Resa till Danmark för alla Bolmsöbor!
De senaste årens resor till Danmark har varit så uppskattade så vi har beslutat att vi kör en snarlik resa
även i år! Boka lördagen den 14 augusti för sockenrådets resa till Bakken i Danmark.
Bussen kommer att stanna till för inköp utanför Helsingør på vår resa mot Bakken. De som hellre vill ta
sig till Køpenhamns centrum och kanske Tivoli eller Strøget kan själva ta sig dit enkelt med kollektivtrafik.
Resan är för alla bolmsöbor som är intresserade av en trevlig dag i god gemenskap. Alltså för alla åldrar,
ung som gammal. Sockenrådet subventionerar även detta år resan så barn upp till 15 år åker gratis. De
vuxna får i år betala 200 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 måste vi ha Din anmälan senast söndagen den 1 augusti. Vid
eventuell platsbrist gäller ”först till kvarn”. De som flyttat till Bolmsö efter förra resan (aug 2009 och framåt)
och anmäler sig, kommer att få åka med GRATIS! På detta sätt vill vi hälsa alla nyinflyttade lite extra
välkomna till Bolmsö.
PROGRAM, ca tider
07.00 Avresa från Bolmsö kyrkby. Påstigning längs vägen mot bron.
09.30-10.00 Färja Helsingborg- Helsingør
10.15-12.00 Besök på ett shoppingcenter, då man kan shoppa eller äta medhavd matsäck.
12.00 Avresa mot Bakken via Strandvejen
12.45-19.00 Bakkens tivoli
19.00 Avresa från Bakken
22-22.30 Hemma på Bolmsö igen

Välkomna! Önskar Bolmsö sockenråd

Besök Bolmsö sockenråds hemsida
på
http://www.bolmso.se
Tannåkers sockenråds hemsida
http://www.tannaker.org

TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö
sockenblad
Sockenrådet har Bg nummer 5850-5959

NÄSTA MANUSSTOPP
15 augusti kl. 12.00
Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i Bollsta märkt ”sockenblad” eller
e-postas till manus@bolmso.se

Bolmsö Sockenråd

Bolmsö Sockenblad
är tryckt hos

Brevlådan i Bollsta och mailboxen töms
klockan 12.00

Bolmsö Sockenblad nr 267 Utgivare: Bolmsö sockenråd

BOLMSÖ SOCKENBLAD
NR 267 AUGUSTI 2010
TANKAR VID GRÄSMATTAN
Jag sitter vid vår gräsmatta på Granholmsvägen och låter tankarna löpa.
Jag minns inflyttningen här för snart 20 år sedan. Trevlig bostad, skog och
sjöutsikt gladde. Men på gräsmattan fanns ännu inte ett strå.
Visst hade trädgårdsmästaren gått runt med sin såmaskin, men våren det
året hade varit sval, torr och stormig. Gräsfröna hade inte grott.
Men en dag började, till min stora förvåning, gräset gro i långa, raka och
jämna rader. Det började grönska i HJULSPÅREN efter såmaskinen.
Tanken kom: Har inte vi alla våra hjulspår, som det grönskar i?
Vi har platser där vi trivs, där vi mår bra, där vi vill uppleva våra traditioner…
Några dagar senare fick jag se att gräset började att gro i FOTSPÅREN,
tydliga avtryck av såningsmannens arbetsskor. Tänk att det grönskade där
han hade gått fram och satt sin fot.
Vid eftertanke blev detta en symbolisk bild att det kan grönska också i
våra fotspår. Vi sätter ju alla våra spår där vi lever vår tid. Vi betyder alltid något för någon. Nu kämpar mossan och gräset om utrymmet.
Grönskan kan alltid lysa upp!
Henry Holmberg, Granholmsvägen

