BOLMSÖ SOCKENBLAD
NR 253 JUNI 2009
Majmorgon på Bolmsö
Valborgsmässoafton flödade solen oavbrutet över Bolmsö och påminde mer om
högsommar än tidig vår. Bokskogens underbart gröna lövsal mötte oss vid infarten
till ön från Tannåker. Så kom vi då fram till den lilla stugan vid Sanden, alltjämt lika
älskad som då vi köpte stugan med strandsluttningen för mer än 40 år sedan Vilken glädje att ännu en ny vår återse den efter en lång vinter. Att än en gång bära
ut sängkläderna för vädring, montera pumpen för sommarvattnet och till stor glädje konstatera, att den startade i år också, att kratta löven från gårdsplanen, flytta ut
trädgårdsmöblerna och njuta av den första kaffekoppen ute i det fria.
Så vakna den första majmorgonen och se hur solens gyllene guld lagt ut sin bro
över sjöns vattenspegel som Bolmsös egen Golden Gate. Att i naturens sköte
lyssna till den vårrusiga fågelsången från vårens alla glada gäster, nyligen anlända från Söderns länder, och glädjas över björkarnas skira grönska och alla spirande blommor.
Dags för morgonvandring genom skogen och landsvägen söderut. Den friska doften av nyavverkad skog, fint lavad med björktimmer på ena sidan skogsvägen och
furutimmer på den andra i väntan på att tas om hand av Sydved. En liten hund
kommer springande för att med lätt skall hälsa den okände vandraren. Vid dikesrenarna längs landsvägen sjunger vitsipporna på sista versen och får hård konkurrens av blyga ängsvioler och lite karskare styvmorsviol och även den ljuva liljekonvaljen är lite på väg. I trädgårdarna blommar körsbärsträden för fullt i all sin vita
fägring och den utslagna häggen doftar ljuvligt. Gula påskliljor och vita pingstliljor
lyser upp trädgårdens gräsmattor.
Flaggan är hissad på Backegården, det är ju första maj, arbetarnas helgdag.
Två hästar betar fridfullt i hagen invid landsvägen och lite längre fram trängs en
liten fårflock. Allt är lugnt och stilla. En enda bil passerar under hela vandringen
och på bara en enda gård syns människor ute och påtar i trädgården. Jag går förbi
de vackert rödmålade husen med vita knutar i Bakarebo. Nere vid hamnen glittrar
vattnet, men bara en enda båt har ännu lagts i sjön. Jag gläds som så många
gånger förr över utsikten över sjön mot fastlandet på andra sidan och den gröna
backen mot husen där och njuter av den brusande fågelsången från alla dessa
svårupptäckta sångare.
Jag återvänder samma väg och när jag närmar mig strandremsan vid Sanden
har grannarna från Värnamo och Ljungby anlänt till sina stugor. Goda grannar är
guld värd, och det har vi kunnat glädjas åt i mer än fyra årtionden, både bofasta
grannar och sommargäster.
Lars Holmberg, Sanden

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

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
Eftersom våra kostnader för tryckning av Sockenbladet kommer att
öka kraftigt inom kort måste vi hitta alternativ för att kunna få utgivningen ekonomiskt hållbar.
Ett alternativ är att försöka begränsa antalet tryckta exemplar.
Det skulle i så fall innebära att de läsare som vill och kan istället får
bladet i elektronisk form, till sin e-post, eller laddar hem det från
sockenrådets hemsida. Om och när detta kan bli verklighet annonseras i senare nummer av sockenbladet.
För att kunna trycka och ge ut Sockenbladet är vi beroende av ekonomiska bidrag, så alla gåvor är välkomna! Bg 5850-5959
Har Du förslag på var och hur vi kan få Sockenbladet tryckt till en billig
kostnad, kontakta någon i styrelsen!

