BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 335 APRIL 2015
Hoppas ni har haft en glad påsk!
Då var det min tur att skriva förstasidan och jag ska börja med att
presentera en berättelse som finns med i månadens sockenblad.
Jag fick en idé om att det skulle vara roligt att läsa om personer
och deras liv på Bolmsö. Så jag frågade Sven Svensson i Västerås om han ville ställa upp och berätta och resultatet kan ni läsa
om i sockenbladet. Jag vet att det är flera av er läsare som har intressanta saker att berätta som kan vara roligt att läsa om, gammal
som ung, nyinflyttad eller utflyttad från Bolmsö, ja vem som
helst. Så bara hör av er om ni vill dela med er av något.
Jag är själv ganska nyinflyttad på Bolmsö. När det nu är vår och
april kommer jag att tänka på två saker som betytt mycket för
mig. För fyra år sedan i april var det kärleken som gjorde att jag
flyttade till Bolmsö. Jag har bott i Agunnaryd och Ljungby tidigare och trodde inte att jag skulle bosätta mig på landet igen…
men så blev det! Den andra stora händelsen är när vi i april för
två år sedan äntligen fick komma hem med vår lilla Alva efter en
lång sjukhusvistelse.
Ser fram emot många vårar på Bolmsö som är en härlig plats och
där jag trivs.
Britta i Bo

Vi är Bolmsö sockenråd
Susanne Ingemarsson, Lunnagård
susanneilund@bolmso.se

Ordförande
0372-941 41

Maria Granlund, Bollstad Fällan
maria.granlund@bolmso.se

Sekreterare
0372-941 31

Claes Gauffin, Ängarna
cgauffin@live.com

Kassör
0372-941 56

Anders Olsson, Hov
anders.olsson@bolmso.se

Ledamot
0372-911 13

Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn
fredrik.bjornkvist@omnicab.se

Ledamot
0372-911 22

Mattias Bjurka
bjurka-mattias@hotmail.com

Ledamot
0709 55 73 98

Britta Johansson, Boo
britt_aj@hotmail.com

Ledamot
0372-911 82, 0733 56 54 11

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Vi har ett problem. Någon har saboterat sockenrådets brevlåda.
Därför finns det risk för att alster kommit på avvägar.
Om något saknas i bladet så återkom.
Vi är så ledsna för detta.
Vi tar tacksamt emot gästskribenter. Har ni recept, krönikor, dikter
eller annat ni vill delge oss andra så hjärtligt välkomna att skriva till:
manus@bolmso.se
Vi tar tacksamt emot annonser och frivilliga gåvor till tryckningen.
Det kostar en del att trycka bladet.

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Sara Karlsson, Tannåker Klockaregård 2
sara.karlsson@ljungby.nu
0703 44 61 05

Valborgsmässoafton
i Tannåkers Hembygdspark
Vi tänder bålet kl. 19.30
Bolmsö/Tannåker kyrkokör
sjunger in våren under ledning av Olle Herverius
***********
Vårtal av Ingrid Munro
Vi har serveringen öppen
med kaffe, te eller saft
med kakor.
Vi har också varm korv.
Alla är Varmt Välkomna!
Tannåkers Hembygdsförening

Vårpromenad?
Finns det intresse att tillsammans
göra en promenad på Bergastigen
i Lagan? Förslag att vi träffas
torsdagen den 14 april vid skolan
för samåkning klockan 14 00 kan
det vara lagom tid? Ta gärna med
egen fika så tar vi paus när det
passar. OBS. vid regn blir det inget.
Glad Vår önskar Kajsa Svensson.
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Våffelcafé 2016
Söndag den 6 mars var det årsmöte i Bolmsö bygdegårdsförening och jag fick även i år förtroendet att vara samordnare för våffelcafé i Sjöviken sommaren 2016.
Vi kommer ha café följande onsdagar: 29 juni, 6 juli, 13 juli,
20 juli, 2 juli, 3 augusti och 10 augusti.
En lista gick ut på årsmötet där man kunde skriva upp vilket
cafétillfälle man kunde tänkas hjälpa till vid.
En del gånger blev bokade men har några datum kvar som
jag behöver ansvariga och medhjälpare till.
Det gäller följande datum: 20 juli, 27 juli och 3 augusti.
Är det någon/några som gärna vill
hjälpa till så hör av er till mig så
skriver jag upp er på listan.
Tack på förhand!!
Sandra Carlsson
Mobil: 070-58 911 99
Mail: saca_87@hotmail.com

