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NÄSTA MANUSSTOPP
15 juli 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!
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BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 314 JULI 2014

Vi är Bolmsö Sockenråd
Ordförande
Susanne Ingemarsson, Lunnagård
Sekreterare
Maria Granlund, Bollstad Fällan

tel.
941 41
E-post: susanneilund@bolmso.se
tel.
941 31
E-post: maria.granlund@ljungby.nu

Kassör
Claes Gauffin, Ängarna
Ledamot
Anders Olsson, Hov
Ledamot
Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn
Ledamot
Mattias Bjurka

tel.
941 56
E-post: cgauffin@live.com
tel.
911 13
E-post: anders.olsson@proveus.se
tel.
911 22
E-post: fredrik.bjornkvist@omnicab.se
tel.
070 955 7398
E-post: bjurka-mattias@hotmail.com
Riktnumret till samtliga är 0372

Bolmsö och Tannåkers församlingar juli
3

19.00 Sommarkyrkan, Elviskväll med Fresh Air, Tannåkers

kyrka, Fyhrlund.
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Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Gästskribenter till bladet är mycket välkomna – skicka ert inlägg till
manus@bolmso.se eller lägg i sockenrådets brevlåda i Bollstad. Inlägg til
Sockenbladet får gärna vära gjort i pdf., eller annat format men måste
också vare bifogat i word eller som vanlig e-post. Om du vil have bilder
eller annat måste det bifogas som jpg-fil. Tack
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09.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fyhrlund.
19.00 Musik i sommarkväll, sång och musik Sara Lindahl.

Tannåker
12

12.00 Dopgudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund
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11.00 Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund.
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19.00 Musik i sommarkväll, sång och musik Mari

Gustavsson och Matilda Karlsson. Tannåker
19

18.00 Helgmålsbön, Bolmsö kyrka, Kjell Petersson.

24

19.00 Musik i sommarkväll, Tre generationer Tägil, Nils-

Ingela-Minna. Tannåker

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Tage Larsen, Bakarebo

tel. 941 05
E-post: manus@bolmso.se
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09.30 Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund.
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19.00 Sommarkyrkan, Anna Svensson och Jan-Erik Svensson

sjunger och spelar. Bolmsö
31

19.00 Musik i sommarkväll med Jazz i Baljan.
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För kyrkskjuts ring pastorsexpditionen, tel 0372-358 50

HURRA !
Gudstjänster i Jonsboda Missionshus
Sön 6 juli

kl. 18.00 Gudstjänst, Linda Andersson.
Musik Bertil Jensen m.fl.

sön 13 juli

kl. 10.00 Gudstjänst, Mark Munro
Nattvard

Alla hjärtligt välkomna till Gudstjänsterna

Skänka skog/träd

Nu har både Ljungby kommun och Boverket beviljat pengar för att
renovera och bygga till Bolmsö bygdegård!
Det är väldigt härligt att den framtidstro som finns här också har
uppmuntrats av andra. Bidraget från Ljungby kommun och Boverket
innebär att 80% av byggkostnaden kommer efter slutbesiktning att
utbetalas till föreningen. Detta innebär att föreningen skall få fram 20%
i kapital eller eget arbete eller lån för finansieringen tills besiktningen
är klar.
Arbetet kommer att påbörjas i höst och målet är att så lite som möjligt
påverkar de befintliga lokalerna så att vi kan ha uthyrt och egna
arrangemang under tiden. Bygget kommer att ske på norra gaveln
vilket innebär att parkeringsutrymmet på den sidan kommer att vara
begränsat.

För att ytterligare stärka kassan i Bolmsö Bygdegårdsförening inför
den kommande om och tillbyggnaden så vill vi fråga om det finns
intresse om att skänka virke till föreningen.

Nu behöver vi alla de ideella krafter som finns och den sponsring som
är möjlig för att klara våra 20% av byggkostnaden.
Vi kommer att informera i Sockenbladet löpande om vad som sker.

