Resa till Bakken/Helsingør/Louisiana/Strøget för alla Bolmsøbor!
Även förra årets resa blev en sådan succé att vi kör en snarlik resa även denna gång!
Boka lördagen den 29:e augusti för sockenrådets resa till Danmark. Vi reser med Kenneth
Petersson som lovat ta lika väl hand om oss som han gjort de senaste åren. Bussen kommer att stanna till för inköp utanför Helsingør på vår resa mot Bakken. De som hellre vill
besöka Lousiana kan göra det då vi ändå passerar detta längs Strandvejen. För de som
hellre vill till Køpenhamns centrum och kanske Tivoli eller Strøget så fortsätter bussen in till
Køpenhamns centrum. Faktiskt är även ett besök i fristaden Christiania mycket intressant!
Resan är för alla bolmsöbor som är intresserade av en trevlig dag i god gemenskap. Alltså
för alla åldrar, ung som gammal. Sockenrådet subventionerar även detta år resan så barn
upp till 15 år åker gratis och vuxna betalar 100 kr per person. I mån av plats kan även andra
få följa med.
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
fredagen den 14:e augusti. Vid eventuell platsbrist gäller ”först till kvarn”
De som flyttat till Bolmsö efter förra resan (aug 2008 och framåt) och anmäler sig, kommer
få åka med GRATIS! På detta sätt vill vi hälsa alla nyinflyttade lite extra välkomna till
Bolmsö.
PROGRAM, ca. tider
07.00 Avresa från Bolmsö kyrkby.
Påstigning längs vägen mot bron.
09.30-10.00 Färja Helsingborg-Helsingør.
10.15-12.00 Besök på ett shoppingcenter
då man kan shoppa eller äta mehavd matsäck.
12.00 Avresa mot Louisiana och Bakken
via Strandvejen.
12.30 Stopp på Louisiana för de som önskar. Resten åker vidare mot Bakken. Louisiana har öppet till kl. 18, men vi bestämmer en tid då bussen hämtar på Louisiana
för transport till Bakken. Kanske 16-tiden
är lagom för hämtning. Alltså kan man
besöka båda platserna för dem som så
önskar
12.45-19.00 Bakken

13.00-18.30 Köpenhamns centrum/Strøget
18,30 Avresa mot Bakken från köpenhamn/
Tivoli
19.00 Hämtning på Bakken.
22-22.30 Hemma på Bolmsö igen
Välkomna! Önskar Bolmsö sockenråd.

Sockenrådet har Bg nummer 5850-5959 Tack för alla ekonomiska bidrag!

NÄSTA MANUSSTOPP
Fredagen den 24 juli kl. 12.00
Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i Bollsta märkt ”sockenblad”
eller e-postas till manus@bolmso.se

Bolmsö Sockenblad nr 254 Utgivare: Bolmsö sockenråd

BOLMSÖ SOCKENBLAD
NR 254 JULI 2009
Hoppas att alla fasta och temporära Bolmsöbor fick en trevlig och
skön midsommar.
Det är nu vi njuter extra mycket av det som naturen, familj,
goda grannar och vänner ger oss här mitt i sjön Bolmen.
Det är nu vi skall känna tacksamhet och inre frid.
Vi har förväntan och planerna framför oss, det är därför midsommar och julafton är så lika.
Det går åt mycken energi och kreativitet för att hålla igång vårt
lokalsamhälle. Många lägger ner hundratals timmar per år för
att bevara och utveckla vårt arv. Dessa hjältar i tysthet gör skillnaden. Inte så att allt är bättre här, men så att man märker att
man är på Bolmsö, trivs här och vill återvända hit.
Det bedrivs många aktiviteter som syftar till utveckling av
EU--stöd
landsbygden, i vilken Bolmsö innefattas. Det finns tom EU
etc för detta. Det känns nästan som ulandsbistånd till oss här på
landet.
Egentligen är det hela ganska grundläggande. Har vi vägar,
skola, sjukvård, el och tele, affär klarar vi själva av utvecklingen. Men det är här det svåra finns, eftersom mycket av utvecklingen innebär mer och mer centralisering.
Att ha en stark lokal sammanhållning ger den kraft som motverkar utarmning och nerläggningsplaner.
Denna sammanhållning föds ur alla de tusentals frivilligtimmar som läggs ner.
Alla önskas en skön sommar
Claes i Ängarna.

