Besök Bolmsö sockenråds hemsida på

BOLMSÖ SOCKENBLAD

http://www.bolmso.se

Nr 360 MAj 2018

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 maj 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 360. Utgivare: Bolmsö sockenråd

Nu är det full fart på alla fronter. Lite försenat, men nu kör det.
Vårbruket, båtar, trädgårdar, fiske, utemöbler, motorcyklar, grillning,etc, etc.
Valborgsbålet med tal är en fin tradition, kanske blir det lite varmare väder i år.
Det kör också för fullt hos Näringslivsgruppen för Bolmens Östra
Strand och hos Sockenråden i Tannåker och Bolmsö.
Genom dialog med kommunens politiker och tjänstemän har Näringslivsgruppen fått kommunen att intressera sig för en långsiktig
handlingsplan som syftar till att skapa förutsättningar för näringsliv och boende. De sista årens negativa trend inom många områden måste vi tillsammans vända på.
Det har upprättats dialoggrupper bl a beträffande skolan i framtiden, planarbete, service för området.
Som ett första viktigt resultat har Barn- och utbildningsnämnden
tagit ett formellt beslut att det skall byggas en ny skola inom området för Bolmens östra strand.
Sockenråden deltager i de områden som berör Bolmsö och Tannåker och har tagit beslutet att arbeta för att en ny skola jämte övriga serviceinrättningar bör byggas på kommunens mark i Tannåker.
Detta har Näringslivsgruppen redan presenterat vid möte med
kommunen.
Så det är full fart på många områden. Inte minst bidrog Tommy
och Eva Kristiansson till att sätta igång farten genom deras fantastiska skogsmässa. Suveränt genomfört initiativ, vi tar av oss hatten.
Hoppas Ni tar en och annan paus i vårarbetet och hinner njuta av
den efterlängtade våren.
Claes i Ängarna.

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

Bolmsö o Tannåkers kyrkor maj
6

9.30

Gudstjänst i Tannåkers kyrka, S-Å Fyhrlund, kören

13

11.00

Gudstjänst,Bolmsö, H Sjömar

17

15.00

Symöte hos Britta Kristiansson, Bolmsö

0372-911 22

20

11.00

Sammanlyst till Berga
Mässa S-Å Fyhrlund, M. Lind Pastoratets körer.

Monica Johansson, Backegården 0372-941 95

27

11.00

Gudstjänst i Tannåkers kyrka, S-Å Fyhrlund

Carina Bolmblad, Uddarna
carina.bolmblad@gmail.com

0708 56 20 13

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.

Webbredaktör: Maria Granlund, Bollstad Fällan
maria.granlund@bolmso.se
0372-941 31

Dagledigträff 8 maj 2018

Redaktör för bladet:
Sara Karlsson, Tannåker Klockaregård 2
0703 44 61 05

Tisdag 8 maj kl. 14 i Bolmsö församlingshem
”På upptäcktsfärd i sångens värld”
Irene o Roberth Johansson från Aneby sjunger
och spelar ur sångskatten av psalmer
Och andliga sånger.

Välkomna!
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Jonsboda missionshus maj
6

18.00 Gudstjänst med Linda Andersson.

Sång: Britt–Marie Luttrén, m.fl
Nattvard.
20

Valborgsmässobål

10.00 Bönesamling med fika, efteråt går vi en pilgrimsvandring

vid Tannåkers Hembygdspark
Valborgsmässoafton kl. 20.00

för de som vill och kan.
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10.00 Gudstjänst Linda Andersson

Sång av f.d rektorn på Bolmsö skolan Jakob Wide
Fika efter gudstjänsten.
Väl mött i Jonsboda missionshus och varmt välkomna hälsar vi er alla i
Norra Bolmens Missonsförsamling.