Eklunds Metall - Belysning tillverkat och designat på Bolmsö
Gör ett besök hos oss eller i vår webshop.
Närproducerad svensk belysning direkt utan mellanhänder.
Öppet när du har tid.
www.eklundsmetall.selloshop.se
www.eklundsmetall.se
070-5633294

Det var väl ingen som missade rubriken ”Låg hastighet på surfen i länet” i
Smålänningen tisdagen den 15 mars och att länet har den sjunde lägsta hastigheten i landet. Man frågar sig då direkt, hur ligger Ljungby kommun till i
statistiken? Enligt statistik från Post och Telestyrelsen var situationen för
landsbygden 1 oktober 2015 enligt följande.
I Ljungby kommun har 17,8% av hushållen - utanför tätort eller småort tillgång till bredband via fiber eller fiber-LAN. Detta kan jämföras med kommuner som t.ex. Alvesta 38,9%, Tingsryd 47,8%, Älmhult 36,5% och Växjö
kommun som har 54,6%. Bara Markaryds kommun har sämre bredbandstillgång. Tilläggas kan också att Värnamo kommun har 39,7%.
Ovanstående visar tydligt att Ljungby kommun och det ägda bolaget inte prioriterar bredbandsutbyggnad till boende utanför kommunens tätorter eller
småorter.
Att få ett fibernät byggt är Bolmsö Fibers mål. Tillsammans med IP-Only
kommer detta nu att realiseras. Planerad byggstart är under kvartal två.
Projektstarten har tagit lite längre tid än vi planerade och det går trögt med
vissa sökta tillstånd. IP-Only arbetar också för att vår bidragsansökan som
de tagit över, skall förstärkas med fler antal fastboende i närområdet. Deras
ansökan får därmed en högre poängsättning och vi får bättre möjlighet till
EU-stöd.
Alla fastighetsägare på Bolmsö har erhållit en beställningsblankett från IPOnly för anmälan om anslutning till fiber. Har ni inte tidigare anmält en anslutning till oss, ansök då först om medlemskap i Bolmsö Fiber för att erhålla
förhandlade priser, och anmäl därefter via deras hemsida eller skicka in er
beställning till IP-Only. Vi rekommenderar alla att besvara blanketten så fort
som möjligt, absolut senast 2016-04-15.
Styrelsen
Bolmsö Fiber ekonomisk förening

Läs mer på bolmsofiber.se
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Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Månadsmöte
4 april kl 18-20 Bolmsö församlingshem
Tag med dopp och kopp å brygger vi kaffe
2 maj kl 14 Våffelservering i Sjöviken Bolmsö
Välkomna ni som är sugna på en våffla och en kopp kaffe
Vi bjuder på detta
30 maj kl 18-20 i Tannåkers församlingshem
Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe
Vi planerar för Bolmendagen
Barnkoloni
Tack vare alla generösa bidrag kunde vi på vårt årsmöte ta beslutet att överlämna oförändrat 20.000 kr till Ljungbykretsens anordnande av barnkoloni.
TACK, TACK!

Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?
Om du betalar 250 kr i medlemsavgift, får Bolmsö-Tannåkerskretsen behålla 125 kr av detta. Ni kan förstå hur mycket detta gör för vår kassa.
Ring ordf. Birgitta W 070-2691129 eller gå in på redcross.se
OBS! Glöm inte skriva in att du vill vara med i BolmsöTannåkers rödakorskrets

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF april 2016

KORTHÅLLSFÄLTSKJUTNING
Lördagen den 16:e april blir det
fältskjutning på Bolmsö skjutbana från kl. 09.00.
Ni som är intresserade kontakta Stefan (931 35)
så gör han skjutlagsindelning.
Anmäl senast tisdag 12:e april.
Från onsdag 13:e april kan ni se era skjuttider
på vår hemsida: (www.bolmso.se/skytte).
Prisutdelning sker efter sista skjutlag,
då vi också bjuder på korv med bröd.
Välkomna
Bolmsö SKF.
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18.00 Luftgevär träning

Bolmsö skola
Stefan + Sven

LIONS CUP
(anmälan senast 1/4)

Söraby/Rottne

sö 10 9.00

Föreningsmästerskap
och avslutning

Bolmsö skola

lö

Fältskjutning korthåll (anmälan senast
12/4 till Stefan L, starttider kommer sedan på hemsidan

Bolmsö skjutbana

16 9.00

Välkomna! Hälsar Bolmsö skytteförening
Se även www.bolmso.se/skytte
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Bolmsö Bygdegård
Ännu en bit på väg har gjorts för att färdigställa pågående Byggprojekt.
Det har blivit nya fönster både i stora och lilla salen. Jalusin mellan
lilla salen och köket är på plats. Målat i entrén mm.
Vi har nu kommit igång med externa uthyrningen igen och årets bokningskalender fylls på.
Årsmöte hölls i mars och styrelsen består av Solveig Carlsson, Jonny
Palm, Anders Johnsson, Bernt Andersson, Håkan Wiktorsson, Anders
Olsson, Emelie Bjurka, Tommy Björkman och Gunvor Andersson.
Vore glädjande om extra många kunde komma med den 1:a maj i år då
det skall städas både ute och inne i lokalerna.
Invigning har vi informerat om tidigare att det blir lördag 24 september
Tack för det ekonomiskt stöd som ges till bygdegårdsföreningen.
Vi har både bankgiro 893-5157 och Swish 123 281 71 53.
Märk med ”Det stora bygdegårdslyftet”.
Bolmsö Bygdegårdsförening
bygdegarden@bolmso.se
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Välkommen med den 1 maj
Söndagen den 1 maj är du välkommen att hjälpa till att göra Bolmsö
Bygdegård Sjöviken extra fin. Kom ihåg att alla är välkomna att hjälpa
till, du behöver inte vara medlem eller varit med tidigare.
Från kl 08 är aktiviteterna igång, men det går bra att komma senare
också..… Som vanligt görs det en ordentlig genomgång av alla rum
inne, av trädgården och utemiljön i övrigt.
Vi kokar förmiddagsfika (ta med dig det du vill äta till fikat) och lunchen bjuder föreningen på.
Alla åldrar är varmt välkomna, och detta är inte enbart för medlemmar
utan alla som känner att ni vill göra en insats för bygdegården.
Det är mycket som skall göras och desto fler vi är desto mer hinner vi
med och roligt är det också att göra det tillsammans. Om orken tryter
går det bra att vila en stund, vi har plats för alla!
Ta med dig det du tror du behöver på dagen, oavsett om du tänkt jobba
inne eller ute.
Välkommen med i gemenskapen!
Tack för att du kommer! / Bolmsö Bygdegårdsförening
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Fiskevattenägarfest
Med årsmöte för
Skötselområde 2, Bolmsö och Tannåker
Den 5 maj kl. 13.00
(Kristi Himmelfärdsdag)
hälsas alla fiskevattenägare
med respektive, välkomna
till Sjöviken, Bolmsö.

Det blir som vanligt fiskmeny från Tiraholm,
dessutom skall vi omvälja eller göra nyval av vissa poster i styrelsen.
(vi har en fungerande valberedning)
samt information från Bolmsö FVOF årsmöte i mars.

