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
OBS! den 9 juli klockan 12.00
(Annars är manusstopp alltid
den 15:e varje månad)

Bolmsö Sockenråd

Bolmsö Sockenblad
är tryckt hos

Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i Bollsta märkt ”sockenblad” eller
e-postas till manus@bolmso.se

Bolmsö Sockenblad nr 266 Utgivare: Bolmsö sockenråd

BOLMSÖ SOCKENBLAD
NR 266 JULI 2010
Vad är lycka?
Jag har varit deltagare i de filosofiska caféer som arrangerats nu några lördagar. Ett av dem
ställde frågan - vad är lycka? Det kom fram en del olika förslag på vad lycka är och framförallt att lycka kan betyda olika saker för olika människor. Vid flera tillfällen efter detta
filosofiska café har jag fortsatt fundera över detta och inser att min lycka består av faktorer
som dels är av grundläggande karaktär dels faktorer som har lite olika betydelse beroende
på de omständigheter som råder.
Största delen av min lycka genereras av familjen, släkten, goda vänner och en möjlighet till
försörjning som är rolig och utvecklande . Jag är också mycket lycklig att kunna bo som jag
gör och för att vi fått köpa huset (tack Erika och Lasse). Jag har ju fått goda grannar på köpet också (ni andra i Hov också). Lite förenklat betraktar jag detta som grundpelarna i min
lycka och det är faktorer som jag till mycket stor del också kan påverka själv.
"Omständighetsfaktorerna" i min lycka är bl.a. de omständigheter vi förvaltar och påverkar
tillsammans - t ex bygdegården, hembygdsgården, Perstorpsgården, fotbollsplanen, kyrkorna och all annan föreningsverksamhet. Att fått vara delaktig i att vi blivit utvalda till Årets
bygdegård bidrar ganska mycket just nu. Att vi har ett, för det mesta, väl fungerande bredband känns också som att det fyller på men de två viktigaste "omständighetsfaktorerna" är
skolan och affären. Om vi skulle bli utan någon av dem skulle det nog påverka min lycka
negativt ganska rejält ett bra tag.
Skolan är till 100% beroende av att det görs nya Bolmsö- och Tannåkersbor och det kommer
jag nog inte att direkt påverka mer. Det jag och likasinnade dock kan hjälpas åt med i detta
fallet är att se till så att de som ska göra dem vill och får möjlighet att bo och trivas här.
Affären bidrar just nu ganska mycket till min känsla av lycka. Man möts alltid av glad personal och träffar alltid någon man kan byta några ord med. Att åka ner en lördag och ta en fika
är också en riktig höjdare. En del av mitt arbete utförs med hjälp av dator och internetanslutning så det har också gjorts i affären några gånger. Just affären är den omständigheten ni
bäst kan hjälpa till att bidra till min lycka (och förhoppningsvis er egen). Jag och Irene handlar redan så mycket vi kan i affären så det är svårt för oss att påverka mer.
Jag vill då alltså avsluta med att be er att tänka på min och er egen lycka - påverka det ni
kan påverka d.v.s. engagera er i något ni känner för, gör barn och handla i affären så kommer allas vår lycka att bli total.
Anders i Hov
I förra numret av sockenbladet efterlyste vi gästskribeter till framsidan av
sockenbladet. Med stor glädje kunde vi konstatera att en skribent från Granholmsvägen anammat vår uppmaning och lämnat ett bidrag i brevlådan i
Bollsta. Hans alster publiceras på nästa månads sockenblad!
Men vi behöver fler skribenter. Lämna ditt bidrag i brevlådan i Bollsta eller eposta det till manus@bolmso.se. Märk ditt bidrag med ”text till framsidan av
sockenbladet”.

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

Kyrklig verksamhet Bolmsö församling juli 2010

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

4 juli
11 juli
15 juli

kl 09.30
kl 09.15
kl 17.00

18 juli
25 juli

kl 18.00
kl 09.15

Mässa, Tannåkers kyrka, Eklund.
Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund.
Resa med Sommarkyrkan Bolmsö, se separat
annons.
Mässa, Tannåkers kyrka, Petersson.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Gustafsson.

Riktnumret till samtliga är 0372

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Vi vill gärna att alla sommargäster ska känna sig välkomna till Bolmsö, och delar därför ut detta nummer av Sockenbladet till både fastboende och sommargäster. Hoppas att ni alla får en riktigt skön sommar!