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

MIDSOMMARAFTON I BOLMSÖ HEMBYGDSPARK
Välkomna till midsommarfest i Bolmsö vackra hembygdspark.
Midsommarafton på Bolmsö innerhåller allt det man förknippar med
midsommar, såsom lövad majstång, ringdanser, tombolor, pilkastning,
chokladhjul, fiskdamm, bollekar, servering mm
Midsommarfesten börjar kl 16.00
Men vi börjar redan på torsdagskvällen kl 18.00 med att klä midsommarstången och göra blomsterkransar. Samtidigt ställs också allt i
ordning inför midsommaraftons festligheter i parken.
Programmet för midsommarafton ser ut så här, tiderna är ca-tider:
Kl. 16.00 skall allt vara klart och vi börjar festligheterna med att hembygdsförningens ordförande hälsar er välkomna.
Efter det är det musikalisk underhållning från scenen av
Alexander Schäring och Anton Johansson.
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.
Det är många som hjälper till med att få allt att
fungera en sådan här
dag. Vi hoppas på vackert väder och mycket folk
i parken!
Välkommen att fira
med oss!
Bolmsö
Hembygdsförening
3

Månadsmöte Röda Korset
Sista mötet för "terminen", då samlas vi i Sjöviken
den 1 juni klockan 19.00.
Denna gången så packar vi babypaket tillsammans med Tannåkers
kretsen.
Efter packningen fikar vi tillsammans, vi på Bolmsö
ordnar detta.
Varmt välkomna.

Bokbussen kommer!
OBS! Sommartidtabell gäller till och med 27/8
tors 11/6
Färle

Tannåker/affären
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

onsdag 3/6
13.45-13.55
14.00-14.15
14.20-14.40
15.35-15.50
15.55-16.15
16.25-16.40
16.45-17.00

Skällandsö
Skällandsö/Lunden
Kåraberg

torsdag 25/6
Östergård
Tjust
Skogshäll
Hölminge

14.45-15.00
15.05-15.20
15.25-15.35
14.10-14.25
14.30-14.45
14.55-15.10
16.00-16.15

Till Bolmsö förskola 25/6 kl. 13.45-14.00

Promenader i juni
Tisdagen den 2 juni klockan 18.00. Hov (vid Wallèns)
Tisdagen den 9 juni klockan 18.00. Kyrkbyn.
Tisdagen den 16 juni klockan 18.00.Skolan
(sista promenaden, sedan sommaruppehåll).
Välkomna / Kajsa S.
Skänkes
Trädgårdsmöbler (bord + 2 bänkar) skänkes.
Ring Ulla-Britt på 0372-940 81
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TACK!
Ett stort tack till Rödakorset som bjöd på våfflor den 11 mars i
Sjöviken. De var väldigt goda.
Från oss som var där.

En hälsning från förskolan och skolan på Bolmsö
Som ni sett så är Bolmsö skola och förskola ute väldigt mycket.
Barnen reagerar på hur mycket skräp som ligger slängt i naturen.
En utedag gick förskoleklassen och 1:orn ut och
städade vägkanterna. Vi var 20 personer som gick
en kilometer i vardera riktningen. Alla hade med sig
en kasse med skräp hem. Det var alltså "skörden"
efter 3 kilometer.
Har ni sett hur fint det är nu?
Kan vi vara överens med barnen om att det är så vi
vill ha det i framtiden?
Hälsningar
från barn och lärare
på Bolmsö skola och förskola.

VÄLKOMNA TILL DRAVÖ TRÄDGÅRD!
-en handelsträdgård inte långt från Bolmsö och Tannåker!
Vi säljer trädgårdsväxter och blommor.
Du hittar lätt till oss genom att följa landsvägen som går mellan
Tallberga, Ås och Reftele. (Det är skyltat från landsvägen!).
Vi har öppet vardagar mellan klockan 13-16 och
lördagar och söndagar mellan klockan 10-18.
Ring oss gärna om du har frågor! Tel. 0371-209 05
Välkomna önskar Ingemar Modin med familj
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LOGDANS PÅ BOLMSÖ!

På midsommardagen,
lördagen den 20 juni klockan 21.0021.00-01.00
slår vi upp portarna för LOGDANS på Bolmsö!
Plats: Hos Kristianssons i Hov, tel. 03720372-941 70
Medtag egen fikakorg till pausen.