Med tanke på skadeingrepp och annat under sommaren är planen att
avverka till hösten.

Kontakta oss om du kan hjälpa till:
Anders Johnsson, Perstorp, 0372-91018, 070-64 91018
Anders Olsson, Hov, 0372-91113, anders.olsson@proveus.se
Bernt Andersson, Håringe, 0372-91135, bernt.a@bolmso.se
Emelie Bjurka, Granholmsvägen, 070-955 73 91,

Men vi önskar gärna veta redan nu om det är någon av er läsare av
Sockenbladet som vill hjälpa föreningen genom att skänka skog/träd.
Kontakta i så fall någon av följande:
Anders Johnsson, Perstorp, 0372-91018, 070-070-64 91018
Håkan Wiktorsson, Boo, 0372-91024, 070-55 91024
Jonny Palm, Perstorp, 0372-91023, 070-66 77 915
Bolmsö Bygdegårdsförening
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emelie.bjurka@gmail.com

Gunvor Andersson, Bjurkaberg, 0372-91153, gunvor.andersson@ljungby.se
Håkan Wiktorsson, Boo, 0372-91024, hakan.wiktorsson@bolmso.se
Jonny Palm, Perstorp, 0372-91023, 070-66 77 915
Solveig Carlsson, Håringe 0372-910 00, solveig.carlsson@bolmso.se
Tommy Björkman, Nedregård, 070-5497400
Bolmsö Bygdegårdsförening
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MUSIKGLÄDJE!
REPRIS AV SUCCEN I FJOR

BOLMSÖMÄSTERSKAP
GOLF
TISDAG 15 JULI
LAGAN GK

Det ordnas Jam-Session den 25/7 kl. 1800 i Perstorpsgården, Bolmsö
för musikanter och sångare och alla andre som gillar eller ogillar musik

SLAGGOLF
Alla fast/sommarboende på Bolmsö

Medtag fika-korg e. dyl.

Anmälningsavgift 50:-- + greenfee
Första start 9.00

Entré: Gärna en pilsner till musikanterna.
Komp till musikanterna kommer att finnas.
Damma av ditt instrument eller din sångröst och kom!
Har du någon svår låt som vi skal kompa så forvarna gärna husbandet.
Christer Sjögren kommer inte!
Välkomna
Inge Palm – Mats Öberg – Kjell PerssonHenry Tidstrand - Nico Fleuren

Pris i klass A, Hc 0-18
Pris i klass B, Hc 18,1-36
Pris bästa dam
Anmälan till Bruno Edgarsson
070/3191020, 0372/91020
senast 13/7
Bolmsöligan hälsar

VÄLKOMNA
4

21

Fiberkabel.
Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Bolmendagen
Vi säljer lotter i Hov, vinster är hembakat bröd
Lottpris 10 kr/4 lotter
Matpaket till Syrien
Vi tackar för pengar som inkommit. Vi kan nu skicka pengar
till ytterligare 3 matpaket till 3 familjer som räcker i en månad.
Balkan
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets har från de pengar som kretsen får
behålla av medlemsavgifterna, skickat 5000 kr till Balkan

Månadsmöte
1 september i Bolmsö församlingshem
Medtag kopp och dopp, så brygger vi kaffe
Vi planerar inför bössinsamlingen