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

Välkomna!
Önskar Bolmsö kyrkoråd

Sommargäster som önskar läsa bladet även fortsättningsvis kan göra
det elektroniskt, antingen via www.bolmso.se eller som e-post. Anmäl
i så fall till webmaster@bolmso.se.
Nu efterlyser Sockenrådet gästskribenter till Sockenbladets förstasida!
Skriv en text och skicka den till manus@bolmso.se, så publicerar vi så
många vi kan!

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Malin Thestrup, Bolmsö Kyrkby
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tel.
911 85
E-post: manus@bolmso.se
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BOCKJAKTSARRENDE SÖKES

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.

Fyra danska erfarna jägare önskar arrendera bockjakt på Bolmsö eller
i Tannåker i augusti 2010. Mot god betalning.
Har du lämpligt område, vänligen kontakta Walter på tele. 940 49 för
mer information.

SOMMARKYRKAN PÅ BOLMSÖ
Onsdag 30 juni kl 19.00, Sjöviken, Bolmsö
Önskesångernas kväll
Lars-Uno Åkesson, Wenche och Ove Stålenbring m.fl. underhåller med sång och musik, samtidigt som du har möjlighet att köpa
våfflor med kaffe.
Om du vill höra din önskesång, lägg en lapp i brevlådan inne i Bolmsö
kyrka senast 20 juni.
Torsdag 15 juli kl 17.00, Avresa från Bolmsö kyrka
Möt kvinnorna med stort M
Vi tar bussen från kyrkan och åker för att träffa Marianne, Märta och
Maria. Priset för resan är 80 kr och då ingår bussen och fika. Barn o
ungdom 30 kr.
Påstigning kan ske längs vägen mellan Bolmsö kyrka och affären i
Tannåker.
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 Svante 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 30 juni, 7 juli, 14 juli,
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
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NÄSTA MANUSSTOPP DEN 9 JULI
För att augustinumret av sockenbladet ska hinna tryckas och delas ut innan
den 1 augusti måste vi ha ditt manus senast den 9 juli, detta p.g.a. semesterledighet vid tryckeriet.
Maila ditt manus till manus@bolmso.se, eller lägg det i någon av sockenbladets brevlådor i Bollsta (Bolmsö sockenblad) eller Tannåkers affär
(Tannåkers sockenblad)!

Påminnelse ang. strandnära lägen!
Som ni säkert vet har Ljungby kommun tagit fram ett förslag till ett
tillägg till den befintliga översiktsplanen som behandlar strandnära lägen. Det innebär i korthet att det ska bli lättare att få bygga intill sjön
Bolmen på vissa ställen.
Upplysningar lämnas av Ljungby kommuns
planhandläggare Ulla Gunnarsson
Tel. 0372-78 92 68. Hon kan skicka blankett för ifyllandet.

Glad sommar önskar
Sockenbladets redaktörer

Har ni några synpunkter som ni vill framföra så måste ni personligen
göra det senast den 13 augusti.

Bröllopsfest

Sommarhälsningar
Tannåkers sockenråd

Ni som vill fira med oss är välkomna till
Sjöviken den 24 juli kl 17:00.
Vad gäller presenter så har vi saker så det räcker men reslusten är stor.
Inbjudan sker endast på detta vis och vi behöver veta om ni kommer senast
fredagen den 16 juli. Ring eller sms:a: 91113, 0709-775031, 070-6791113

Irene & Anders
P.S. Små barn är en gudagåva men på vår bröllopsfest
är det bäst att de får vara hemma med barnvakten. DS.

Bokbussen kommer!

Framtida boende i Bolmenbygden!
Plan- och bygglagen är ändrad och bygglov närmare stranden
än 200 m, kan inte längre beviljas.”Lucktomter” eller väg innanför strandskyddslinjen har tidigare varit grund för dispens,
men inte med den nya lagen. Storstadsperspektiv har fått gehör
och km2 blir lamslagna!
Vi kan agera genom att peka ut mark för att kunna bygga i framtiden och få
dessa områden markerade för framtida bebyggelse i översiktplanen. Ljungby
kommun håller på att revidera planen och vi ska lämna in en stor karta över
Bolmenbygden med markerade områden som förslag.

