RESA TILL DANMARK!
Vi tyckte förra årets resa blev en sådan succé med alla trevliga Bolmsöbor, att vi även i år avslutar sommarlovet med en resa till Danmark och
nöjesparken Bakken. Förra året var det en del som inte kunde följa med
för att de redan bokat upp sig, så nu annonserar vi extra tidigt.
Boka lördagen den 16:e augusti för sockenrådets resa till Danmark.
(Då har ni säkert även hunnit med att ”pürcha” lite innan ni hoppar på
bussen, eller hur?!)
Resan riktar sig till alla boende på Bolmsö, men i mån av plats får gärna
andra följa med.
Obligatorisk anmälan till Kurt Karlsson på Granholmsvägen, telefonnummer 862 78. Anmälningsavgiften betalas in på sockenrådets bankgirokonto. Information om dagsprogrammet, sista anmälningsdag, kostnad
o.s.v. kommer i nästa sockenblad!
Välkomna!
Bolmsö sockenråd

SOCKENRÅDETS PLUSGIRO 645 26 66-8 HAR UPPHÖRT.
Orsaken beror på allt för dyra avgifter.
Med anledning av detta ber vi alla bidragsgivare att i fortsättningen
använda bankgironumret
5850-5959

NÄSTA MANUSSTOPP
Torsdagen den 20 mars kl. 12.00 (skärtorsdagen)
Bidrag kan lämnas i brevlådan i Bollsta märkt sockenblad
eller e-postas till manus@bolmso.se
Bolmsö Sockenblad nr 238 Utgivare: Bolmsö sockenråd
Sockenrådet har Bg nr 5850-5959

BOLMSÖ SOCKENBLAD
NR 238 MARS 2008
VÄRLDSPREMIÄR!
Det är inte ofta vi kan använda det ordet här i trakten, men detta är
faktiskt första gången jag bidrar med något till sockenbladets framsida, alltså - världspremiär.
Det är också första gången jag är invald i sockenrådets styrelse,
också – världspremiär.
Nåja, vad är det nu som har gjort att jag blivit tillfrågad och invald?
Ibland kan man fundera på om det kan vara för att det är svårt att
få tag på engagerade människor till de olika styrelserna, vilket leder till att man tillfrågar vem som helst bara för att fylla. Detta är en
retorisk fråga och jag är inte helt säker på att jag vill veta...
Vad ni dock kommer att få veta (om ni inte visste det innan) är att
jag alltid engagerat mig i olika frågor som har med utveckling att
göra och den problematik som uppstår när demokratiska beslut
och marknadskrafterna missgynnar en bygd eller ett samhälle.
Läs nu inte detta som att jag skulle ogilla demokrati eller marknadsekonomi. Det gör jag absolut inte, men effekterna av dessa
kan slå mycket hårt om man inte är vaksam.
Likväl som det kan gå illa för en bygd eller ett samhälle, kan det
också gå mycket bra och i bägge fallen kanske det inte är helt enkelt att förstå varför. Detta är lite av kärnan i mitt engagemang och
jag brinner för att kunna förstå och försöka förklara, samt påverka
för att motverka att det går illa eller medverka till att det går bra.
Mitt budskap är egentligen ganska enkelt – jag vill att det ska gå
bra för den bygd jag lever i - och ger så mycket jag kan för att bidra till det.
Läs gärna också på: http://www.bolmenbygden.se/gpage1.html
Anders Olsson, Hov

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

Gudstjänster
2 mars
kl 09.15
9 mars
kl 11.15
16 mars
kl 08.00
kl 09.15
17 mars
kl 19.00
20 mars
kl 20.00
21 mars
kl 11.15
22 mars
kl 23.00
23 mars
kl 09.15
24 mars
kl 11.00
30 mars
kl 18.00

Mässa, Gustafsson, Bolmsö församlingshem
Gudstjänst, Fall, Bolmsö församlingshem
Kyrkfrukost, Bolmsö Församlingshem
Mässa Gustafsson, Bolmsö församlingshem
Passionsgudstjänst, Fall, Bolmsö församlingshem
Mässa, Gustafsson, Bolmsö kyrka
Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka
Påsknattsmässa, Gustafsson, Berga kyrka
Gudstjänst, Fall, Bolmsö kyrka
Mässa, Eklund, sammanlyst till Dörarps kyrka
Musikgudstjänst, Önskepsalmer, Johan och
Thomas Gustafsson, Bolmsö kyrka

