Besök Bolmsö sockenråds hemsida på

http://www.bolmso.se

BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 313 JUNI 2014

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

Bolmsö Sockenråd önskar er alla en trevlig midsommar.
Sommaren står för dörren med skolavslutningar och blomprakt.
Just nu blommar syrenen med en doft som förslår det mesta.
Det är mycket som ska i jorden, och stressen för att man ska hinna
med så mycket, hoppas ni hinner njuta också.
Vaknade imorse till göken. Det var en skön känsla.

Bolmsö Sockenblad nr 313 Utgivare: Bolmsö sockenråd
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Susanne i Lund.

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

Bolmsö och Tannåkers församlingar juni

tel.
070 955 7398
E-post: bjurka-mattias@hotmail.com

8 kl 18.00 Hela kyrkan sjunger, Berga kyrka, Fyhrlund.

Riktnumret till samtliga är 0372

9 kl 19.00 Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund.
12 kl 10.00 Skolavslutning, Bolmsö kyrka, Fyhrlund.

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

15 kl 11.00 Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund.
21 kl 14.00 Friluftsgudstjänst, Bolmsö hembygdspark,

Fyhrlund.
22 kl 14.00 Gudstjänst, Sunnerbogården Hamneda.
26 kl 18.30 Sommarkyrkan i Sjöviken,

ABBA-kväll med Mari Gustavsson.
28 kl 14.00 Dopgudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund.
29 kl 09.30 Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund.
För kyrkskjuts ring pastorsexpditionen, tel 0372-358 50

Redaktör för Bolmsö sockenblad

Tannåkers Pingstkyrka

Tage Larsen, Bakarebo

söndag 8

tel. 941 05
E-post: manus@bolmso.se

kl. 18.00 Information om Lepramissionen

söndag 29 kl. 19.00 Logmöte i Ivla Loge (hos Johannesson)
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Tannåkers kyrkoråd och Tannåkers Hembygdsförening ordnar
även i år en fotoutställning i församlingshemmet den 30 juni—1 aug.
Vi har tänkt oss följande sex teman: Valborg i Tannåker, Midsommar i
Tannåker, Friluftsgudstjänster, Affären, Skolfoton och Arbete/Vardag.
Nu söker vi foton på dessa teman,
både äldre och nyare. Vi vill låna
dina foton för scanning, vi
återlämnar dem ganska snabbt.

Teater

Då det gäller skolfoton har vi en del,
men saknar foton från 1920- och
1930-talen. Vi vet att det finns
mycket foton i lådorna, nu gäller det
att plocka fram dem. Vi är mycket Adolf o Elin Eriksson Flahult Backegård
tacksamma för den hjälp vi får av
dig.
Kontakta: Anne-Marie Kårhammer (0370 450 16)
Ingrid Rosenlindh (0372-931 10) eller
Sara Karlsson (0703-44 61 05) senast den 6 juni.

Vi repeterar inför familjeföreställningen om saker som händer i våra
skogar. Söndagar kl 15:45 i Sjöviken. Premiären kommer att bli i
början på oktober!

Bolmendagen 26 juli
Vi hoppas på ett blandat program vid affären tillsammans med Lotte
& Gert samt Räser & Lena. Se anslag vid affären om NÄR vi ska
träffas och smida planer.

Öppna styrelsemöten
Alla medlemmar är välkomna, även blivande, till Sjöviken
kl 18 sönd 15 juni och onsd 16 juli

