Resa till Bakken/Helsingør/Louisiana/Strøget för alla Bolmsøbor
Förra årets resa blev en sådan succé att vi kör en snarlik resa även denna gång!
Boka lördagen den 16:e augusti för sockenrådets resa till Danmark. Vi reser med
Kenneth Petersson som lovat ta lika väl hand om oss som han gjorde förra året. Bussen kommer att stanna till för inköp utanför Helsingør på vår resa mot Bakken - faktiskt världens äldsta nöjesfält! De som hellre vill besöka Lousiana kan göra det då vi
ändå passerar detta längs Strandvejen. För de som hellre vill till Køpenhamn så fortsätter bussen in till Køpenhamns centrum.
Denna resa är för alla bolmsöbor som är intresserade av en trevlig dag i god gemenskap. Alltså för alla åldrar, ung som gammal. Sockenrådet subventionerar 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(ar) måste vi ha Din
anmälan senast fredagen den 1:e augusti.
Du som flyttat till Bolmsö under 2008 och anmäler sig till resan, kommer få åka med
GRATIS! På detta sätt vill vi hälsa alla nyinflyttade lite extra välkomna till Bolmsö.
8.00
Avresa från Bolmsö kyrkby.
Påstigning längs vägen mot bron.
10.00-10.30
Färja Helsingborg-Helsingør.
11.00-12.30
Besök på ett shoppingcenter då man
kan shoppa eller äta egen matsäck.
12.30
Avresa mot Louisiana och Bakken
via Strandvejen.
13.00
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.

13.30-19.00
Bakken
14.00-18.30
Köpenhamns centrum/Strøget
18.30
Avresa mot Bakken från köpenhamn/
Tivoli
19.00
Hämtning på Bakken.
22-22.30
Hemma på Bolmsö igen
Tiderna är ca-tider

VÄLKOMNA ÖNSKAR
BOLMSÖ
SOCKENRÅD

BOLMSÖ SOCKENBLAD
NR 240 MAJ 2008
Hej alla Bolmsöbor
Välkommen sköna maj.
Valborgsmässobrasorna brann med hög låga. Vi sjöng in våren.
Man städar både ute och inne. Vårbruket är i full gång.
Trädgården ändrar skepnad för varje dag.
Det är nu som man har drömmar och vill förverkliga sina idéer,
både i trädgården eller någon annan stans.
Björkarna är i knoppsprickning. Näsan och ögonen rinner ikapp
och nysningarna avlöser varandra.
Naturen visar upp sig i sin skiraste dräkt. Lime, syrén, gräddvita
nyanser. Det är nu som man måste stanna upp ett slag.
”NJUT”, för snart är allt grönt och man fortsätter i samma takt.
Maj månad är festligheternas månad. Konfirmation; en milstolpe
i livet. Bröllop; också en stor händelse i livet. Morsdag; mor som
blir ihågkommen av sina barn med en maskrosbukett eller en
liljekonvaljbukett. Och sedan alla ni som fyller år i maj; ett stort
GRATTIS!
Ha en skön maj och var rädda om varandra!
Eva i Hov
HAR DU NAMN PÅ DIN POSTLÅDA?

NÄSTA MANUSSTOPP
Fredagen den 23 maj kl. 12.00
Bidrag kan lämnas i brevlådan i Bollsta märkt sockenblad
eller e-postas till manus@bolmso.se
Bolmsö Sockenblad nr 240 Utgivare: Bolmsö sockenråd
Sockenrådet har Bg nr 5850-5959

I annat fall, säg till någon av oss i sockenrådet, så ordnar vi så att ni får
namnremsor som ni kan fästa på postlådan. Detta gäller även sommargästernas postlådor. Vet du någon brevlåda som står på en adress där
ingen bor (en brevlåda som således är överfull av reklam), snälla, ta
ner den!

