BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 338 JULI 2016
Bolmsöbor,
Som Bolmsö Sockenråd ser vi två stora uppgifter som aldrig får
släppas utom synhåll. Det ena är bevarandet och upprustningen av
skolan på Bolmsö, det andra är att vi skall försöka behålla affären i
Tannåker. Skolan är alltid hotad, det går inte ett år utan direkta
eller indirekta attacker. De värsta attackerna är de indirekta, exempelvis att man underlåter att underhålla lokalerna, eller att man
inte finner behöriga lärare till skolan. Dessa indirekta attacker,
medvetna eller ej, ställer skolan på Bolmsö i dålig dager, vilket
självklart underlättar en framtida stängning.
Vi arbetar dock inte bara med försvaret av öns framtid, vi arbetar
också med trivselfrämjande. En uppskattad aktivitet som vi återupptar i år är den årliga Danmarksresan. Se mer om detta på annan
plats. Men tänk inte för länge, först till kvarn…
På årsmötet togs ett principbeslut om att Sockenrådet skall verka
för att underlätta kontakterna mellan företagare på Bolmsö. I beslutet ingår också att de som går och tänker på att starta ett företag skulle kunna träffa befintliga företagare för råd och idéutbyten.
Formen för detta skall vara högst informell. Tanken är att ha ett
möte inklusive en pytt eller ärtsoppa en gång i månaden och på
känt Bolmsömanér låta snacket gå. Vi är lite osäkra på behovet,
men kommer att testa en gång i höst. Om intresset räcker till så kör
vi. Bolmsö är en ö med mycken företagsamhet, men det är inte säkert att detta är rätt sätt.
Vi har haft sommar i 6 veckor nu (16/6). För mycket sol och torka
för lantbrukarna. Maken till knottår får man leta efter, vad detta
nu beror på? Det borde ju vara tvärtom. Mördarsniglarna har haft
det svårt och vi lider med dem.
Vi går nu in i juli med både semester, Bolmendagar etc. Hoppas att
alla får en riktig god och skön sommar. Njut den så länge den varar.
Bolmsö Sockenråd genom Claes i Ängarna

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
Bolmsö Sockenråd önskar er alla en trevlig sommar.
Vi återkommer med mer
information i nästa blad.

TANNÅKERS
SOMMARKYRKA
Öppen 13.00 - 18.00
måndag, tisdag, onsdag, fredag
torsdagar 16.00 - 22.00
Välkommen till sommarcafé i Tannåkers
församlingshem med servering av kaffe,
våfflor, hembakade bullar och kakor.
I församlingshemmet visas hantverk och fotoutställning med gamla
bilder från Tannåkersbygden. Det finns möjlighet att köpa rättvisemärkta produkter. Varje torsdagskväll bjuds på musik i sommarkväll
kl 19.00 i kyrkan, med följande program:
7 juli

Fresh Air från Anderstorp sjunger och spelar under
ledning av Susanne Hirell.
14 juli Anna Heverius, Kungälv och Maria Andersson, Örebro sjunger och spelar ”Musik av oändlig nåd”.
21 juli Börje Axelsson och Göran Svensson, Lagan sjunger blandade
visor och sånger.
28 juli Karolina Svensson, Tannåker och Mari Gustavsson, kantor i
pastoratet sjunger Kärlekstoner i sommarkväll.
4 aug

Bolmsö Sockenråd
Redaktör för Bolmsö sockenblad
Sara Karlsson, Tannåker Klockaregård 2
sara.karlsson@ljungby.nu
0703 44 61 05
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Tre generationer Tägil. Nils, dottern Ingela och hennes dotter
Minna från Göteborg sjunger klassiska örhängen och gömda
musikskatter.
VARMT VÄLKOMNA !
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Fiberinformation Tannåker
Det är Ljungby Energis förhoppning att,
under juli månad, få ut ett avtalsförslag
på fiberanslutning till alla i Tannåker som
gjort en intresseanmälan.
Priset för anslutning kommer att bli 14.900 kr,
då ingår all utrustning samt grävning fram till
tomtgräns. Mer detaljer kommer att stå i informationen från Ljungby Energi.
Vi är ju beviljade 5,7 miljoner kr i bidrag från Jordbruksverket, vilket är 60%
av totalkostnaden. Den totala investeringskostnaden blir då 9,5 miljoner kr.
Vi har i nuläget cirka 110 intresseanmälningar, vilket ger en kostnad på cirka
86.000 kr per anslutning. Av detta betalar varje anslutning 14.900 kr själv.
Detta innebär ett bidrag på 71.100 kr / abonnent.
När ni väl har fått avtalsförslaget är det viktigt att ni skickar in det snarast
möjligt. Skulle det bli så att många av intresseanmälningarna drar sig ur, kan
det äventyra hela projektet, då vi inte kommer upp i den anslutningsgrad som
Jordbruksverket kräver.
Är det något ni undrar över får ni gärna ringa 0370 / 450 45 Jan-Erik.
/ Fibergruppen

