Resa till Danmark för alla Bolmsöbor!
Vi tyckte att förra årets resa blev en sådan succé med alla trevliga
Bolmsöbor, att vi även i år avslutar sommarlovet med en resa till
Danmark. Boka lördagen den 29:e augusti för sockenrådets resa till
Danmark.
Mer information kommer i nästa sockenblad.
Välkomna! Önskar Bolmsö Sockenråd

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på
http://www.bolmso.se

Tannåkers sockenråds hemsida
http://www.tannaker.org

TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad
Bolmsö Sockenråd
Sockenrådet har Bg nummer 5850-5959

NÄSTA MANUSSTOPP

BOLMSÖ SOCKENBLAD
NR 251 APRIL 2009
Det är svåra tider. Finansvärlden skakar, valparna springer med
svansarna mellan benen och dom stora elefanterna dansar på
slak lina i TV på bästa sändningstid. Bonusar och fallskärmar
flyger all världens väg. ”Folket jublar”.
Ute i den stora världen är det också svåra tider. Men här på
Bolmsö tycker jag det är gott att vara.
I lördags var det melodifestival i Sjöviken. Storbild med förstklassigt ljud. Det var knytkalas och taggad Bolmsöpublik i vanlig ordning. Det var unga och gamla i en salig blandning. Det
var störtbra. Bygdegårdsföreningen är värd all heder och tack.
Dom säger ju att storleken inte har någon betydelse, men vad jag
har hört från säker källa så får vi glömma hastigheten också, för
nu har dom i den stora världen sagt att hastigheten ska vara och
förbli 70 på Bolmstadvägen. Så var det med det.

Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i Bollsta märkt
”sockenblad”
eller e-postas till
manus@bolmso.se

När jag läste Smålänningen i dag gick det en skakning genom
hela huset, förmodligen genom hela Bolmsö med omnejd. Nu är
det skolan som dom pratar om. Det låter inte bra, men med den
kämparglöd som finns här på Bolmsö med omnejd så kommer
dom att få många hårda ronder utan att komma någon vart
med sina dumma påhitt.

Brevlådan i Bollsta och mailboxen töms
klockan 12.00 den aktuella dagen för
manusstopp!

I övrigt tror jag det blir bra. Våren lurar bakom hörnet och det blir
snart badväder. Blommor och fåglar kommer. Visst blir det bra?

Fredagen den 24 april kl. 12.00

Kurt på Granholmsvägen
Bolmsö Sockenblad nr 251 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
Lars-Uno Åkesson, Bollsta

Bolmsö församling
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.
940 63
E-post: lars-uno.akesson@bolmso.se
Riktnumret till samtliga är 0372

Aktuellt från Bolmsö Sockenråd
Den 16 mars hade Bolmsö och Tannåkers sockenråd ett gemensamt möte i Åsarna.
På mötet diskuterades en rad olika frågor, bland annat Ljungby kommuns vindkraftspolicy och landsbygdsprogram. Vi pratade även om hur det gått för de olika utvecklingsprojekt som pågår inom ”Företagsamma Bolmenbygden”. Dessa har bland annat
resulterat i en entreprenörskurs, vilket är mycket positivt.
Våra försök att få hastigheten på vägen Bolmstad - Ljungby tillbaka till 90 km/h, eller
åtminstone 80 km/h, verkar lönlösa, och efter att ha fått avslag på ännu en skrivelse
beslutade nu sockenråden att avvakta med vidare försök.

Gudstjänster
5 april kl 16.00
6 april kl 19.00
9 april kl 18.00
10 april kl 11.15
12 april kl 09.15
13 april kl 11.15
19 april kl 09.15
26 april kl 14.00

Gudstjänst, Gustafsson, Bolmsö församlingshem
Passionsandakt, Fall, Bolmsö församlingshem
Mässa, Gustafsson, Fall, Bolmsö kyrka
Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka
Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka
Mässa, Gustafsson, sammanlyst till Bolmsö kyrka
Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka
Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka

Barn och ungdom
2 april kl 15.00
23 april kl 15.00
30 april kl 15.00

Konfirmationsundervisning, Bolmsö församlingshem
Konfirmationsundervisning, Bolmsö församlingshem
Konfirmationsundervisning, Bolmsö församlingshem