Vårtal av Birgit Nyberg
Vårsånger med våra körer
Servering
Hjärtligt välkomna

Sommarjobb
Styrelsen för Perstorpsgården söker någon som är intresserad av att
hjälpa oss med guidningen av Perstorpsgården i sommar.
Ung eller äldre, spelar ingen roll, bara du är intresserad!
Vi vill försöka hålla öppet för allmänheten under tiden
10/7 - 10/8, ti-to 12.00 - 16.00.
Arbetsuppgifterna är:

Guidning

Rensa rabatter

Ev. målningsarbete
Ansökan lämnas till
Christina Andersson, tel 0372-911 47, 070-65 911 47

Bön på Nationaldagen
Vi ber för Sverige på Nationaldagen, den 6:e juni, i Tannåkers bygdegård kl. 14-16. Vi bjuder på fika efter bönesamlingen. Välkommen att
vara med en stund eller hela tiden! Arrangör Bönevännerna.
Vid frågor kontakta familjen Milston 0703577933 eller 0703578201.
22
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Våren är här?
Nuuuuuu idag känns det som vintern har lämnat oss. Min cykel och jag
har haft premiärtur vilken känsla.
Vi hamnade i HOV där det var full aktivitet, många bilar hela åkern full
och mer därtill . En mycket skön skogspromenad geggig o dan precis
som det skall vara på våren, men det finns stövlar. Jag tror inte att jag
sett så många skogsmaskiner etc. som det förevisades, många var
både imponerade och intresserade av vad som visades. Själv är jag
inte i så stort behov av skogsmaskin möjligen en fyrhjuling, men då
blev nog cykeln förnärmad, dessutom blev det både middag och eftermiddagskaffe med en god tårtbit (hemma hade bara blivit en skorpa)
så visst är det nyttigt med en skogspromenad. Med denna lilla berättelse så tycker jag att Familjen Kristiansson Herr o Fru och ungdomar har gjort ett fantastiskt jobb till glädje för många. TACK till er alla
även skogsägaren som visade mig vägen från början till slut.

GLAD VÅR. /Kajsa

Fritidsgård på Åsarna
Fredag 25/5 Avslutning kl. 18.00—ca. 21.00
/Peter o Sven

Dubbelnummer juli / augusti 2018
P.g.a. semestrar på vårt ”tryckeri”
kommer manusstopp för både
juli– och augustibladet bli den
15 juni 2018.
Ni måste alltså planera era arrangemang i god tid.

Aktiviteter för
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets
Månadsmöte
7 maj kl 14 Våffelservering i Sjöviken Bolmsö
Välkomna ni som är sugna på en eller flera våfflor och en kopp kaffe
Vi bjuder på detta
Du som vet redan nu att du kan baka en eller två vinster till vårt lotteri på Bolmendagen, meddela detta till Birgitta innan du går hem från
våffelserveringen
4 juni kl 18-20 i Tannåkers församlingshem
Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe
Vi planerar för Bolmendagen och Beredskapsplanenen

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
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

Bolmsö och Tannåkers sockenråd
4
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ARBETSMÖTE
Lördag 12 maj kl. 9.00
Iläggning av bommar
Allmän uppsnyggning
Kl 11.00 Årsmöte hos Karl-Gustav Johansson
Fixardag i Tannåkers bygdegård
lördag 5/5 2018 kl. 10.00
Medtag energi o glatt humör
Underbar soppa serveras under dagen.
Väl mött / Sven S

Eva i Hov

Din lokala Florist på Bolmsö.