Välkomna tillbaka till Tannåkers fritidsgård
fredagen 26/8 2016 kl 18-21.
Då är det även dags för medlemsavgiften på 50 kr.
Ha en skön sommar Sven / Peter

Öppettider i
Perstorpsgården, 2016.

Naturtomt till salu
2100 m2, belägen i Tannåker, 200 m från sjön Bolmen.

Vi har söndagsöppet varje söndag i juli
mellan kl 14:00 – 17:00

Sommaröppet ti-fre under tiden
5 juli – 5 aug, kl 10:00 – 14:00

Tel: 0730490713
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Makiko i Stapeled
Berättelser från Bolmsö
Hemma hos Makiko och Mats i
Stapeled är det full aktivitet både
inne och ute. Ute är de igång med
att bygga det andra stora växthuset
och en bit bort hörs deras gotlandsfår bräka. Lille Agust håller på att
lära sig gå och tar sig fram överallt
på altanen där vi sitter och pratar.
Makiko har nyligen börjat jobba
igen efter mammaledigheten i Värnamo med ensamkommande flyktingbarn och Mats är pappaledig.
Mats har ett eventbolag som anordnar motorcykelturer.
- Jag är född i Japans tredje största
stad, Nagoya, börjar Makiko berätta. Mina två systrar bor kvar där.
När jag var 19 år flyttade jag till
Tokyo och började studera historia
på ett universitet. Jag började sedan
jobba som programmerare och år
1997 kom Mats till Japan för att
resa runt. Vi var brevkompisar och
han visste att det var svårt att träffa
folk i Japan så jag guidade runt honom i Tokyo. Sen slutade jag jobba
och började resa runt i världen och
då träffades vi igen i Thailand. Jag
reste runt själv och Mats reste också själv. Mats åkte hem till Sverige
igen och jag reste vidare till Karibiska öarna och Brasilien innan jag
kom till Sverige för första gången i
augusti år 1998. När jag kom till
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Bolmsö och hälsade på för första
gången tyckte jag det var hemskt.
Här fanns inga människor och man
hörde ingenting, bara vinden som
blåste. Det kändes väldigt konstigt.
Vi bodde i en lägenhet i Ljungby
men jag trivdes inte där. Här är folk
så blyga och tysta jämfört med i
andra länder. När jag var i Brasilien
var människor så öppna och glada.
- Men japaner är rätt lika svenskar
på vissa sätt, flikar Mats in.
- Jo, fast japaner är mer nyfikna på
andra människor, fortsätter Makiko.
Här var så kallt och mörkt också!
Det började snöa och snön låg kvar
ända från oktober. Så jag bestämde
mig för att resa vidare. Jag reste till
Tyskland, Turkiet, Malaysia och
sen kom jag till Japan. Resan tog ett
år. Jag och Mats hade brevkontakt.
Jag började jobba i Japan på Vodafone med teknisk marknadsföring i
två år. Mats kom och hälsade på
några gånger. Han fick praktik på
ett japanskt hotell och bodde några
månader i Japan.
- Vi gifte oss år 2002 i Teleborgs
slottsruin i Växjö. Jag hade släktingar från Japan som kom och de
tyckte att det inte fanns något att
göra här. Men när vi gifte oss var
det rätt mycket aktiviteter och vi
åkte runt och visade dem mycket.
Jag flyttade till Ljungby år 2003