Tannåkers hembygdsförening
Lördag den 23 april kl. 10.00 städar vi stugan i hembygdsparken,
plockar grenar och räfsar löv.
Ju fler som kommer desto snabbare går det.
Hoppas att du har tid att komma några timmar,
föreningen bjuder på kaffe och fralla.
Välkomna!
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Anmälan om deltagande görs absolut senast den 28 april.
(Ingen anmälan efter denna dag kan tas emot)
Anmälan till 0705-30 13 13
Eller: leif@servicetekniker.se

Båtplats Säsong 2016
Det finns lediga båtplatser vid Bollsta Brygga
för kommande säsong.
Vid intresse kontakta:
Stefan Johansson, Tel 070-626 01 72 eller
Leif Bjurka, Tel 070-530 13 13
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Programblad april 2016
fredag
lördag
söndag

1
2
3

måndag 4
tisdag

5

onsdag

6

torsdag 7
lördag 9
söndag

10

måndag 11
tisdag 12
onsdag 13
torsdag 14

fredag

15

08.00
16.00
10-13
10.00
14.00
14.30
19.00
18-20
19.30
14.00
18.00

Sjöviken städas
Musikgudstjänst Tannåkers kyrka
Teaterkurs, Sjöviken
Jonsboda Missionshus, bön och lovsång
Högmässa i Tannåkers kyrka
Årsmöte med Kulturföreningen, Sjöviken
Mixgympa
Rödakorsmöte i Bolmsö församlingshem
Zumba-Aerobics
Daglediga i Tannåker
Skytte, luftgevär Bolmsö skola
Årsmöte Bolmsö norra fiskeförening, Bolmsö försam19.00 lingshem
19.30 Pilates
18.00 Församlingsråd i Tannåker
Skytte LIONS CUP
9.00 Arbetsdag Bollsta Brygga
9.00 Skytte, föreningsmästerskap o avslutning, Bolmsö skola
16.00 Pingstkyrkan
18.00 Högmässa Bolmsö
19.00 Mixgympa
19.30 Zumba-Aerobics
18.00 Planering inför Bolmendagen, affären
19.00
19.30
14.00
14.00
18.00
18.00
12.00

Musikskolans konsert, Sjöviken
Pilates
Promenad på Bergastigen, Lagan
Bolmsö hembygdsförening hyvlar stickor i Kalvsvik
Församlingsmöte Bolmsö församlingshem
Kulturföreningens öppna möte i affären
Manusstopp för majbladet
Sista dag att beställa fiber på Bolmsö
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Programblad april 2016
lördag

16

söndag

17

måndag 18
onsdag 20
torsdag 21
lördag

söndag

9.00
10.00
9.00
15.00
16.00
18.00
19.00
19.30
19.30
15.00
18.00

Bolmsö hembygdspark städas

23

24

Skytte, fältskjutning Bolmsö skjutbana
Städning i hembygdsparken Tannåker
Arbetsdag Bollsta Brygga
Årsmöte med Centerpartiet i Bolmsö skola
Temagudstjänst i Tannåkers kyrka
Jonsboda Missionshus, gudstjänst
Mixgympa
Zumba-Aerobics
Pilates
Symöte Birgitta Gunnarsson Bolmsö
Församlingsråd i Bolmsö

09.00
09.00
10.00
14.00
16.00
19.00
19.30
19.30

Vårstädning i Bolmsö hembygdspark
Arbetsdag Bollsta Brygga

Tannåkers hembygdspark städas

Högmässa Bolmsö
Pingstkyrkan, gudstjänst
Mixgympa
måndag 25
Zumba-Aerobics
onsdag 27
Pilates
torsdag 28
Sista dag för anmälan till Fiskevattenägarfest
lördag 30 19.30 Valborgsmässobål i Tannåker, hembygdsparken
20.00 Valborgsmässobål Gavlö strand
söndag 1/5 9.30 Gudstjänst Tannåkers kyrka

