BOLMSÖ SOCKENBLAD
Nr 349 JUNI 2017
Sommar på Bolmsö
Gå barfota, ha solhatt, äta jordgubbar och bada…det betyder sommar för min treåring här hemma…och för de allra flesta hoppas
jag?! Detta har i alla fall jag längtat efter hela året. Det känns härligt
att bo på Bolmsö nu när allting grönskar och man kan vara ute
mycket vid sjön.
Många är ni som har gillat mina texter om olika personer på ön men
nu när jag har en liten till här hemma så har tiden inte riktigt räckt
till att fortsätta. Till och med denna förstasida kändes svår att hinna
med…men lite Pippi Långstrump på tv för lilltösen gjorde susen för
att få lite lugn och ro att skriva!
Vi i sockenrådet tillsammans med många andra var på Centerpartiets
möte på skolan nu i maj och även om det inte gav så mycket ny information om läget så ingav det i alla fall hopp om att en ny skola
skulle kunna byggas i bästa fall inom tre år! Detta ska vi gå i mål
med, Bolmsö till tusen!

Vill med detta önska en härlig sommar!
Britta i Bo

Vi är Bolmsö sockenråd
Susanne Ingemarsson, Tjust Lunnagård
susanneilund@bolmso.se

Ordförande
0705 59 41 91

Britta Johansson, Boo
britt_aj@hotmail.com

Sekreterare
0372-911 82,
0733 56 54 11

Claes Gauffin, Ängarna
cgauffin@live.com

Kassör
0372-941 56

Anders Olsson, Hov
anders.olsson@bolmso.se

0372-911 13

Fredrik Björnkvist, Kyrkbyn
fredrik.bjornkvist@omnicab.se

0372-911 22

Mattias Bjurka
bjurka-mattias@hotmail.com

0727 00 40 92

Monica Johansson, Backegården

0372-941 95

Lena Adolfsson, Bollstad Södregården

0372-940 19

JAMSESSION I PERSTORP!

Tiden går och det berömda musik jammet arrangeras i år för
5:e gången den 28 juli.
Vi börjar kl.1700 vid Perstorpsgården på Bolmsö.
Kom och spela, sjung eller bara lyssna och njut av härlig och
improviserad musik i det fria. Alla stilar är välkomna! OBS
Donald Trump[et] kommer inte!
Ta med fika korg och en öl till dom jamande!

Webbredaktör: Maria Granlund, Bollstad Fällan
maria.granlund@bolmso.se
0372-941 31
Redaktör för bladet: Sara Karlsson, Tannåker Klockaregård 2
sara.karlsson@ljungby.nu
0703 44 61 05

Aktuellt
Vi jobbar med vår vision " Bolmsö till tusen". En vision där vi ska ge
järnet för vår bygd. Vi samarbetar mycket med Tannåkers Sockenråd. Just nu arbetar vi skolfrågor, och den 11 maj var vi inbjudna till
centerns visionsmöte, där de hade bjudit in Stefan Willfors och Kent
Davidsson från kommunen. Vi vill ha reda om det blir en ny skola, och
de bekräftade att det behövs en ny skola, men inga beslut är tagna. Det
ska först gå igenom kommunens gång, och det kan ta mellan 3-5 år innan en ny skola kan finnas här. Men vi vet inte var skolan ska stå!

Kjell Persson - Inge Palm - MatsÖberg
Nico Fleuren - Henry Tidstrand

Välkomna!
– Oj, titta. Alla noterna flyger
iväg.
– Ja, det är ju en blåsorkester.

Det finns bara en skillnad
mellan en saxofon och en
motorsåg: greppet.
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SKOLAVSLUTNING PÅ BOLMSÖ
Nu stundar skolavslutning med förväntansfulla elever, vilken traditionsenligt brukar vara i Bolmsö kyrka.
Även i år har en förfrågan kommit från skolledningen om att få
vara i kyrkan men med det förbehållet att det får inte förekomma
någon bön eller välsignelse!!!
Man vill ha en gratis lokal för traditions skull.
Man stöder sig på den vägledning som Skolverket har gett.