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

Gudstjänster

tel.
862 78
E-post: kurt.karlsson@bolmso.se

5 juli
12 juli
19 juli
25 juli

kl 09.15
kl 09.15
kl 11.15
kl 17.00

Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Fall.
Gammaldags gudstjänst, Perstorpsgården,
Bolmblad.
Gärna gammaldags klädsel. Medtag kaffekorg.

Övrigt
9 juli

kl 17.30

Resa i sommarkvällen till Sandviks kyrka.
Samling vid färjeläget. Pris 50 kr.

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

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

För att kunna trycka och ge ut Sockenbladet är vi beroende av
ekonomiska bidrag. Så länge som det är möjligt vill vi kunna fortsätta
dela ut bladet kostnadsfritt till alla boende, men vi ser att detta kan
bli ohållbart i längden. Därför vädjar vi nu till Er läsare att ge en
frivillig prenumerationsavgift på 100 kr/år (Bankgiro 5850-5959).

Välkomna!
Önskar Bolmsö kyrkoråd

Ni som istället vill ha bladet i elektronisk form kan ladda hem det gratis på www.bolmso.se. Vill Ni ha bladet skickat till Er e-post varje månad, anmäl detta till webmaster@bolmso.se.
Fördelen med att använda den elektroniska varianten är att man får
bladet några dagar tidigare än den tryckta. Det är också ett mer miljövänligt och ekonomiskt alternativ.

Musik i sommarkväll i Tannåker kyrka
Torsdagar kl. 19.00
16
23

Redaktör för Bolmsö sockenblad
Malin Thestrup, Bolmsö Kyrkby
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tel.
911 85
E-post: manus@bolmso.se

30

juli ”Jazz i kyrkoton”, Simon Berggren, piano och Hans
Grundberg, bas
juli ”Glad att få leva”, ett program i Jan Sparrings anda med
Conny Walfridsson, Jönköping
juli ”Visafton” med Börje Axelsson, Lagan.
15

Skördefest i Tannåker
lördagen den 12 september
på Åsarna

Reservera redan nu dagen mellan kl. 10.00-14.00 och kvällens fest
för alla åldrar kl. 18.00.
Planera dessutom för att delta i amatörtävlingar om
1.
2.
3.
4.
5.

Vackraste bordsdekorationen
Finaste pelargonian
Vackraste rosen
Frukt och grönt arrangemang — bedöms efter färg och form
Godaste fruktpajen — blir kvällens efterrätt

Sommarcafé i Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Onsdagar den
1 juli, 8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 juli, 5 augusti, 12 augusti.
Klockan 18.30 till 21.30
Vi serverar våfflor med sylt och grädde.
Välkomna önskar
Bolmsö Bygdegårdsförening

Under dagen tävlingar för alla åldrar, utställning och försäljning av produkter framställda i Tannåker, fika , tipsrunda, musikunderhållning mm

Arrangörer: Tannåkers sockenråd, Hembygdsföreningen, Bygdegårdsföreningen samt Bolmsö IF

SOMMAR
Nu när blommor och blad har slagit ut
och små fågelungar tittat ut,
kommer sommaren med solen
och vi tar ett dopp i poolen.
Det är ljumma vindar och det är skönt
och överallt är det grönt.
Solen lyser och det är 30 grader ute
och korna går i hagen och njuter.
SOMMAR
Det är härligt ute och fåglarna kvittrar.
Barnen leker och badar.
Det luktar gott.
Det är varmt och det är grönt.
Det är skönt och det är underbart.
Vi kan plocka blommor och dansa på ängar.
TREVLING SOMMAR FRÅN
Förskolan och F-3:an på Bolmsöskolan
14

PERSTORPSGÅRDEN
Öppen för bokning fr.o.m. 15 maj t.o.m. 15 september.
Boka på telefon 0372-910 63 eller 940 27.
Söndagsöppet klockan 14.00-17.00 den
5/7, 12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8 och 16/8.
Under Bolmendagen, den 25/7, är det öppet 10.00-17.00
VÄLKOMNA!

135 personer kom
Trots dålig information om att det gick att förtidsrösta vid Bolmsö skola
även på EU-valdagen den 7 juni, kom det 135 personer till vallokalen
på Bolmsö. Det var mycket positivt.
I skrivande stund vet vi ej hur högt valdeltagandet var bland BolmsöTannåkersborna, men vi skall försöka få fram dessa uppgifter till kommande sockenblad.
Röstmottagarna
3

Bolmsö Rödakorskrets
På Bolmendagen, den 25 juli, kommer vi att delta med ett kaklotteri.
Som vanligt kommer vi att finnas i "lagården" i Perstorp.
Om Du vill slippa baka, så kom och ta lotter. Det finns många goda
kakor att vinna!
Glad sommar önskar vi Er alla.
Styrelsen / Kajsa S.