och då var jag 32 år. Vi bodde då i
en etta i Ljungby på Harabergsgatan. Jag började på SFI och läste ett
år och sen började jag läsa kurser i
Växjö, bland annat Svenska med
akademisk bakgrund. År 2005 började jag jobba på Bolmsö camping
med att städa. Samtidigt fick jag
jobb på hemtjänsten i Lagan som
timvikarie. Det var roligt! Det var
nytt för mig att lära mig hur de
gamla bor. Jag kunde till exempel
inte bädda. Det hade jag aldrig
gjort! Det var mycket petigt hur de
äldre ville ha det och hur man skulle vika täcket.
- Det var nog ungefär motsvarande
som det var att göra lumpen med
alla rutiner, säger Mats och skrattar.
- År 2005, sommaren efter Gudrun,
flyttade vi till Bolmsö till Mats föräldrahem, fortsätter Makiko. Jag
tyckte inte om att flytta hit då. Jag
tog körkort för det var ett måste.

odling. År 2008 fick vi Isabella så
jag var mammaledig i ett år och sedan fortsatte jag att studera i Alnarp. Då bodde jag och Isabella i
Lomma i veckorna.
- Du får ju säga att du gick på universitetet samtidigt som prinsen
också, säger Mats.
- Ja, just det, utbrister Makiko. Carl
-Filip läste till Lantmästare. Jag
brukade se honom på biblioteket
med kompisar och någon vakt. I en
kurs jag läste som handlade om
energi på landsbygden så berättade
prinsen om sin gård. Det var spännande! Jag blev färdig år 2010 och
kom hem till Bolmsö och började
odla grönsaker på riktigt år 2011.
Då hade jag inget växthus. Jag odlade mycket matpumpa. Jag kunde
skörda 500kg! Matpumpa är väldigt
vanlig i Asien men inte här i Sverige. Jag kunde inte sälja allt så jag
fick slänga runt 400kg! Jag fick tänka om vilka grönsaker jag kunde
sälja. Ett år senare byggde vi växthus och började odla tomater.

- Jag började fundera på att odla
grönsaker för här fanns så mycket
åkermark. Det var så att min pappa
odlade grönsaker i Nagoya och jag
tyckte det var så roligt. Han odlade
bland annat gurka, tomater och bönor.

- Idag har jag ekologisk odling av
bland annat tomat, gurka, sallad,
bönor, sockerärter, aubergine och
kryddor. Bara slå en signal innan så
är det bara att komma och handla.
Det är mycket turister som köper
grönsaker och även grannar. Jag är
med i Lokal mat i Sunnerbo där
man bland annat har Saluhall på
Gästgivaregården i Ljungby en
gång i månaden. Jag säljer även

- År 2007 började jag läsa till trädgårdsingenjör i Alnarp på Lantbruksuniversitet. Det var tufft! Jag
veckopendlade och åkte hit på fredagen och tillbaka till skolan tidigt
på måndagen. Utbildningen var på
två år. Jag gick en inriktning mot
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grönsaker till en gårdsbutik i Värnamo och till en kompis som har
café i Alvesta nära stationen. På
vintern är det lugnare i två månader
men sen i februari börjar jag igen
med att odla chili.
- Jag har varit tillbaka några gånger
i Japan sedan jag flyttade till Bolmsö. Det är mest för Isabellas skull.
Hon har prövat på dagis i Japan i en
månad. Jag försöker prata japanska
med henne hemma och lära henne
skriva på japanska så hon kan prata
med sina släktingar i Japan.

Sedan fortsätter vi prata om lite allt
möjligt. Bland annat om att ha djur
hemma som man inte kan åka ifrån.
- Det är samma som att odla grönsaker, säger Mats. Dem kan man inte
heller åka ifrån på sommaren.
- Nu känns det mycket bra att bo
här på Bolmsö och jag kan inte tänka mig att bo någon annanstans,
avslutar Makiko.
Tack Makiko och även Mats för det
ni har berättat!