Nu utökar jag min verksamhet med
Hudvård & Access Bars
Låt din hud skämmas bort av en skön stunds rengöring, peeling, ansiktsmask och återfuktande massage av förstklassiga Aloe Vera produkter.
60 minuters introduktion och behandling 450 kr.
Ge din kropp en riktigt skön avkoppling med Access Bars som innebär
en mjuk beröring av 32 punkter på huvudet vilka står för olika områden
i livet som läkning, glädje, kontroll.
Du får återhämtning på cellnivå vilket sätter igång din självläkningsprocess.
Man kan likna det vid att köra en hårddiskrensning och liksom ”starta
om” kroppen. Många upplever att de sover djupare, att relationer förbättras, befria spänningar både i kropp och själ.
Access Bars används även mot stress och kronisk värk.
Behandlingstid minst 60 minuter 595 kr.

Ring redan idag!

0708-510352
Lillan Papp , Vittaryds-Hult, Spången 1, Vittaryd

Nu är det så att Skolverket bestämmer inte vad som ska förekomma i kyrkan, det bestämmer församlingen och församlingsrådet har fastlagt, “Om man vill vara I kyrkan så är det kyrkans
regler som gäller och kyrkans personal ska vara på plats och medverka”, passar inte detta så är det en annan lokal som gäller.
Det är beklämmande att skolan och Skolverket ska frånta barnen
denna fina tradition som existerat flera generationer tillbaka bara
för att det förekommer en bön och prästen önskar barn och personal en välsignad sommar.
Nu blir det tydligen så att man hyr en neutral lokal som ska
möbleras före och efter samt städas vilket är villkoren för att hyra
den tänkta lokalen.
Vi i församlingsrådet kan bara beklaga ställningstagandet från
skolan men vi vill samtidigt önska barnen en välsignelserik sommar, detta önskar vi att även personalen ska få uppleva.
Församlingsrådet

20 % rabatt på bokningar gjorda senast 2017-06-15
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Manusstopp för augustibladet
På grund av att Kulturfabriken, som trycker våra
sockenblad, har stängt mellan 14 och 30 juli ändras
manusstopp och utdelning för augustibladet.

Manusstopp: 25 juli
Utdelning: efter den 4 augusti

VÄLKOMMEN TILL KRUKVÄXTAUKTION
TISDAGEN DEN 13 JUNI KLOCKAN 18.00
HOS LENA KARLSSON I TORP.
HAR DU LITE VÄXTER ÖVER FÅR DU GÄRNA
TA MED DEM.
CENTERHALVORNA

Detta betyder att det som sker första veckan i augusti
bör annonseras i julinumret.

Tack
För presentkortet vi fick till påsk från Bolmsö - Tannåkers
rödakorskrets.
Gun och Per-Olof Andersson
Varma hälsningar!

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

Telefonnummer till polisen i Ljungby
Försäljning av trädgårdsmöblemang
Vid intresse!
Beställ på Tel. nummer
073-8023805
Jonathan Kristiansson Hov
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010-562 22 31 (Hans Sjöberg)
010-5622227 (Andreas Andersson)
Detta är till Polisen lokalt i Ljungby.
Det är bemannat dygnet runt och kan användas som alternativ till
114 14 som kan vara svårt att komma fram på och där den som svarar kan sitta var som helst i landet.

OBS! Vid akuta situationer, ring 112, som alltid.
7

Sommarjobb önskas
Hej jag söker lite sommarjobb och helgjobb på Bolmsö eller
Lagan. Gräsklippning,trädgårdsarbete, gårdsarbete och målning. Pris
kan vi snacka om och mitt numer är 0703931742 ring om ni är intresserade. Jag blir glad om ni ringer. /Simon Lernsten