Vid tryckning av detta sockenblad hade Ljungby
Kommun ännu inte publicerat bokbussens turlista
för sommaren (sommartidtabellen).

Kom till Sjöviken och tyck till måndagen den 5 juli kl 19.00!

För att veta när bokbussen kommer till en hållplats nära dig kan
du ringa till Ljungby Kommuns bokbuss på telefonnummer
0372-78 92 06 eller 0733-73 92 06.
Eller besök www.ljungby.se/bibliotek/bokbussen

Välkomna!

4

Det gäller barn, barnbarn och framtida invånare som ska göra Bolmenbygden
levande. Det handlar inte om privata stränder utan att kunna ha en zon tillgänglig närmast stranden men inte nödvändigtvis 200 m. Detta är sista mötet innan vi
lämnar in kartan som gemensamt förslag från Tannåker och Bolmsö.

Irene Olofsson, 911 13, Eva-Marianne Malmborg, 931 32
Anders Jannesson, 941 28, Håkan Wiktorsson, 910 24
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ByaRock
Under året satsar kommunen på nya kulturutbud på olika platser i kommunen. ByaRock är ett av dessa projekt.
ByaRock är ett arrangemang för att visa upp den mångfald av unga band som spelar
olika typer av musik i Ljungby kommun och det kommer att bli tre olika konserter:
tisdag den 6/7 i Ryssby, torsdag 8/7 på Bolmsö och fredag 9/7 i Angelstad.
Torsdagen den 8/7 ger ByaRock konsert på Bolmsö, platsen är Bolmsö Bygdegård
Sjöviken. OBS! Konserten är utomhus.
Kl 19 till 23 får vi höra olika ungdomsband från Ljungby kommun spela varierande
musik. Har du tillgång till dator så kommer det att finnas mer information om de
olika banden på Ljungby kommuns hemsida.
Banden som spelar på Bolmsö är:
19.00 Black Nürses
20.00 Islanders
21.00 Graceful Motion
22.00 Mcpieass
Fri entré. Drogfritt arrangemang.
Bygdegårdsföreningen kommer att sälja korv och hamburgare mm.
Bolmsö Bygdegårdsförening

Tack
alla ni som hjälpte till att ordna med midsommarfesten i Bolmsö Hembygdspark.
Bolmsö Hembygdsförening

Tack Gitte och Tage för en dejlig fest i Bakarebo!
Fantastiska kockar från Danmark serverade oss god
mat och en pipeline från Danmark såg till att vi fick
god öl. Tack än en gång från grannarna i Tjust och
Bakarebo!
Tack Bolmsö skolas personal och elever för en
härlig termin och för att jag blivit så väl mottagen
av er alla. Ha en fin sommar.
Vi ses till hösten! /Ulla

”Ära vare Gud i Höjden – Detta har jag gjort i slöjden”
Under Bolmsödagarna kommer det att finnas en utställning i Bolmsö Hembygdspark
som visar skolslöjdalster under ett antal årtionden.
Har du saker du gjort i slöjden som vi får låna?
Hör av dig till någon i styrelsen:
Solveig Carlsson, Håringe 0372-910 00, solveig.carlsson@bolmso.se
Eva Johansson, Kyrkbyn, 0372-91028, kgj@ljungby.nu
Kenneth Petersson, Brogård, 0372-91071
Olle Josefsson, Perstorp, 0372-91155, 070-2730445
Anna-Lena Wiktorsson, Boo, 0372-91024, anna-lena.wiktorsson@bolmso.se
Britta Kristiansson, Hov, 0372-91050
Kurt Karlsson, Granholmsvägen, 0372-862 78, kurt.karlsson@bolmso.se
Helén Johansson, Lida, 0372-94149, helen.bengt@gamma.telenordia.se
Rolf Nilsson, Kärragård, 0372-94136, 070-6662026

Utomhus BIO
Även i år ordnar Ljungby kommun med Utomhus BIO på landsbygden.
Här är årets spelplatser och tider:
29 juli ”Den bästa sommaren” Ryssbygården, Ryssby
30 juli ”Sommaren med Göran” Lingvallen, Södra Ljunga
6 augusti ”Bröllopsfotografen” Hembygdsparken, Tannåker
Filmerna visas när mörkret faller, ca 22.00. Fri entré.
Ta med något att sitta på. Köp mat på plats eller ta med picknickkorgen.
Filmerna visas även vid regn.