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

Barn och ungdom
2 mars
kl 11.15
9 mars
kl 11.15
30 mars
kl 11.15

Söndagsskola, Bolmsö församlingshem
Söndagsskola, Bolmsö församlingshem
Söndagsskola, Bolmsö församlingshem

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

Övrigt
3 mars
17 mars
27 mars
31 mars

Bibelstudium, Bolmsö församlingshem
Bibelstudium, Bolmsö församlingshem
Symöte hos Anna-Lisa Fransson, Smederyd
Bibelstudium, Bolmsö församlingshem

kl 18.00
kl 18.00
kl 18.00
kl 18.00

VI VILL ÖNSKA ALLA EN
RIKTIGT GLAD PÅSK!

Kyrktaxi

BOLMSÖ SOCKENRÅD

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

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på
http://www.bolmso.se
Tannåkers sockenråds hemsida
http://hem.passagen.se/tannaker
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Kyrklig verksamhet Bolmsö församling mars 2008

Välkomna!
Bolmsö kyrkoråd

19

KALLELSE
Till stämma för August och Ida Söders-, samt Manfred och Emma Hag-

VISION: Företagsamma Bolmenbygden

ströms stiftelser, systrarna Ellen Hagströms och Selma Emanuelssons fond,
samt Adolf Svenssons stiftelse.
Bolmsö församlingshem den 30 mars 2008 klockan 15.15.

Vill du vara med och lyfta
Bolmenbygden genom att
engagera dig i ett projekt
som syftar till att stärka attraktions- och konkurrenskraften? Kanske bor du eller
är verksam i Odensjö, Annerstad, Bolmen samhälle, Angelstad, Tannåker, Skällandsö eller på Bolmsö? Det behöver du inte vara för att ha hjärta och själ i Bolmenbygden, men
det kan vara så.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt enkel förtäring.
Välkomna//Styrelsen
Bolmsö Bygdegårdsförenings STÄDDAG i Bolmsö Bygdegård
Den 1 maj har varit städdag i flera år när det gäller Bolmsö Bygdegård Sjöviken. Men då helgdagarna inte är som brukligt under 2008 - och vi har möjlighet att hyra ut lokalen och få intäkter - så kommer vi i år att flytta städdagen.
Städdag kommer istället att bli lördagen den 19 april och vi behöver verkligen mycket hjälp. Så skriv upp datumet redan nu i almanackan, så ni kan
komma.

Bolmsö Bygdegårdsförening
VÅRAUKTION MED VÅRBUFFÈ
Lördagen den 12 april kl 18.30 planerar vi att ha en vårauktion (då
påsken är så tidigt blir det i år auktion efter påsk istället) med samma inriktning som tidigare år. Vi har bokat uppträdande av Kulturföreningens ungdomsband Islanders.
Vis av tidigare år ber vi fågelholkssnickarna att starta upp produktionen i god
tid, liksom ostkakebakare, stenugnsbakarna och kanske vi i år kan få några
sötostbakare också att hjälpa oss, eller vad ni nu vill göra.
Vi planerar att ha ett litet buffébord och hoppas att vi även denna gång kan få
hjälp med innehållet på buffébordet, ring Solveig och ge besked om vad du
vill bidraga med.
Sedan är det lotterier och varor att sälja som behövs också, med det brukar
ju alltid ordna sig, så vi har god tillförsikt om detta även denna gång.
Kontakta
Solveig Carlsson, Håringe tel. 0372-910 00 eller solveig.carlsson@bolmso.se
Med förhoppning om att vi tillsammans skall göra en
härlig helkväll tillsammans, både unga och gamla
och med både nya och välbekanta ansikten.