Tiraholms Fisk bygger hotell
Nu tar vi steget att erbjuda nya och trogna gäster en mer komplett upplevelse vid
Bolmen. Under sommaren tas de första spadtagen till ett 18-rums hotell med tillhörande konferensanläggning på gården. Genom denna satsning har vi möjlighet att
locka fler och mer långväga besökare som kommer till platsen för naturen och den
goda och närproducerade matens skull. Vår egenfångade och odlade insjöfisk kommer förstås fortfarande att stå i centrum för verksamheten.
Vi tror att turister både från Sverige och från utlandet vill besöka ett bekvämt boende
mitt i naturen under stora delar av året. Vi vill också erbjuda bygdens företag konferensmöjligheter samt övernattning för kunder och leverantörer. Anläggningen kommer också att utgöra basen för det utbildningsprojekt ”TänkH2O” som Sydvatten
sedan en tid driver vid Bolmen för gymnasieelever. Investeringen kommer förstås att
innebära nya arbetstillfällen på Hyltes landsbygd. I byggfasen kommer lokala hantverkare att anlitas.
Tiraholms Fisk grundades av Nils och Vicky Ekwall 1981, affärsidén var då, liksom
nu, att fiska yrkesmässigt med hållbara metoder i Bolmen. 1988 invigdes en av landets första gårdsbutiker och en á la carte restaurang som serverar enbart insjöfisk kom
till i slutet på 90-talet. Verksamheten har under åren kompletterats med om- och nybyggnationer och 2010 gjordes en stor investering i en ny restaurang med 110 sittplatser inomhus där också barnen Jens, Malin och Jonas blev mer delaktiga i driften
och utvecklingen av företaget. Ungefär 35000 besökare kommer årligen till Tiraholm.
Ett hotell blir således ett naturligt utvecklingssprång för den fortsatta verksamheten
vid Bolmens västra strand.

Auf Deutsch
Hallo ich suche ein wenig Sommerarbeit und Wochenendejobs auf
Bolmsö oder in Lagan. Rasenmähen, Gartenarbeit, Bauernhofjobs,Malerei oder Ähnliches. Preis können wir besprechen und meine
Nummer ist 0703931742 Ich würde mich über einen Anruf freuen.
/Simon Lernsten

Sommarjobb önskas
Om det är någon som behöver sin gräsmatta klippt någon gång under
sommaren, klipper jag gärna.

Familjen Ekwall

Du kan nå mig på:
E-mail: thestarhacker@gmail.com
Mobil: 072 205 83 84
Med vänlig hälsning
Samuel Åkesson
Bollstad Skogshäll 1
Bolmsö
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en
Välkomm
te
på tältmö

MUSIK I SOMMARKVÄLL

16—18 juni

BOLMSÖ KYRKA SÖN 18 JUNI KL. 18
Stina Ekengren, sång, Claes Ekengren, bas,
Olle Heverius, sång, Carina Heverius, flöjt,
Marie Gustavsson, sång & piano

VÄLKOMNA

TÄLTMÖTEN PÅ BOLMSÖ
MANUS
Välkommen på tältmöten med Maranataförsamlingen i Stockholm
Tältet kommer att vara i Bollsta by på åkern mellan Åkessons och Stålenbrings.
Mötestider:
Fredag 16 juni kl. 19.00
Lördag 17 juni kl. 19.00
Söndag 18 juni kl. 15.00

Du kommer väl ihåg att lägga pappersmanus i sockenrådens
postlåda vid affären.
OBS! detta gäller även er på Bolmsö.
Dessutom vill jag be er, som mejlar era bidrag,
att skicka dem till manus@bolmso.se
skicka inte kopia till redaktörens privata mejllåda.

Härligt budskap i sång och musik utlovas. De kör tältmöten på Bolmsö,
Kungälv och Stockholm denna sommar! Missa inte chansen.
Arr: Tannåkers pingstförsamling/Maranataförsamlingen i Stockholm

Den 8 juni
kl 18.30
har Bolmsö och Tannåkers sockenråd
gemensamt möte
på Åsarna Tannåker.

Onsdag 7/6, 5/7, 30/8, 27/9
Tannåker/affär
15.10—15.25

Torsdag 1/6, 29/6, 24/8, 21/9
Färle
14.40 - 14.55

Skällandsö
Flahult

Granholmsvägen
Håringe

15.00 - 15.30
15.45 - 16.00

Bolmsö kyrkby

16.35 - 16.50

15.45—16.00
16.40—17.00

Torsdag 15/6, 10/8, 7/9
Hölminge

14.35 - 14.50

Perstorp

16.55 - 17.10

Stapeled
Skogshäll

15.30 - 15.45
15.50 - 16.05

Österås

17.15 - 17.30

Bolmsö skola 10.15-11.20: 29/8, 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11
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Programblad juni 2017