Välkomna
Anette Jonsson, Anton Johansson, Irene Olofsson,
Marion Koomen, Pernilla Bolin, Rosalina Gauffin &
Solveig Carlsson

onsdag 11 juni

Ingen bokbuss i juni

Tannåker/affär

15.10-15.25

Färle

14.40-14.55

Skällandsö

15.45-16.00

Granholmsvägen

15.00-15.30

Flahult

16.40-17.00

Håringe

15.45-16.00

Bolmsö kyrkby

16.35-16.50

torsdag 19 juni
Hölminge

14.35-14.50

Perstorp

16.55-17.10

Stapeled

15.30-15.45

Österås

17.15-17.30

Skogshäll

15.50-16.05
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DANS I HOV

Perstorpsgården
är öppen 6 juni 11.00 - 16.00.
- Café Fönsterhögt har kaffeservering,
med kokkaffe, hembakat och hemmagjord saft.
- Vi har servering av korv med bröd.
- Dragspelsmusik av Mats Öberg ev av fler.
- Roger i Bosagård kör med häst o vagn.
- Perstorpsgården är öppen för visning.
- Vi visar olika verksamheter på gården.
- Det finns höns att titta på.
- Ev. har vi äggförsäljning.
- Sten i Bollstad visar nätbindning.
- Hembygdsföreningen startar "Tennkulemotorn" från Hassle.
Kom gärna i lite äldre kläder!
Välkomna hälsar styrelsen för Perstorpsgården
Nytt på Perstorpsgården!
I år har vi ett sommarjobb på Perstorpsgården, det är Alma Johnsson som
arbetar där.
Hon "håller" i visningarna, men de bokas till Christina tel: 070-65 911 47
eller Susanne tel: 070-55 941 91. Gården är öppen för visning v 26-32
MEN EJ v 29.
Vi har söndagsöppet i juli, 14.00-17.00
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TILL RIXONS ORKESTER
MIDSOMMARDAGEN 21/6
KL 21.00-01.00
SERVERING
VÄLKOMNA FAM KRISTIANSSON

Midsommarafton i Tannåker
Dagen före midsommarafton, torsdag
19 juni, klär vi stången. Vi träffas vid
hembygdsparken kl. 18.30. Tag med
blommor sekatör eller busksax.
Hembygdsföreningen bjuder på fika
när stången är rest.
Midsommarafton samlas vi kl. 15.00.
Vi leker, sjunger och dansar till
dragspelsmusik.
Hembygdsföreningen serverar kaffe /
saft och kakor.
Lotterier med fina vinster.