VI ÄR BOLMSÖ SOCKENRÅD

Bolmsö församling

Lars-Uno Åkesson, ordf, Bollsta

940 63

Eva Kristiansson, vice ordf, Hov

941 70

Susanne Ingemarsson, sekr, Lunnagård

941 41

Kurt Karlsson, kassör, Granholmsvägen

862 78

Tommy Björkman, Västerås Nedregård 6

171 65

Anders Olsson, Hov

911 13

Malin Thestrup, redaktör, Kyrkbyn

911 85

TACK
För alla ekonomiska bidrag till Bolmsö sockenblad
Bolmsö Sockenråd

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

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

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

Tannåkers sockenråds hemsida
http://hem.passagen.se/tannaker
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Gudstjänster
1 Maj
kl 09.15
4 Maj
kl 11.15
11 Maj
kl 09.15
12 Maj
kl 19.00
14 Maj

kl 14.00

18 Maj
25 Maj
31 Maj

kl 11.15
kl 09.15
kl 15.00

Gudstjänst, Gustafsson, Bolmsö kyrka
Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka
Mässa, Gustafsson, Bolmsö kyrka
Mässa, Gustafsson, sammanlyst,
Kapellet i Berga
Kontraktens syföreningar, Gustafsson,
Berga kyrka
Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka
Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka
Dopgudstjänst

Barn och ungdom
11 Maj
kl 11.15

Söndagsskola, Bolmsö församlingshem

Övrigt
15 Maj

kl 18.00

Symöte hos Marianne Jonsson,
Granholmsvägen
Kyrktaxi

Ring Fredrik Björnqvist 911 22 eller 0705-694933
Beställes dagen innan

Välkomna!
Bolmsö kyrkoråd
19

Bolmens Skötselområde 2
c/o Birgotta Wallén
Hov 1, 341 93 BOLMSÖ
Tel 0372-911 29

Alla fiskevattenägare och deras familj
(familj = mantalsskriven på samma adress som
fiskevattenägaren)
inom Bolmens Skötselområde 2
(Bolmsö-Tannåker)
inbjudes till

MEDLEMSFEST
1 maj kl 14
i Bolmsö bygdegård, Sjöviken
Endast en delägare till varje fastighet får denna inbjudan,
men det är din skyldighet att inbjuda övriga delägare.
Det har missats vid något tidigare tillfälle.
Hjälp oss med detta!

PROGRAM
Vi bjuder på middag
Bolmens läckerheter från Tiraholm
Information och korta årsmötesförhandlingar
Underhållning
Kaffe med tilltugg

Om du vill vara med måste du ringa 0372-911 29 ,
070-26 911 29

Tannåkers Diversehandel
Intresserad av att ett rörligt och spännande jobb
med stort eget ansvar?
Vi söker nya medarbetare i butiken nu när Petra lämnar oss för mammaledighet och Linda för att börja studera. Den ena tjänsten är ett vikariat med stor
möjlighet till förlängning. Båda tjänsterna är med tillträde i augusti, eventuellt
tidigare.
Vi vill att Du som söker har butiksvana, gärna inom livsmedel, har god fysik,
är svensktalande med goda kunskaper i engelska och gärna även tyska. Du
ska vara glad & ordentlig, tycka om att ta egna initiativ och vara mycket
stresstålig då tempot ofta är högt. Självklart är Du pålitlig och tycker om ordning & reda. Du ska ha höga ambitioner när det gäller service och ha lätt för
att tala med människor i alla åldrar. Vi ställer höga krav på ansvarskännande
då Du / ni själva har det dagliga ansvaret för butikens drift vilket även inkluderar ekonomisk hantering.
Arbetet innefattar även service till våra cafégäster.
Båda tjänsterna är deltid, antal procent kan diskuteras.
Du måste ha körkort.
Vi tycker att det är trevligt om Du som söker har anknytning till bygden.

Ring gärna Barbro på tel 0708-753423 efter kl. 18 eller skriv en rad till oss på
adress:
Tannåkers Diversehandel
Box 7322
187 14 Täby
Du kan också maila på tannaker@gmail.com

Välkommen med Din ansökan!
Styrelsen
18
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BOLMSÖ-TANNÅKER LRF ARRANGERAR EN RESA DEN 25 MAJ

Tack alla fantastiska Bolmsö skyttar!

För alla som är intresserade – inte bara för medlemmar

Ni bjuder på fina resultat både på hemmaplan och ute på tävlingarna. Man är
allt lite stolt när jobbarkompisarna kommenterar resultatlistorna i Smålänningen. Det är roligt att se att så många ungdomar tycker att det är kul med skytte. Ni är också ett fint gäng som håller ihop över åldersgränserna och peppar
varann ute på tävlingarna. Ibland går det bättre för några och sämre för några, nästa gång kan det vara tvärt om, och då är det viktigt att stötta varann. Ni
verkar också ha kul, och det är det allra viktigaste.
Tack också alla ”vuxna” i föreningen som finns ”bakom” våra ungdomar, Ni
gör ett viktigt jobb.
Tacksamma föräldrar!