Familjen Jonsson

Foto: Britta Johansson

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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Nu gräver vi ner fiber på Bolmsö!
Startsträckan var kort när IP-Only och Bolmsö Fiber fick besked om EUbidraget. Det är IP-Onlys dotterbolag byNet som ansvarar för själva grävprojektet och de har skrivit avtal med Lagadalens Maskiner, Lagan, och JTD, Jims
TeleData, Ljungby. JTD, Jim Rosenvang har också fått uppdraget från byNet
att ansvara för projektering och att leda projektet.
Anslutningskostnaden är 7 900 kr och betalas först då nätet är i funktion,
besiktigat och godkänt. Målsättningen är att vi skall ha ett driftsatt fibernät
på Bolmsö under december i år.
Alla fastigheter som anmält fiberanslutning till Bolmsö Fiber senast 2016-06
-10 kommer att anslutas. De som därefter önskar beställa fiberanslutning
skall kontakta IP-Only Småland för att erhålla pris.
Fiberslang till obebyggda tomter grävs normalt sett fram till tomt- eller fastighetsgräns. När och hur fibern skall blåsas in och driftsättas jobbar vi med
just nu för att få en bra och praktisk lösning.
Inför grävningen i varje område eller by skickar vi ut allmän information
samt hur grävning på egen tomt ska göras. Grävning på egen tomt kan också
beställas, se vår hemsida eller kontakta områdesansvarig. Om ni gräver själva finns fiberslang att hämta hos föreningen och grävningen ska vara gjord
innan entreprenören gräver i området. Märk ut ledningar, täckdiken osv.
som ni känner till på er mark för att underlätta för entreprenören och minska risken för skador eller avbrott.
Grävning kan pågå mellan kl. 05–19 på vardagar. Planerad semester är vecka
29-31 men tomtgrävning kan förekomma under perioden.
Vi ser fram emot ett bra samarbete med alla under fiberbygget och vi kommer att göra vårt bästa för att ni ska bli nöjda.
Styrelsen
Bolmsö Fiber ekonomisk förening

Följ projektet på vår bolmsofiber.se
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Bolmsö Hembygdsförening
Bolmsö för hundra år sedan
Under 2016 firar Sveriges Hembygdsförbund 100 år och i samband med det
gör Hembygdsföreningar i hela Sverige olika aktiviteter för att uppmärksamma 100 årsjubileumet.
På Bolmsö gäller lördagen den 17 september i Bolmsö Bygdegård Sjöviken.
Vårt tema på denna dag är ”Bolmsö för 100 år sedan” och vi ber härmed er
läsare av Sockenbladet om hjälp.
Har ni berättelser, dagböcker eller liknande från början av 1900-talet som vi
kan få låna? Eller något annat som ni tycker passar att ha med en sådan här
dag.
Kontakta snarast någon av oss i styrelsen av Bolmsö Hembygdsförening:
Anna-Lena Wiktorsson, Boo, 0372-910 24
Britta Kristiansson, Hov, 0372-910 50
Eva Johansson, Kyrkbyn Solsätra, 0372-910 28
Helen Johansson, Lida, 0372-94149
Helge Grahnquist, Hassle, 070-645 28 25
Kenneth Pettersson, Brogård, 0372-910 71
Olle Josefsson, Perstorp, 0371-911 55
Rolf Nilsson, Kärragård, 076-7794136
Solveig Carlsson, Håringe, 0372-91000
Eller maila oss på hembygd@bolmso.se
Bolmsö Hembygdsförening

070 31 34 702

Bygdens Fotvård
Vid affären i Tannåker
finns jag 1:a onsdagen i månaden som är helgfri
mellan 14.00—18.00
Andra ställen jag besöker är bl.a. Vittaryd Dannäs och Gavlö
Jag gör även hembesök
Pris 470 kr, 500 kr vid hembesök (Obs! fel priser i majbladet)
Ring för att få hjälp med dina besvär
eller bara för en stunds ompyssling!

Välkommen
070 31 34 702

Bygdens Fotvård

Gudrun Johansson
bygdensfotvard.se

Bolmendagen 2016
Bolmsö bygdegård Sjöviken 11-18
Ett samarbete mellan Sjöriket AB som arrangerar triathlon, Bygdegårdsföreningen som serverar mat och fika samt Kulturföreningen som presenterar
lokala förmågor på scenen.