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

Bolmsö församling
tel.
941 41
E-post: susanneilund@ljungby.nu
tel.
941 05
E-post: gitte@bakarebo.se
tel.
862 78
E-post: kurt.karlsson@bolmso.se
tel.
941 31
E-post: maria.granlund@ljungby.nu

Kyrklig verksamhet Bolmsö församling augusti
1 aug

tel.
941 56
E-post: rgauffin@hotmail.com
tel.
911 13
E-post: anders.olsson@bolmso.se
tel.
911 22
E-post: fredrik.bjornkvist@omnicab.se
Riktnumret till samtliga är 0372

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Nu efterlyser Sockenrådet gästskribenter till Sockenbladets förstasida!
Skriv en text och skicka den till manus@bolmso.se, eller lägg din text
i sockenrådets brevlåda i Bollsta, så publicerar vi så många vi kan!
Bolmsö Sockenråd har årsmöte den 12 okt kl 19.00 i Sjöviken.
Vi återkommer med mer information om detta i nästa nummer av
sockenbladet.
Ha en fortsatt skön sommar!

Önskar Bolmsö Sockenråd

kl 13.00
kl 16.00

8 aug
12 aug

kl 11.00
kl 19.00

15 aug
19 aug
22 aug
26 aug

kl 18.00
kl 18.00
kl 09.30
kl 14.00

29 aug

kl 11.00

Sommarkyrkan med kyrkogårdsvandring och
café i församlingshemmet.
Musikgudstjänst, Bolmsö kyrka, BirGitta Ed
ström och Swante Bengtsson.
Mässa, Tannåkers kyrka, Gustafsson.
Sommarkyrkan Bolmsö i Perstorpsgården, se
separat annons.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Gustafsson.
Kyrkliga syföreningen startar för hösten.
Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund.
Syföreningsträff för pastoratet i Bolmsö
församlingshem. Gustafsson.
Mässa, Bolmsö kyrka, Bolmblad.
Konfirmandjubileum.

Kyrktaxi
Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933
beställes dagen innan

Välkomna!
Önskar Bolmsö kyrkoråd

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Malin Thestrup, Bolmsö Kyrkby
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tel.
911 85
E-post: manus@bolmso.se
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SOMMARÖPPET
Anettes Antikt & Loppis i Hov
har sommaröppet fyra dagar i veckan:
Måndag, onsdag, fredag och söndag mellan kl. 11-17,
t.o.m. den 15 augusti.

By- och Torpvandringar i Hovs rote
Nu har vi kommit till Hovs rote i vår vandring över ön med By- och Torpvandringar.
Det var två tillfällen planerade, men vi behöver lägga till ytterligare en i augusti, så
vi hoppas många kan komma följande söndagar:
Söndag den 8 augusti kl 14.00
Söndag den 22 augusti kl 14.00
Samling båda gångerna på Bjurka gårdsplan, därifrån samåker eller går vi till de
olika platserna vi skall besöka.
Ta med fikakorgen till eftermiddagsfikat
och kanske en fällbar stol att sitta på vid
genomgångarna.

Välkomna önskar Bolmsö Hembygdsförening

SOMMARKYRKAN PÅ BOLMSÖ
Söndag 1 augusti Bolmsödagen med kyrkan
kl 13.00 Kyrkogårdsvandring med Kenneth Pettersson.
Samling vid kyrkan.
kl 15.00 Kaffe med bonnakringlor i Församlingshemmet. Pris 25 kr.
kl 16.00 Musikgudstjänst med BirGitta och Swante från ”Minns du
sången”. Insamling till deras projekt i Indien.
Torsdag 12 augusti kl 19.00 Perstorpsgården, Bolmsö
Folkmusik i vardagen och hjärtat
Eva Johansson, Skäckarp, berättar och spelar fiol.
Medtag kaffekorg och något att sitta på.

Förutom mängder av möbler finns här glas, porslin och kristall i hela
serviser, men även i enstaka exemplar som kanske saknas hos dig efter
att ha gått i golvet?

