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Resa till Danmark för alla Tannåker- och Bolmsöbor!
TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad

Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
Bolmsö Sockenråd

NÄSTA MANUSSTOPP
15 Juni 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!

Bolmsö Sockenblad
är tryckt hos

Nu är det dags igen! Boka in lördagen den 20 augusti för årets resa
till Danmark. Vi åker från Bolmsö kyrkby kl. 07.00 med påstigning
längs vägen från kyrkbyn till Tannåkers diversehandel. Sedan styr
vi mot Helsingborg och tar färjan över till Helsingör. Precis som tidigare år kommer vi besöka ett shoppingcenter utanför Helsingör,
men i år finns också möjlighet att istället stanna inne i Helsingör för
de som vill. Ca kl 12.00 åker vi vidare mot Louisiana och Bakkens
tivoli via Strandvejen. Man kan välja om man vill stiga av vid
Louisiana och vara där en stund innan man åker till Bakken, eller
om man vill åka direkt till Bakken och vara där hela tiden. Louisiana
har öppet till kl. 18, men vi bestämmer en tid då bussen hämtar på
Louisiana för transport till Bakken. De som hellre vill ta sig till
Köpenhamns centrum och kanske Tivoli eller Ströget får själva ta
sig dit med kollektivtrafik. Vi samlas för gemensam avresa från
Bakken kl. 19.00 och är hemma på Bolmsö ca. 22.30.
I år arrangeras resan av Bolmsö och Tannåkers Sockenråd
gemensamt, och vänder sig till alla Tannåker- och Bolmsöbor som
är intresserade av en trevlig dag i god gemenskap. Alltså för alla
åldrar, ung som gammal. De vuxna får betala 250 kr per person
för resan men barn upp till 15 år åker gratis. De som flyttat till
Bolmsö efter förra resan (aug 2010 och framåt) och anmäler sig,
kommer att få åka med GRATIS! På detta sätt vill Bolmsö
Sockenråd hälsa alla nyinflyttade lite extra välkomna till Bolmsö.
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 söndag den 14 augusti. Vid
eventuell platsbrist gäller ”först till kvarn”, så vänta inte utan
anmäl Dig så snart som möjligt!
Välkomna!

Bolmsö Sockenblad nr 277 Utgivare: Bolmsö sockenråd

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

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
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
Missa inte årets bussresa till Danmark den 20 Augusti.
Anmälan senast 15. Augusti.
Ny telefonkatolog, skicka dina uppgifter till telefonkatalog@bolmso.se
eller per telefon till Anders Olsson 911 13
Sockenrådet efterlyser föreningar som vill vara gästskribent till
Sockenbladets förstasida.
Berätta om föreningen och skicka till manus@bolmso.se.
Er berättelse kommer på förstasidan i båda Bolmsö och
Tannåkers blad.

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Susanne Lööw, Hornstrand
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tel. 911 01
E-post: manus@bolmso.se

Bolmsö församling
Gudstjänster
2 juni

kl 08.00

5 juni
12 juni
13 juni
19 juni
25 juni
26 juni

kl 11.30
kl 11.30
kl 19.00
kl 11.30
kl 11.00
?

Morgonbön, Toftaholm
Därefter Pilgrimsvandring
Se annons i tidningen
Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka
Mässa, Fyhrlund, Bolmsö kyrka
Mässa, Eklund, Sammanlyst till Berga
Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka
Mässa, Fyhrlund, Sammanlyst till Berga
Gudstjänst, Sunnerbogården

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

Välkomna!
INFORMATION FRÅN KYRKORÅDET
Vid senaste kyrkorådet beslutades att vi ska ha en sångkväll
med Glada toner, Lagan, då vi sjunger gamla läsarsånger tillsammans.
Vi antog även ett sommarkyrkoprogram där vi vi 4 tillfällen vill inbjuda
er till sång och musik och trivsam gemenskap (se särskild annons).
Vi diskuterade också om "Bolmsö församlings framtid", detta efter att
vi fått en skrivelse inför kyrkovalet 2013.
Frågan vi bör ställa oss, har vi en gudstjänstfirande församling?
Ska vi ha en egen församling framöver?
Ska kyrkan stå bara som en symbol?
Detta och flera andra frågor kommer vi att diskutera i kyrkorådet till
hösten och vi kommer också att ge er alla församlingsbor tillfälle till att ge er
syn på saken.
Vi har också tagit fram en brochyr om Bolmsö kyrka och dess historia med
bilder som kommer att finnas i kyrkan.
Bolmsö församling tillsammans med de övriga församlingarna i pastoratet
ska deltaga på Ljungbydagarna med kaffebjudning och aktiviteter

