tannåker-Bolmsö kyrkokör hälsar våren med
sång under ledning av Olle Heverius
Vårtal av
Marianne Eckerbom,
ordförande i Miljö- och
byggnämnden Ljungby.
Marianne bodde några år
under sin uppväxt i
"smedjan" i Tannåker

Servering av kaffe med kakor, saft samt varmkorv.
Varmt välkomna önskar Tannåkers Hembygdsförening

60

3

Världens största
klimatmanifestation!
Det är dags igen för miljontals människor att visa sitt
engagemang genom att
släcka ljuset under en timme, i världen största klimatmanifestation, Earth Hour.
Earth Hour äger rum lördagen 31 mars 2012 kl 20.30-21.30
över hela världen med tidszonanpassning. Earth Hour inträffar
alltså en timme tidigare i Sverige än i England. Under Earth
Hour släcker människor över hela världen ljuset för att visa sitt
miljöengagemang. 2011 deltog 135 länder och varannan svensk
släckte ljuset.
Syftet med Earth Hour är att skicka en politisk signal till makthavare om att ta klimatförändringarna på allvar, och därigenom
uppmärksamma och skapa ett engagemang.
Låt den annars ljusa Bolmenbygden bli mörk denna timme!

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus
1/4 18.00

Gudstjänst Linda Andersson

8/4 18.00

Gudstjänst Linda Andersson
Sång av Siv Gustavsson och Jan Nilsson

29/4 18.00

Ekumenisk gudstjänst i Tannåkers
pingstkyrka. OBS! Platsen.
Ingrid och Stig Sand

30/4 20.00

Valborgsmässofirande vid
Gavlö strand

Vi har städdagar i Perstorpsgården

5 maj kl 09.00 och 9 maj kl 13.30.
Välkomna att hjälpa till, vi bjuder på kaffe med tilltugg!
Perstorpsgården

Välkomna till

FISKEVATTENÄGARFEST
17 maj kl 13, Kristi himmelsfärds dag
är det Fiskevattenägarfest för alla inom
Skötselområde 2 (Bolmsö-Tannåker) i Sjöviken

PROGRAM
Buffé från Tiraholm
Information
Val av ledamöter styrelsen

Anmälan senast 8 maj
Tel kvällstid eller SMS 070-26 911 29
E-post birgitta.wallen@sagobygden.se

Alla hjärtligt välkomna vid dessa samlingar.
Styrelsen/ordföranden
4
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TYCK TILL!
Vi har nu bott drygt ett halvår på Granholmsvägen 20.
Vi trivs bra med ”vår villa” och våra grannar. Det enda jag tycker är
fel, är att föreningen inte får göra avdrag på räntekostnaderna. 2010
betalade föreningen 422.000 i räntor, 30 % avdrag hade gjort 126.000 i
lägre skatt. 2011 betalades 400.000 i ränta, ungefär 120.000 lägre skatt
om vi hade ägt husen.
På 4 år har medlemmarna förlorat en halv miljon, som hade kunnat
användas för amortering av lån. Ska vi fortsätta och förlora mer än
100.000 om året eller friköpa husen?
Det låter bra att här ska finnas lägenheter så ungdomar och pensionärer
eller andra ska få möjlighet att hyra en bostad. Men om ett hus står
tomt, vem ska då betala hyran?
Förra året stod ett hus tomt, så styrelsen såg sig nödsakad att debitera
ut 400 kr per månad på oss andra 15. Här är nu 2 hyresgäster som ska
flytta. Kommer inga nya snart, så får vi bereda oss på att
betala hyran för dessa hus. Risken finns att fler flyttar, då det finns gott
om tomma hus på Bolmsö. Då är vi inne i en ond spiral med högre
hyra och fler tomma hus.
Därför tål det att tänka på. Bostadsrättsförening eller friköp?
Olle på Granholmsvägen 20.
Hej alla Bolmsöbor!
Det är dags för alla byarna på ön att ansluta sig till Grannsamverkan
Kronoberg! På Facebook finns de representerade och det är skrämmande läsning. Varje dag står det om inbrott, bilar som kör runt på kvällarna o spanar samt utländska män som kommer i skåpbilar o vill tala
med mannen i huset, för de försöker sälja verktyg. Detta är bara en
bråkdel jag nämnt här, om det som händer i byar runt omkring oss! Vi
måste gå samman o göra det så svårt som möjligt för de ohederliga
"elementens" agerande o göromål.
Tack för ordet/Irma Moilanen Jannesson.
Vill du också ”tycka till”??
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Maila till manus@bolmso.se