Varmt välkomna!
Styrelsen/ordföranden
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Just nu har vi legat lite lågt med fiberkabel, för det har varit så mycket
annat som kommit i vägen, men till hösten räknar vi med att försöka att
komma i gång med det om det finns folk runt omkring i vår bygd som
är intresserade av att få in kabel i sina hus. Det finns mycket fördelar
med fiberkabel som jag ser det och en fördel det är att om vi skall ha en
levande landsbygd och kunna lita på att all tele och data
kommunikation skall fungera utan problem, som jag ser det så är det
trådar som fungera bäst. Problemet med trådlöst är att ju mer som
skaffa sig trådlöst är att utrymmet i luften blir mindre och där med
sämre datakommunikation. Vårt nuvarande kopparkabelsystem sluta
att underhållas 2015 alltså det är bara 12 månader eller 1 år kvar tills
det sluta att underhållas. Vi har inte råd med att ha osäkra telefon och
dataförbindelse. Vi måste ha något nytt. Vill vi ha trådlös telefon? Jag
prata med en del i telefon som har trådlöst och ibland är det väldigt
dålig teleförbindelse så man hör inte allt som sägs i telefonen. Om vi
inte tror på trådlöst så måst vi ha fiber annars klarar vi oss inte här ute
på landsbygden. Med landsbygdsbidraget har vi nu möjlighet att få
jämförbara kostnader för fiber som de som bor i tätorter.
Men ska det gå att genomföra gäller det att så många som möjligt är
med. Då ställer vi för upp bygdens fortlevnad och får dessutom en rad
personliga fördelar. Vi får ta en engångskostnad i samma
storleksordning som de som bor i tätort, men vi får lägre kostnader för
varje månad för telefon och data. Det kan handla om en eller ett par
hundralappar per månad. Våra hus blir mer attraktiva och värdet på
våra fastigheter blir högre. Inte minst försäkra vi oss om att kunna
utnyttja de senaste framstegen inom de digitala välfärdstjänsterna något
som man bl.a håller på att testa i Växjö kommun. Även
sommarstugeägarna som är intresserade av att få fiberkabel till sina
sommarstugor kan höra av sig till mig. En fiberanslutning är den
modernaste tekniken för digital kommunikation med i princip
obegränsad kapacitet.
Mvh Bernt Gustafsson
Ps. Maila gärna till mig om era synpunkter, mail adressen är
sivobernt@dannas.se D.s
5

Facebooksida och Hemsidan.
Nu kommer vi att stänga ner hemsidan och allt kommer att gå via
facebook sidan. Är det någon som vill komma med något inlägg eller
komentera något som vi gör inom sockenrådet så är ni välkomna med
det på facebook.
Även sockenbladen kommer att läggas ut på facebooksidan.
Ni kan söka på Tannåker sockenråd.
Mvh Styrelsen för Tannåker sockenrtåd

Bokbussen kommer!
Torsdag 3/7
Färle

1440—1455

Granholmsvägen

15.00—15.30

Håringe

15.45—16.00

Bolmsö kyrkby

16.35—16.50

Perstorp

16.55—17.10

Österås

17.15—17.30

Torsdagen 3 juli
Kl. 19.00

Plats: Tannåker kyrka

Söndagen 27 juli
Kl. 19.00
Hantverk och Loppis
Lördag
26.07 1000 – 1700
Söndag
27.07 1000 – 1700
Hos Göta Pettersson
Göta
Marianne
Ann-Christine
6

Lappteknik
Tygklädda lådor
Virkning och Stickning

Elviskväll i Tannåker
Fresh Air, Anderstorp
kaffeservering
Sång och musik i Bolmsö
kyrka
Jan-Erik Svensson
ochAnna Svensson
Plats: Bolmsö kyrka

Torsdagen 7 augusti Allsång på Loen
Kl. 18.00
Hux Flux
Plats: Hugoa loe, Kärragård
Medtag kaffekorg

VÄLKOMNA
19

Scoutläger.

Här är ett gäng scouter från Jonsboda scoutkår samlade.
Dom var på scoutläger i Tuna vid Ryssbysjöns strand över
Kristihimmelfärshelgen.
Vädret hade dom verkligen med sig, för det var både bad och
gemensamma stunder med allihopa som var där,
Det var ca:250 st från hela norra småland och även från Västra
Götalands län.
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Bolmendagen/dagarna 26-27 Juli

Bolmsö Hembygdsförening 70 år
1944 bildades Bolmsö Hembygdsförening
och därmed firar föreningen 70 års jubileum
i år och uppmärksammar detta på olika sätt.