Jag hjälper dig med din beställning om det är
arrangemang, buketter,
sorgbinderi, bröllops binderier,
planteringar,
påskblommor, sommarplantor m. m

Välkomna Eva i Hov
0705394170
Gå gärna in på min hemsida www. evaihov.se

Så tyst har aldrig min telefon varit
Sedan vi skrev i förra månadens Sockenblad om våra bekymmer med
att få ihop en styrelse i Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets, har min telefon varit nästan helt tyst och flera gånger har jag kollat om den på något sätt var avstängd.
Vi efterlyste ris, ros och råd, men ingen tycks bry sig. Ett brev med en
enkät har nu gått ut till våra medlemmar och vi hoppas att ni som fått
den tar er tid att besvara den.
Birgitta Wallén ordf. i kretsen

Båtplats Säsong 2018
Det finns lediga båtplatser vid Bollsta Brygga för kommande
säsong.
Vid intresse kontakta:
Stefan Johansson, Tel 070-626 01 72 eller
Leif Bjurka, Tel 070-530 13 13
20

Bolmsö IF
Fotbollsträning för barn 08, 09 och 10 fortsätter som vanligt måndagar
i Bolmsöskolans gymnastiksal kl 17.00.
Så fort vädret tillåter blir träningen utomhus på fotbollsplanen
måndagar 17-18.
Även nya barn hälsas varmt välkomna
Vi vill gärna starta upp en ny grupp 11, 12, 13!!?
Så tveka inte att höra av dig om du är sugen, eller känner någon som
är, att få träffa underbara tjejer och killar under leksamma former
med träning hör av er!!!
Ring Annika 0707388232 el mail Annika.fornander@hotmail.com
5

Resan ni inte får missa

Bolmsö och Tannåkers sockenråd anordnar i år en gemensam
resa 2018-09-02, som tar oss till den underjordiska Tykarpsgrottan och det historiska Hovdala slott.
Vi åker med buss ner till Hässleholmstrakten med starttider 8.30
från Kyrkbyn, 8.45 skolan och 8.50 affären i Tannåker.
Tykarpsgrottan blir vår första anhalt, här spelades bland annat
scener i Ronja Rövardotter in. Redan under 1100-talet bröt man
kalk här. Vi räknar med att anlända ca 10.30. Här finns möjlighet
att fika och en guidad tur startar 11.30 som varar ca 40 min.
Efter besöket här far vi vidare till det anrika Hovdala slott beläget
vid Finjasjön. Här har många historiska strider utkämpats på
1600-talet. Vi besöker trädgård, park, orangeri och omgivningarna gratis. Kl. 14.00 börjar den guidade turen inne i Ehrenborgska
våningen på slottet.
Var och en bestämmer själv om man under dagen vill äta medhavd matsäck eller på restaurang/café.
Vi räknar med att vända hemåt ca 16.30
Priser/Info på nästa sida
6

Det finns tre olika kategorier av inbrottsskydd: mekaniska inbrottsskydd, larm och grannsamverkan.
Vad skrämmer tjuven?
Tjuvar har intervjuats och svarat på vad som skrämmer dem. Utifrån
deras svar har följande lista satts ihop.
1. Människor i rörelse
2. Hund
3. Gallergrind/fönstergaller
4. Larm
5. Frågvisa människor
6. Bostadens läge
7. Dörrlåset
8. Kamerabevakning
9. Skylt om Grannsamverkan
10. Skylt om bevakat område
OBS! Grannsamverkan minskar inbrotten med 26 procent.
När man ska åka på semester är det bra att tänka på följande:
• Dra inte för persienner/gardiner
• Be grannar parkera sin bil utanför ibland
• Lampor med timer
• Sociala medier
• Sopor i soptunnan
• Töm brevlådan
• Be grannar göra spår i snön och skotta
• Vidarkoppla telefonen
• Sensorer på utebelysningen
• Se till så att det ser bebott ut!
• Parkering på flygplatsen
Viktigt är också att se över vilka lås man har i dörrar inklusive altandörrar. Kolla också gärna filmen om hur en tjuv går till väga: https://
www.youtube.com/watch?v=lOALYs3zIbw
DNA-märkning
Genom att märka saker som är stöldbegärliga gör du dem mindre intressanta för tjuven. Poliserna kan säkra DNA-spår. DNA-märkning
har varit en stor framgång i England där det använts i ca 10 år.
DNA-märkning:
• Avskräcker tjuven
• Är omöjlig att ta bort
• Är internationellt spårbar
• Är enkel att använda
• Är lätt för Polisen att hitta och avläsa.
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Minnesanteckningar från Grannsamverkansmöte 20 mars 2018
Närvarande: kontaktpersoner från grannsamverkansområden i Ljungby kommun, kommunpolis Hans Sjöberg, säkerhetssamordnare Carina Karlund och Sigrid Svensson skadeförebyggare på Länsförsäkring Kronoberg.