Bolmsö Bygdegårdsförening

Datum: Måndagen den 10 mars 2008
Tid: Klockan 18.30-21.00
Plats: Tannåker Diversehandel
Anmälan: Inget krav, men gärna till Tannåker Diversehandel
tel. 0372-930 40
Möteshållare: Sten Liljedahl, arbets- och näringslivschef, Hylte kommun
Innehåll: Därför ska vi satsa på Bolmenbygden, detta har gjorts genom åren
för att lyfta Bolmenbygden, syfte och avgränsning i visionen, finansiering och
era projektidéer.
Det finns en uttryckt vision kallad Företagsamma Bolmenbygden. Den har
presenterats av Hylte kommun för de tre andra kommunerna runt sjön Bolmen. Politikerna i Ljungby kommun har ställt sig positiva till visionen och beslutat (KS-beslut i januari 2008) om medfinansiering och tjänstemanna tid i
fem år, 2008-2012. Just nu ansöker Hylte kommun om finansiering till visionen från EUs Nordsjöprogram. Ansökan har ännu inte beviljats.
En kort beskrivning av visionens innehåll: ”Lättare infrastruktur” projekt t ex
skyltning, bryggor, stigar. Marknadsföringsprojekt med boende och besökare
som målgrupp. Utbyte mellan företagare i Bolmenbygden och annan bygds
företagare i annat land. Coachning i att vidareutveckla en projektidé som
ännu inte är strukturerad och därefter ansöka om finansiering t ex via ett
Leaderkansli eller en länsstyrelses landsbygdsprogram.
Du som kommer på mötet har möjlighet att presentera idéer men även att ta
del av andras idéer. Två sockenråd som vi redan vet kommer att presentera
flera idéer är Tannåker och Bolmsö.
Vi ses i Tannåker!

Anette Olsson

Eva Simonsson

Näringslivs- och landsbygdsUtvecklare
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Turismchef och marknadsansvarig

Ljungby Kommun
3

Händer i Jonsboda Missionshus!
Söndag 9:e mars kl. 16:00 Familjegudstjänst med Scoutinvigning.
Kristina Gustafsson, fika.
Skärtorsdagen kl. 19:00

Getsemamenestund, Kristina Gustafsson.

Söndag 30:e mars kl 10:00 Bön och lovsångs gudstjänst.
Glöm inte Alphaträffarna.

Alla Välkomna!
ÅRSSTÄMMA BOLMSÖ RÖDAKORSKRETS
Välkomna till sedvanlig årsstämma måndagen den 3 mars
klockan 19 00.
Vi börjar med årsmötesförhandlingar (det finns en fungerande
valberedning).
Vi bjuder på smörgåstårta och trevlig gemenskap.

Alla medlemmar är välkomna.
Styrelsen/ K.S.
Kom och lyssna på
DET GODA LIVET
Detta är ett hälsofrämjande arbete som Landstinget Kronoberg anordnar.
Detta är viktigt både för äldre och yngre. Vi får bl.a. lära oss att lyssna på
kroppens signaler, att hitta balans mellan ensamhet och gemenskap och
även njuta av att vara människa.

Vi träffas i Bolmsö Bygdegård, Sjöviken, torsdagen den 10 april
klockan 19.00
Fika till självkostnadspris. Mer information kommer i nästa sockenblad

STICKKLUBB?
Vill du vara med i en stickklubb,
där det även är tillåtet att virka,
brodera eller bara vara med och
prata?
Alla är välkomna och vi träffas hos mig
Marita Thorstensson, Hjärtstorp,
söndagen den 9 mars kl 15.
Jag bjuder på kaffe första gången.
Vi bestämmer även första gången
vilken dag och tid som är bäst att träffas på.
Ett förslag är att vi träffas var 14:de dag
och vi kan vara hos mig om så önskas.

Varmt välkomna/Marita
MUSIKGUDSTJÄNST
Bolmsö kyrka, söndagen den 30 mars kl. 18.00
Kantor Johan Gustafsson spelar din önskemusik på orgel och piano.
Sakralt, Jazz, Pop, Visa; så passa på och önska.
Även önskepsalmer sjungs.
Lämna dina önskemål om musik och psalmer till pastorsexp. tel.
35850 eller till någon av kyrkvärdarna i kyrkan. Gudstjänsten leds av
kyrkoherde Thomas Gustafsson.