Logdörrarna öppnas nu för en ny säsong!

Påskdagen den 8/4 kl. 11-17.
Därefter har vi öppet alla
SÖNDAGAR mellan kl. 11-17
Även i vinter har en del ändringar och utökning av
utställningsytan skett i Walléns ladugård. Nu kan du
vara antik- och sakletare hos oss på 670 kvadratmeter. Trots renoverings arbetet har vi fyllt på i vinter
med antikviteter och kuriosa prylar. Nu har du störst
möjlighet att finna just den antikvitet eller den lilla
prylen du sökt efter och detta till ett verkligt
fyndpris!
Välkommen hälsar.

Anette
www.bolmsoloppis.se
5

ÅRSMÖTE

Tannåkers Hembygdsförening

Medlemmar i Bolmsö norra fiskeförening hälsas
välkomna
till årsmöte i Bolmsö församlingshem
onsd. 4/4 kl 19:00.
O:B:S: Styrelsen samlas kl. 18:30

Lördagen den 14 april kl. 10
räfsar vi parken och städar stugorna.
Du är välkommen att umgås och att hjälpa till.
Föreningen bjuder på fika med smörgås som tack.
Styrelsen har möte efter arbetet.
Vi ses väl?
Sara (ordf.)

Nästa studiecirkel startas nu!
Hur bor och lever man klimatsmartare? – Vi lär oss mer om hustyper, energi, klimatsmart vardag - med inriktning mot projektet
”Grönt boende”. Alla intresserade av en miljövänligare vardag och
som vill vara med och diskutera är välkomna.
Tisdagar kl 18 i Bolmsö skola med början den 10 april
totalt 3 tillfällen, dvs även 17 och 24 april

Efterlysning Ungdomar!
Du som är i 15-25 års åldern, nu finns det många möjligheter för dig.
Har du hört talas om Leader eller Leader Linné?
Kolla på www.leaderlinne.se och på Facebook:
https://www.facebook.com/#!/leaderlinne
https://www.facebook.com/ljalmar

Alla är välkomna och de som inte kan ta sig dit kan vi köra och hämta.
Varje tillfälle är fristående med olika miljöteman och inspirerar till
diskussioner. För att vi ska beräkna åtgång för fika behöver vi veta
hur många som kommer. Meddela ev. allergi då vi bjuder på fika.

Leader Linné har en ungdomscoach anställd som heter Cecilia Åström.
Hon har flera intressanta projekt på gång för ungdomar, exempelvis:

Anmälan och undringar: Irene 0372-91113 irene.olofsson@bolmso.se
eller Susanne 0372-94141 susanneilund@ljungby.nu

Det finns också andra intressanta projekt på gång som du får veta om,

Bolmsö och Tannåker sockenråd samt Studieförbundet Vuxenskolan

Cecilia Åström
Leader Linné, Fabriksgatan 13, 342 32 ALVESTA
070-560 83 38
cecilia.astrom@ungtengagemang.se
www.ungtengagemang.se

Företagsamma Bolmenbygden Projektutveckling
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 Festivalprojekt det finns både pengar och handledning att söka om
man vill anordna en festival.
Ungt engagemang ska inspirera och stödja ungdomar till att driva projekt, stora som små, och att utveckla deras entreprenörsanda.
Intresserad? kontakta Cecilia direkt:
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Promenader Våren 2012
Vi promenerar tisdagar klockan 14:00, samling vid skolan varje gång.