Hoppas på en trevlig kväll!
Välkomna!
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Här kommer de datum som gäller för årets Bolmendag
Senast den 8 juni vill vi ha in programpunkter från Er.
Den 15 juni gör vi ett korrekturutskick. Den 22 juni ska programmet
vara klart för tryckning. Utlämning av program och övrigt material
kommer att ske omkring den 1 juli.
Med vänliga hälsningar
Ulf Andersson
Bolmen Byv, 9
341 94 Ljungby
e-post uffe@uffeand.lby.se

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!

Eva i Hov
Sommaren är här!
Välkomna att beställa
Buketter, arrangemang, studentblommor,
klänningsblomma/hårblomma till balen,
sorgbinderier, brudbinderier m.m.
Ring 0372-941 70
Eva Kristiansson
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TALANGER PÅ BOLMSÖSKOLAN!
Kreativiteten spirar och talangerna frodas på Bolmsöskolan.
Det kunde man konstatera fredagen den 15 maj då Talang-09
genomfördes på Bolmsöskolan.
Eleverna i 4-5-6:an har under våren tränat både sång, dans,
mim och saftdrickande och det var dessa talanger som visades
upp under två föreställningar på fredagen.
Juryn, bestående av Alexander Schäring, Jessika Stålenbring
och Sabine Ferm, hade ett svårt uppdrag att utse en vinnare.
Till slut korades tjejerna i gruppen "The Blondies" till vinnare
efter att ha framfört ett bejublande mimsångnummer och dans
till låten Funky Town.
Övriga bidrag var:
The Geeks (Fanny Johansson, Louise Ström och Frida Johansson) som sjöng "Kärleken är evig",
Alma Johnsson som sjöng "Mamma Mia",
The AJ:s (Alexandra Hayden och Julia Eklund) som sjöng "La la
land",
Erik Elisson och Fredrik Lööv som tävlade med att dricka 1 liter
saft under en minut.
Se vilka härliga bilder på nästa sida!
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BILDER
FRÅN
BOLMSÖSKOLAN
TALANG - 09
Alla artister på scen i
väntan på att vinnaren ska meddelas.

Juryn hade ett
svårt uppdrag

Fanny Johansson,
Lina Gustafsson och
Linnea Elisson i gruppen The Blondies.

Förstapris till
gruppen
The Blondies!

Juryn
tillsammans
med
The
Blondies
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Programblad Bolmsö - Tannåker juni 2009

Mån 1
Tis 2
Lör 6
Sön 7
Tis

9

Sön 14

Tis
Tor

16
18

Fre

19

Lör

20

Sön 21
Mån
Ons
Tor
Lör

22
24
25
27

Sön 28

18.00
18.00
19.00
18.00
18.00
09.00
11.00
14.00
18.00
18.30
09.15
14.00
15.15
10.00
18.00
18.00
12.00
18.00
18.30
15.00
16.00
11.15
21.00
10.00
11.00
18.30
18.30
19.00
14.00
18.00
09.30
14.00

Skytte, skjutbanan Bolmsö
Mässa, sammanlyst till Berga Kyrka. Gustafsson.
Månadsmöte, Röda Korset. Sjöviken.
Promenad, start vid Hov, Bolmsö (vid Walléns)
”Andens dop för Sverige!, Jonsboda Missionsförsamling
Röstlokalen (Bolmsö skola) öppen fram till 12.00 (EU-val)
Pastorshögtid, mässa med dop. Berga kyrka. Gustafsson
Röstlokalen (Bolmsö skola) öppen fram till 17.00 (EU-val)
Promenad, start vid Kyrkbyn, Bolmsö
Fotbollsmatch, P98, Bolmsö
Mässa, Bolmsö Kyrka. Gustafsson.
Mässa, Tannåker Kyrka. Eklund.
Dopgudstjänst, Bolmsö Kyrka. Eklund.
Loppis, Tannåkers Bygdegård, Åsarna
Tannåker Pingstkyrka, Joakim Axéll
Promenad, start vid skolan, Bolmsö
Manusstopp sockenbladet
Iordningställande av Bolmsö Hembygdspark, inför
Midsommarfirandet
Midsommarstången kläds i Tannåker
Midsommarfirande, Tannåker
Midsommarfirande i Bolmsö Hembygdspark
Gudstjänst, Bolmsö Kyrka. Lekmannaledd
Logdans i Hov, Bolmsö (hos Kristianssons)
Gudstjänst, Jonsboda Missionsförsamling
Mässa, Hallsjö Kyrkoruin. Eklund.
Städning av Bolmsö Hembygdspark
Sommarcafé, Bolmsö Bygdegård, Sjöviken
Sommarkyrka på Bolmsö, Bakarebo Brygga
Dopgudstjänst, Tannåker Kyrka. Gustafsson.
Gudstjänst, Bolmsö Kyrka. Stenström.
Gudstjänst, Tannåker Kyrka. Stenström
By– och Torpvandring. Bollsta, Bolmsö