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL EN SPÄNNANDE KVÄLL!
VÄLKOMNA
Arr: Bolmsö-Tannåkers Centeravdelning
4
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Grattis Bolmsöskyttar!
Ett stort grattis till Fredrik Lööv och Frida Johansson som har gått vidare till den stora riksfinalen som avgörs Eskilstuna den 8/3.
Genom att ta en dubbelseger i regionsfinalen i stark konkurrens visade dom att Bolmsö-Tannåkers SKF verkligen är i topp. Nu håller vi
tummarna för fortsatta framgångar.
Såg i Smålänningen att laget fick dagens ros för ytterligare en seger i
lagtävlingen i Alvestaträffen. Detta var den fjärde segern av fem möjliga!!!! Laget bestod denna gång som föranmäls innan tävlingen av Frida, Fanny och Pontus. Måste ge Lagledaren Stefan Lööv beröm för
god fingertoppskänsla när han tar ut lagen, visar på gott ledarskap
och noggrann planering innan tävlingarna.
Från 1 februari skjuter vi på elektronik, helt fantastiskt. Kom gärna
och prova.
Hälsningar
skyttemedlemmar
KYRKORÅDSINFORMATION
Vid årets första kyrkoråd beslutades att ha följande aktiviteter utöver
den sedvanliga gudstjänstverksamheten.
Kyrkfrukost i församlingshemmet den 16/3, musikgudstjänst den 30/3
med kantor Johan Gustafsson (se separat annons), Finnvedens körförbund den 27/4 och ekumenisk sånggudstjänst med familjen Croona
den 8/6, allt i Bolmsö kyrka.
Enligt den gudstjänststatistik som gjorts för 2007 kunde konstateras
att det varit 163 olika samlingar i församlingens verksamhet och det är
4010 personer som deltagit. Det blir även i år Sommarkyrka vid 4 tillfällen med start den 26/6 och därefter den 10/7, 26/7 och 7/8 då vi
hoppas att kunna mötas på lite olika ställen på Bolmsö.
Kyrkorådet är även engagerat i att restaurera "Kyrkvägen", så att vi
kan återuppta kyrkvägsvandring med tillhörande gudstjänst.
Kyrkorådet
16

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
Styrelsen
5

TANNÅKERS DIVERSEHANDEL
Våren är på väg, SMHI har i år registrerat att många delar
av vårt avlånga land aldrig hade ”årstiden” vinter. Vi gick
direkt från höst till vår. Intressant men lite skrämmande
– vart är vi på väg? Och så dessa stormar……
Att vi alla måste hjälpas åt för att förbättra klimatet vet vi
och att välja ekologiska och kravmärkta produkter är något som vi alla kan göra. I butiken utökar vi nu successivt
sortimentet och kan redan nu erbjuda ekologisk mjölk, fil,
äpplen, kaffe, flingor mm. Självklart har vi även Ingrid &
Marks fantastiska kravgrönsaker. Tillsammans kan vi
göra något gott för miljön!

VÄG 555 BOLMSTADVÄGEN
För Er läsare av sockenbladet vill vi i Bolmsö/Tannåkers sockenråd
meddela att vi nu producerat två skrivelser som vi skickat till vägverket där vi ifrågasätter sänkningen från 90 km/h till 70 km/h. Dessa är
också skickade till Carina Bengtsson. Bolmsö sockenråd har även varit med i tidningen och väckt debatten. Vägverket kommer att ta upp
fallet igen.
Hälsningar
Lars-Uno Åkesson och Birgit Nyberg
PS
Kom även ihåg att besvara enkäten som bifogas sockenbladet
rörande boendet inom projektet ”Företagsamma Bolmenbygden”.

Nu är det dags igen!
Nytt i butiken – härligt bröd och goda bakverk från Urshultsbagaren. Här finns alla typer av bröd från grovt till
franskbröd, helt & skivat, många sorter av bröd-bullar.
Sortimentet erbjudet även såväl mjölkfria som osötade
bröd. Många frestande kakor kommer i diskarna. Har Du
önskemål och är nyfiken på sortimentet, tala med oss i
butiken. Beställ gärna om Du vill, vi får färskt bröd tre
gånger i veckan!
VISION: FÖRETAGSSAMMA BOLMENBYGEN. I detta
Sockenblad finns en inbjudan till möte den 10 mars. Vi
uppmanar alla att fylla i den enkät som medföljer bladet –
det är viktigt att få in så många synpunkter och idéer som
möjligt, tillsammans kan vi förbättra och utveckla den levande landsbygd där vi vill bo och verka! Glöm inte att
anmäla er till mötet!
Vårhälsningar
Petra, Linda och familjerna Söderberg

6

BIRGIT´S LILLBODEN i Jonsboda
öppnar för säsongen
med massor av nya glassar och loppisprylar
ÖPPETTIDER:
Helger 10-18
Påskhelgen 10-20
STÄNGT 26-27/4
Sommaröppet 1/5-31/8 Alla dagar 10-20

Välkomna till
BIRGIT´S LILLBODEN
0370-45126

HAR DU PRYLAR SOM DU VILL BLI AV MED TVEKA INTE – RING
- VI HÄMTAR!
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ÅRSMÖTE MED BOLMSÖ BYGDEGÅRDSFÖRENING
Söndagen den 2 mars kl 14.00 håller Bolmsö Bygdegårdsförening
årsmöte i Bolmsö Bygdegård Sjöviken.
Valberedningens ordförande är Anders Jannesson, Västergård, tel
941 28
Kom och var med och planera Bygdegårdsföreningens verksamhet, ta
del av vad som hänt under året och vad som planeras.
Nya medlemmar är hjärtligt välkomna, kontakta Solveig Carlsson tel
910 00 eller Johnny Palm tel 910 23.
Efter förhandlingarna blir det smörgåstårta och kaffe

PROMENADER I MARS
Obs! Vi provar fr.o.m. mars att gå på torsdagar i stället
för på tisdagar.