Välkomna Kajsa S.

Te-o-fil-osofi till frukost?
Det kan du få i Tannåkers café, lördag 31:a mars kl. 9:00.
Först äter vi en god frukost ihop, sen pratar vi lite lögn (förra
filosofifrukostens tema) och fortsätter med dagens tema
vilket,enligt Rasers önskemål, är ”Livskvalite”.
Ännu en filosofifrukost är det den 21:e april kl. 9:00. Temat
kommer strax att finnas på ett anslag i Tannåkers affär.

Ett stort varmt TACK till alla som stöttat JA kampanjen.
Jag är så stolt över vårt arbete.
När jag nu skriver detta vet jag inte hur
det gått i folkomröstningen,
men hoppas ni har förstått varför vi gjorde
detta. Landsbygden och våra skolor betyder så
mycket, och jag ville att politikerna som la ner
våra skolor skulle förstå vikten att ha kvar dem.
Tack så mycket ni är guld värda.
Susanne Ingemarsson, Lunnagård Bolmsö

Färle
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås
Tannåker affär

onsdag 18/4
14.20-14.35
14.40-15.00
15.10-15.30
16.10-16.30
16.35-16.50
17.00-17.15
17.25-17.40

Skällandsö
Skällandsö/Lunden
Flahult

Till Bolmsö skola den 23/4
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15.15-15.30
15.35-15.50
16.35-16.50

torsdag 26/4
Hölminge
Tjust
Stapeled
Skogshäll

……hälsar moderator Ingrid Munro.

UPPMANING
Du behövs på Städdagen den 1 maj i Sjöviken
Att det är städdag i Bolmsö Bygdegård Sjöviken den 1:a maj är väl att
betrakta som tradition numera, då det varit så i stor sett alla år sedan
1993 och så är det också i år.
Lördag den 1 maj är du välkommen att hjälpa till att göra Bygdegården
extra fin tillsammans med flera andra trevliga personer. De första kommer kl 08 och sedan efterhand som man har vaknat… Som vanligt görs
det en ordentlig genomgång av alla rum inne, av trädgården och utemiljön i övrigt. Vi kokar förmiddagsfika och till lunch blir det soppa.

Bokbussen kommer!
torsdag 12/4

Alla mycket välkomna!

15.05-15.20
15.35-15.50
16.25-16.40
16.45-17.00

För att vi skall kunna bli klara i ”vettig tid” under dagen behövs det
många som hjälper till. Vi behöver er som varit med innan ”och vet
hur det går till” samt ni som inte har varit med innan men tycker det
skulle vara roligt att göra en insats för Bolmsö Bygdegård.
De senaste åren har vi varit lite färre som hjälpt till så en extra vädjan
om att många kan försöka se till att vara med detta år. Om orken tryter
går det bra att vila en stund, vi har plats för alla! Det är roligare att jobba tillsammans än själv …
Ta med dig det du tror du behöver på dagen, oavsett om du tänkt jobba
inne eller ute.
Tack för att du kommer! / Bolmsö Bygdegårdsförening
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Vårstädning i Bolmsö Hembygdspark
Lördagen den 28 april hoppas vi att många har möjlighet att
komma till Bolmsö Hembygdspark kl 09.00 för att göra
snyggt nu på våren.
Vi räfsar upp de gamla löven, plockar pinnar, rensar stuprören
och ser till att det blir snyggt i parken inför sommarsäsongen.