Övrigt
6 april kl 17.30
16 april kl 18.00
19 april kl 08.00
20 april kl 18.00

Bibelstudium, Bolmsö församlingshem
Symöte hos Marianne Jonsson
Kyrkfrukost, Bolmsö församlingshem
Bibelstudium, Bolmsö församlingshem

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

Välkomna!
Önskar Bolmsö kyrkoråd
Redaktör för Bolmsö sockenblad
Malin Thestrup, Bolmsö Kyrkby
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tel.
911 85
E-post: manus@bolmso.se
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Städdag 1:a maj i Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Från kl. 08.00 är du välkommen att hjälpa till att göra Bygdegården extra fin
tillsammans med flera andra trevliga människor.
Det är jobb både ute och inne. Som vanligt görs det en ordentlig genomgång
av alla rum inne och av trädgården och utemiljön.
Vi kokar förmiddagskaffe och till lunch blir det soppa.
För att vi skall kunna bli klara i ”vettig tid” under dagen behövs det många
som hjälper till. Vi behöver er som varit med innan ”och som vet hur det går
till” samt ni som inte har varit med innan men tycker det skulle vara roligt att
göra en insats för Bolmsö Bygdegård.
Om orken tryter går det bra att vila en stund, vi har plats för alla!
Det är roligare att jobba tillsammans
än att jobba själv …
Ta med dig det du tror du behöver på dagen, oavsett om du tänkt jobba inne
eller ute.
Tack för att du kommer
Bolmsö Bygdegårdsförening
Sveriges Hembygdsförbund, Genline och Friteatern
är på en unik sommarturné:

Boka upp den 20 juli i din almanacka!
Måndagen den 20 juli kommer det att hända en hel del intressant i Bolmsö
Bygdegård Sjöviken.
På eftermiddagen kommer Genline, Bygdeband och DIS och berättar om
släktforskning på Internet, samt visar upp det nya sättet att presentera en
bygds historia genom Bygdeband.
Kl 19.00 på kvällen blir det en föreställning med Friteatern och de kommer att
spela Hässja för oss.
Det blir kaffeservering under kvällen.
Vill du veta mer och har tillgång till Internet, se
www.bygdeband.se, www.genline.se, www.dis.se
Dagens arrangör är Sveriges Hembygdsförbund och Genline med lokal
samarbetspartner Bolmsö Hembygdsförening.
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Påskauktion med buffé i Bolmsö Bygdegård
Lördagen den 4 april kl 18.30 är det Påskauktion i Bolmsö Bygdegård Sjöviken.
Samma upplägg som tidigare år, d.v.s. påskbuffé, lotterier och
auktion.
Anton Johansson och Alexander Schäring visar oss delar av deras
musikaliska bredd genom att underhålla oss en stund innan auktionen
startar.
Anders Johnsson kommer att svinga
klubban under auktionen och kanske
får vi några historier oss till livs också.
Påskbuffén kostar 100:- per vuxen
De flesta lotterna kostar 2:-/st
I övrigt behöver du inte ha pengar med
dig, för själva auktionen kommer vi att
fakturera i efterhand (precis som vanligt!)
Du är välkommen med gåvor till lotterier eller auktion.
Men givetvis är du precis lika välkommen utan gåvor.
Att gå på Påskauktion i bygdegården är en
upplevelse, gör därför som så många
andra; boka in denna kväll för dig och din
familj, ta med dig några extra gäster och
kom!
Med förhoppning om att vi tillsammans skall
göra en härlig helkväll tillsammans, både
unga och gamla och både med nya och välbekanta ansikten.
Bolmsö Bygdegårdsförening

3

KRUKVÄXTAUKTION
Nu är det åter igen dags att titta på och handla lite växter till trädgården eller hemmet.
Vi träffas tisdagen den 21 april kl. 18.00 på Granholmsvägen 20, hos Eva-Marianne Malmborg, som tillsammans med Bojan Gunnarsson bjuder på fika.
ALLA INTRESSERADE ÄR HJÄRTLIGT
VÄLKOMNA!
Centerhalvorna

VAR RÄDD OM VÅRA BARN!
Många bilister respekterar inte hastighetsbegränsningen 30km/h
utanför Bolmsöskolan samt 50km/h i Bolmsö Kyrkby och Tannåker.
Barn är spontana och glömmer lätt att det är en väg de befinner
sig på och kan snabbt rusa ut!
Ingen vill väl vara medskyldig till en olycka.
Tänk efter - håll hastighetsbegränsningarna och håll god uppsikt.
Det finns skäl till att hastighetsbegränsningarna finns!