Resan går till ”Verner i Ryd”
där vi besöker hans Lantbruksmuseum.
Därefter äter vi ”morsdags”-ostkaka med kaffe!
Strax söder om Anderstorp, utmed väg 27,
ligger Ryds lantbruksmuseum.
Museet visar jordbruksredskap från "Hästens tidevarv",
(slutet av 1800-talet fram till 1960-talet).
Här finns även husgeråd och annan kuriosa från förr.

Efter det guidade besöket njuter vi av
kaffe och ostkaka med sylt och grädde i caféet.

Inbjudan
till
Utvecklingsmöte
”Företagsamma Bolmenbygden” på Åsarna
torsdagen den 8 maj kl 19.00

Passa på att bjuda med mor,
då det är mors dag denna dag!
Guidningen startar klockan 15.00.

Som framgår av mötesanteckningarna från det fortsatta visionsmötet i
Sjöviken den 7 april (se sid 13) beslöt de två sockenråden att fortsätta
visions-och utveckingsarbetet i fyra olika arbetsgrupper.

Ett besök som roar de flesta, både gammal som ung!

Pris: 40 kronor inklusive guidning och ostkaka med kaffe.

Ingen samordnad transport är planerad, men om ni önskar
samåka kan Susann svara på vilka som anmält sig till resan!
Sista anmälningsdag är fredagen den 16 maj till Susann
Svensson.

Telefon: 0372-941 48, 070-529 83 67
E-post: susann.svensson@bolmso.se Vill du bli LRF-medlem?
Kontakta Susann!

4

Det är vår förhoppning att fler intresserade vill delta i de olika
grupperna—men även att fler delgrupper bildas.
Kontakta gärna de ansvariga för de olika grupperna. Se även på sid.
16 Solveig Carlssons förslag till entreprenörsutbildning.
Den 8 maj inleder vi mötet med en kort gemensam genomgång av
vad de olika grupperna har åstadkommit sedan den 7 april. Förslag till
nya delområden diskuteras mm. Därefter arbetar grupperna vidare
och mötet avslutas med en sammanfattning från grupperna och beslut om hur vi går vidare.

Företagare, föreningar (ex idrottsföreningar) , församlingar övriga intressegrupper, privatpersoner och representanter från den
offentliga sektorn som är intresserade av utveckling i vår bygd
inbjuds.
Varmt välkomna
Bolmsö och Tannåker sockenråd bjuder på fika!.
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Vad innebär det att vara entreprenör?
Att vara entreprenör, egenföretagare vad innebär det?
Alla är vi nog överens om att vi behöver fler företagare i vårt område
om vi skall kunna utveckla service och tjänster, samt få fler att bosätta
sig här.
Vid träffen i Bolmsö Bygdegård den 7 april, då det diskuterades olika
utvecklingsprojekt i vår bygd, så startades det upp några projektgrupper inom olika områden. En av dessa är företagandet.

TACK!
Styrelsen för Bolmsö Bygdegårdsförening vill genom Sockenbladet
tacka för den respons och hjälp som Ni ger Bolmsö Bygdegård.
Vid vårfesten den 12 april var det fullt hus. Vi kunde avnjuta en mycket god buffé, vi kunde köpa lotter och vinna fina vinster. Auktionen
hade många fina saker att sälja och mycket gott att köpa som man i
sin tur kunde vinna fina priser på.
Allt detta tack vare många ideella krafter.

Att vara företagare kan många gånger vara både ensamt och besvärligt, inte minst med alla papper som skall hanteras. Men det är också
en glädje och inspiration som gör att många vill satsa på att vara företagare, eller entreprenörer, som man ofta säger om dem som vågar
satsa på nya saker och driva företag.
Vi vill skapa goda förutsättningar för företagande i vår bygd och har
därför tagit kontakt med Länsstyrelsen för att få hjälp med utbildning.
Vi ska försöka förlägga en utbildning under några lördagar i Bolmsö
Bygdegård, Sjöviken. Vid manusstopp för Sockenbladet har vi dock
inte fått klart hur och när det blir. Men vi räknar med att utbildningen
skall kunna ingå i Landsbygdsprogrammet och skulle då bli kostnadsfri. Du som deltar satsar din tid och ditt engagemang. Troligen blir det
start efter semesterperioden.
Denna utbildning riktar sig både till dig som funderar på att bli egenföretagare men också till dig som är nystartad eller som känner att man
behöver få möjlighet att uppdatera sina kunskaper.
Är du intresserad?
Kontakta Solveig Carlsson, 0372-910 00, 0372-66423, sms 0702884414, e-post solveig.carlsson@bolmso.se