19

SUGEN PÅ ÄKTA THAILÄNDSKA VÅRRULLAR?
Säljes 7 styck/ paket. Bara att steka när du kommer hem. Enkelt att göra.
Endast 50 kr/ för 7 styck vårrullar

Tele: 072-030 80 45 /073-621 87 35

Vi tackar Thure Fredhage för hans arbete med att reparera
hankagärdsgården i Bolmsö Hembygdspark
Bolmsö Hembygdsförening

By och Torpvandringar i Möcklagårds rote
Nu har vi kommit till Möcklagårdsrote rote i vår vandring över ön med
By och Torpvandringar.
Tre tillfällen är planerade i augusti
Söndag den 7 augusti kl 14.00, samling i Österås hos Davis Johansson
Söndag den 14 augusti kl 14.00, samling vid Bygdegården
Söndag den 21 augusti kl 14.00, samling vid Bygdegården
Vi samåker sedan till de olika platserna.
Ta med fikakorgen till eftermiddagsfikat och ta gärna med er något att
sitta på om ni så önskar.
Vid första samlingen kommer resultatet av förra årets vandring i Hovs
rote att presenteras.
Välkomna önskar Bolmsö Hembygdsförening
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MIDSOMMARAFTON
Välkomna till midsommarfest i
Bolmsö vackra hembygdspark
midsommarafton kl 16.00
Vi börjar redan på torsdagskvällen kl
18.00 med att klä midsommarstången
och göra blomsterkransar. Samtidigt
ställs också allt iordning inför
Midsommaraftonens festligheter i parken
Midsommarafton på Bolmsö innerhåller allt det man förknippar med
midsommar, såsom lövad majstång, ringdanser, tombolor, pilkastning,
chokladhjul, fiskdamm, bollekar, servering mm
Programmet ser ut så här, tiderna är ca-tider:
Kl 16.00 skall allt vara klart och vi börjar festligheterna med att
hembygdsförningens ordförande hälsar er välkomna.
Efter det är det musikalisk underhållning från scenen av
Anton Johansson, Bolmsö och Marcus Andersson, Angelstad
Ca kl 16.45 är det dags att förbereda ringdanserna och till detta hör
som vanligt att vi har spelmän som sköter musiken och en duktig kör
som sjunger sångerna till danserna samt ett gäng duktiga dansare som
leder oss igenom de kluriga midsommardanserna.
Ca kl 17.45 kommer Sunnerbogillet och dansar för oss i sina vackra
dräkter
Det är många som hjälper till med att få allt att fungera en sådan här
dag. Vi hoppas alla på vackert väder och mycket folk i parken.
Städning på måndagskvällen kl 18.00
Välkommen att fira med oss / Bolmsö Hembygdsförening
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BOLMSÖ IF PROGRAM FÖR JUNI

Öppet för bokning
under tiden
15 maj – 15 september
Söndagsvisningar
10, 17, 24, 31 juli 2011 kl 14.00-17.00
är det öppet med guider
Övriga tider förbeställes besök på telefon: Christina Andersson
tel 0372-789 624, 0372-911 47 Susanne Ingemarsson
070-55 941 91, Mats Ingemarsson 0372- 941 41
Se också www.bolmso.se med länk till Perstorpsgården

7/6 Träning miniknattar kl.17.00-18.00 ( Pojkar och flickor som är
födda 05,06,07 )
8/6 Träning P 01 kl 18.00-19.30
12/6 Träning P 01 kl 18.00-19.30
14/6 Träning miniknattar 17.00-18.00
15/6 BORTAMATCH VÄRNAMO-BOLMSÖ P 01 kl 19.00
Ta gärna med egen fikakorg till matcherna eftersom
vi beslutat att inte ha någon kioskverksamhet i år.
Kom gärna på träningarna och se hur duktiga talanger
vi har på Bolmsö och i Tannåker

Fritidsgård i Tannåkers bygdegård!

Nu är det dags
för sommarens
fönsterputs! !

Sista fredagen i månaden och sista innan sommar uppehållet i juli.
Vi spelar Nintendo Wii på 2x2M stor skärm! Spelar pingis, och andra spel. Vill man
ta de lite lugnare har man möjlighet att kolla på film. Vi kommer även att ordna lite
fler aktiviteter utomhus om vädret tillåter.

Är du mellan sex och femton år gammal?