Till salu!
Vi har några cyklar till salu:
1 st grön Skeppshult flickmodell, ramstorlek 26, 7 växlar. 800 kr
1 st gul Kilimanjaro pojkmodell, ramstorlek 24, 5 växlar. 700 kr
1 st blå Skeppshult ramstorlek 20. 800 kr

Bolmsö sockenråd Tannåker sockenråd
Personalen vid skolan

Säljer även ett antal fotbollsskor i olika storlekar:
Adidas stl. 39 1/3.
Uhlsport stl. 40 1/2.
Adidas stl. 42 2/3.
Puma stl. 43.
Monica Johansson, 941 95

Promenader i april
Tisdagen den 7 april klockan 14.00
Tisdagen den 21 april klockan 14.00
Tisdagen den 28 april klockan 14.00

Välkomna Kajsa S.
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Det gåtfulla folket

-Skolan.
-Kyrkbyn
-Affären,
därefter "fika"

”Barn är ett folk och dom bor i ett främmande land, detta land är ett regn och en
pöl
Över den pölen går pojkarnas båtar ibland, och dom glider så fint utan köl
Där går en flicka, som samlar på stenar, hon har en miljon
Kungen av träd sitter stilla bland grenar i trädkungens tron
Där går en pojke som skrattar åt snö
Där går en flicka som gjorde en ö av femton kuddar
Där går en pojke och allting blir glass som han snuddar
Alla är barn och dom tillhör det gåtfulla folket ”
Beppe Wolgers
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Alla fåglar kom i ett re’n…
Valborgsmässoafton på Bolmsö
Välkomna till Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Valborgsmässoafton 2009
Vi börjar kl 19.30
Bålet ligger som vanligt på en flotte en bit ut i vattnet, vi
hoppas på lugnt väder så vi kan njuta av den fina
spegelbilden av bålet i Bolmens vatten.
Årets valborgsmässotalare är
Landshövding Kristina Alsér som gästar
Bolmsö för första gången som landshövding.
Vi är mycket glada för att få ha henne som
vår gäst.
Bolmsö-Tannåker kyrkokör med dirigent Olle Heverius
sjunger in våren.
Vi tänder grillarna utomhus och grillar korv.
Inomhus serveras ostkaka efter tal och sång.
Vi hoppas också kunna få lite uppträdande inomhus.
Varmt välkomna önskar
Bolmsö Bygdegårdsförening
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Vi vårstädar hembygdsparken i Tannåker lördagen
den 18 april kl.10.00.
Förutom ett glatt humör, tag med räfsa (och lövkorg om du har).
Föreningen bjuder på smörgås och kaffe. Olle och Bertil bjuder på
roliga historier… och kanske en vårsång!
Väl mött!
Tannåkers Hembygdsförening

…Jordens högtid börjar gry, sprider fröjd åt alla

Kallelse till stämma med:
Adolf Svenssons stiftelse, August och Ida Söders stiftelse,
Manfred och Emma Hagströms stiftelse, samt
Systrarna Ellen Hagström och Selma Emanuelsson donation.
Bolmsö församlingshem, sön 5 april kl.14.00.
Fika.
Samtliga boende i Bolmsö ursprungliga församling
Bolmsö, Bolmsös Västerland och Toftnäs
äro innerligen välkomna.
Styrelsen
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Midsommardagsdans

Kuriosa och Loppis

Nu slår vi upp portarna för
logdans på Bolmsö!

Nu har vi utökat till mer än dubbel yta!