TACK
Vårt varmaste tack till alla ni som hjälp till att det nu är ett nytt fint
sticketak på ladugården i Bolmsö Hembygdspark
Bolmsö bygdegårdsförening

Tack till alla som var med och hjälpte till med årets Midsommarfest
och som kom och deltog på festen
Bolmsö Hembygdsförening
hembygd@bolmso.se
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Bolmendagen 2016

Programblad juli 2016

30 juli är det dags för Bolmendagen 2016.
Här blir det aktiviteter runt hela sjön Bolmen.
Besök hembygdsparker, gårdsbutiker, våffelcafé,
loppis och mycket mer.
Det finns något för hela familjen!
Programmet publiceras senare.
(www.visitljungby.se/se/evenemang)
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Jonsboda missionsförsamling,
Grillkväll i Hölminge
Pingstkyrkan, Tommy Ström
Högmässa, Bolmsö kyrka
Våffelcafé, Bolmsö bygdegård
Fresh Air, Tannåkers kyrka
Jonsboda missionshus, Gudstjänst
Våffelcafé, Bolmsö bygdegård
Musik av oändlig nåd, Tannåkers kyrka
Manusstopp sockenbladet
Sommarkyrka Näset Bolmsö
Högmässa, Tannåkers kyrka
Jonsboda missionshus, Gudstjänst
Våffelcafé, Bolmsö bygdegård
Musik i sommarkväll, Tannåker
Pingstkyrkan, Kjell Ström
Högmässa, Bolmsö kyrka
Våffelcafé, Bolmsö bygdegård
Kärlekstoner i sommarkväll, Tannåkers kyrka
Jam Session, Perstorpsgården
Bolmendagen, aktiviteter runt sjön Bolmen
Jonsboda missionshus, Gudstjänst
Högmässa, Tannåkers kyrka

Bolmsö Bygdegård
Sjöviken
Den sista juli 2016 avslutas vårt Boverksprojekt som vi jobbat med under två
år. Vi skall sedan göra besiktningar och slutredovisa till Boverket under augusti månad.

JAM SESSION I PERSTORP!
Det mycket uppskattade musikjammet arrangeras för 4:e gången den
29 juli 2016 med början kl. 17:00 i Perstorpsgården på Bolmsö. Improvisera och samspela med andra musiker eller bara kom och njut av musiken i det fria!

Det har blivit så fantastiskt fint på alla sätt och vis, nya lokaler, miljö och
kostnadsbesparingar mm.
Tack för allt engagemang, ideellt arbete, skänkta pengar och virke, företag
som sponsrat och hjälpt till på olika sätt.
Mycket uthyrt men det finns vissa luckor så vill ni boka hör av er till Solveig
Carlsson 0372-91000 eller bygdegarden@bolmso.se
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Invigning har vi informerat om tidigare att det blir lördag 24 september
Tack för det ekonomiska stöd som ges till bygdegårdsföreningen.
Vi har både bankgiro 893-5157 och Swish 123 281 71 53.
Märk med ”Det stora bygdegårdslyftet”.
Vill du bli medlem i Bolmsö Bygdegårdsförening.
Betala 100:- per person till bankgiro 893-5157 och ange namn samt personnummer på alla som vill bli medlemmar.

rg !

Alla med instrument och sångröst är välkomna att improvisera till ett
tight och inkört kompband.
Inget bidrag är för dåligt, våga utmana dig själv!

Bolmsö Bygdegårdsförening
bygdegarden@bolmso.se

[djämm säshen]
Onsdag 6/7– 31/8– 28/9– 26/10–23/11– 21/12

Torsdag 25/8– 22/9– 20/10– 17/11– 15/12

Tannåker/affär

Färle

14.40 - 14.55

Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

15.00 - 15.30
15.45 - 16.00
16.35 - 16.50
16.55 - 17.10
17.15 - 17.30

15.10—15.25

Skällandsö
15.45—16.00
Flahult
16.40—17.00
Torsdag 11/8- 8/9- 6/10- 3/11- 1/12
Hölminge
14.35 - 14.50
Stapeled
15.30 - 15.45
Skogshäll
15.50 - 16.05