Besök oss även under Bolmsödagarna den 31 juli och 1
augusti:
•
•
•
•

Antikt och Kuriosa i Walléns ladugård
Thailändska vårrullar, kaffe, korv med bröd
Turkörning med ardennerhäst
Utställning av veteranfordon och försäljning av veterandelar, nyutvecklad
drivmedelsförstärkare och tvåtaktsolja

• Försäljning av betonggjuten trädgårdskonst
• Försäljning av fiskprodukter från Bolmen Fisk.
• Försäljning av begagnade fiskeredskap
• Information från Bolmens Fiskevårdsområdetsförening
Välkomna
Anette Wallén

Sommarcafé i Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Onsdagar
21 juli, 28 juli, 4 augusti, 11 augusti
Kl 18.30 till 21.30
Vi serverar våfflor
med sylt och grädde.
Välkomna önskar Bolmsö
Bygdegårdsförening

14

3

TACK
Tack till Bolmsö Sockenråd, alla föreningar, företag och andra som
engagerar sig för årets Bolmsödagar och Bolmendagen.

Utomhus BIO
Även i år ordnar Ljungby kommun med Utomhus BIO på landsbygden.
6 augusti ”Bröllopsfotografen” I Hembygdsparken, Tannåker
Filmen visas när mörkret faller, ca 22.00. Fri entré.
Ta med något att sitta på. Köp mat på plats eller ta med picknickkorgen. Filmen visas även vid regn.

Stortvätt
Det går bra att hyra vår stora tvättmaskin och torktumlare som finns i
Bygdegården.
Kontakta Håkan eller Anna-Lena Wiktorsson för bokning och nyckel.
Tel 0372-910 24 eller 070-5591024

TIRAHOLMS FISK
SOMMARPROGRAM 2010
23 juli
Driftwood Company
Återkommer till Tiraholm, de är ju så populära!
Entré 100:30 juli
Small Mistakes
Litet och förvånansvärt okänt band spelar rock n’ roll med svenska texter!
Entré 100:31 juli
Bolmendagen
Aktiviteter runt hela sjön.
Marknad med lokala hantverkare och mycket mer på Tiraholm…
7 augusti
Allsångskväll
Succén fortsätter, nu i nya och större lokaler!
Entré till välgörande ändamål
13 augusti
The Laila Band
Från Fegen ger er sitt egna material
Entré 100:-

Bolmsö Bygdegårdsförening

ByaRock
Tack alla ni som kom när ByaRock turnén var på Bolmsö i juli. Det är
så härligt med en bred publik som sträcker sig över 80 år och alla har
roligt tillsammans.
Islanders håller fanan högt och vi är stolta över er, vi hoppas ni kan
fortsätta att sprida er spelglädje.
Bolmsö Bygdegårdsförening
4

Tel. 0371-640 19 www.tiraholm.se
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Gör ett besök på Eklunds Metall!

Detta händer i Tannåker på Bolmendagen den 31 juli

Eklunds Metall har öppet
lördagen den 31/7 och
söndagen den 1/8 kl. 10.00-17.00

09:30 Tannåkers Diversehandel och Caféet öppnar (öppet till 16:00)
Smaskiga glassar & lite gott för magen serveras till kl 14:00
10:00 Räsers mopperally
11:00 Puben öppnar, lunch serveras mellan
11:00 och 14:00
12:00 Mopperallyts utslagstävling
14:00 Prisutdelning Räsers mopperally
15:00 Fotboll vid Bolmsöskolan
16:00 Affären och puben stänger en stund
16:30 Kyrkbussen kommer till affären (öppen till 19:00)
19:00 Affären och puben öppnar igen,
kvällsaktiviteterna startar.
Inträde: vuxna 50 kr, under 18 = gratis
Drycker och korv serveras i Puben
OBS! Inga drycker får medtagas in på området
20:00 Unga lokala talanger:
The Disco Queens, Claes m fl
21:00 Musik med:
Erucate, HuxFlux®, Traveling Light
Band, Islanders
24:00 Puben stänger