Välkomna till Eklunds Metall på Bolmsö den 26-27 Juli.
Vi har öppet 10-17 och kan i år erbjuda följande:
Försäljning av belysning som Taklampor, Fönsterlampor, Väggarma tur, Tavelbelysning, Takpendlar,
Ljuslyktor mm
Loppis, Kuriosa, Antikt, Gammalt & Nytt
Bolmenmålarna visar upp sina vackra målningar
Försäljning av ekologiska grönsaker & kryddor
Servering av Thailändsk mat, kaffe, våfflor, hembakat
Bolmenfisk erbjuder försäljning av fisk
Försäljning av trädgårdsprodukter i armeringsjärn,
mattor, fågelholkar, trädgårdsmöbler, kvastar, fågelbad
mm










Plats: Lida Bolmsö (Följ skyltarna)
För mer info: 070-5633294 eller info@eklundsmetall.se
Varmt Välkomna
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

Lördag 26 juli kl 10-17 är det
Bolmendagen. Då är det öppet i stugorna i
hembygdsparken och det serveras våfflor till
fikat.
Någon utställning planeras också i
hembygdsparken.
Torsdag 31 juli 19.00 görs en extra Filmvisning av några av de
hembygdsfilmer som visats tidigare i år.
Plats: Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Söndag 31 augusti kl 14.00 planeras en Kyrkogårdsvandring på
temat ”Bolmsö Hembygdsförening” på Bolmsö kyrkogård. Samling
vid församlingshemmet. Medtag fikakorg.
Lördag 13 september kommer det att vara Jubileumsaktivitet i
Sjöviken, det är samma datum som föreningen bildades. Mer om
detta i senare Sockenblad.
Varmt välkomna till våra arrangemang

Ett stort TACK vill jag ge till scoutledarna i Jonsboda som tar så god
hand om scouterna. Ni är guld värda!
Lägret i Ryssby var en mycket uppskattad avslutning på terminen!
/ Marie
8
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Lördag 5 juli
Ljungby kommun har under de senaste
Åren avsatt medel för ”Kultur på
Landsbygd” i samarbete med
bygdegårdsföreningarna. I år heter
satsningen ”Annorlunda Film” och
innebär filmförevisning på olika teman
på ett antal orter i kommunen
Lördagen den 5 juli kommer filmen
Monica Z att visa i Bolmsö Bygdegård
Sjöviken.
Innan filmen är det lite mingel med
grillmat och förhoppningsvis livemusik
Efter filmen spelar Bluenecks!
Från kl 17.00 finns det grillade hamburgare och korv att köpa.
Det är fritt fram för besökarna att ta med sig instrument och spela
live innan filmen.
Kl 19.30 visas filmen Monica Z inne i Sjöviken
Kl 22.00 spelar Bluenecks på Sjövikens scen
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Tack till berörda i Bollsta Bryggteam.
Tack för den trevliga festen då föreningen firade 10 år. För god mat
och det trevliga sång-och musikinslaget
De som arbetat i det tysta med tältuppsättning m m förtjänar också vår
uppskattning.
Vi tackar varandra för den goa gemenskapen i den ljuva sommarkvällen.
Sjönära gäster

Ombud för
beställningsstopp tisdag kl 12.00,
hämtning fredag

Helgen 14-15 Juni var det fotbollsläger på Bolmsö.
Det var full aktivitet i på och runt fotbollsplan med övernattning lördag
till söndag i skolans gymnastiksal.
Lägret avslutades med match mot Guddarp. Laget från Bolmsö vann
matchen.

Affären i Tannåker

För de yngre var det endagarsläger som varade hela Söndagen.
Ett stort tack till Karl-johan Kårhammer, Ronny och Annika Fornander

Förutom dagligvaror har vi även receptfria läkemedel, bensin, diesel,
fiskekort till försäljning, samt ett Café där vi serverar lunch, fika m.m.
Vi har även kanoter och cyklar till försäljning och för uthyrning.
Varmt VÄLKOMNA till Affären i Tannåker!
Önskar Lotte o Gert med personal

Tel: 0372-930 40
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Våffelcafé

Skolavslutning.