TIPSPROMENAD
Välkomna på tipspromenad söndagen den 18/5.
Start vid skolan från klockan 14.00.
(Fotbollsmatch 15.00)
Alla välkomna
Bolmsö IF
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Utan er givare och deltagare på festen hade vi ej klarat det hela. Stort
tack till ni företagare som skänkt saker till auktionen och lotteriet.
Totalt gav denna kväll 26.000 kronor till Bygdegårdsföreningen, mycket välbehövlig med tanke på att bara elströmmen kostade oss 37.000
kronor förra året.
Den 19 april var det städdag med mycket vacker väder och även
många som kom för att städa ute och inne. Vid lunchsoppan var vi
nästan 30 personer runt bordet. Fint blev det både ute och inne. Ni
skall veta att de som kom och tittade på lokalen under eftermiddagen
inte kunde tro att det var 16 år sedan senaste renoveringen var klar.
Det är tack vare det årliga underhållet och städdagen som det är
fräscht och fint.
Så återigen; TACK för hjälpen!

Är det någon som vill hjälpa till ytterligare ekonomiskt så är föreningens bankgiro 893-5157.
Styrelsen för Bolmsö Bygdegårdsförening
Solveig, Britt-Marie, Bernt, Anders, Jonny, Tommy, Håkan, Anders,
Gunvor
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SMÅLANDS FLORA

LOPPIS PÅ ÅSARNA

Bolmsö Hembygdsförening har tagit hem några exemplar av
praktbandet Smålands Flora.

I mitten av juni planerar vi att ha loppis i bygdegården.
Vi tar tacksamt emot loppisprylar till detta, dock ej böcker och möbler
eftersom vi har svårt med förvaring.
Liksom tidigare blir det även försäljning av växter.
Om du får något över när du gör vårfint i trädgården så tar vi gärna emot det istället för att
det slängs på komposten.
Om du har något att skänka så hör av dig till
Kerstin 0370-45117 eller
Gunder 0370-45016
så kommer vi och möter upp eller hämtar.
Åsarnas bgf i Tannåker

Böckerna (två volymer) kostar ca 340:- tillsammans.
Är ni intresserade att köpa,
kontakta Solveig Carlsson
bostad 910 00, arbete 66423
eller e-post solveig.carlsson@bolmso.se

Bolmsö Hembygdsförening
Dansa till hösten!
Buggkursen i Åsarna, där vi smög in lite gammaldans på slutet, är just
avslutad.
Det har varit deltagare mellan 14 och 65.
Vi funderar på nya danskurser till hösten och vill höra vilket intresse
som finns;
salsa, fri dans, thailändsk dans, bugg, gammaldans...
Är du danssugen, så hör av dig.
Irene 0372-911 13

PERSTORPSGÅRDEN

Perstorpsgården har städdagar lördagen den 3 maj
klockan 09.00
och tisdagen den 6 maj klockan 13.00.
Tag med lite städgrejor, men
OBS! Vi bjuder på fika!
VÄLKOMNA!
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Månadsmöte Rödakorset Bolmsö
Bolmsö-Tannåkers kretsar packar babykläder
tillsammans
den 26 maj klockan 19.00
i Tannåkers församlingshem.
Välkomna.
PINGSKYRKAN I TANNÅKER
Sön 4 maj kl. 18.00 Paul Nilsson, Offer till kronobergsmissionen
Sön 18 maj kl. 18.00 Hasse Olofsson från Ibra
VÄLKOMNA!

Jonsboda Missionsförsamling
Gudtjänster i maj
Bön och lovsångsgudstjänst.
Kristina Gustafsson m. fl.
Söndag 25:e kl. 18:00 Obs! Vittaryds kyrka.
Kristina Gustafsson och Jörgen Eklund.
Sång och musik Jonsbodagänget.
Alla välkomna!