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers
rödakorskrets
Månadsmöte
5 juni kl 18-20 i Tannåkers församlingshem
Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe.
Vi planerar för Bolmendagen
Bolmendagen
29 juli kl 10-17 anordnar vi ett brödlotteri
Lotterna finns att köpa i Lusthuset vid Hovs loppis i Hov på Bolmsö
Om du vill baka en eller två vinster till lotteriet, ring eller sms:a
Birgtta 070-26 911 29. Vinster skall lämnas senast kl 09.30 Bolmendagen vid lotteriet i Hov. SENAST 5 juni kl 12 önskar vi ett besked
från dig

Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?
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 BolmsöTannåkers rödakorskrets

torsdag

1 18.00 Församlingsråd Bolmsö

söndag

4 09.30 Gudstjänst, Bolmsö, A Fall

måndag
tisdag

5 18.00 Röda Korsets månadsmöte
Avslutningsgudstjänst
6 11.00 för Scoutlägret i Sundet i Dörarp

onsdag

7

torsdag

8 18.30 Gemensamt sockenrådsmöte

söndag

Kulturföreningens styrelsemöte

11 09.30 Gudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund
10.00 Linda Andersson i Missionshuset

tisdag

13 18.00 Krukväxtauktion, Centerhalvorna

torsdag

15 12.00 Manusstopp för julibladet

fredag

16 19.00 Tältmöte i Bollsta by

lördag

17 19.00 Tältmöte i Bollsta by

söndag

18 15.00 Tältmöte i Bollsta by
18.00 Linda Andersson i Missionshuset
18.00 Musik i sommarkväll, Bolmsö kyrka

torsdag

22 18.00 Vi klär midsommarstången i Tannåker
Vi klär stången och förbereder
18.00 midsommarafton på Bolmsö

fredag

23 15.00 Midsommarfirande i Tannåker

HUS SÖKES!
Jag vill flytta till Bolmsö.
Söker hus för hyra eller köpa.
Ring, SMS:a eller maila om ni vet något hus som står tomt.
Med vänliga hälsningar
Sandra Carlsson
0705891199 sandra.carlsson@bolmso.se
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16.00 Midsommarfirande på Bolmsö
lördag

24 21.00 Dans i Hov

måndag

26 18.00 Städning av Bolmsö hembygdspark

onsdag

28 18.30 Våffelcafé i Sjöviken (18.30-21.00)
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Tankar kring midnatt.
Tänk vad en liten dekal kan förändra nyhetsflödet, och göra oss
som är lite glömska och senfärdiga helt ovetande om vad som händer i den stora "lilla världen!"
Att Post Nord har nya regler och höjer portot med jämna mellanrum
blir man varse av och till ack, ack, ack, men här på Bolmsö är det en
nyhet.
Visserligen kan det kännas bra ibland att vara anonym, men tyvärr kan
det drabba även några som inte kan ta sig själv till postlådan för att
klistra på märket och den som lovat att göra detta glömt bort ända tills
den 30 april och döm av vår förvåning kom tydligen sockenbladet i tid
denna månaden.
Eftersom jag och några med mig "bara varit ö-bor i 39 år så kan det
vara förlåtet att postlådorna inte alltid är så synliga och svåra att veta
vilken låda som är vilken.
Visst går det att läsa sockenbladet
på nätet men om inte alla har "nät"
vad göra då. Vi som nu varit så
osynliga hoppas på juli numret då
kanske vi blir synliga igen.
Nu har jag nog fått med alla mina
tankar men visst, jag kanske har
glömt bidraget till bladet i år men
nej det har jag inte (kollat igen.)

Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Efter senaste månadens många aktiviteter så är det många och Stora
TACK som vi vill ge till er som medverkat
Till er som var med på Valborgsmässoafton, till Talare, Kör och Åhörare
Till er som var med den 1:a maj på städdagen, ert arbete är av väldigt
stor betydelse för bygdegården.
Till er som kom på 1920-tals aftonen och speciellt till er som kom i
tidstypiska kläder.
Till er som engagerar er så vi kan ha denna samlingsplats för alla
Tack för det ekonomiskt stöd som ges till bygdegårdsföreningen.
Vi har både bankgiro 893-5157 och Swish 123 281 71 53.
Märk med ”Det stora bygdegårdslyftet”.
Mycket uthyrt men det finns vissa luckor så vill ni boka hör av er till
Solveig Carlsson 0372-91000 eller bygdegarden@bolmso.se