Boka lördagen den 20 juni 2009
(midsommardagen)

Välkomna

Vi håller öppet Påskdagen kl 12-16
(Övriga öppettider enligt anslag)

önskar
Anette och Magnus Wallén,
Hov, Bolmsö

Plats:
Hov, hos Kristiansson, tel. 03720372-941 70

KYRKFRUKOST
i Bolmsö församlingshem
söndagen den 19 april kl 08.00.
Du betalar 30 kr som vi oavkortat ger till
Hela Världen insamlingen

Mer information kommer i senare nummer
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Efter frukosten kl 09.15 är det
gudstjänst i Bolmsö kyrka
Välkomna
önskar
Bolmsö kyrkoråd
15

TACK!

TANNÅKERS DIVERSEHANDEL I PÅSKSKRUD
Snart är det påsk och det märks väl i affären!
Lotte, Jessica & Mia har påskpyntat och påskens goda mat är
på väg in.
Under påskhelgen har vi följande öppettider;
Skärtorsdagen
Långfredagen
Påskafton
Påskdagen
Annandag påsk

09.30 – 18.00
Stängt
09.30 – 14.00
Stängt
Stängt

Vi har nu fått in många nya, trevliga presentartiklar & påskpynt
av allehanda slag.
I diskarna har vi förnyat en hel del och fyllt på med bland annat
GÖL´s korvar, röde pölser och kycklingkorvar. Under vecka 13
kommer vi att få de efterlängtade Exotic Snacks produkterna,
d.v.s. jordnötter och andra snacks i lösvikt. Ostsortimentet har
förändrats en hel del då vi fått byta leverantör, men vi tror och
hoppas att vi inom kort med de nya produkterna väl lever upp till
våra kunders förväntningar.
Vi vill tacka alla kunder för de positiva omdömen som vi dagligen möts av – det sporrar oss i vår strävan att bli ännu bättre!
Vi önskar er alla en riktigt go´ och skön påskhelg!
Familjerna Söderberg med personal
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Ett stort tack till er alla som var med och sjöng i Ulla-Britts källare.
En del var lite hesa dagen efter, men alla överlevde.
Tack också för de 400 kr som samlades in till Erikshjälpens arbete.

Ulla-Britt

Tack till Bolmsö bygdegårdsförening
för att ni ordnade så att vi kunde se melodifestivalen i Sjöviken.
Vilket bra ljud anläggningen har!
Christina o Kent

Eva i Hov
Våren är i startgroparna.
Välkomna att beställa
Buketter, arrangemang, påskplanteringar,
sorgbinderier, brudbinderier m.m.
Ring 0372-941 70
Eva Kristiansson
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Jonsboda missionskyrka
Gudstjänster i april

Bolmsö skytteförening gratulerar
Frida Johansson, Älgdjurastock

1 onsdag 19.00

Passionsgudstjänst
Jörgen Eklund, Vittaryds kör

till vinsten i Skyttiadens riksfinal
(som är att jämföra med Ungdoms-SM).

19 söndag 09.30

Gudstjänst
”Att vara ett vittne”.
Kristina Gustafsson
Sång: Amanda Gustafsson

30 torsdag 20.00

Valborgsmässofirande
vid Gavlö Strand
Vårtal, brasa, fyrverkeri och
servering.

Bolmsö SKF har haft med flera deltagare tidigare i riksfinalen, bl.a. Evy Gunnarsson, Jenny Petersson, Timmy
Midhamn, Ellinore Johansson och Fredrik Lööv, men
detta är (vad jag hittar) första gången det resulterar i en
förstaplacering.

Alla välkomna!

Pingstkyrkan Tannåker
Långfredag 10 april kl. 18.00
Bön och bibelstudie hos Lars-Uno och Rosita
Söndag 26 april kl. 18.00
Lennart Lindgren

Skytteprogram Bolmsö SKF april
Lö 4/4 kl. 09.00
Föreningsmästerskap/Avslutning i Bolmsö Skola

För att få pris vid avslutningen måste man ha varit med minst 8 gånger på träningar.

Välkomna hälsar Bolmsö Skytteförening
Se även www.bolmsoskytte.com
Tävlingar/Resultat i Småland - www.tioetta.com

Korthållsfältsskjutning
BOLMSÖ SKJUTBANA
Lördag 25/4 kl. 09:00. Korvgrillning.
Välkomna!
8

Grattis också till Julia Eklund som kom på 24:e plats
(5422 deltagare i olika klasser). Bara att gå vidare från
föreningsomgång via förbundsomgång och regionsomgång till riksfinal är stort.