Plats: Lida Bolmsö. Följ skyltning.
* Nu med utökad försäljning av belysning till riktigt bra
"Nettopriser". Endast lördag och söndag.
Made in Bolmsö - Sweden. Flera nya modeller och färger. Se
mer på vår hemsida www.eklundsmetall.se
* Stor försäljning av antikviteter, kuriosa, presentartiklar, loppis, möbler, cyklar mm.
* Thailändsk massage utförs av certifierad massör.
* Smakfulla thailändska rätter erbjuds som t.ex. vårrullar, red
curry, grillad kyckling mm mm
* Försäljning av div. trädgårdsattiraljer, blomster, kryddor mm.
Cafébussen gör ett stopp hos oss på lördagen mellan 14-16.
Välkommen in i bussen och ta en fika.
Owe & Wenche Ståhlenbring sjunger & spelar från klockan
15.00.
VÄLKOMNA!

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Ett stort Grattis till Anders och Irene på deras bröllopsdag. Hoppas att ni får många lyckliga år tillsammans.
Önskar Bolmsö Sockenråd.

Arrangörer:
Tannåker Diversehandel, Kulturakademien, HuxFlux®, Räser.
12
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Sommarkyrka Tannåker 5 - 30 juli
Tannåkers församling inbjuder även denna sommar till traditionsenlig
”Sommarkyrka”. Från måndagen den 5 juli till och med fredagen den 30 juli
hålls församlingshemmet öppet med servering av kaffe och våfflor. Öppettider är måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 11-16. Lunchandakt hålls i kyrkan kl 13.
På torsdagarna är serveringen öppen kl.16-22, dessa torsdagskvällar blir det
också ”Musik i Sommarkväll” kl 19.00.
22 juli kl 19.00
Sven-Åke Fyhrlund gästar oss med några av sina vänner. En mindre körgrupp under ledning av kantor Susanne Hirell svarar för sång och musik, ett
intressant program med sånger ur Elvis stora repertoar.
29 juli kl 19.00
Anna Heverius, Ljungby, och Felix Schwere, Kalmar,
är de sista som medverkar i sommarens musikkvällar.
De bjuder på ett mestadels klassiskt program för
cello, piano och orgel.

Välkommen att ta en fika i cafébussen lördagen den 31 juli!
10.00-12.00 Tallberga. Sång och musik med Agne med flera kl. 11.00.
14.00-16.00. Eklunds metall i Lida. Sång och musik med Wenche och
Ove klockan 15.00.
16.30-18.30. Tannåkers affär. Sång och musik med Agne med flera
klockan 17.00.
20.00-23.00, Färjeläget på Bolmsö. Sång och musik med Agne med
flera. OBS! Förlängt fram till klockan 23.00!
6

Gudstjänster i Jonsboda Missionshus
Söndag
15/8 kl. 09.30 Gudstjänst, Kristina Gustafsson
Sång: Siv Gustafsson, Månadsinsamling
Gemenskapshelg fredag 20/8 – söndag 22/8 på Strandgården,
Halmstad. Kontakt Annelen Uvebrant tel. 0370-45051, 070-287 75 74
Välkomna!
Fotodokumentation 2010
Tannåkers Hembygdsförening har för avsikt att göra en fotodokumentation av år 2010. Vi tänker oss att fotografera
samtliga hus i Tannåkers socken med åretruntboende + alla
som bor i huset.
I mitten an 1970-talet gjordes en torpinventering i Tannåker. Även en
del intervjuer gjordes och alla torpställen markerades med skyltar. Efter stormarna behöver torpplatserna och skyltarna ses över. Vi vill också
sammanställa materialet som arbetades fram vid denna inventering.
Dessutom vill vi komplettera med en del uppgifter.
Målet är att göra ett häfte så att alla kan ta del av arbetet som gjordes
då. Detta arbete kommer att köra igång när vi är klara med
”Fotodokumentation 2010”.
Om du har frågor angående dessa projekt eller har lust att hjälpa till
med något av dem, eller båda, så är du välkommen att ringa Sara på
0372/930 62.
Vi behöver din hjälp, arbetet med fotograferingen kommer att påbörjas i
höst.
Tannåkers Hembygdsförenings styrelse / Sara Karlsson ordf.
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Teaterresa