Rödakorskretsen Bolmsö Tannåker.
Månadsmöte 2 april kl 19.00 i Tannåkers
Församlingshem
Som vanligt kopp med dopp.
Välkomna /Styrelsen

När vi är klara blir det kaffe med dopp i den gamla Prästgårdsbodens kök.
Ni som funderat på att hjälpa till är väldigt välkomna.
Tänk på att ta med er en räfsa och arbetshandskar.
Med förhoppning om många deltagare som gör att jobbet går
snabbt
Bolmsö Hembygdsförening

Stallvisning i Gylteboda
Tisdagen den 10 april från kl. 18.30 och framåt
erbjuder vi er intresserade att komma och titta på
det nybyggda stallet för dikor i Gylteboda.
Anläggningen har varit i drift sedan i november
med runt 90 köttdjur av rasen Hereford. Under våren har det sedan
fyllts på med kalvar så detta är även ett tillfälle att se alla djuren och
inte minst de små kalvarna.
Vi kommer även att ordna med enkel servering under kvällen.

HANTVERK OCH LOPPMARKNAD
På Fällan i Perstorp Lördag 2/6 och Söndag 3/6 kl 10-17
Är du intresserad att medverka finns
plats även för dig.
Kontakta: Göta Pettersson 910 32
Marianne Wihlborg 0372-587771
Ann-Christin Bolin 910 90
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Välkommen!
Jan Nilsson
Tel. 0370-45000, mobiltel. 070-999 78 55

Tannåkers Pingstkyrka
Sön 15 april kl 18 Christian Andersson
Sön 22 april kl 18 Församlingsmöte
Sön 29 april kl 18 Ingrid och Stig Sand

Välkomna!
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Påskauktion i Bolmsö Bygdegård
Lördagen den 31 mars kl 18.30 är det Påskauktion i Bolmsö Bygdegård Sjöviken. Samma upplägg som tidigare år, dvs påskbuffé, lotterier och auktion. Anders Johnsson kommer att svinga klubban under
auktionen och kanske får vi oss några historier till livs också.
Påskbuffé kostar 100:- per vuxen. De flesta lotterierna kostar 2:-/st
I övrigt behöver du inte ha pengar med dig för själva auktionen kommer vi att fakturera i efterhand (precis som vanligt)

Musikskolans konsert 26 mars
Månd 26 mars kl 18 i Sjöviken, får
vi höra vad musikskolans elever
lärt sig under året. Kulturförening
en serverar fika. Välkomna!

Dansavslutning 5 maj
Rebecka Ericsson och Fanny
Johansson har dansskola för barn 6-9 år i skolan
med uppvisning i Sjöviken lörd 5 maj kl 18:30
Kulturföreningen serverar fika. Alla är hjärtligt välkomna!

Du är välkommen med gåvor till Lotterier eller Auktion. Givetvis är
du precis lika välkommen utan gåvor.
Att gå på Påskauktion i Bygdegården är en upplevelse, gör därför som
många andra, boka in denna kväll för dig och din familj, ta med dig
några extra gäster och kom.
Företagare som vill sponsra är också mycket eftertraktade, hör av er!
Solveig Carlsson, Håringe 0372-910 00, solveig.carlsson@bolmso.se
Britt-Marie Andersson, Håringe, 0372-91135, britt-marie.a@bolmso.se
Bernt Andersson, Håringe, 0372-91135, bernt.a@bolmso.se
Anders Johnsson, Perstorp, 0372-91018, 070-649 10 18
Jonny Palm, Perstorp, 0372-91023, 070-66 77 915
Tommy Björkman, Nedregård, 070-549 74 00
Håkan Wiktorsson, Boo, 0372-91024, hakan.wiktorsson@bolmso.se
Anders Olsson, Hov, 0372-91113, anders.olsson@proveus.se
Gunvor Andersson, Bjurkaberg, 0372-91153, gunvor.andersson@ljungby.se
Alla intäkter går till Bolmsö Bygdegård och vår planerade ombyggnad.
Bolmsö Bygdegårdsförening