Musikskolans konsert

"På ön"
13 april kl. 19.00 i Sjöviken
Musikskolans elever musicerar
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Sven i Västerås
Berättelser från Bolmsö
Det ligger lite snö kvar här och där
och regnar lite smått när jag en söndagsförmiddag i februari kör upp för
backen till Västerås på Bolmsö och
parkerar vid den röda lilla stugan där
Sven Svensson, 92 år, bor. Jag går
över grusvägen, öppnar trägrinden
och ringer på dörren. Strax kommer
en pigg Sven och öppnar lite försiktigt och jag går in.
Jaha, då får vi se om jag har något
att berätta. En har ju inte gjort något
sån´t här tidigare, säger Sven.
Vi sätter oss vid köksbordet i det
charmiga, hemtrevliga 60-talsköket i
gult och blickar ut genom fönstret
mot baksidan av trädgården. Vid
fågelhuset intill den stora gamla
enen är det fullt av gulsparvar och

entitor och kvittrandet hörs genom
fönstret.
Jo, jag är född i Dannäs år 1924 på
föräldragården Storebo, börjar Sven
sin berättelse. Det var mor Anna, far
Karl och jag var äldst av fem barn,
två pojkar och tre flickor. Vi växte
upp på gården under en lycklig barndom. Fattigt och så kunde det vara,
ja det var ju inte i överflöd men vi
behövde aldrig lida någon nöd.
Vi gick i skolan i Dannäs och hade
Vera Johansson i småskolan, vi var
hennes första klass. Efter småskolan
hade vi Janne Rute. Det var en fasa
att gå till skolan. En jobbig skoltid
med mycket mobbning och det sitter
i hela livet. Men familjen har varit
enastående och vi har haft god kon-

takt.
Vi fick hjälpa till på gården hemma.
Vi hade kor, häst, höns och en gris
som åt mycket. När vi slaktade grisen hemma togs allt tillvara på, till
och med öronen. Köttet saltades ner
i stora kar och konserverades. Vilket
jobb! Jularna var fina och far gick
alltid ut för att fodra kreaturen precis
innan tomten kom så det tog tid innan man förstod. Dopp i grytan har
jag varken förr eller senare känt så
gott som då. Sen var det de här julkafferepen, de kunde hålla på i 14
dagar förstår du. Vi gick från ställe
till ställe i byn. Du milde tid, varenda en skulle bjuda på kaffe. Det var
gemenskap på den tiden, före tevens
tid. Då umgicks man på ett helt annat vis. Jag minns så väl år 1945, då
min morfar bodde hemma. Han köpte en batteriradio innan vi hade
ström. Då kom det många grannar
som ville lyssna. Vi fick skicka batteriet till Värnamo med bussen för
att ladda det.
Jag började gå på dagsverke som 15åring och hjälpte andra i skogsarbete
och lite av varje. Sedan var min bror
och jag på Dannäs säteri och jobbade. Systrarna hade andra arbeten. Vi
gallrade betor, rovor och plockade
potatis. Fälten var så stora så vi såg
inte från ände till ände. Det var roligt men jobbigt. Vi jobbade 7 dagar
i veckan. Det värsta var att gallra
betor i stekhet sol. Då var det job-