Lappteknik
Kom och titta på Götas lappteknik
på Bolmsödagarna.

Onsdagen den 4 augusti tar vi en buss till Annies gård i Haverdal och
hålan som utgör scenen där Brockhusengänget ger:

Vi visar gärna er runt bland smådjuren
och kanske gör du ett fynd på
LOPPISEN!
Välkomna till Göta & Thure på Fällan,
Perstorp

Snart startar höstens gympa!
Pilates onsdagen den 1 september kl. 19.30
Grabbgympa söndagen den 5 september kl. 19.00
Aerobics måndagen den 6 september kl. 19.30
Alla pass är i Bolmsöskolans gymnastiksal
Terminen avslutas 15/12 kl.19.00
Du vet väl att du kan prova på 3 gånger gratis!
Välkomna!
Hej! Skulle vilja önska alla en glad sommar och tacka för en trevlig tidning!
Hälsning från Thomas Finnborg i Helsingborg.

Bokbussen kommer!

OBS! Sommartidtabell t.o.m. 31/8

14.45-15.00
15.05-15.20

torsdag 19/8
Östergård
Tjust
Skogshäll
Hölminge

14.10-14.25
14.30-14.45
14.55-15.10
16.00-16.15

Till Bolmsö förskola den 19/8 klockan 13.45-14.00
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LjudLjud- och ljuskurser

Det behövs en introduktion för att få öva i replokalen eller spela in under eget ansvar
och vi kör kurser efter behov.
Medlemsavgift: 100:- för vuxna 50:- för ungdomar
* Roddarkurs, 5 tillfällen
(7-20 år) Bg: 5861-4868
* Replokalsintro, 3 tillfällen
* Studiokurs, 5 tillfällen

Vi hörs och syns!

onsdag 11/8
Skällandsö
Skällandsö/Lunden

Martin Odd har skrivit manus efter Albert Olssons romaner om Sidsela Skaugsdatter
och hennes systrar. Han beskriver pjäsen som ”En dråplig och dramatisk berättelse
om en ung, stark kvinna som utmanar hela den manliga världen i Halland under 1200
-talet. Och vinner!”.
Regi: Kålle Gunnarsson
Musiker: Ann-Louise Liljedahl, Leif Isebring & Stefan Isebring
Medlemspris för biljett och resa är 300:- (över 20 år) och
150:- (ungdomar 10-20 år). Icke-medlemmar betalar 50:- extra.
Boka biljetter hos Eva-Marianne & Jan 0372-931 32 senast 28/7.
Avresa från Kyrkbyn kl 18:15 och påstigning utmed vägen.
_____________________________________________________________

Magnus 0372-94131, 070-2704571, magnus.elisson@ljungby.nu
Irene 0372-91113, 070-6791113, irene@proveus.se
Mats, Alexander, Rosalina, Eva-Marianne, Lotta, Anton,
Solveig
Kolla in hemsidan, http://bolmso.se/
kulturforeningen.php!
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Barnloppis på Bolmsödagarna!
Passa på att fynda kläder, skor, leksaker och spel m.m.
Lördagen den 31 juli i Sjöviken kl: 10:00 - 16:00.