Hus önskas långtidshyras av skötsam
barnfamilj, minst 4 rum, på Bolmsö.
Tel:035-92071 Mob: 0739 43 95 93

Bolmsö Hembygdsförening
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TANNÅKERS DIVERSEHANDEL OCH CAFÉ
Sommar & sol!
Välkomna till oss i Tannåkers Diversehandel.
Våra öppettider i sommar är
Måndag - fredag 09.30 - 19.00
Lördag - söndag 09.30 - 16.00
Våra sommartider gäller från
söndag 20 juni.
Caféet har samma tider som
butiken.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Familjen Söderberg
med personal
VARUHEMUTKÖRNING
Varuhemutkörning är en service som vänder sig till alla som av en
eller annan anledning inte själva kan ta sig till butiken.
Tjänsten är kostnadsfri för Dig som kund.
Vi kör ut tisdagar & torsdagar och vill ha Din beställning dagen före
leverans.
Hör gärna av Dig till butiken 0372-930 40 eller till Barbro Söderberg
0708-753 423 för mer information.
Välkommen!

TIRAHOLMS FISK
SOMMARPROGRAM 2010
2 juli
Driftwood Company
Bröderna Kabell intar scenen och spelar bluegrass, irländskt och eget material!
Entré 100:9 juli
Beatles Boys
Bjuder på sköna bitar från 60-talsfavortierna
Entré 100:16 juli
Blues Beggars
Från Unnaryd ger er bland annat bluesmusik!
Entré 100:23 juli
Driftwood Company
Återkommer till Tiraholm, de är ju så populära!
Entré 100:30 julio
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:-

Tel. 0371-640 19 www.tiraholm.se
6
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Gör ett besök på Eklunds Metall!
Eklunds Metall har öppet
lördagen den 31/7 och
söndagen den 1/8 kl. 10.00-17.00
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.

Detta händer i Tannåker på Bolmendagen den 31 juli
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

VÄLKOMNA!
ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
SLÄPP IN VÅRSOLEN MED RENA FÖNSTER!
GLASKLAR FÖNTERPUTS
-din lokala fönterputsare

14

0739-439593
www.glasklarputs.com

Arrangörer:
Tannåker Diversehandel, Kulturakademien, HuxFlux®, Räser.
7

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.
8 juli kl 19.00
”Vilken värld det ska bli” är titeln på sommarens första program. Medverkar
gör Sofia Wolmesjö, Sandsbro, med sång. För ackompanjemanget på piano
svarar Sven Torstensson, Ingelstad.
Denna kväll får vi finstämda exempel på många sånger ur vår svenska
visskatt.
15 juli kl 19.00
Trubaduren Jan Grundberg, Ryssby, sjunger under rubriken ”Sånger och visor i sommarkväll”. Det blir musik både av Taube,
Vreeswijk, Afzelius och af Klintberg. Dessutom framför Jan några egna tonsättningar av
dikter i detta lättlyssnade program.
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.
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Gudstjänster i Jonsboda Missionshus
Lördag
3/7, kl. 19.00 Bön och lovsång, Kristina Gustafsson
Söndag
18/7, kl. 10.00 Gudstjänst, Mark Munro
Välkomna!
Pingstkyrkan Tannåker
Under juli månad tar vi en paus och önskar alla en härlig sommar.
Missa inte cafébussen på Bolmendagen den 31 juli och kom och lyssna till
BirGitta och Swante i Bolmsö kyrka klockan 16.00 den 1 augusti!

LASSE BERGHAGEN
kommer till Odensjös Hembygdspark söndagen den 18 juli kl
15.00 och bjuder på en konsert och allsång i den vackra parken.
Serveringen av våfflor kompletteras med ett utbud av smörgås, korv och lite
annat smått och gott (öppet från kl. 14.00).
Förköp kommer att säljas på Turistbyråerna i Ljungby och Halmstad, ICA i
Lidhult samt en del andra affärer i omgivningarna.
Biljettpris 175 kr vid förköp, vid entrén
säljs biljetterna för 200 kr. Upp till 15 år
fritt inträde! (Begränsat antal biljetter).
För mer information ring gärna
Hembygdsföreningens ordförande Henrik
Fahlén 0738-20 70 79

Med vänlig hälsning
Odensjö Hembygdsförening
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Lappteknik
Kom och titta på Götas lappteknik
på Bolmsödagarna.