Information Hans Sjöberg
Sedan 2015 har Polisen sju polisregioner. Polisregion Syd består av
Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län. Huvudort är Malmö.
När den nya organisationen genomfördes placerades Lokalpolisområde Ljungby i sydvästra Götaland men kommer från och med september att gå över till sydöstra Götaland. Det innebär att lokalpolisområdena i länet är samlade i samma område med chef i Kalmar.
Aktuell brottsstatistik
Under 2017 anmäldes totalt 72 inbrott eller försök till inbrott i bostäder
i Ljungby kommun. Under 2018 (januari – dagens datum) har polisen
totalt fått in 6 anmälningar. Detta är låga siffror.
Kommunpolisens uppdrag och grannsamverkan
Vid mötet bestäms följande:
• Hans Sjöberg skickar ut information till kontaktpersonerna fyra gånger per år, men har inte möjlighet att svara på frågor om det inte är något viktigt eller akut.
• Om det händer något särskilt t.ex. blir en inbrottsvåg skickar Hans ut
extra information.
• Om ett grannsamverkansområde vill ha ett möte med kommunpolisen kan de kontakta Hans och boka en tid.

Skadeförebyggande arbete
2016 anmäldes nästan 22 000 bostadsinbrott i Sverige vilket motsvarar nästan tre inbrott i timmen. En del av dem hade kunnat undvikas
med enkla förebyggande åtgärder.
De som gör inbrott kan delas in i tre grupper: organiserade ligor (ofta
utländska), enskilda kriminella, missbrukare.
Flest inbrott sker under tiden oktober-december och i villor. De flesta
inbrott sker på vardagar och dagtid. I en fjärdedel av fallen har någon
varit hemma vid inbrottet.
Tjuven letar efter kontanter, smycken, bärbara datorer, mindre elektronik och pass. Ofta letar de i sovrummet, badrumsskåpet eller i köket.

18

Priser/info:
Bussresan (Sockenråden subventionerar bussresan så priset blir.)
Vuxen 150:Barn upp till 12 år 50:Tykarpsgrottan
Guidad tur
Vuxen 120:Ungdom/65+ 100:Barn 6-15år 60:Familjebiljett 300:- (2vuxna 3 barn)
Vid Tykarpsgrottan finns möjlighet att köpa fika
Hovdala slott
Fri entré till trädgård, park, orangeri och omgivningar.
Guidad tur
Vuxen 100:Barn upp till 12 år gratis
Både restaurang och café finns här och är öppet 12-16
Anmälan är bindande och görs genom att betala in bussresan till
Sockenrådet på Bolmsö genom antingen swish 123 240 81 77 eller bg 5850-5959 senast 2018-08-12.
OBS! Glöm inte att ange vilka betalningen avser. Vill ni gå den
guidade turen på Hovdala slott, skriv guidad på betalningen.
Mer info om de sevärdheter vi ska besöka finns på följande hemsidor:
www.tykarpsgrottan.net/se
www.hovdala.se
Först till kvarn gäller så vänta inte med anmälan.
Vi ser fram emot en trevlig dag tillsammans.
/Sockenråden Bolmsö – Tannåker
7