Programblad Bolmsö - Tannåker augusti 2010
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Välkomna önskar Anki och Monica

En hälsning från Kajsa
Jag vill gärna tacka alla som på olika sätt tänkt på mig när jag så plötsligt och oväntat drabbades av en stroke före midsommar. Lycka, som
Anders beskrev så bra i förra sockenbladet, är olika för oss alla, just nu
är Lycka för mig att kunna "bara vara" och känna glädje och njuta av
varje dag (varma som kalla dagar).
Till promenadgänget: Börja ni promenera i augusti om ni känner för
det, så hänger jag på med nya krafter i september.
"Framtiden är den enda tid i livet som går att påverka."
Kajsa i Bollsta.

Kom och lyssna till
BirGitta och Swante, kända från
programmen ”Minns du sången”.
I samband med Bolmsödagarna,
söndagen den 1 augusti klockan 16.00
i Bolmsö Kyrka
Sångarduon BirGitta Edström och Swante Bengtsson har turnerat tillsammans sedan mitten av 70-talet. Deras många resor har fört dem runt hela världen och många skiftande miljöer. De har faktiskt sjungit på över 20 språk, som
nu senast vid deras besök i Indien, på Telugu, ett av de många lokala språk
som talas i södra Indien.
BirGitta & Swante har också hunnit med att ge ut ett 15-tal skivproduktioner
med andlig sång och musik.
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09.30
10.00
13.00
15.00
16.00
18.15
18.30
22.00
11.00
14.00
18.30
19.00
09.30
12.00
18.00
18.00
09.30
14.00
14.00
11.00
18.00

Gudstjänst, Gustafsson. Tannåkers Kyrka
-16.00. Bolmsödagarna, SE SEPARATA ANNONSER
Kyrkogårdsvandring, Bolmsö Kyrkogård
Kaffe med kringlor, Bolmsö Församlingshem
Musikgudstjänst, Bolmsö Kyrka
Teaterresa, Kulturföreningen
Sommarcafé, Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Utomhusbio, Tannåkers Hembygdspark
Mässa, Gustafsson. Tannåkers Kyrka
By– och Torpvandring, Hovs Rote
Sommarcafé, Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Sommarkyrkan på Bolmsö, Perstorpsgården Bolmsö
Resa till Danmark för alla Bolmsöbor, arr. Bolmsö Sockenråd
Gudstjänst, Jonsboda Missionshus. Kristina Gustafsson
MANUSSTOPP SOCKENBLADET
Gudstjänst, Gustafsson. Bolmsö Kyrka
Kyrkliga syföreningen startar
Mässa, Eklund. Tannåkers Kyrka
By– och Torpvandring, Hovs Rote
Syföreningsträff, Bolmsö Församlingshem
Mässa, Bolmblad, Bolmsö Kyrka. Konfirmandjubileum.
Gudstjänst, Gustafsson. Tannåkers Kyrka

Ny redaktör för Bolmsö Sockenblad!
Det har varit mycket roligt och lärorikt att få sammanställa Bolmsö
Sockenblad under ett antal år, men nu är det dags för mig att lämna över ansvaret. Eftersom jag är en ”inflyttad Bolmsöbo” (för fem år sedan) har jag i och med
sockenbladet fått lära känna alla engagerade människor som månad efter månad
har lämnat in manus, bl.a. från alla mycket aktiva föreningar! Tack för all trevlig
korrespondens!
Jag vill också tacka Bolmsö Sockenråd och redaktörerna för Tannåkers sockenblad för ett mycket gott och trevligt samarbete!
Ha en fortsatt skön sommar!
Malin Thestrup

Ny redaktör för Bolmsö Sockenblad från och med nästa nummer är Susanne
Lööw, Hornstrand Bolmsö.
Precis som vanligt ska du fortsätta att lämna manus till manus@bolmso.se eller lämna handskrivna manus i brevlådan i Bollsta (Bolmsö Sockenblad) eller brevlådan i Tannåkers Diversehandel (Tannåkers Sockenblad). Gäller både Tannåkers– o Bolmsö sockenblad.
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