Promenader
Nu är det sommaruppehåll för promenaderna fram till
slutet av augusti.
Jag vill tacka alla för trevliga "rundor" och för deltagande på våra tisdagar.
Nu skall jag och Ni njuta av blommor och blad ute och
inne.
TACK OCH TREVLIG SKÖN SOMMAR.

Utomhusbio på Bolmsö
Skulle tro att det nu är 60-70 år sedan det var utomhus-BIO i våra
trakter senast, men nu är det dags igen!
Under året satsar kommunen på nya kulturutbud på olika platser i
kommunen.
Utomhusbio är en aktivitet som kommer att visas på fyra platser, varav Bolmsö Bygdegård Sjöviken är en av dessa.
Fredagen den 18/9 från kl 19.30 är ni välkomna till Bolmsö Bygdegård
Sjöviken. Vi serverar hamburgare och grillkorv med dryck, samt kaffe.
Ca kl. 20.30 visas filmen Rallybrudar på storskärm utomhus.
Bolmsö Bygdegårdsförening
4
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LOPPIS PÅ ÅSARNA
Tannåkers bygdegård
Bolmendagen 25 juli kl.10.00 – 15.00
Loppis & lotterier

SOMMARKYRKA PÅ BOLMSÖ
Välkomna!
Åsarnas bgf

Musik i sommarkvällen
HASSE "KVINNABÖSKE" ANDERSSON MED TRIO
I Odensjö Hembygdspark den 10 juli
Serveringen öppnar kl. 18.00
och vi börjar med lite allsång tillsammans.

Torsdagen 9 juli
kl. 17.30

Resa i sommarkvällen.
Sandviks kyrka

Lördagen 25 juli
kl. 17.00

Gammeldags gudstjänst
Kyrkoherde Rune Bolmblad
Plats: Perstorpsgården. Medtag kaffekorg.
Gärna gammeldags klädsel.

Torsdagen 6 aug
kl. 19.00

Afton vid Bolmen
Hjördis och Lennart, Reftele

Samlingsplats: Bolmsö färjeläge. Pris 50:-

Håringe hamn. Medtag kaffekorg.
VÄLKOMNA!

Kl. 19.00 framträdande av
HASSE "KVINNABÖSKE" ANDERSSON MED TRIO.
Uppgifter om förköp på tel. 035-921 99 och 035- 920 28.
Fina priser lottas ut på förköpsbiljetterna.
Entré 150 kr. Barn under 15 år gratis.

Odensjö Hembygdsförening

Tennisbanan i Tannåker

BOLMENDAGEN
Sista lördagen i juli är det dags för Bolmendagen igen.
Vill du hjälpa oss med våffelservering eller guidning bland Hembygdsföreningens föremål?
Hör av dig till Solveig Carlsson, Håringe 0372-910 00 eller
solveig.carlsson@bolmso.se

Tennisbanan är öppen för spel. Bokningar och mer information finns i
klubbstugan. Frågor, ring Stefan 0372-931 35

Bolmsö Hembygdsförening

Välkomna / TTK

Tack för hjälpen

TACK!

Vi tackar för Rödakorsblomman och för vänner som hört av sig eller
besökt oss.

Maj och Leif Eklund
12

Bolmsö Hembygdsförening tackar alla som hjälpte till med årets midsommarfest i Bolmsö Hembygdspark.
Bolmsö Hembygdsförening
5

Friteatern: Hässja - berättelser från en trakt
Friteatern är tillbaka i våra trakter!

Tannåker
Sommarkyrka och café 13 t.o.m. 31 juli
Traditionen med sommarcafé i Tannåkers församlingshem
återkommer även i år. Och till vår glädje har vi i år vår fina altan
färdig till dess. Starten blir den 13 juli och avslutningen den 31
juli.
Under dessa tre veckor är det öppet i kyrkan och församlingshemmet, med servering av kaffe, hembakat och våfflor med
sylt och grädde.
Öppettider är måndag, tisdag, onsdag och fredag Kl. 11.00
t.o.m. 16.00. Lunchandakt blir det i kyrkan dessa dagar kl.
13.00.
Torsdagar är caféet öppet kl. 16.00 t.o.m. 22.00.
Musik i ”sommarkväll” blir det på torsdagskvällarna kl. 19.00
enl. följande.
To. 16 juli kl. 19.00. ”JAZZ I KYRKOTON”.
Vi får ett lättlyssnat program där Simon Berggren trakterar piano och Hans Grundberg spelar bas
To. 23 juli kl. 19.00 ”GLAD ATT FÅ LEVA”.
Ett program i Jan Sparrings anda. Conny Walfridsson, Jönköping, sjunger och berättar.
To. 30 juli kl. 19.00 ”VISAFTON”
Från Lagan kommer trubaduren Börja Axelsson, som förmedlar visor av Dan Andersson, Nils Ferlin, Evert Taube
med flera svenska visdiktare.