Lördag 10:e kl. 18:00
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BOLMSÖSKOLANS FRAMTID
Det är viktigt att vi hela tiden håller oss informerade om vad som händer med vår bygd. Med anledning av detta har Föräldraföreningen för
Bolmsö skola och förskola, tillsammans med sockenråden i Tannåker
och på Bolmsö, bjudit in barn- och utbildningsnämnden till en informations/diskussionskväll
i gymnastiksalen på skolan torsdagen den 15/5 kl. 18.00.
Även om du inte har barn som går i skolan idag, så är detta en chans
att både få information och en möjlighet att kunna ställa frågor och
påverka politikerna inför framtiden. Tänk på att ju fler vi är som ställer
frågor och visar vårt intresse, desto bättre är det!!
Alla, gammal som ung med intresse för framtiden i Tannåker – Bolmsö regionen hälsas hjärtligt välkomna denna kväll.
Föräldraföreningen för Bolmsö skola och förskola,
Tannåkers sockenråd
Bolmsö sockenråd

JAZZ I BALJAN
på Åsarna den 7 maj
kl. 19.00
Konserten anordnas i samarbete mellan Rädda barnen och
Ljungby-Kungshögen Rotaryklubb till förmån för bl.a.
ungdomar i Vitryssland och Estland.
Det blir en insamling där man kan lämna ett frivilligt bidrag.
Under kvällen kommer bygdegårdsföreningen att ha kaffeservering.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

DAGS FÖR FOTBOLL!!
Herrlaget spelar
26/4 kl 11.00
11/5 kl 15.00
18/5 kl 15.00
1/6 kl 15.00

Bolmsö IF - Hillerstorp.
Bolmsö IF - Lanna.
Bolmsö IF - Horda.
Bolmsö IF - Skeppshult.

Pojklaget (p-98) spelar
4/5 kl 13.00
Bolmsö IF - Gislaved
25/5 kl 13.00
Bolmsö IF - Reftele
Alla är välkomna att titta på våra matcher

BOLMSÖ RÖDAKORSKRETS
inbjuder medlemmar med respektive till Sjöviken
den 5 maj klockan 14 00.
Vi bjuder på våfflor, kaffe och god gemenskap.
Behöver Du hjälp med skjuts, hör av Dig till någon som Du vet kan
hämta Dig.
VARMT VÄLKOMNA. Styrelsen/ K.S.
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Bolmenbygdens Kulturförening inbjuder till
VÅRKONSERT MED MUSIKSKOLAN
i Bolmsö bygdegård, Sjöviken den 27 maj kl 19.00.
Barn och ungdomar från Bolmenbygden med omnejd
visar prov på sina musikaliska färdigheter.
Vi serverar kaffe, te eller dricka med macka för 30 kr.
Under kvällen är det utdelning av kulturföreningens stipendium.
Välkomna till en stor musikupplevelse!

Bolmenbygdens
kulturförening
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”EVA I HOV”

VISION FÖRETAGSAMMA BOLMENBYGDEN
.Sammanfattning

STUDENT I ÅR
Ni som behöver hjälp med
hårblommor, klänningsblommor, frackblommor eller
något annat i blomster. Jag hjälper Er!
BRUD I ÅR
Jag hjälper Er så att det blir så vackert
som ni vill att det ska vara denna dag.

Välkommen med din beställning
av blomsterarrangemang för olika tillfällen!
Eva Kristiansson, Hov Bolmsö
Tel. 0372-941 70
KRUKVÄXTAUKTION
Tisdagen den 13 maj klockan 18.30 samlas vi hos Ing-Britt Johansson i Håringe
för den årliga krukväxtauktionen.
Tag gärna med lite ute- och inneväxter
som du vill att vi andra skall få chansen
att glädjas åt.
Alla är hjärtligt välkomna.
Centerhalvorna
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EFTERLYSNING!
Är det någon som kan
tänka sig att fixa
några bänkar
(avbytarbänkar) till fotbollsplanen?
Om du kan tänka dig att
hjälpa oss, ring till:
Urban Cederqvist
tel: 930 50 eller
Magnus Elisson
tel: 070-270 45 71