Dannäs år 1925. Fr.v. mor Anna med Sven, far Karl, morfar Nils, faster Emma med
kusin Evert, Malkolm, kusin Karin och Lisa..
Foto: Privat
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bigt! Vi hade 5 km till Dannäs säteri
och till skolan. Idag är Dannäs gamla skola Våffelcafé och Bed & Breakfast.
Vi gick mycket och jag minns så väl
när vi fick den första cykeln. Vet du
att det var ett underverk! Jag jobbade som byggnadssnickare sen och vi
cyklade långt neråt Slättö och Västboås med verktygslådan på cykeln.
Det var tider, men det gick. Då var
man ung och stark! Motorcykel har
jag haft 4 stycken, Husqvarna och
Java 250. Det där är den sista motorcykeln jag hade berättar Sven och
pekar på fotot i köket med systerns
barnbarn som sitter på den blå gamla
motorcykeln. Jag köpte den år 1955
av Gunnar Persson i Tannåker. Han
var trädgårdsmästare och cykelreparatör.
– Jag gjorde militärtjänst i Eksjö på
I12 i ett år. Jag minns en gång i militären när vi var på Ränneslätt. Det
höll på att hända en olycka när vi
skulle kasta handgranater. Det var
en kille som var så hiskeligt nervös.
Han hade en handgranat med en säkring man drar ut som man ska kasta
med detsamma. Han drog ur säkringen men släppte inte handgranaten så ledaren, korpralen, vann ju
rycka ifrån handgranaten och kasta
den i grevens tid. Sen small det och
det hade gått åt helskotta redigt annars!

Fortsättning nästa uppslag
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Jag träffade Asta år 1951 på den
gamla dansbanan i Bo på Bolmsö.
Det var dans nästan varenda lördag
på somrarna. Jag minns så väl första
gången jag träffade Asta. Jag åkte
taxi till dansen från Dannäs men sen
ville jag ju inte åka med taxi hem
utan jag ville ju följa med henne
hem. Jag fick låna en cykel och
trampa hem till Dannäs, det var 2
mil. Det gick bra när man var ung
och stark, inga problem. Sen fick jag
skicka hem cykeln på bussen på söndagsmorgonen. Vi gifte oss år 1953 i
prästgården på Bolmsö av prästen
Elmersson. Sedan bodde vi hos Astas syster i Jonsboda. Vi hyrde övervåningen i 6 år och sen flyttade vi
hit till Västerås år 1959. Astas mor
bodde här innan. Hon blev änka tidigt och hade fyra barn. Det gick bra
att flytta hit till Bolmsö. Jag har alltid trivts bra här och försöker så
länge jag kan att bo kvar. Vi hade en
del djur här innan. Julgrisar, höns
och kor men sedan minskade vi ner
efterhand. Det fanns inget vatten när
vi flyttade hit så vi fick gräva en ny
brunn. Berget går ändå upp hit så de
fick spränga en hel del. Det var ju
precis intill huset de sprängde och
inte en fönsterruta gick sönder!

tillbaka igen med sån´t här gammalt.
Jag har hört från hemtjänsten av en
del unga tjejer att de gillar det här
gamla.
Jo, jag var ju snickare och vi for
land och rike runt. Vi var ända nere i
Ängelholm ett tag och renoverade
ett hus. Vi var där en månad och
bodde i Skälderviken. Annars byggde vi mest ladugårdar. Jag köpte inte
bil förrän år 1962, en Volkswagen
1200, köpt i Värnamo på Bilkompaniet. Det var roligt att köra hem den
och en stor skillnad att köra den från
att ha cyklat i arbetet.
Sven i det gula köket. I bakgrunden syns vedspisen och vedluckan full med ved. På
spisplattan står en röd gammal emaljkanna med kaffe.
Foto: Britta Johansson

Västerås

Foto: Britta Johansson

– Jag känner inte igen min egen
skog längre. Sedan stormen Gudrun
ändrades alltihop. Jag gjorde ju allt
själv i skogen innan. Nu har skogen
växt upp bakom stenmuren där vi
hade kor innan.

Jag började renovera här i Västerås
och kunde hålla på långt in på nätterna. Det var nedgånget och så och
rätt mycket att göra vid. Nu är det ju

Solen skiner in genom köksfönstret
och Sven frågar om vi inte ska ha
lite kaffe. Han tar fram kakor och
bullar som han glatt berättar att hans
syster har bakat. Det söta finporslinet sätts fram med rosa rosor och
guldkant. Då ringer det på dörren
och hemtjänsten kommer in för att
hjälpa Sven på med stödstrumporna.
Sedan fikar vi och hemtjänsten sitter

med en stund och pratar.
– Jag lever på övertid. Det är värdefullt att man kan bo så här. Man får
vara tacksam.
Nu längtar jag till sommaren och att
kunna vara ute mer, avslutar Sven.
Nu är pratstunden slut och jag tackar
Sven för att han ville dela med sig
av sin berättelse.