Välkomna!!!

De som hässjar tunt, tänjer på höet, försöker få det att räcka till så
många hässjeled som möjligt, få det att se ut som de vore storbönder.
De som vräker på så mycket att hässjevirket knakar och bräcks. Latoxarna, som vill få det hela överstökat så fort som möjligt, inte gitter
sätta upp ett extra led. Också här fnyser vi, skakar på huvudet. Det
blir för tungt, för tätt, höet kommer att brinna inifrån, ruttna i hässjan.
Mats Nolemo bjuder på en härlig stund med värme, humor, mycket
musik och tillbakablickar in i en svunnen tid. Kristina Öjeskog eller
Peter Danielsson medverkar som musiker.
Pjäsen tar 2 tim och en kvart inklusive paus.
Kom till Bolmsö Bygdegård Sjöviken måndag 20 juli kl 19.00
Biljettpris 140:- + fika 30:- = 170:- Totalt
Biljetter säljs i Tannåkers affär, vi har bara 100 platser så köp så fort
ni kan för att vara garanterade en plats till denna härliga kväll.
Bolmsö Hembygdsförening, Ljungby teaterförening, Studieförbundet
Vuxenskolan i samarbete med Bygdeband o Sv. Hembygdsförbund

Jonsboda missionskyrka gudstjänster i juli
19:e kl. 10:00 Gudstjänst, Mark Munro
25.e kl. 18:00 Grillkväll på Gavlö Strand. Medtag eget grill.
Alla välkomna!
PINGSTKYRKAN TANNÅKER
Vi tar en sommarpaus under juli. Vi är extra glada för den vackra kyrkan som Olle Josefsson under förra året målade åt oss. Även trappan
är nu i bra skick tack vare Hans Nilsson, Lagan.
Ha en skön sommar och välkomna åter i höst!
Tannåker Pingstförsamling
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Bolmendagen
Lördagen den 25 juli går årets Bolmendag av stapeln
med aktiviteter runt sjön Bolmen.
I Bolmsö vackra Hembygdspark
har Hembygdsföreningen öppet i stugorna med guider.
Våffelservering.
Öppettiderna i Hembygdsparken är mellan kl 10-17
Det kommer troligen att vara lite kringarrangemang
i hembygdsparken också.
Välkomna!
Bolmsö Hembygdsförening

Intresserad av släktforskning / Hembygdshistoria ?

BARNLOPPIS PÅ BOLMSÖ
Kläder, leksaker, spel m.m.
Var: Vid Bolmsö Församlingshem, se skyltar
När: Bolmendagen, lördag den 25 juli
Tid: 10-17
Välkomna!
Ann-Christin Bolin och Monika Johansson
KOM TILL PERSTORPSGÅRDEN DEN 25 JULI!
Perstorpsgården håller öppet 10-16 för visning.
Denna dag visar vi lite av verksamheten på gården.
Servering av kokekaffe/saft och ostkaka, 10.30-16.00.
På eftermiddagen har vi även dragspelsmusik till kaffet!
Det finns lite djur att titta på!
Vi kommer även ha en lite försäljning av "Blommor på mitt vis".
Eventuellt finns det ägg till försäljning.

Då skall du ta tillfället i akt att komma till Bolmsö Bygdegård Sjöviken
måndagen den 20 juli 2009 mellan kl 13 och 17.
Sveriges Hembygdsförbund och Genline är på sommarturné med:
Bygdeband där man via Internet skall kunna ta del av den stora kunskapsskatt som landets hembygdsföreningar m.fl. samlat ihop och
som man nu arbetar med att lägga ut interaktivt.
Genline, som har laddat med personal och utrustning för att visa hur
man via Genlines produkt kan läsa husförhörslängder och andra dokument via datorn istället för microkort som tidigare.
Tar du med dig bilder kan du få hjälp att scanna in dem.
Vill du veta mer och har tillgång till Internet, se
http://www.bygdeband.se, http://www.genline.se
Bolmsö Hembygdsförening, Kronobergs Hembygdsförbund,
Genline
10

Vid kl 17.00 har vi Sommarkyrkan, Gudstjänst på gammalt vis med
kyrkohede Rune Bolmblad. Han berättar om hur en gudstjänst gick till
förr.
Du som vill och tycker att det är roligt, kommer gärna klädd i gamla
kläder.