av visonsmöte
”Företagsamma Bolmenbygden” i Sjöviken den 7 april 2008
Mötet var en uppföljning och fortsättning av visionsmötet Företagsamma
Bolmenbygden 10 mars .Solveig Carlsson visade
idéer /synpunkter som under mottot ”allt är möjligt” som 2007 framkommit vid möte på Bolmsö.
För att få en översikt hade Solveig samlat synpunkterna under rubrikerna:
Barn, boende, bygdegård, friluftsliv, företag, gemenskap, idrott, kommunikation, kultur, marknadsföring, mat och dryck, service, utbildning
Birgit Nyberg redogjorde för den enkät som sockenråden genomfört i mars
samt mötet den 10 mars. Under slutet av 90-talet genomfördes visionsarbete i Tannåker. Det är slående att synpunkter och idéer som nu kommer fram i
diskussionerna på Bolmsö och i Tannåker mycket liknar dem som fanns för
10 år sedan.
I den efterföljande diskussionen var mötesdeltagarna eniga om att vi skall
arbeta vidare mot de övergripande målen och visionerna för Företagsamma
Bolmenbygden. En gemensam marknadsföring och ett turistkoncept för hela
Bolmenbygden är viktiga och bör drivas i det övergripande projektet och då i
ett större EU-projekt (som kräver partnership i andra länder).
Vi kan dock inte bara avvakta men arbeta entreprenörsmässigt – starta små
mindre projekt och där söka medel ur Landsbygdsprogrammet ( tills vårt ledarområde ht 2008 blir klart söker man från Länsstyrelsen). Viktigt är att
samverka och stödja våra befintliga företag samtidigt som vi i samverkan får
nya entreprenörer intresserade av att starta lönande verksamheter i bygden.
För att driva mera omfattande projekt krävs avlönade projektledare. Medel till
projektledning måste sökas när det finns konkreta projekt.
Fyra grupper bildades som förde en vidare diskussion som nedan redovisas.
Inom parentes anges kontaktperson/sammankallande i grupperna:
Företagandet (Solveig Carlsson), Kultur (Anders Olsson), Turism (Birgit
Eklund) samt Boende (Birgit Nyberg)
Avslutningsvis beslöt man att fortsättningsvis självständigt arbeta vidare i
dessa fyra grupper. Eftersom vi hoppas på att fler ansluter sig till grupperna
och att det tydligt framgår att grupperna har flera frågor gemensamma så
beslöts att sockenråden inbjuder till ett nytt gemensamt möte torsdagen
den 8 maj kl 19.00 på Åsarna (Obs ändrad dag).
Se annons på sidan 17.
Antecknat av
Birgit Nyberg
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TRÄNING KORTHÅLSSKYTTE

PROMENADER MAJ MÅNAD
Nu börjar vi promenera klockan 18 00.
Sommartiden Hej, Hej.
Torsdagen den 8 maj, Håringe.
Torsdagen den 15 maj, Husaby skola
Torsdagen den 22 maj, Sjöviken
Torsdagen den 29 maj, Hov. Denna kväll besöker vi "Evas källare" och tar
med fika och pausar på lämplig plats.
Hälsningar Kajsa S.

DVD-filmen ”Sanningen om Gudrun”
Gudrun-filmen sålde slut på nolltid och ny upplaga är klar.
Filmen är amatörinspelningar av två föreställningar som har klippts ihop.

Förtjänsten går till kulturproduktion i Bolmenbygden.
Beställ genom att sätta in 100 kr på bankgiro 5861-4868.
Glöm inte skriva adress och telefonnummer.
Frågor: Magnus 94131, Solveig 91000

Tis. 13/5 kl. 18:00 Korthållsskytte träning, Bolmsö skjutbana
Tis. 20/5 kl. 18:00 Korthållsskytte träning, Bolmsö skjutbana
Tis. 27/5 kl. 18:00 Korthållsskytte träning, Bolmsö skjutbana
Bolmsö skytteförening
gm. Bernt i Håringe

Bokbussen kommer
torsdag 29/5
Färle
Tannåker/affären
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

onsdag 7/5
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

15.25-15.45
15.50-16.05
16.10-16.25

torsdag 15/5
Östergård
Tjust
Skogshäll
Hölminge

14.10-14.30
14.40-15.10
15.20-15.40
16.30-16.50

Till Bolmsö skola 5/5 och 19/5

DRAMAKURS
Bolmenbygdens
kulturförening

Vi har dramakurs på onsdagar kl. 18.00-19.30 i Bolmsö skola.
Rosalina är ledare och målet är att göra en föreställning till hösten.

MIDSOMMAR
Ja, tänk vad tiden går fort.