Välkomna till Bolmsö Bygdegård sommaren 2014

Vi som var med på skolavslutningen i Bolmsö kyrka, fick vara ned om
något väldigt fint och det var när skolungdomarna och förskolebarnen
var med och sjöng dom fina sommarpsalmerna och sen tågade ut för att
ha ett långt och härligt sommarlov som dom verkligen behöver. Bra
jobbat alla skolbarn och skolpersonal.

Våffelservering
Onsdagskvällar
25 juni, 2 juli, 9 juli, 16 juli, 23 juli, 30 juli,
6 augusti, 13 augusti
Öppet kl 18.30 till 21:00
Vi serverar våfflor med sylt och grädde.
Välkomna önskar Bolmsö Bygdegårdsförening
Telefon till Bygdegården: 0372-911 50
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Ekologiska och KRAV- godkända grönsaker säljas
hemma i Stapeled och hos Annettes Antik & Lopps i
Hov på Bolmsö. Dessutom tar vi emot beställningar.

Välkomna!
Juli
Zucchini, Gurka, Tomat, Paprika, Vitlök, Örter,
Chilli, Sallad och m.m.
Kontakt:
Makiko Jonsson
Stapeled1 ,341 93 Bolmsö
Tfn: 0372 80 159 Mob: 070 8574 315
11

Programblad Bolmsö juli 2014

Programblad Bolmsö juli 2014

ons

2

1830

Våffelcafé i Sjöviken

lör

tors

3

1900

Sommarkyrka - Tannåker Kyrka

Sön

lör

5

1700

Monica Z - Film i Sjöviken

mån

Sön

6

0930

Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fyhrlund

ons

1545

Teaterkören rep i Sjöviken

tors

1800

Gudstjänst - Jonsboda

19

1800

Helgmålsbön, Bolmsö kyrka, Kjell Petersson

20

1545

Teaterkören rep i Sjöviken

21

1830

Planeringsmöte Bolmendagen - Tannåkers

23

1830

Våffelcafé i Sjöviken

24

Fibernät - Informationsmöte i Sjöviken
1900

Musik i sommarkväll, Tannåker

ons

9

1830

Våffelcafé i Sjöviken

fre

25

1800

Jam-Session - Perstorpsgården,

tors

10

1900

Musik i sommarkväll, sång och musik Sara

lör

26

Hantverk och Loppis-Perstorp Fällan

lör

12

1200

Dopgudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund

Sön

13

1000

Gudstjänst - Jonsboda

1100

Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund

1000 1700
1000 1700
1000 1700

1545

Teaterkören rep i Sjöviken
Senaste anmälan til GOLF

mån

14

1830

Planeringsmöte Bolmendagen - Tannåkers af-

tis

15

0900

GOLF Bolmsömästerskap

1200

MANUSSTOPP

1800

Kulturföreningen styrelsesmöte -Sjöviken

1830

Våffelcafé i Sjöviken

ons

tors

16

17

Fibernät - Informationsmöte
1900

12

Musik i sommarkväll, Tannåker

Eklunds Metal - Bolmendagen
Bolmendagen i Hembygdsparken
Röde Korset -lotteri - Hov

Sön

ons
tors
lör

27

0930

27

1000 1700
1000 1700
1545

Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Eklund
Hantverk och Loppis-Perstorp Fällan
Eklunds Metal - Bolmendagen
Teaterkören rep i Sjöviken

1900

Sommarkyrka - Bolmsö Kyrka

30

1830

Våffelcafé i Sjöviken

31

1900

Visning av Hembygdsfilm i Sjöviken

1900

Musik i sommarkväll med Jazz i Baljan

2. aug 1800

Jazz i Baljen, Önskekonsert, Sjöviken
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