Alltså:
Torsdagen den 6 mars kl. 14 00 i Smederyd.
Torsdagen den 13 mars kl. 14 00 i Lunnagård.
Torsdagen den 27 mars kl. 14 00 i Perstorp.
Vi går inte i påskveckan.
Hälsningar Kajsa S.

Bokbussen kommer

Styrelsen Bolmsö Bygdegårdsförening
Den 3 mars kl. 19.00 är det ÅRSMÖTE
i Åsarnas bgf i Tannåker!
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Lotterier. Fikat bjuder vi på.
Passa på att förnya ditt medlemskap.

torsdag 6/3
Färle

onsdag 12/3

Tannåker/affären
Granholmsvägen
Håringe
Bolmsö kyrkby
Perstorp
Österås

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

Till Bolmsö skola 10/3

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

BOLMSÖ IF INBJUDER TILL ÅRSMÖTE
PERSTORPSGÅRDEN
Tag med fikakorgen till Perstorp lördagen den 3:e maj kl. 09.00,
eller tisdagen den 6:e maj kl. 13.00 för städning och rustning inför
sommaren. Garanterat skojigare än att städa hemma!
Medtag gärna nya kvastar som stöd till di gamle borstarna!
Välkomna!
TOMMY 40 ÅR!
Ni som vill vara med och fira mig är välkomna till
Sjöviken, Bolmsö, lördagen den 26 april klockan
18.00. Ring och anmäl er på telefon 0372-941 70
senast den 4 april.

Söndagen den 9 mars kl. 14.00 i skolans matsal.
Sedvanliga mötesförhandlingar. Vi bjuder på fika.
Alla Spelare och medlemmar är hjärtligt välkomna,
Hälsningar Styrelsen

Tannåkers Pingstkyrka
Sön. 2 mars kl 18 . Agne Wilhelmsson spelar saxofon, sjunger och talar
Sön. 16 mars kl. 16. Mark Munro
VÄLKOMNA!

Tommy Kristiansson, Bolmsö
14
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”EVA I HOV”
Bolmenbygdens
kulturförening

Buggkurs på Åsarna!

På söndagarna (ej påskdagen)
kör Maria Abrahamsson och David Stenberg nybörjarkurs i bugg
för deltagare mellan 6 och 100 år i Tannåkers bygdegård Åsarna. Vi
börjar kl. 16.00 och avslutar ca kl. 17.30 från den 2 mars med avslutning den 20 april. Avgift per gång är för vuxna 60:- och för barn/
ungdomar t o m 20 år 40:Försäljning av dricka och frukt i pausen
Frågor: Irene 0372-911 13

Nu har vi blivit klara med
vår källare.
Där ska jag hålla till med mina
blommor och arrangemang.

Välkommen med din beställning
av blomsterarrangemang för olika tillfällen!
Eva Kristiansson, Hov Bolmsö
Tel. 0372-941 70

Filmen ”Sanningen om Gudrun”!
Gudrun-filmen sålde slut på nolltid och ny upplaga är under produktion. Filmen är amatörinspelningar av två föreställningar som har
klippts ihop och förtjänsten går till kommande kulturproduktioner i Bolmenbygden. Beställ genom att sätta in 100 kr på
bankgiro 5861-4868. Glöm inte skriva adress och telefonnummer.
Frågor: Irene 0372-911 13, Solveig 910 00

KYRKFRUKOST

Årsmöte
Söndagen den 16 mars kl. 14.30 håller kulturföreningen årsmöte i
Tannåkers bygdegård. Vi måste vara klara till kl. 16.00 eftersom buggen börjar då. Vi bjuder på kaffe, te eller dricka med lingonbakelse
och kreativa diskussioner. Valberedning: Mats Ingmarsson 0372-941 41

Teater!!!
Rosalina Gauffin kör igång en dramakurs på onsdagar kl. 18.00-19.30
i Bolmsö skola med början den 2 april. Målet är att göra en föreställning till hösten. Teaterintresserade i alla åldrar är hjärtligt välkomna.
Anmälan/frågor: Bertil Rosenlind 0372-930 10