Har du något att berätta som du vill dela med dig av?
Tveka inte att höra av dig till mig!

Britta Johansson
Bolmsö sockenråd

0733 56 54 11
britt_aj@hotmail.com
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Teaterkurs på påsklovet

Marion & Irene håller i dramaövningar som passar alla i
Sjövikens källarvåning. Bara att dyka upp!!

Måndag 28/3 kl 16:30-19

Onsdag 30/3 kl 16:30-19

Söndag 3/4 kl 10-13
Årsmöte söndag 3 april kl 14:30 i Sjöviken

Utöver årsmötet (alla val är förberedda) blir det ett hemligt
kulturinslag och Poffertjes!
Bengt Jonsson 076 782 40 50, Annette Johansson 941 37 &
Erik Johansson är valberedning. VÄLKOMNA!
Musikskolans vårkonsert i Sjöviken

Vi är medarrangör
och serverar fika när
unga musiker bjuder
på konsert.

Bollsta Brygga, Säsong 2016
Nu är det säsongsstart vid Bollsta Brygga!
Lördag 9/4, Arbetsdag reparation pir.
Lördag 16/4, Arbetsdag reparation pir.
Lördag 23/4, Vårstädning, mindre underhåll samt iläggning av bommar.
Vi startar kl. 9.00 och håller på så länge vi behöver.
Välkomna till en ny härlig säsong!
Styrelsen

ÅRSMÖTE
Bolmsö norra fiskeförening
onsdag 6 april kl 19:00 i

Bolmsö Församlingshem

Planera inför Bolmendagen 2016

Vi träffas i affären kl 18 ti 12/4, ti 10/5 & on 8/6. Kom om
du/ni vill sjunga, spela, visa upp föreningen eller hjälpa till!
Vi behöver en projektledare så är du intresserad eller vet
någon så tala om eller bara dyk upp på mötet.

Program: förhandlingar, kaffe, bilder
VÄLKOMNA!
OBS: Styrelsen samlas 18:30
ORDF.

Öppna kulturmöten

Torsdagar kl 18:00 i affären
14/4 & 12/5 och vi bjuder på
fika. Alla medlemmar och
blivande är välkomna.
Anette Jonsson, Anton Johansson, Irene Olofsson,
Mats Ingemarsson, Marion Koomen, Pernilla Bolin,
Rosalina Gauffin & Solveig Carlsson
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Onsdag 13/4, 11/5, 8/6, 6/7
Tannåker/affär
15.10—15.25

Torsdag 7/4, 2/6, 30/6
Färle
14.40 - 14.55

Skällandsö
15.45—16.00
Flahult
16.40—17.00
Torsdag 21/4, 19/5, 16/6
Hölminge
14.35 - 14.50
Stapeled
15.30 - 15.45
Skogshäll
15.50 - 16.05

Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

Bolmsö skola: 12/4, 26/4, 10/5, 24/5
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15.00 - 15.30
15.45 - 16.00
16.35 - 16.50
16.55 - 17.10
17.15 - 17.30

Temagudstjänst i Tannåkers kyrka
”Vägen till livet”
Söndag 17 april 16.00
Medverkande:
Charlotte Polsson, Simlångsdalen
Frech Air Anderstop
Varmt Välkommna!