CYKLAR OCH FLYTVÄST
TILL SALU

Snart är det midsommar igen och då
också fest i Bolmsö Hembygdspark.
Vill du hjälpa till under festen i parken
så kontakta Solveig Carlsson
tel 0372-910 00 eller
e-post solveig.carlsson@bolmso.se
Bolmsö Hembygdsförening

Flickcykel, 3-växlad,
22 tum
Pojkcykel, flerväxlad,
24 tum
Flytväst 30-40 kg
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Henrik och Louise Ström
0372-911 42

Teaterintresserade i alla åldrar är hjärtligt välkomna.
Frågor: Bertil 0372-93010, Irene eller Isabelle 0372-911 13

Bolmenbygdens
kulturförening

OBS
Onsdagen den 7 maj är kursen inställd, p.g.a. att Rosalina är upptagen
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Programblad Bolmsö - Tannåker MAJ 2008

Programblad Bolmsö - Tannåker MAJ 2008

Sön 18.
Tors 1
Lör 3
Sön 4

Mån 5
Tis 6
Ons 7
Tor 8
Lör

09.15
19.00
09.00
09.30
11.15
13.00
18.00
19.00
19.00
13.00
19.00
18.00
19.00
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18.00

Sön 11

09.15
11.00
11.15
15.00
19.00
18.00
18.30
14.00
18.00
18.00
18.00

Mån 12
Tis 13
Ons 14
Tors 15

18.00

Gudstjänst, Gustafsson, Bolmsö kyrka
Medlemsfest Bolmens Skötselområde 2, Sjöviken
Städning, Perstorpsgården
Gudstjänst, Fall Tannåker kyrka
Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka
Fotboll, pojklaget
Pingstkyrkan, Paul Nilsson
Månadsmöte Tannåker RK, Ursula Elmkvist
Månadsmöte Bolmsö Rödakorskrets, Sjöviken
Städning, Perstorpsgården
Jazz i baljan, Åsarna
Promenad,Håringe
Utvecklingsmöte, Företagsamma Bolmenbygden
Tannåkers bygdegård, Åsarna
Gudstjänst, Jonsboda Missionsförsamling, Kristina
Gustafsson mfl.
Mässa, Gustafsson, Bolmsö kyrka
Gudstjänst, Ärenskog, Tannåker kyrka
Söndagsskola, Bolmsö Församlingshem
Fotboll, herrlaget
Mässa, Gustafsson, sammanlyst , Kapellet Berga
Korthållsskytte träning, Bolmsö skjutbana
Krukväxtauktion hos Ing-Britt Johansson, Håringe
Syföreningsdag för kontraktet, Gustafsson, Berga FH
Dramakurs, Bolmsö Skola
Symöte hos Marianne Jonsson, Granholmsvägen
Föräldraföreningen mfl möter Barn – och utbildnings
nämnden , Bolmsö skola, gymnastiksalen
Promenad, Husaby skola

Tis 20
Ons 21
Tor 22

Fre 23
Sön 25

Mån 26
Tis

27

Tor 29
Ons 28
Lör 31

11.15
14.00
15.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

12.00
09.15
11.00
15.00
15.00
18.00
19.00
18.00
18.00
18.00
18.00
15.00

Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka
Tipspromenad, Bolmsö IF, Bolmsö skola
Fotboll, herrlaget
Mässa, Fall, Tannåker kyrka
Pingstkyrkan, Hasse Olofsson
Korthållsskytte träning, Bolmsö skjutbana
Dramakurs, Bolmsö Skola
Promenad,Sjöviken
Ljungby kommunfullmäktige har sammanträde i
Sjöviken, allmänheten har möjlighet att närvara. Tid se
tidningsannons.
MANUSSTOPP SOCKENBLADET
Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka
Gudstjänst, Fall, Tannåker kyrka
Fotboll, pojklaget
15.00 Bolmsö -Tannåker LRF, Ryds lantbruksmuseum,
Anderstorp
Gudstjänst , Jonsboda Missionsförsamling, Vittaryd kyrka
Bolmsö och Tannåker RK packar baby-paket
i Tannåker Församlingshem
Korthållsskytte träning, Bolmsö skjutbana
Vårkonsert, Bolmenbygdens Kulturförening, Sjöviken
Promenad, Hov
Dramakurs, Bolmsö Skola
Dopgudstjänst, Bolmsö kyrka

Glad sommar!
Tack alla flitiga onsdags- och söndagsgymnaster
för denna terminen på gympagolvet.
Ni är helt fantastiska, konditionen är på topp
och musklerna är spända.
Nu önskar jag er alla en riktigt skön och avkopplande
sommar, så ses vi till hösten igen!
Kram Monica
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