Glad Midsommar önskar redaktörerna för sockenbladet!
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LOPPIS PÅ ÅSARNA
Tannåkers bygdegård
14 juni kl.10.00 – 15.00
Loppis
Lotterier
Kaffeservering
Försäljning av perenner.

Välkomna!
Vi tar fortfarande gärna emot loppisprylar, ej böcker
och möbler.
Ring till Kerstin 0370-45117 så möter vi upp eller
kommer och hämtar.
Åsarnas bgf i Tannåker
BARNLOPPIS PÅ BOLMSÖ
Kläder, leksaker, spel o dyl
Var: Kyrkbyn, se skyltar
När: Bolmendagen, lördag den 25 juli
Tid 10-17

Välkomna!
Ann-Christin Bolin och Monika Johansson
Glöm inte att boka in den 3 oktober!

TannåkerTannåker-Bolmsö gymnastikförening anordnar
då en fest för sina medlemmar med respektive.
Årets tema är OKTOBERFEST!
Du anmäler dig i höst när gympan börjar.
Festkommittén
11

Bolmsö-Tannåker LRF
75 år
Tack för en mycket trevlig jubileumsfest och
ett fång blommor till den aktiva styrelse som
föreningen har.
Gästerna på festen

Vill du vara med och arbeta med midsommarfirandet i Bolmsö Hembygdspark
på midsommarafton?
Kontakta styrelsen i Bolmsö Hembygdsförening,
eller direkt till ordförande Solveig Carlsson,
0372-910 00.
Städning efter midsommar
Måndag den 22 juni kl 18.30 är det samling i Bolmsö Hembygdspark
för att städa efter midsommarfesten. Efter det så blir det kaffe och
fikabröd.

Välkomna önskar Bolmsö Hembygdsförening

Tack för att ni kom,
tänk vilken folkfest årets valborgsmässofirande blev!
Tack alla ni som kom och lyssnade!
Tack till Kristina Alsér som valde Bolmsö som årets valborgsmässofirande.
Tack till Bolmsö-Tannåker kyrkokör och Olle Heverius samt Birgitta
Sandell-Elisson.
Tack Islanders som gav oss en hänryckning till fikat.
Tack till ostkakebakerskorna.
Bolmsö Bygdegårdsförening
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Rösta den 7 juni!!
Kom och lyssna på Abir Al Sahlani, trea på Centerpartiets lista till
europaparlamentet.
Torsdag den 28/5 kommer hon till Sunnerboskolan.
Vi lever i en världsdel som uppfann demokratin och penicillinet.
En kultur som besegrat fattigdom och epidemier. Som har rensat
ut sina egna spöken och en gång för alla förenats i en fredlig
union. Runt dig står en halv miljard EU-medborgare med samma
drömmar och våndor. 497 miljoner! Det är fler än USA och Ryssland tillsammans.
Tänk dig nu att dessa människor bestämmer sig för att göra något åt världens ödesfrågor, istället för att träta om gurkor och trafikregler. Tänk dig att vi fokuserar forskare
och entreprenörer i våra tjugosju länder på ny miljöteknik som kan hejda den globala
uppvärmningen och ge arbete och välstånd på köpet.
Rösta den 7 juni i Europaparlamentsvalet!
Lägg din röst på Centerpartiet och på de liberala
krafter som sakta men säkert omvandlar vår
europeiska union från Den stora byråkratin till
Den goda demokratin.

i Bolmsö och Tannåker

SKYTTE
Korthållsträning på skjutbanan. 1/6 (Annandag pingst) kl. 18.00.
Skjutning på tavla, figurer och fallmål.