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

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

By och Torpvandringar i Hovs rote
Nu har vi kommit till Hovs rote i vår vandring över ön med
By- och Torpvandringar.
Två tillfällen är planerade (blir vi ej klara får det kanske bli en
extra gång)
Söndag den 4 juli kl 14.00
Söndag den 8 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.
Vid första samlingen skall
resultatet av förra årets
vandring i Bollsta rote presenteras.
Välkomna önskar
Bolmsö
Hembygdsförening

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.
_____________________________________________________________

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!
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

Bolmenbygdens
kulturförening

Kolla in hemsidan, http://bolmso.se/
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Bolmsö – Årets Bygdegård
Nu har Bolmsö Bygdegårdsförening varit i Vimmerby på Bygdegårdarnas Förbundsstämma och fått mottaga vårt pris och folkets hyllningar….
Gruppen Islanders var med och gjorde en bejublad spelning i Tuna Bygdegård.
Har ni tillgång till Facebook så finns det bilder under Bolmsö Bygdegårds sida.
Bilder finns också på Bygdegårdarnas hemsida
http://www.bygdegardarna.se/2008/stamma2010/stamma2010.html
Tuna Bygdegård har lagt ut bilder på
http://www.klubben.se/TUNA_BYGDEGARD/3743-bilder.html
I Sjöviken kan ni se en utställning av olika tidningsurklipp, där finns också den tavla
vi fick i Vimmerby med motiveringen samt även en tavla från Torsö bygdegård som
fick utmärkelsen året innan.
Vi har också klarat Bygdegårdarnas krav för Miljödiplom vilket nu också finns på
plats i lokalen.
Tack för all uppskattning vi har fått under senaste månaden och speciellt tack till er
som hade möjlighet att följa med till Vimmerby, det gjorde stort intryck att vi var ett
sådant härligt gäng där.
Bolmsö Bygdegårdsförening

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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Programblad Bolmsö - Tannåker juli 2010
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Bön & lovsång, Kristina Gustavsson, Jonsboda Missionshus
Mässa, Tannåkers Kyrka, Eklund
By- och torpvandring i Hov
Möte i Sjöviken, ang. Framtida boende
Start, Tannåkers sommarkyrka
Sommarcafé, Sjöviken
Byarock, Sjöviken
Sommarkyrka, Musik i sommarkväll, Tannåker
Manusstopp sockenbladen - obs! TIDIGT DATUM!
Mässa, Bolmsö Kyrka, Eklund
Sommarcafé, Sjöviken
Resa med sommarkyrkan, Bolmsö
Sommarkyrka, Musik i sommarkväll, Tannåker
Gudstjänst, Mark Munro, Jonsboda Missionshus
Mässa, Tannåkers Kyrka, Petersson
Sommarcafé, Sjöviken
Sommarkyrka, Musik i sommarkväll, Tannåker
Bröllopsfest, Irene & Anders, Sjöviken
Gudstjänst, Bolmsö Kyrka, Gustafsson
Sommarcafé, Sjöviken
Sommarkyrka, Musik i sommarkväll, Tannåker
Bolmen- och Bolmsödagarna - SE SEPARATA ANNONSER!

INFORMATION FRÅN TANNÅKERS BYGDEGÅRDSFÖRENING
Tannåkers Bygdegårdförening vill tacka er alla som har ställt upp före,
under och efter loppisen som var den 13/6. Tack till alla som fixat fikat,
packat upp, sponsrat lotterivinster och perenna växter, städat o skyltat.
Tack till alla ni som stått hela dagen och sålt alla grejor och tack till dig
som var och handlade.
Nu är det Bolmendagen snart och vi ämnar ha loppis igen, hjälp oss med
nya grejor! Ring Birgit Eklund 0370-45126 eller Karl-Johan Kårhammer
0370-45190, vi kommer och hämtar!
Snart ska vi ha en skrotinsamling i bygdegården, har du något liggandes
som du vill bli av med, ring ovanstående telenummer så kommer vi och
hämtar.
TACK! Trevlig sommar
önskar Styrelsen i Tannåkers bygdegård
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