Vår och sommarträning !!
Nytt för i år Bolmsö Tannåkers gymnastikförening erbjuder träning
utomhus Tisdagar kl 18.00 på fotbollsplanen vid Bolmsöskolan (vid
riktigt dåligt väder är vi inne i gymnastiksalen).
Tisdagar från 15 maj tom 10 juli!
Ta med dig en handuk/liggunderlag/filt .
Alla varmt välkomna !
(årsmötet 25/4 bestämmer gällande avgift)
Vid frågor ring ordförande Annika 070- 7388232 el
annika.fornander@hotmail.com

Snälla, snälla, snälla…..
skicka inga manus till min privata mejlbox.
Alla manus ska skickas till manus@bolmso.se
Inför detta numret kom fyra manus till min egen låda, ett av dem
höll på att inte komma med. Det är lätt att meddelanden till bladet
försvinner bland mina egna mejl.
En skärpning då det gäller dag /tid för manusstopp behövs också.
Vänligen redaktören

Onsdag 4/7
Skällandsö
Jonsboda
Flahult
Torsdag 17/5, 14/6
Stapeled
Skogshäll

Torsdag 3/5, 31/5, 28/6
Färle
14.40 - 14.55

15.15—15.30
15.35—15.50
16.40—17.05

Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

15.30 - 15.45
15.50 - 16.05

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

Bolmsö skola 8/5, 22/5, 5/6 (10.15-11.20)
8
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Stort tack

Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Vi planerar Byggetapp II för Ungdom och Kultur.
Ännu ej klart när vi kan börja grävandet, men det blir under hösten för
att inte störa sommaren uthyrning.

till våra ledare Monica Johansson och Emelie Bjurka för att ni på ett så
bra sätt hjälper oss att hålla igång !!
Att vi under terminen kunnat ha fyra pass i veckan är fantastiska så ett
enormt tack till er från medlemmarna i
Bolmsö-Tannåker gymnastikförening genom ordförande Annika

Bolmsö Tannåker gymnastikförening:

Bolmsö Bygdegårdsförening

Sommarträning tisdagar 15 maj till 11 juli (se separat annons)
Höstterminen startar igen i september och vi utökar med ytterligare
ett pass i veckan!!
Måndagar med start 3/9 18.00 yoga med Agnes Bolmblad
19.30 cirkelträning med Emelie Bjurka
Onsdagar med start 5/9 Pilates 19.30 med Monica Johansson
Fredagar med start 7/9 Tabata 17.30 med Emelie Bjurka
Söndagar med start 9/9 Mixgympa 19.00 med Monica Johansson
Gemensam avslutning i Bolmsö skolan 17 december kl 19.00.

Vi bjuder dig på en eller flera våfflor

Lördagen den 6 oktober uppmärksammar vi att föreningen blir 50 år,
så lägg datumet på minne och mer info kommer!!

Årets Kultur på Landsbygden arrangemang tillsammans med Ljungby
kommun blir på temat Berättande.
Anteckna lördag 20 oktober och då kommer Bengt af Klintberg!
Mer info i kommande sockenblad.
Ekonomiskt stöd kan ges till bygdegårdsföreningen, via Bg 893-5157
eller Swish 123 281 71 53.

Varmt välkomna alla medlemmar nya som ”gamla”
Vid frågor ring ordförande Annika Fornander 0707388232 el Annika_fornander@hotmail.com

Välkomma
Måndagen den 7 maj är alla välkomna till Sjöviken kl 14
Vi bjuder då alla på våfflor och kaffe, te, saft
Välkomna önskar
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets

att hjälpa till med städning av Pertorpsgården
Vi börjar lör 5 maj kl 09.00 Ju fler vi är, desto roligare och fortare går det!
Vi bjuder på kaffe med tilltugg!
Perstorpsgården
Susanne Ingemarsson o Christina Andersson
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Fiskevattenägarfest