Välkomna!
Kom ihåg…
By- och Torpvandringar i Bollstad rote. Nästa gång (andra gången) är
söndagen den 2 augusti kl 14.00. Samling vid skolan.
Bolmsö Hembygdsförening
7

Programblad Bolmsö - Tannåker Juli 2009

Ons 1
Lör 4
Sön 5
Ons 8
Tor 9
Fre 10
Sön 12
Mån 13
Ons 15
Tor 16
Lör 18
Sön 19
Mån 20
Ons 22
Tor 23
Fre 24
Lör 25
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18.30
15.00
09.15
11.00
14.00
18.30
17.30

Sommarcafé, Sjöviken
Dopgudstjänst, Gustafsson, Tannåker kyrka
Mässa, Gustaffson, Bolmsö kyrka
Gudstjänst, Fall, Tannåker Kyrka
Perstorpsgården öppen
Sommarcafé, Sjöviken
Sommarkyrka på Bolmsö, ”Resa i sommarkvällen”
Samling, Bolmsö färjeläge
18.00 Musik i sommarkvällen. Odensjö Hembygdspark.
09.15 Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka
11.00 Gudstjänst, Fall, Tannåker kyrka
14.00 Perstorpsgården öppen
till 31 juli Sommarkyrkan i Tannåker
Sommarcafé, lunchandakt mm (se annons)
18.30 Sommarcafé, Sjöviken
19.00 Musik i sommarkväll, Tannåker kyrka, ”Jazz i
kyrkoton”
19.00 Gudstjänst, Fall, Tannåker kyrka
10.00 Jonsboda Missionsförsamling, Gudstjänst
11.15 Gudstjänst , Fall, Bolmsö kyrka
14.00 Perstorpsgården öppen
13.00 Släktforskning,Genline, Sjöviken
20.00 Friteatern, ”Hässja - berättelser från en trakt”, Sjöviken
18.30 Sommarcafé, Sjöviken
19.00 Musik i sommarkväll, Tannåker kyrka, ”Glad att
få leva”
12.00 Manusstopp
Bolmendagen
10-15 Hembygdsparken , Bolmsö
10-15 Loppis , Åsarna, Tannåker
10-17 Barnloppis vid Bolmsö Församlingshem
10-16 Perstorpstorpsgården
17.00 Sommarkyrkan på Bolmsö, Perstorpsgården
18.00 Grillkväll, GavlöStrand, Jonsboda Missionsförsamling

Programblad Bolmsö - Tannåker Juli 2009
Sön 26
Ons 29
Tor 30

09.30
14.00
18.30
19.00

Mässa, Petersson, Tannåker kyrka
Perstorpsgården öppen
Sommarcafé, Sjöviken
Musik i sommarkväll, Tannåker kyrka, ”Visafton”

Bolmendagen 25 juli
i och kring Tannåkers Diversehandel och Café
10:00

20:00
21:00
22:00

Tannåkers Diversehandel och Caféet öppnar
Smaskiga glassar & lite gott för magen serveras till kl 14:00
Räsers mopperally (sista start 12:00)
Puben öppnar och har öppet till 24:00
Lunch serveras mellan 11:00 och 14:00
Musikunderhållning
Prisutdelning Räsers mopperally
(15:00 Fotboll vid Bolmsöskolan)
Kvällsaktiviteterna startar.
Inträde: vuxna 25 kr, under 18 = gratis
Drycker och korv serveras i Puben
OBS! Inga drycker får medtagas in på området
Bolmsöskolans talanger uppträder
Allsång med HuxFlux® Sing-a-long Rock’n Roll Band
Musik med Byggdrängarna, Islanders och Statesmen

24:00

Puben stänger

10:00
11:00
13:30
14:00
19:00

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
Arrangörer:
Tannåker Diversehandel, Kulturakademien, Räser och Bolmenbygdens kulturförening
Medarrangör musiken: Studieförbundet vuxenskolan
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