Då ses vi den 24 juni mellan 19:00 och 22:00

50% avdrag för fönsterputs i RUT-avdrag

Ring Peter på 0739-43 95 93
För en kostnadsfri prisuppgift.
www.glasklarputs.com
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1/6 Träning P 01 kl 18.00-19.30 ( Pojkar och flickor som är födda
mellan 01-04 )

Har du några frågor? Ring till Anette Kårhammer 0735-43 26 00

Sockenbladet Augusti
Kommer tyvärr inte att delas ut förrän en vecka in i Augusti.
Tänk på det när ni skickar manus till Juli/Augusti.
Detta pga semesterstängt hos Kulturfabriken
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TYCK TILL!

Öppet alla söndagar i juni
11.oo-17.oo.
Dessutom Sommaröppet fr.
13 juni alla
Vill ni ha ny telefonkatalog?
Vi funderar på att göra en som kan finnas på hemsidan och i så fall
gemensam för Bolmsö och Tannåker.
Givetvis kommer den också att finnas i pappersform för dig som vill
ha den så. Säg vad du tycker på insändarsidan eller till någon av
oss i sockenrådet. Skicka in uppgifter till telefonkatalog@bolmso.se

Vill du också ”tycka till”??
16

Månd. - Onsd. – Fred. kl. 11.oo – 17.oo
Välkommen att fynda hälsar.
Anette Wallén.
www.bolmsoloppis.se

Maila till manus@bolmso.se
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HEJ ALLA BARN!

Eva i Hov

VILL NI KOMMA OCH LEKA MED

Dags att plantera sommarblommor.
Nu finns det mycket att välja på i växter hos mig.

OSS I APLADALEN DEN 6 JUNI?
Apladalen är en 22 hektar stor, lummig
park som ligger mitt inne i Värnamo. Där finns bl.a. en stor lekplats
och massor av gulliga djur att titta på.
Där finns servering och våffelcafé, men också massor av mysiga ställen att äta medhavd matsäck på.
Vi tänkte ta med våra familjer dit måndagen den 6 juni klockan 11.00.
Kom ni också, så blir det en riktigt mysig familjedag!

Välkomna att beställa blommor till uppvaktning,
Bröllop, studentblommor, sorgbinderi, m.m.
Behöver du hjälp eller undrar du över
något i blomsterväg.
Ring 0372-94170 070-5394170

Marko, Martina, Nils och Alice
BUSSRESA MED CENTERHALVORNA
Boka upp Tisdagen den 5 Juli.

TENNIS
Onsdagen den 29/6 kör vi i gång med tennisträning.
Ungdomar 7-12 år startar kl. 18.00-19.00.
Därefter tränar gruppen 13-16 år kl. 19.00-20.00.
Sen blir träningarna följande mån. 4/7, ons.6/7,
mån 11/7,ons. 13/7 .
Tennisracket finns att låna. För att deltaga krävs medlemskort (40)kr
för ungdom. Har ni några frågor kontakta Stefan tele. 93135.
Tannåkers tennisklubb
Ett stort TACK till er som kunde vara med på den stora
städdagen den 1:a maj.
Denna årliga städdag gör mycket för att hålla bygdegården i bra skick.
Bolmsö Bygdegårdsförening
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Då åker vi en busstur på eftermiddagen.
Program kommer senare. Kostnad ca 100 kronor
Alla är hjärtligt välkomna att åka med

SÄLJES
Gräsklippare Stiga med uppsamlare, 3 år gammal. 700:-.
070-549 74 00

Bolmsö Bygdegårdsförening
tackar den stora publik som kom till Sjöviken Valborgsmässoafton.
Det var en härlig kväll och god stämning,
synd att det blåste så vi inte kunde tända bålet.
Speciellt tack till Eskil Erlandsson, Tannåker-Bolmsö kör
och The Strikers
15

Promenader Juni månad.
Tisdagen den 7 juni klockan 18 00. Kyrkbyn.
Tisdagen den14 juni klockan 18 00. Sjöviken.
Tisdagen den 21 juni klockan 18 00. Skolan.
Tisdagen den 28 juni klockan 18 00. Lunnagård.
Välkomna Kajsa S

Tannåker Pingstkyrka
Sönd. 12 juni kl. 18 Församlingsmöte hos Lars-Uno och Rosita

Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Månadsmöte måndagen den 13 juni klockan
19 00 - 21 00 i Sjöviken. Vi skall planera inför
Bolmendagen kaklotteri. Välkomna Styrelsen/ K.S.
Motionskorts vinnare för april månad. Oskar Fransson, och Arne o
Ing-Britt Johansson Grattis till er. (Som en extra information Du som
vunnit en månad får vänta några månader innan du är med i nästa
dragning. Till världens barn denna månad 220 kronor.) Dragning i juni
torsdagen den 9 juni klockan 15 00 i affären.

Logdans i Hov på Bolmsö
Midsommardagen 25 juni 2011
21.00-01.00 till IMPULS DANSBAND
från Skåne.
Ta gärna med egen fikakorg till pausen.