På bild: Frida Johansson

Känn historiens vingslag i Perstorp, Bolmsö
Välkomna till Bo Persson i Sjöbo, Perstorp.
Annandag Påsk kl. 14.00.
Bo Persson berättar och visar oss till de platser där han under de
senaste åren har funnit spår från forntida dagar och äldre tiders boende på
Bolmsö.
Smålands Museum har varit på plats tidigare och berättat om fynden, kunskap som Bo nu förmedlar till oss som kommer denna dag.
Ta med egen fikakorg och något att sitta på.
Klä er efter vädret då vi kommer att vara utomhus.
Välkomna önskar
Bolmsö Hembygdsförening

ÅRSMÖTE Bolmsö norra fiskeförening
Medlemmar i Bolmsö norra fiskeförening hälsas välkomna
till årsmöte i Bolmsö församlingshem
onsdagen den 8/4 kl 19.00.
OBS. Styrelsen samlas kl 18:30
VÄLKOMNA
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Månadsmöte Bolmsö Rödakorskrets
Måndagen den 6 april klockan 19.00 - 21.00
Kopp och dopp som vanligt.
Påskblommor som skall delas ut fördelas denna kväll.
Välkomna!
Vid årsstämman beslutades att följande anslag skulle skickas in till
Katastrofreserven
Krigens offer
Noaks Ark
Sommarkoloniverksamheten
Sockenbladet
Vuxenskolan

10 000 kronor
10 000 kronor
3 000 kronor
10 000 kronor
800 kronor.
150 kronor.

Inga förändringar i styrelsen.

Bokbussen kommer!
tors 16/4
Färle

Tannåker/affären
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

onsdag 8/4
14.20-14.30
14.35-14.50
14.55-15.15
15.55-16.10
16.20-16.40
16.45-17.05
17.15-17.30

Skällandsö
Skällandsö/Lunden
Kåraberg

torsdag 2/4
Östergård
Tjust
Skogshäll
Hölminge

15.30-15.45
15.50-16.05
16.10-16.25
14.10-14.30
14.40-15.00
15.10-15.35
16.30-16.50

Till Bolmsö skola 6 och 20 april

Vårstädning i Bolmsö Hembygdspark
Lördagen den 25 april hoppas vi att många har möjlighet att komma till Bolmsö Hembygdspark kl. 09.00 för att göra snyggt. Vi räfsar upp de gamla löven,
plockar pinnar, rensar stuprören och ser till att det blir snyggt i parken inför
sommarsäsongen.
När vi är klara blir det kaffe med dopp i den gamla Prästgårdsbodens kök.
Med förhoppning om många deltagare som gör att jobbet går snabbt

Är du/ni intresserade av samåkning?
Skällandsö/Tannåker/Ljungby/Tannåker/Skällandsö
Tannåker/Skällandsö/Värnamo/Skällandsö/Tannåker
Bolmsö/Tannåker/Ljungby/Tannåker/Bolmsö
Vänligen meddela era dagar och tider som ni kör.
Jag sammanställer sedan alla intresserade och lägger in dem på Tannåkers hemsida och i sockenbladen.
Ni som redan samåker idag får också gärna meddela vilka tider och
dagar ni kör.
Mitt schema:
Måndag-Fredag ca 07.15 till Ljungby
ca 16.00 från Ljungby
Väl mött
/Marie J Fredhage
brandstationen@hotmail.com

75-ÅRS JUBILEUM MED
BOLMSÖ-TANNÅKER LRF!
Detta ska vi fira med en fest för alla medlemmar.
Lördagen den 18 april klockan 19.00
Plats: Sjöviken
Middag och dryck till självkostnadspris 100:Obs! Anmälan senast den 4 april till
Susann Svensson 0372-941 48,070-529 83 67

VARMT VÄLKOMNA!