Vårstädning i Bolmsö Hembygdspark
Vårstädningen brukar vara sista lördagen i april men då det är valborgsmässoafton i år så blir det istället lördagen innan dvs den 23 april
som det är Vårstädning i Hembygdsparken.
Vi startar kl 09 och räfsar gräsmattan fri från löv och grenar, rensar
stuprännor och snyggar till i parken efter vintern.
Tacksamma om många kan komma med och efter arbetet slut blir det
fika tillsammans i vårt lilla kök.
Bolmsö Hembygdsförening

20

Bolmsö Hembygdsförening
Lära sig hantverk när det skall läggas nytt sticketak
Det är dags att lägga på nytt sticketak på ladugården i Bolmsö Hembygdspark. Detta kommer att ske tillsammans med Kronobergs Hembygdsförbund och alla som är intresserade av att lära sig mer om detta
hantverk är välkomna att vara med. Vi riktar oss till alla, medlem eller
inte. Särskilt roligt om det är flera yngre som vill vara med.
Torsdag den 14 april blir det hyvling i Kalvsvik på deras stickehyvel,
samling för samåkning vid Sjöviken kl 14.00
Lördag den 4 juni kommer takläggning att påbörjas i Bolmsö Hembygdspark. Innan dess skall gamla taket tas bort.
Vi behöver hjälp med att få fram tätvuxen/senvuxen/undertryckt gran,
20-30 cm i diameter och kapad i 48-50 cm långa kvistfria längder
Har du sådan gran (eller frågor kring detta projekt) så kontakta Rolf
Nilsson, Kärragård. 0372-94136, 076-7794136
Övriga aktiviteter i vår är
Vårstädning i Hembygdsparken den 23 april
Resa till Linnés Råshult planeras till Pingsdagen den 15 maj
Mer info i kommande sockenblad.
Midsommarfirande i Hembygdsparken den 24 juni
Vi vill också tacka för minnesgåva föreningen fått efter Sigrid i Torps
bortgång.
Bolmsö Hembygdsförening
hembygd@bolmso.se
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Gudstjänster i Jonsboda Missionshus i april
3 10.00 Bön och lovsång

Kyrkligt program april

17 18.00 Gudstjänst med Linda Andersson, nattvard
24 16.00 Gudstjänst gemensamt med Tannåkers Pingstkyrka i Tannåker

2

16.00

Musikgudstjänst, Bolmsö, Wernamo Storband, S-Å
Fyhrlund

30 20.00 Valborgsmässofirande vid Gavlö strand, Vårtal Jörgen Eklund. Kom och sjung in våren och ta en kopp kaffe för där är
servering också.

3

14.00

Högmässa, Tannåker, S-Å Fyhrlund

7

18.00

Församlingsråd, Tannåker

10

18.00

Högmässa, Bolmsö, J Eklund

14

18.00

Församlingsmöte, Bolmsö

17

16.00

Temagudstjänst med musik, Tannåker, S-Å Fyhrlund
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15.00

Symöte, Bolmsö, Birgitta Gunnarsson

21

18.00

Församlingsråd, Bolmsö

24

14.00

Högmässa, Bolmsö, S-Å Fyhrlund

1/5

9.30

Gudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund

Alla

- ligt välkomna!

Tannåkers Pingstkyrka april
10

16.00 Peter Jansson
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16.00 Britta och Bernt Einarsson från IVBI

Varmt välkomna till samlingarna!

FÖRSAMLINGSMÖTE
Torsdag 14 april kl. 18.00
Bolmsö församlingshem
Information om verksamheten och om ekonomin
Information om stiftelsen Gideon Eklövs fond
Vilken verksamhet ska vi ha i framtiden?
Ska församlingen vara kvar som enskild församling?

”De första 40 får smörgåstårta”
Kom och säg din mening inför framtiden!

VÄLKOMNA
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För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

Tisdagen den 5 april
kl 14.00 i Tannåkers församlingshem
Leif Önnerby, Vislanda berättar historier och
sjunger till gitarr.
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Besök Bolmsö sockenråds hemsida på
http://www.bolmso.se
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!
Gästskribenter
är mycket välkomna – skicka ditt bidrag till manus@bolmso.se
eller lägg det, märkt ”Sockenblad”, i brevlådan i Bollstad.

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos

Bolmsö Sockenblad nr 335. Utgivare: Bolmsö sockenråd