Välkomna till Tannåker!
/ Hembygdsföreningen
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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 i
ordning inför midsommar-aftons festligheter
i parken.
Midsommarafton på Bolmsö innerhåller allt det man förknippar med
midsommar, 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
musikalisk underhållning från scenen av Kristina Bolmblad Johnsson,
Mats Öberg och Olle Josefsson.
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 och de har ett folkdanslag från England med sig.
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.
Välkommen att fira med oss / Bolmsö Hembygdsförening
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Angående annons om vattenskoter i sjön Bolmen (majbladet)
Upprinnelsen till att annonsen infördes var följande: Från en person i
Tannåker och en person på Bolmsö fick jag (Birgitta Wallén) förfrågan om
det var tillåtet i sjön Bolmen att framföra vattenskoter. De hade båda störts av
åkning med skoter lördag och söndag. De bad att jag skulle ta upp detta i
Bolmens FVOF styrelse. Jag gjorde så och fick då uppdraget att kontakta de
tre länsstyrelserna eftersom det är de som har hand om frågan. Efter att vi fått
svar från alla tre, så kunde vi inte annat än att utläsa att det endast är tillåtet i
farleden vid färjan. Nedan redovisas de olika svaren.
Från Länsstyrelsen i Jönköpings län: Vattenskoter är tillåtet att köras i
Bolmen, mellan Sunnaryd och Bolmsö. Det är en allmän farled där. Med
vänlig hälsning Anna Fürst Rättsenheten.
Från länsstyrelsen i Hallands län: Regler om användningen av vattenskoter
finns i förordning 1993:1053 om användning av vattenskoter. En vattenskoter
får endast köras på allmän farled och platser som utpekats av länsstyrelsen.
Den som kör vattenskoter måste ta hänsyn till miljön och naturliv och
vattenskoter får inte heller köras på ett sätt som i onödan stör allmänheten (se
bl.a. miljöbalken och Sjölagen). Den som kör vattenskoter har samma ansvar
som alla andra som framför båtar och andra farkoster på sjön. För närvarande
är det oklart hur reglerna i vattenskoterförordningen överensstämmer med
gällande EU-regler. Vid misstanke om brott kan anmälan göras till polis
(kustbevakning). För Hallands län vidkommande finns av Länsstyrelsen i
Hallands län särskilt utpekade områden där vattenskoter får framföras, se
Hallands läns författningssamling, 13 FS 2006:38 som finns tillgänglig via
länsstyrelsens hemsida; mvh Ulf Ståhl, Länsjurist.
Från Länsstyrelsen i Kronobergs län: Vattenskotrar får användas endast i
allmän farled och i sådana områden som särskilt utpekats av länsstyrelsen. I
Kronobergs län gäller följande: Endast en allmän farled finns i Kronobergs
län. Den sträcker sig mellan Bolmsö och Unnaryd i sjön Bolmen. Ungefär
mitt emellan Bolmsö och Unnaryd går gränsen mellan Kronobergs och
Jönköpings län. Detta innebär att ungefär halva farledens utsträckning ligger i
Kronoberg och halva i Jönköpings län. Länsstyrelsen har för närvarande inte
utpekat några områden i Kronobergs län som är lämpliga för
vattenskoteranvändning. Därmed råder tills vidare förbud mot all
vattenskoteranvändning i Kronobergs län, förutom i den allmänna farleden i
sjön Bolmen. Den som bryter mot bestämmelserna kan enligt förordningen
dömas till böter. Rättsläget för de straffrättsliga följderna är dock något oklart
och jag kan i dagsläget inte bestämt säga vad som gäller. Möjligen kan det
även vara fråga om bullerstörning. För dessa frågor får jag hänvisa dig till
kommunen. Mvh / Louise Jeppsson Chefsjurist.
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Till salu

Nu är boken klar!

2st oljefyllda element 220v/800w,
höjd 600 längd 950. 300:-/st

Torp och backstugor
i
Kvarkhult, Flahult och Roen

1 st bänkugn med 2
plattor. 450 kr

1 st slipmaskin med
stativ. 600 kr

1 st svetstransformator
220V, 35A. 450 kr
Hans Persson i Hov.tel.0372 911 58, 0702 94 15 35, hagp@telia.com

Boken är på 124 sidor, A5, med fakta om torpställen och backstugor
och de människor som bott där. Vi har, i många fall, följt personer från
vaggan till graven. Boken tar upp många människoöden från framför
allt 1700- och 1800-talen. Här finns 40 färgfoton och tydliga
detaljkartor med platserna markerade med kryss samt en
översiktskarta.
Register och GPS-kordinater.
Boken säljs fr.o.m. Midsommar av cirkeldeltagarna:
Ing-Britt o Gösta Lindblad
Ann-Marie o Gunnar
Svanholm
Erik Fredriksson
Ulla Roikier
Inga-Lill Fredhage
Sara Karlsson
.

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
Pris:
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TACK
Tack till alla som på olika sätt var delaktiga vid årets Påskauktion i Bolmsö
Bygdegård. Det kommer att bli ett netto på 30.000:-!
Tack till er som var med och städade den 1:a maj. Det blir fint både ute och
inne.
Tack till er som sätter in pengar på Bygdegårdsföreningen konto 893-5157
som en gåva till kommande till och ombyggnaden.
Önskar att vi också kunde skriva tack till Boverket, men det är först efter
Sockenbladets sista manusdag som vi vet om Boverket beslutar om några
medel till Bolmsö bygdegård i år. Men vi håller tummarna!