Tack o god natt hoppas att sömnen
infinner sig nu.
Anonym äldre dam i Bollsta.
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Bolmsö Bygdegårdsförening
bygdegarden@bolmso.se

15

Inspirationsträff med Grytgöls IK
I samarbete med Leader Linné Småland, Ljungby kommun och Smålandsidrotten bjöd Bolmsö sockenråd in Anders Bengtsson från Grytgöls IK till Sjöviken bygdegård den 23 mars. Drygt 65 stycken deltog
från olika föreningar kring Bolmsö och Tannåker. Tanken med kvällen
var att få föreningarna, företagarna och de boende att samverka och
jobba tillsammans istället för var och en för sig. Försöka se möjligheter
i det som verkar omöjligt. Budskapet var att alla får vara med och att
alla är lika viktiga! Under kvällen diskuterades möjligheter för bygden
att utvecklas och det bjöds även på smörgåstårta. Efter denna intressanta inspirationskväll jobbar vi nu vidare med de idéer som framkom under kvällen. Fler träffar planeras in längre fram då detta är något som
kommer utvecklas och pågå i många år. Vi hoppas att föreningar och
företagare är intresserade av att visa upp sig på denna förenings- och
företagsmässa/workshop vi planerar till hösten. Mer information kommer i Sockenbladen framöver.
Bolmsö och Tannåker Sockenråd

MIDSOMMAR i TANNÅKER

Juni och sommaren är här.
Då är det snart dags för första Våffelcaféet i Bolmsö Bygdegård Sjöviken för åter.
Det är många som vill hjälpa till men finns ett datum där jag behöver
folk till. Det datum som jag behöver folk till är: 19 juli., så vill du/ni
hjälpa till så är det bara att höra av sig till mig.
Med Vänliga Hälsningar Sandra Carlsson
070-58 911 99, sandra.carlsson@bolmso.se
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Midsommarafton dans kring stången med start kl. 15
Dragspelare och lekledare
spelar och leder lekarna
Kaffeservering
Lotterier
(Tag med kontanter)
Dagen innan (torsdagen)
Klär vi stången kl. 18
Hembygdsföreningen bjuder då på fikat.
Välkomna till båda tillfällena
Tannåkers Hembygdsförening
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´MIDSOMMARAFTON

Välkomna till midsommarfest i
Bolmsö vackra hembygdspark
midsommarafton kl 16.00

Dans Midsommardagen
i Hov, Bolmsö 24 juni kl 21.00-01.00
I år kommer Ninnas orkester
från Anderslöv att spela upp till dans
Servering: KG WALDERMARS

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 innehåller 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 Mats Öberg och Midsommarfamiljen
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.
Efter ringdansen återkommer Mats Öberg och Midsommarfamiljen på
scenen
På måndagen kl 18.00 samlas vi för att städa efter festen.
Välkommen att fira med oss
Bolmsö Hembygdsförening
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Välkomna till att dansa loss. Det är nionde året som vi ordnar dans.
Arrangör: Familjen Kristiansson 0706 55 22 76

Bolmendagen närmar sig (29/7) …
….så nu är det dax att hyra bord i Tannåkers bygdegård för

LOPPIS
Bordshyran är 100:- och du anmäler detta till
Birgit Eklund 0738 118 951.
Sista anmälningsdagen är 27/7.
Vi kommer att sälja kaffe o kaka under dagen.
Pass på och rensa hemma det finns stor plats i lokalen.
Väl mött
Tannåkers Bygdegårdsförening
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INFORMATION
Svenska—Deutsch—English
Hej, jag vill informera er som hyr ut fastigheter/stugor till semesterfirare att ni måste informera era gäster om var de ska slänga sina sopor.
(Soporna ska slängas i privata sopkärl som tillhör fastigheten/stugan).
Det är inte meningen att de ska fylla våra sopkärl på skolan/förskolan
eller ställa sina sopor i plastpåsar runt återvinningsstationen i Tannåker, så att fåglar och andra djur kan komma åt soporna.
Hallo, alle personen die Ferienhäuser vermieten, müssen ihre Gäste
informieren wo der Müll deponiert werden kan. (Sie müssen in privaten zum Haus gehörene Tonnen entsorgt werden) und nicht bei der
Schule/Vorschule oder das der Haushaltsmüll bei der Deponi in Tannåker gelegt wird in Plastiktüten neben den Containern, so das die Vögel
oder andere Tiere alles über den Plats reissen.