Årsmöte 15 april
Vi träffas kl 15 sönd 15/4 i Sjöviken och håller årsmöte. Utöver de
korta förhandlingarna blir det en sammanfattning av Det osar kattprojektet. Dessutom får vi höra planerna inför
sommarens musikfestival.
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna
Medlemskap för 2012 Bg: 5861-4868
100:- för vuxna och 50:- för ungdomar (7-20 år)
http://bolmso.se/kulturforeningen.php

VILDSVINSTRÄFF
Vi pratar om vildsvinens göranden och
låtanden i vår bygd måndag 2 april
kl. 19.00 i Bolmsöskolans matsal.
Medtag kaffekorg.
Väl mött!
hälsar Anders och Nisse

Bolmsö Tannåker lokala LRF avdelning
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Programblad Bolmsö - Tannåker april 2012
Sön

1

Mån 2

Tis 3
Ons 4
Tor
Fre

5
6

Lör
Sön

7
8

09.30 Gudstjänst, Eklund, Bolmsö församlingshem
18.00 Mässa, Eklund, Tannåkers kyrka
18.00 Gudstjänst, Jonsboda Missionshus
19.00 Grabbgympa
19.00 Vildsvinsträff, Bolmsö skola
19.00 Rödakorset månadsmöte Tannåkers förs. hem
19.30 Aerobic
19.00 Årsmöte Bolmsö norra fiskeför, Bolmsö förs. hem
19.30 Pilates
18.00 Mässa, Fyhrlund, Bolmsö kyrka
09.30 Gudstjänst, Fyhrlund, Tannåkers kyrka
11.30 Gudstjänst, Fyhrlund, Bolmsö kyrka

09.30 Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka
11.30 Gudstjänst, Fyhrlund, Tannåkers kyrka
13.00 Dopgudstjänst, Fyhrlund, Tannåkers kyrka
18.00 Gudstjänst, Jonsboda Missionshus
19.00 Grabbgympa
Mån 9 17.00 Mässa, Eklund, Sammanlyst till Berga kyrka
19.30 Aerobic
Tis 10 14.00 Daglediga, Tannåkers församlingshem
18.00 Start studiecirkel, Bolmsö skola
18.30 Stallvisning i Gylteboda
Ons 11 19.30 Pilates
Tor 12
Fre 13
Lör 14 10.00 Städning Tannåkers hembygdsförening
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Programblad Bolmsö - Tannåker april 2012
Sön 15 11.00 Gudstjänst, Ärenskog, Tannåkers kyrka
Manusstopp Sockenbladet
14.00 Mässa, Fyhrlund, Bolmsö kyrka
15.00 Årsmöte Bolmenbygdens kulturförening, Sjöviken
18.00 Christian Andersson, Tannåkers pingstkyrka
19.00 Grabbgympa
Mån 16 19.30 Aerobic
Tis 17
Ons 18 19.30 Pilates
Tor 19 18.00 Symöte hos Marianne Jonsson, Granholmsvägen
Fre 20
Lör 21 09.00 Filosofifrukost Tannåkers Affär
Sön 22 09.30 Mässa, Eklund, Tannåkers kyrka
11.30 Gudstjänst, Ärenskog, Bolmsö kyrka
18.00 Församlingsmöte, Tannåkers pingstkyrka
19.00 Grabbgympa
Mån 23 19.30 Aerobic
Tis 24
Ons 25 19.00 Avslutning m. årsmöte för samtliga gympagrupper
Tor 26 18.00 Bolmsö kyrkoråd, Bolmsö församlingshem
Fre 27
Lör 28 09.00 Vårstädning Bolmsö Hembygdspark
Sön 29 09.30 Gudstjänst, Fyhrlund, Tannåkers kyrka
11.30 Mässa, Fyhrlund, Bolmsö kyrka
18.00 Ekumenisk gudstjänst i Tannåkers pingstkyrka
Mån 30 19.30 Valborgsmässofirande Tannåker
20.00 Valborgsmässofirande vid Gavlö strand
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