Sommarcafé 2018
Nu är det dags för Sommarcafé i Bolmsö Bygdegård,
Sjöviken igen. I år lite annorlunda men självklart
serverar vi våfflor med sylt och grädde precis som innan.
Men i år är sylten och saften hemkokt och det kan finnas något annat
att välja på än bara våfflor, kom och se vad vi servera just den onsdagen i sommar. Välkomna!
Alla intäkter går tillbaka till Bolmsö Bygdegård Sjöviken.
Datum för Sommarcafé är: 27 juni, 4 juli, 11 juli, 18 juli, 25 juli, 1 augusti, 8 augusti.
Vi håller öppet mellan 18:30-21:00

Med årsmöte för
Skötselområde 2, Bolmsö och Tannåker
Den 10 maj kl. 13.00
(Kristi Himmelfärdsdag)
hälsas alla fiskevattenägare
med respektive, välkomna
till Sjöviken, Bolmsö.
Det blir som vanligt fiskmeny
dessutom skall vi omvälja eller göra nya val av vissa poster i styrelsen.
samt information från Bolmsö FVOF årsmöte i mars.

Varmt Välkomna
Bolmsö Bygdegårdsförening

Bolmsö Hembygdsförening
Redan maj månad, då hög tid att planera midsommarfirandet i Bolmsö Hembygdspark. Traditionsenligt som tidigare år, annons i nästa Sockenblad.
Vill du hjälpa till i parken på midsommarafton, kontakta
någon i styrelsen eller maila till hembygd@bolmso.se.
Resa till Toftnäs
Söndag 3 juni planerar Hembygdsföreningen en resa till Toftnäs med
Östen Andersson som guide på plats.
Toftnäs var fram till 1974 en del av Bolmsö församling.
Vi hoppas vi också kan få komma in på gamla Toftnäs säteri.
Anmäl er senast den 27 maj till
Olle Josefsson, tel 0372-911 55 eller Eva Johansson, tel 0372-910 28.
Går också bra att skicka mail till hembygd@bolmso.se
Mer info om tider och kostnader får ni vid anmälan
Bolmsö Hembygdsförening
10

Anmälan om deltagande görs senast den 6 maj.
(Ingen anmälan efter denna dag kan tas emot)
Anmälan till Leif 0705-30 13 13
Eller: leif.bjurka@gmail.com
Välkomna

"Jordbruksredskap” köpes!
2-skärig fjäderplog med skivrist
typ Kverneland eller Överrum köpes.
Även intresserad av potatiskup,
kultivator eller tallriksharv.
Ring 070-549 11 54 eller e-post henry.tidstrand@gmail.com"
Mvh
Henry Tidstrand
15

13 april höll vi ett himla roligt årsmöte med 47 deltagare på meraftans-pilsner (after work). Vi fick
många bra inspel, idéer och frågor.
Tack alla! <3
Nya styrelsen ser ut som den förra och nu planerar vi för:

Fransk afton 2 juni

Ofta är det bra att inte veta allt.
Efter andra världskriget fick allmänheten kännedom om många militära hemligheter som funnits i skogarna på och runt Bolmsö.
De som bodde visste förstås men det var inget som man gick runt och
talade med främmande om.
De senaste år har det kommit fram ”nya” hemligheter om vad militären skulle syssla med i händelse av en invasion av Sverige.
Fångar som togs på Skånes sydkust skulle transporteras antingen till
Bolmsö eller Eslöv.

…i Tannåkers bygdegård, Åsarna kl 19.
Vi provar på språket, gester, musik att både lyssna till och sjunga
med i och MAT; baguettes, éscargots (sniglar), ost, croissants,
Boeuf Bourguignon etc. med alkoholfritt (öl, vin eller saft/
vatten). Önskas starkare dryck tar man med sig.
Pris vuxna: 250:- icke medlem 350:Pris ungdomar 12-25 år: 100:- icke medlem 200:Anmälan senast 27/5 till anna.maria@odeholm.se eller
070 020 566 82

Var fångarna och vakterna skulle bo framgår inte.