Bokbussen kommer!

Tyvärr inte förrän till hösten nästa gång, fram till
dess, njut av sommaren och ta del av alla aktiviteter
som annonseras i vårt Sockenblad!

Välkomna Fam Kristiansson.
Alla Bolmsöbor och Bolmsövänner
kan nu gå den fina gamla kyrkvägen på västra Bolmsö över
Bollstad 1:12´s ägor (Hjärtstorp). Vi har röjt upp vägen som befunnit
sig ett bedrövligt skick efter Gudruns härjningar.
Välkomna!
Fam Forsum nya markägare
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Bygdegårdscafé
Välkomna till Bolmsö Bygdegård sommaren 2011

Våffelservering
Onsdagar: 22, juni, 29 juni, 6 juli, 13 juli, 20 juli, 27 juli,
3 augusti, 10 augusti

Leader Linné

Adolf Svenssons Stiftelse

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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Vita frun av Carl-Johan Seth

Perstorpsgården, Bolmsö

Vill ni underlätta vardagen?
Vi hjälper er!
Städa, Putsa fönster, Stryka, Handla,
Klippa gräset, Passa barn etc.
Skattereduktion (RUT) innebär halva
kostnaden.
Kontakta oss för mer information
Lena Alm och Lotta Johansson
Tel: 0372-131 11

Premiär söndag 26 juni kl 15
Övriga föreställningar

Tisdag 28 juni kl 17
Torsdag 30 juni kl 17
Lördag 2 juli kl 15
Söndag 3 juli kl 15
Biljettförsäljning:
Tannåkers Diversehandel 0372-930 40
Tallberga Köpcentrum 0371-700 16
Thages Livs, Ljungby 0372-102 49

Föreställning & hembakat:
Vuxna 230:- Barn/ungdom 7-20 år 100:Förhöj teaterupplevelsen med lunch eller supé:
Tannåkers Diversehandel 0372-930 40
Tiraholms Fisk 0371-640 19
Värdshuset Hägern 0372-910 55
Musik- och teaterföreställning utomhus
arr: Bolmenbygdens kulturförening
Kontakt: 072-22 80 205
www.bolmso.se/kulturforeningen.php
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Programblad Bolmsö - Tannåker juni 2011
Ons 1
Tors 2

Fre
Lör
Sön

3
4
5

Mån 6
Tis 7
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön

18.00 Fotbollsträning P 01
08.00 Pilgrimsvandring med start från Toftaholm.
11.00 Mässa i Hallsjö Kyrkoruin.Avslutas i kapellet Lagan.
Eklund. Gustavsson

09.30
11.30
11.00
17.00
18.00
18.00

Mässa, Eklund Tannåkers kyrka
Gudstjänst, Fall Bolmsö kyrka
Lekdag i Apladalen
Fotbollsträning miniknattarna
Promenad Kyrkbyn
Fotbollsträning P 01

8
9
10
11
12 09.30 Gudstjänst, Fyhrlund
11.30 Mässa, Fyhrlund Bolmsö kyrka
18.00 Fotbollsträning P 01
18.00 Församlingsmöte hos Lars-Uno och Rosita,
Tannåkers Pingstkyrka
Mån 13 19.00 Mässa sammanlyst till Berga kyrka, Eklund
19.00 Månadsmöte Sjöviken, Bolmsö-Tannåkers
Rödakorskrets
Tis 14 17.00 Fotbollsträning miniknattarna
18.00 Promenad Sjöviken
Ons 15 12.00 Manusstopp juli sockenblad
19.00 Bortamatch Värnamo-Bolmsö P 01
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Programblad Bolmsö - Tannåker juni 2011
Tors
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tors

16
17
18 15.00 Dopgudstjänst, Fyhrlund Tannåkers kyrka
19 09.30 Gudstjänst, Fall Tannåkers kyrka
11.30 Gudstjänst, Fall Bolmsö kyrka
20
21 18.00 Promenad Skolan
22 18.30 Våffelservering Sjöviken
23
24 16.00 Midsommarfest Bolmsö hembygdspark
19.00 Fritidsgård i Tannåkers bygdegård
25 11.00 Mässa sammanlyst till Berga kyrka, Fyhrlund
21.00 Logdans i Hov till IMPULS
26 15.00 PREMIÄR “Det osar katt” Perstorpsgården
?
Gudstjänst Sunnerbogården
27
28 17.00 “Det osar katt” Perstorpsgården
18.00 Promenad Lunnagård
29 18.00 Start för sommarens tennisträning
18.30 Våffelservering Sjöviken
30 17.00 “Det osar katt” Perstorpsgården
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