Bolmsö Bygdegårdsförening

Restaurangens öppettider:
14-30 juni:
tisdag-söndag kl 12-18
I midsommar håller vi öppet lite längre:
fredag-lördag 20-21 kl. 12-21
Undrar ni över våra öppettider, menyer eller vill boka bord?
Då missar ni väl inte att vi dessutom håller öppet för fester,
bröllop och andra högtider utöver våra ordinarie öppettider?
Kontakta oss för vidare information.
Tel: 0372 91055, e-post: info@hagern.com

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Månadsmöte
2 juni kl 18-20 i Tannåkers församlingshem
Medtag kopp och dopp, så brygger vi kaffe
Vi planerar inför Bolmendagen
OBS! Ni som kört till Kupan för att jobba lämnar reseräkning för detta

Bolmendagen
Vi säljer lotter i Hov, vinster är hembakat bröd

Varmt välkomna!

Junierbjudande
20%
på massagebehandlingar
& presentkort

Varmt välkomna!
Finns det någon om vill baka en kaka eller bröd som vinst till vårt
lotteri (Bolmendagen)?
Ring Birgitta 070-26 911 29 eller skicka e-post till
birgitta.wallen@telia.com
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Styrelsen/ordföranden

Stina Kårhammer
Tannåker, Skogshyddan
0372-12131, 070-2258006
7

Programblad Bolmsö-Tannåker juni 2014
måndag 2
fredag

söndag
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18-20 Röda Korsets månadsmöte i Tannåkers
församlingshem
11-16 Perstorpsgården: Café Fönsterhögt m.m.
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Sista dag att lämna in foton till
sommarutställningen i Tannåker
18.00 Hela kyrkan sjunger, Berga kyrka, Fyhrlund

måndag 9

Vår-Vasa på Bolmsö skola

18.00 Information om Lepramissionen, Pingstkyrkan
19.00 Mässa, Bolmsö kyrka, Eklund
19.00 Tannåkers Hembygdsförening, styrelsemöte

torsdag

12

10.00 Skolavslutning, Bolmsö kyrka, Fyhrlund

söndag

15

11.00 Mässa, Tannåkers kyrka, Fyhrlund.

torsdag

19

fredag

20

lördag

21

söndag 22
måndag 23

12.00 Manusstopp för julibladet
18.00 Styrelsemöte Bolmenbygdsne kulturförening (öppet
för medlemmar)
18.00 Bolmsö Hembygdspark. Iordningställande inför
midsommarfesten
18.30 Tannåkersborna klär midsommarstången
15.00 Midsommardans i Tannåkers hembygdspark
16.00 Midsommarfest i Bolmsö Hembygdspark
14.00 Friluftsgudstjänst, Bolmsö hembygdspark,
Fyhrlund.
21-01 Dans i Hov
14.00 Gudstjänst, Sunnerbogården Hamneda
18.00 Bolmsö Hembygdspark, städning efter
midsommarfesten. Fika.
18.30 Sommarkyrkan i Sjöviken, ABBA-kväll med Mari
Gustavsson

torsdag

26

lördag

28

14.00 Dopgudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund.

söndag

29

9.30 Gudstjänst, Tannåkers kyrka, Fyhrlund.

Barnen sprang åldersanpassade sträckor i det fina vårvädret.

På eftermiddagen och kvällen fredagen den 16 maj var det fullt ös
utanför Bolmsöskolan!
Barnens Vår-Vasa gick av stapeln och samlade drygt 100 personer,
barn och vuxna, som grillade korv, fikade i gröngräset och umgicks.
Barnen från skolan och förskolan sprang åldersanpassade rundor eller
var funktionärer och fick diplom efter målgång.
Vilka duktiga och positiva barn!
Härligt väder och glada miner!
Tack till alla er som var där, inklusive personalen från enheten.
/ Föräldraföreningen för Bolmsö Skola och Förskola.

19.00 Logmöte i Ivla Loge (hos Johannesson)
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