Onsdag 5 juli

Sångkväll på Sjöviken

Hello! I want to inform those who rent out your property to holidaymakers that you have to inform your guests about where to put their trash.
It should be put in private bins that belongs to the property, not in the
bins at the school or in trashbags around the recyclingstation in Tannåker, where birds and other animals can get to them.

Kl. 19.30

Sandström & Co, Osby
Plats: Bygdegården Sjöviken
Våffelservering startar 18.30

Lördag 22 juli

Einar Ekberg-afton

Med vänliga hälsningar—Mit Freuntlichen Grüssen—Best regards
Jalle (vaktmästare—Hausmeister—janitor)
Bolmsö skola 073 375 43 64

Kl. 18.00

Bengt ”Stöten” Birgersson
Bolmsö kyrka

Lördag 5 augusti

Sångarglädje i kyrkan

Kl.18.00

Ingamay Hörnberg, Hasse Hallström,
Lennart Sjöholm, Läkarmissionen

Plats: Bolmsö kyrka

VÄLKOMNA
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Dans i Sjöviken
På 20-talsfesten i Sjöviken
dansades Charleston i långa
rader och vi fick blodad tand.
Nu planerar vi danskurs i
charleston mm några onsdagar i juli. Mer info kommer i
nästa sockenblad men skriv upp onsdagar i juli kl 16, dvs
före våffelcaféet.
Om det finns intresse har vi planer på gammaldanskurs till
hösten. Bättre motion finns inte – och så himla roligt!

Bolmsö o Tannåkers kyrkor juni
1

18.00

Församlingsråd Bolmsö

4

09.30

Gudstjänst, Bolmsö, A Fall

11

09.30

Gudstjänst, Tannåker, S-Å Fyhrlund

Amatörteaterfestival
Bygdegårdarnas riksförbund ordnar amatörteaterfestival i
Dalarna 11-13 augusti som vi är inbjudna till. Läs mer på
www.bygdegardarna.se. Meddela Irene (070-6791113) eller
Solveig (070-2884414) om du/ni är intresserade

18

18.00

Musikgudstjänst, Bolmsö,
Stina och Claes Ekegren, Mari Gustavsson,
Carina och Olle Heverius

2/7

18.00

Mässa, K Petersson

Öppna styrelsemöten
Vill du vara med och påverka kultur i Bolmenbygden?
Välkommen onsdagen den 7 juni (Obs ny dag!) hos Solveig
i Håringe. Vi bjuder på fika. Skriv också in 13/7 och 8/8.

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

3/7

Sommarkyrkan startar

Jonsboda missionshus juni
6 11.00 Avslutningsgudstjänst för Scoutlägret i Sundet i Dörarp

Välkomna!

11 10.00 Linda Andersson med nattvard

Anna Maria Odeholm, Irene Olofsson, Mats Ingemarsson,
Mats Öberg, Sandra Carlsson & Solveig Carlsson

18 18.00 Linda Andersson
Alla varmt välkomna

PS
Om någon skulle ha glömt att betala in årsavgiften…
Medlemsavgift: 100:- för vuxna och
50:- för ungdomar (7-25 år) Bg: 5861-4868

22

Tannåkers Pingstkyrka juni
16—18 juni Väckelsemöten i tältet i Bollsta 16-18 juni. Fre o lör kl 19, sön
15, Maranataförsamlingen ATHLM
Varmt välkomna
23

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på
http://www.bolmso.se
TACK för alla ekonomiska bidrag till

Bolmsö sockenblad

Prova gärna vårt nya swishnummer.
Frivilliga gåvor tas tacksamt emot.

SWISH: 123 240 81 77
Sockenrådet har Bankgiro nummer

5850-5959
NÄSTA MANUSSTOPP
15 juni kl. 12.00
Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan vid
Tannåkers affär märkt ”Sockenblad” eller
e-postas till manus@bolmso.se
Brevlådan vid affären 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 affären.

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos

Bolmsö Sockenblad nr 349. Utgivare: Bolmsö sockenråd