14

Inge Palm
Mats Öberg
Kjell Persson
Henry Tidstrand
Nico Fleuren

Välkomna!
15

BOLMENDAGEN 30 juli
Hembygdsföreningen kommer att hålla öppet i Hembygdsparken, det
kommer att serveras nygräddade våfflor, stugorna kommer att vara öppna. Ni
är välkomna och se det nylagda sticketaket på ladugården och om det går som
planerat kommer stickehyveln att vara i hembygdsparken då och vi skall förhoppningsvis kunna visa hur det går till att hyvla takstickor.
Kom och hjälp till att ställa i ordning i hembygdsparken fredag 29/7
kl 14.00
Vill du hjälpa till att servera våfflor eller visa stugorna i hembygdsparken så
säg till Solveig Carlsson 0372-91000 eller maila till hembygd@bolmso.se
Bolmsö Bygdegård Sjöviken kommer att vara öppen och ni är välkomna och
se våra lokaler. Det kommer att vara matservering och samarrangemang med
Bolmenbygdens Kulturförening och Sjöriket Triathlon. Se annons på annan
plats i bladet.
Vill du hjälpa till att servera i bygdegården denna dag så säg till Solveig
Carlsson 0372-91000 eller maila till bygdegarden@bolmso.se
Föreningar eller företag på orten som vill visa upp sig har möjlighet att göra
detta i Bolmsö Bygdegård Sjöviken på Bolmendagen. Kontakta i så fall Solveig Carlsson 0372-91000 eller maila till bygdegarden@bolmso.se

Bolmsö Hembygdsförening och Bolmsö Bygdegårdsförening

Ekologiska och KRAV- godkända grönsaker säljas
hemma i Stapeled och hos Annettes Antik & Loppis i
Hov på Bolmsö. Dessutom tar vi emot beställningar.
Välkomna!
Juli
Kryddor växter, Olika sorters Sallad, Zucchini,
Gurka, Tomat, Vitlök, Broccoli m.m.
Kontakt: Makiko Jonsson, Stapeled1 ,341 93 Bolmsö
Tfn: 0372 80 159
Mob: 070 8574 315
greenmaki@hotmail.com

Information angående fiskekortsförsäljning
skötselområde 2 Bolmsö-Tannåker

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

Följande säljer fiskekort:

Affären i Tannåker

Antikt och Loppis i Hov, må-on-fr och söndagar 11:00-17:00

Susanne Lööw Hornstrand 0707-338833

Bolmendagen 30/7
Metartävling vid bron
för unga och gamla 09.00-11.00
Fina priser
Styrelsen skötselområde 2
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Resa till Danmark för alla Tannåker- och Bolmsöbor!

Bolmendagen 30/7
kl. 10-18

Loppis i Tannåkers bygdegård!
Förutom att fynda får du möjlighet till
en god fika med hembakat.
Har du missat att boka bord?
Kontakta Birgit Eklund
tel 0738-118951
senast 15/7.

Missa inte att anmäla er till årets bussresa till Danmark, lördagen
den 27 augusti! Då åker vi med buss till Louisiana, Bakkens tivoli och
Danmarks Akvarium ”Den Blå Planet”. Man får välja vilket av dessa
resmål man vill besöka, eller om man själv vill ta sig in till Köpenhamn
med kollektivtrafik, men till slut samlas vi alla på Bakkens tivoli för
gemensam hemfärd. En härlig heldag med god gemenskap!
Vilka får följa med? Alla Tannåker- och Bolmsöbor – ung som gammal!

Vad kostar det? 250 kr för vuxna, gratis för barn upp till 15 år.
Hur anmäler man sig? Betala in avgiften till bankgiro 5850-5959 och
ange namn på de som ska följa med (även barnen). Anmäl dig senast
den 15 augusti men gärna så snart som möjligt– vid platsbrist gäller
”först till kvarn”
Glöm inte att ta med passet!