VÄLKOMNA!

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
Bolmsö Hembygdsförening
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Sommarcafé i Bolmsö Bygdegård Sjöviken
Onsdagar den
24 juni, 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

By- och Torpvandringar i Bollstad rote
Nu har vi kommit till Bollstad rote i vår vandring över ön med By- och Torpvandringar. Två tillfällen är planerade (blir vi ej klara får det kanske bli en
extra gång).
Söndag den 28 juni kl 14.00
Söndag den 2 augusti kl 14.00
Samling båda gångerna vid skolans parkering, därifrån samåker
eller går vi till de olika platserna
som vi skall besöka.
Välkomna önskar
Bolmsö Hembygdsförening

PINGSTKYRKAN I TANNÅKER
Sönd. 14 juni kl 18.00 Joakim Axéll, Ljungby.
VÄLKOMNA!
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Röstlokal på Bolmsö vid EU-valet den 7 juni
Även om Bolmsö och Tannåker vid detta val är i samma valdistrikt som
Angelstad, så kommer det att gå att rösta på Bolmsö vid EU-valet den 7 juni.
Det blir dock inte riktigt som vanligt, då det blir så kallad Förtidsröstning på
särskilda röstmottagningar kl. 9 -12 och kl. 14-17.
Och för Bolmsö-Tannåkers del är det: Bolmsö skola
Vad innebär det då att man förtidsröstar?
För att förtidsrösta måste man ha med sig både id-handling och röstkort.
Väljaren tar ett antal valsedlar och kuvert och går bakom en ledig valskärm
för att göra i ordning sin röst. Valsedlar och valkuvert finns framlagda på bord
eller i ställ i röstningslokalen. Endast en valsedel ska ligga i varje kuvert. Det
finns en penna bakom varje skärm som kan användas för att personrösta,
dvs. sätta ett kryss i rutan för den kandidat på valsedeln som man helst vill
ska bli vald för partiet.
När rösten/rösterna gjorts i ordning lämnar väljaren fram röstkortet, en idhandling och valkuvertet/valkuverten till röstmottagaren. Identitet kontrolleras
och röstmottagaren lägger sedan röstkort och valkuvert i ett fönsterkuvert
som klistras igen. Fönsterkuvertet läggs sedan ner i en uppsamlingslåda.
Fönsterkuvertet med väljarens röst skickas sedan till vallokalen. Där skiljs
röstkortet från valkuvertet, väljaren prickas av i röstlängden och valkuverten
läggs ner i valurnan – på samma sätt som om väljaren var på plats i vallokalen och röstade.
Så som vanligt är ni välkomna till Bolmsö skola att rösta på valdagen kl.
9 -12 och kl. 14-17. Vi hoppas på stort valdeltagande även denna gång.
Röstmottagarna

JONSBODA MISSIONSFÖRSAMLING Gudstjänster i juni
6 lördag kl. 18:00
21 söndag kl. 10:00
Alla Välkomna!

Undervisning "Andens dop för Sverige"
Kristina Gustafsson, Sång Anna Wahlin m.fl.
Gudstjänst Nattvard,
Kristina Gustafsson.
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SOMMARKYRKA PÅ BOLMSÖ
Torsdagen 25 juni
Kl. 19.00

Sång i sommarkvällen
Jessica Stålenbring/Sabine Ferm
Plats: Bakarebo brygga. Medtag kaffekorg

Torsdagen 9 juli
Kl. 17.30

Resa i sommarkvällen.
Sandviks kyrka
Samlingsplats: Bolmsö färjeläge. Pris 50:-

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
Håringe hamn. Medtag kaffekorg.

VÄLKOMNA!