Bolmsö Hembygdsförening
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Programblad Bolmsö - Tannåker april 2009

Ons 1
Tor
Lör

2
4

Sön 5

Mån 6

Tis
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Ons 8
Tor
Fre

9
10

Sön 12

Mån 13
Tis

14

19.00
19.30
15.00
09.00
18.30
14.00
14.00
16.00
19.00
17.30
19.00
19.00
20.00
19.00
14.00
19.00
19.30
18.00
09.30
11.15
18.00
09.15
11.00
12.00
19.00
11.15
14.00
20.00
14.00
19.00

Passionsgudstjänst, Jonsboda Missionsförsamling
Pilates, Bolmsö Skola
Konfirmationsundervisning, Bolmsö Församlingshem
Föreningsmästerskap/Avslutning, Bolmsö SKF, skolan
Påskauktion i Bolmsö Bygdegård, Sjöviken
Stämma för stiftelserna… Bolmsö Församlingshem
Gudstjänst, Gustafsson. Tannåker Kyrka
Gudstjänst, Gustafsson, Bolmsö Församlingshem
Grabbgympa, Bolmsö Skola
Bibelstudium, Bolmsö Församlingshem
Månadsmöte Bolmsö Rödakorskrets, Sjöviken
Passionsandakt, Fall, Bolmsö Församlingshem
Aerobics, Bolmsö Skola
Körövning, Tannåker
Promenad, skolan
Årsmöte Bolmsö Norra Fiskeförening, Bolmsö FH
Pilates, Bolmsö Skola
Mässa, Gustafsson, Fall. Bolmsö Kyrka
Gudstjänst, Fall. Tannåker Kyrka
Gudstjänst, Fall. Bolmsö Kyrka
Bön och bibelstudie hos Lars-Uno och Rosita, Bollsta
Gudstjänst, Fall. Bolmsö Kyrka
Gudstjänst, Fall. Tannåker Kyrka
Kuriosa och Loppis håller öppet till 16.00, Hov Bolmsö
Grabbgympa, Bolmsö Skola
Mässa, Gustafsson. Bolmsö Kyrka
”Forntids-vandring” i Perstorp, Bolmsö
Aerobics, Bolmsö Skola
Dagledigträff, Tannåkers Församlingshem
Körövning, Tannåker

Programblad Bolmsö - Tannåker april 2009

Ons 15
Tor 16
Lör 18
Sön 19

Mån 20
Tis

21

Ons
Tor
Fre
Lör

22
23
24
25

Sön 26
Tis

28

Tor

30

19.30
18.00
10.00
19.00
08.00
09.15
09.30
11.00
19.00
18.00
20.00
14.00
18.00
19.00
19.00
15.00
12.00
09.00
09.00
09.30
14.00
18.00
14.00
19.00
15.00
19.30
20.00

Pilates, Bolmsö Skola
Symöte hos Marianne Jonsson, Bolmsö
Städdag, Hembygdsparken i Tannåker
75-års jubileum Bolmsö-Tannåker LRF, Sjöviken
Kyrkfrukost, Bolmsö Församlingshem
Gudstjänst, Fall. Bolmsö Kyrka
Gudstjänst, Jonsboda Missionsförsamling
Gudstjänst, Fall. Tannåker Kyrka
Grabbgympa, Bolmsö Skola
Bibelstudium, Bolmsö Församlingshem
Aerobics, Bolmsö Skola
Promenad, Kyrkbyn
Krukväxtauktion hos Eva-Marianne Malmborg,
Granholmsvägen, Bolmsö
Körövning, Tannåker
Gemensam gymnastikavslutning, alla grupper
Konfirmationsundervisning, Bolmsö Församlingshem
MANUSSTOPP SOCKENBLADET
Korthållsfältsskjutning, Bolmsö Skjutbana
Vårstädning, Bolmsö Hembygdspark
Mässa, Gustafsson. Tannåker Kyrka
Gudstjänst, Fall. Bolmsö Kyrka
Lennart Lindgren, Tannåkers Pingstkyrka
Promenad, affären i Tannåker
Körövning, Tannåker
Konfirmationsundervisning, Bolmsö Församlingshem
Valborgsmässofirande, Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Valborgsmässofirande, Gavlö Strand

Glad Påsk
önskar
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