Åsarnas bgf i Tannåker

TRIATHLON
Bolmendagen 30/7-2016
Information och anmälan:
www.sjoriket.com

PROGRAM, ca tider
07.00 Avresa från Bolmsö kyrkby, vid församlingshemmet. Påstigning
längs vägen från kyrkbyn till Tannåkers diversehandel.
09.30-10.00 Färja Helsingborg- Helsingør
10.00 Möjlighet att stanna i Helsingør för dem som önskar.
10.15-12.00 Besök på ett shoppingcenter, då man kan shoppa eller äta
medhavd matsäck. Här finns även möjlighet att ta ut kontanter.
12.00 Upphämtning av dem som stannat i Helsingør och sedan avresa
mot Louisiana och Bakken via Strandvejen
12.30 Möjlighet att stanna vid Louisiana för dem som önskar.
12.45 Möjlighet att stanna vid Bakkens tivoli för dem som önskar
vara där hela kvällen.
13.30 Danmarks akvarium ”Den Blå Planet”
16.00 Avresa från ”Den Blå Planet” tillbaka till Bakken.
17.00 Upphämtning av dem som varit på Louisiana för transport till
Bakken.
19.00 Gemensam avresa från Bakken
22-22.30 Hemma på Bolmsö igen
Välkomna!
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Aktiviteter för
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Månadsmöte
5 september kl 18-20 Bolmsö församlingshem
Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe
Vi planerar för Bössinsamlingen och Auktionen
AKTUELLT
Bolmendagen
Kom och köp lotter i vårt brödlotteri. Lotterna kostar 10 kr för 4 lotter.
Vi finns i Hov i det lilla lusthuset.
Bössinsamling
Under september månad får du ett besök av en av våra rödakorsare.
Snälla se till att du har kontanter hemma.
Auktion
Datum för auktionen blir den 19 november i Sjöviken
Anteckna detta datum i din kalender

Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?
Fredag 15 juli,
kl. 18.00

Afton vid Bolmen
Mats Öberg m.fl.
Plats: Näset, medtag kaffekorg och stol

Tisdag 2 augusti,
kl. 18.00

Sångarglädje i kyrkan
Torkel Selin
Plats: Bolmsö kyrka

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. Om du
redan är medlem kan fler i familjen bli medlemmar för 125 kr/person om ni
har samma adress.
Ring ordf. Birgitta W 070-2691129
eller gå in på redcross.se
OBS! Glöm inte skriva in att du vill vara med i Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets

Grävarbete utföres
med minigrävare
Leif Bjurka
070-5301313
Innehar f-skattebevis

VÄLKOMNA
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Gudstjänster i Jonsboda Missionshus juli 2016
lö 2 18:30 Grillkväll hos Kristina och Mats Svensson i Hölminge.
Tag med egen grillmat.
sö 10 10:00 Gudstjänst. Linda Andersson. Nattvard.
Tag med fikakorg
.

Kyrkligt program
3

18:00

Högmässa, Bolmsö, Fyrlund

sö 17 18:00 Gudstjänst Linda Andersson
Sång: Mikael Svensson och Linda Johansson

7

19:00

Fresh Air, Tannåker

14

19:00

Anna Heverius och Maria Andersson, Tannåker

sö 31 18:00 Gudstjänst Mark Munro

17

11:00

Högmässa, Tannåker, K Pettersson

21

19:00

Börje Axelsson och Göran Svensson, Tannåker

Tannåkers Pingstkyrka juli 2016

24

18:00

Högmässa, Bolmsö, K Pettersson

sön 3

16:00 Tommy Ström

28

19:00

Karolina Svensson och Marie Gustavsson

sön 24

16:00 Kjell Ström

31

18:00

Högmässa, Tannåker, K Pettersson

sön 31

18:00 Gudstjänst i Jonsboda missionshus, Mark Munro

4/8

19:00

Tre generationer Tägil, Tannåker

Alla hjärtligt välkomna på Gudstjänsterna

Varmt välkomna till samlingarna!

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

TANNÅKERS
SOMMARKYRKA

ETT STORT TACK!
Till er alla som ställde upp på fixardagen och
såg till att vi fick så mycket gjort.
Styrelsen
Åsarnas bgf i Tannåker
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Öppen 13.00 - 18.00
måndag, tisdag, onsdag, fredag
torsdagar 16.00 - 22.00
Välkommen till sommarcafé i Tannåkers församlingshem
med servering av kaffe, våfflor, hembakade bullar och
kakor. I församlingshemmet visas hantverk och fotoutställning med gamla bilder från Tannåkersbygden.
Varje torsdagskväll bjuds på musik i sommarkväll
kl 19.00 i kyrkan.
23

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 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!
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 338. Utgivare: Bolmsö sockenråd