Bolmsö IF P98s
hemmamatcher i juni
Obs! Matchen är flyttat från söndagen den 14:e juni till…
Tisdagen den 9:e juni kl. 18:30
Nästa hemmamatch är inte förrän den 9:e augusti.
Alla välkommna!

Tennisbanan i Tannåker
Tennisbanan är öppen för spel. Bokningar och mer information
finns i klubbstugan. Frågor, ring Stefan 0372-931 35
Välkomna / TTK
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Midsommarfirande i Tannåker
Välkommen att delta i 2009 års midsommarfirande
i Tannåker. Vi samlas på torsdagskvällen den 18
juni klockan 18.30 för att klä stången. Ta med så
mycket blommor du kan! Vi bjuder på fika efter
stången är lövad och klar.

Program midsommarafton
Midsommarfirandet börjar på fredagen
den 19 juni klockan 15.00.
Vi har försäljning av kaffe eller saft med dopp.
Pröva lyckan och köp lotter - många olika priser!
Ann-Sofie och Olle leder dansen
runt midsommarstången.
Hjärtligt Välkomna!
Tannåkers Hembygdsförening

17

TÄNKVÄRT KRING HEMBYGDEN
När jag; Lars Holmberg vid Sanden på Bolmsö, vandrar förbi gård efter gård har jag tänkt på några strofer ur Pär Lagerkvists dikt
Hembygden:
Hembygd som öppnar din välkända famn
med sommarens blom i ditt sköte,
hälsat, välsignat vare ditt namn,
de ljusa nejdernas möte.
Här steg din släkt över tröskeln ut
var morgon till arbetsdagen.
Bibeln togs fram efter mödans slut;
evangeliums budskap och lagen.
Smultronmarkernas blåklocksstånd
böjdes i sommarnatten.
Hemmets himmel, osägligt blond,
låg över ljusa vatten.

KYRKOINFORMATION FRÅN BOLMSÖ FÖRSAMLING
Vid senaste kyrkorådet planerades sommarens verksamhet:
På midsommardagen blir det en lekmannaledd gudstjänst i
hembygdsparken och sedan anordnas sommarkyrka på olika
platser på Bolmsö; den 25/6 vid Bakarebo brygga, 25/7 på Perstorpsgården och 6/8 vid Håringe hamn. Dessutom anordnas en resa till
Sandviks kyrka i Burseryd den 9/7, se särskild annons på sidan 16.
Vi hoppas att ni vill närvara vid dessa tillfällen, men även vid andra
gudstjänster och arrangemang. Ska vår församling leva vidare i framtiden så fodras det engagerade församlingsbor.
Kyrkorådet
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Bolmsö församling

Gudstjänster
1 juni

kl 18.00

7 juni

kl 11.00

14 juni
14 juni
20 juni
21 juni
27 juni

kl 09.15
kl 15.15
kl 11.15
kl 11.00
kl 18.00

Övrigt
25 juni

kl 19.00

Mässa, sammanlyst till Berga kyrka,
Gustafsson.
Pastoratsdag i Berga kyrka. Mässa med dop.
Gustafsson m flera. Enkel lunch i kyrkan.
Mässa, Bolmsö kyrka, Gustafsson.
Dopgudstjänst, Bolmsö kyrka, Eklund.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, lekmannaledd.
Mässa, Hallsjö kyrkoruin, Eklund.
Gudstjänst, Bolmsö kyrka, Stenström.

Sång i sommarkvällen med
Jessica Stålenbring och Sabine Ferm.
Plats: Bakarebo brygga. Medtag kaffekorg.

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

Välkomna!
Önskar Bolmsö kyrkoråd
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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
(På Tivoli visas just nu den världsberömda
utställningen ”Bodies”, se
www.bodiescopenhagen.dk)
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
Torsdagen den 18 juni kl. 12.00 (dagen innan midsommarafton)
Manus till sockenbladet lämnas i brevlådan i Bollsta märkt ”sockenblad”
eller e-postas till manus@bolmso.se

Bolmsö Sockenblad nr 253 Utgivare: Bolmsö sockenråd