Lokala historier och berättelser sökes
Vi behöver material för en revy nästa år och söker händelser och
tokerier som kan vara mer eller mindre sanna. Skriv ner och
skicka eller kom med på våra möten för att berätta.

Se bifogade klipp ur Leif Högbergs bok
”Spår av ett försvar”.

Välkomna på öppna möten
Vi ses i Sjöviken, tisd 8/5, tisd 12/6 – alltid kl 19!
/Anna Maria Odeholm, Irene Olofsson, Mats Ingemarsson,
Mats Öberg, Sandra Carlsson & Solveig Carlsson
Stöd den lokala kulturen - bli medlem 2018!
100:- för vuxna och 50:- för ungdomar (7-25 år)
Bg: 5861-4868 eller swish: 123 22 62 723
Maila också till matsilund@ljungby.nu så registret blir rätt.
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Kläckte någon uppslaget om Bolmsö som läst om det amerikanska
fånglägret Guantanamo på Kuba?
Förresten är kanske det här ingen riktig
nyhet för äldre Bolmsöbor?
Per-Robert Bachrach

Bolmendagen 2018
Bolmsö Bygdegård Sjöviken finns till förfogande för föreningar eller
företag som vill visa upp sin verksamhet i någon av lokalerna.
Bolmsö Bygdegårdsförening planerar att ha lunchservering och det
vore roligt om det var mer aktiviteter i eller runt bygdegården under
Bolmendagen.
Hör av er till Solveig Carlsson eller e-post bygdegarden@bolmso.se
om ni har förslag.
Bolmsö Bygdegårdsförening
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Programblad maj 2018
mån

30/4 20.00 Valborgsmässobål i Tannåker

tis

1

8.00

Städning av Bolmsö bygdegård, kom när du vaknat.

lör

5

9.00

Städning av Perstorpegården

Programblad maj 2018
mån

19.00 Sockenråden på Åsarna
tis

10.00 Fixardag på Åsarna
sön

mån

6

9.30

7

14-16 Bön för Sverige, Åsarna
18.00 Gudstjänst i missionshuset
Sista dag för anmälan till fiskevattenägarfest den 10
maj
14.00 Röda Korset bjuder på våfflor i Sjöviken

Gudstjänst i Tannåker

17.00 Fotbollsträning på fotbollsplanen, barn 08, 09, 10
18.28 Styrelsemöte Tannåkers bygdegårdsförening
tis

8

tor

17 15.00 Symöte hos Britta Kristiansson

sön

20 10.00 Bönesamling i missionshuset
11.00 Mässa i Berga, sammanlyst

mån

21 17.00 Fotbollsträning på fotbollsplanen, barn 08, 09, 10

tis

22 18.00 Gymnastik på fotbollsplanen vid skolan

fre

25 18.00 Fritidsgård på Åsarna

sön

27 10.00 Gudstjänst i missionshuset
11.00 Gudstjänst i Tannåker
Sista dag för anmälan till resan till Toftnäs den 3 juni

19.00 Bolmenbygdens kulturförenings möte
10 13.00 Fiskevattenägarfest med årsmöte i Sjöviken

lör

12 9.00

sön

13 11.00 Gudstjänst, Bolmsö

Arbetsmöte Bolmsö norra hamnförening

12

15 12.00 Manusstopp för juninumret av sockenbladet
18.00 Gymnastik på fotbollsplanen vid skolan

14.00 Daglediga, Bolmsö

tor

14 17.00 Fotbollsträning på fotbollsplanen, barn 08, 09, 10

Sista dag för anmälan till Fransk afton den 2 juni
mån

28 17.00 Fotbollsträning på fotbollsplanen, barn 08, 09, 10

tis

29 18.00 Gymnastik på fotbollsplanen vid skolan

lör

2/6 19.00 Fransk afton i Tannåkers bygdegård
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