Landsbygdsutvecklingsprojekt
Boka torsdagen den 13 mars i almanackan för ett inspirationsmöte
inför ”Leader”-projektet som startar till hösten.
8

i Bolmsö församlingshem
på Palmsöndagen den 16 mars kl 08.00.
Du betalar 30 kr som vi oavkortat ger till
Lutherhjälpen.
Efter frukosten kl 09.15 är det

mässa i Bolmsö församlingshem.
Välkomna
önskar
Bolmsö kyrkoråd
13

Du döljer något, sa abborren till metmasken

Allsång i Sjöviken!
Det mycket uppskattade Friteatergänget
kommer till Bolmsö igen, denna gång är det
lördagen den 15 mars kl. 19.00 i Bolmsö
Bygdegård, Sjöviken. Föreställningen heter
”Du döljer något, sa abborren till metmasken”.
”Stina har tagit hjälp av Birger, som är van att hålla i klubban. Hon har ordnat
auktion av sin mammas, Elsa Anderssons, dödsbo. Vi bjuder till direkt och
spekulationerna låter inte vänta på sig. Vem är den mystiske uppköparen?
Kan man sälja vad som helst till vilket pris som helst? Har en celeber person
något att göra med Elsas gård och med byns framtid?
Vem har att göra med byns utveckling överhuvudtaget?”
Pjäsen är en helaftonsföreställning på två timmar inklusive paus.
Hjärtligt välkommen till en teaterkväll fylld av milt vansinne, rogivande hysteri
och överraskande djupdykningar i den svenska folksjälens utkanter.
Biljettpriset är satt av Riksteatern Ljungby. Priset för vuxna är 140 kr,
(medlemmar i Riksteatern 110 kr) och ungdom (upp till 25 år) 70 kr.
Bolmsö Bygdegårdsförening har ingen del i biljettintäkterna utan vår intäkt är
fikaförsäljningen. Denna gång blir det en matig macka med öl/läsk som vi tar
60:- för vuxna för och 30:- för barn och ungdomar.

Sä här kul var det på Allsången den 2 februari i Sjöviken.
Allsångsledare var Bruno Aronsson och Krister Kindhult.
Vi som var där längtar redan till nästa gång, som blir till hösten!

Så totalpriset blir 200:- för vuxna och 100:- för ungdomar, samt 30:- för barnen. Biljetter förbokas hos: Bolmsö Bygdegårdsförening Solveig Carlsson tel
0372-910 00, Solveig.carlsson@bolmso.se
Biljetter kommer också att finnas i Tannåkers affär och på färjan.
Bolmsö Bygdegårdsförening

KALLELSE Bollsta vägsamfällighet väg 18139
Delägare och intressenter i Bollsta vägsamfällighet väg 18139 kallas
till årsmöte söndagen den 9 mars klockan 15.00 hos Ulla och Rune
Haglund, Smedatorp Bolmsö.
Dagordning enligt stadgarna jämte andra vägfrågor.
Var vänlig och informera Ulla senast den 5 mars om kommer.
Telefon 132 94 eller 940 62.
/Styrelsen
12

Hurra! Vi blir fler och fler!
Nu har Statistiska Centralbyråns befolkningsräkning kommit gällande
Sveriges befolkning per församling sista december 2007.
Denna visar att Bolmsö ökat från 361 till 370 personer och Tannåker
från 190 till 195, det är väldigt roligt med så positiva resultat.
Har du tillgång till dator och Internet kan du läsa mer på www.scb.se
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Programblad Bolmsö - Tannåker mars 2008

Lor 1
Sön 2

Mån 3

Tis
Ons
Tor
Lör

4
5
6
8

Sön 9

Mån 10
Tis

11

Ons 12
Tor 13

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

Skytte, Älmhultsträffen
Mässa, Gustafsson, Bolmsö FH
Gudstjänst, Fall, Tannåker kyrka
Söndagsskola, Bolmsö Församlingshem
Årsmöte Bolmsö Bygdegårdsförening, Sjöviken
Buggkurs, Åsarna, Tannåker
Tannåkers Pingstkyrka, Agne Wilhelmsson
Grabbgympa, Bolmsö Skola
Bibelstudium. Bolmsö FH , Simon Redegard
Kretsstämma Tannåker RK, Carlsson, Skällandsö
Årsstämma, Bolmsö RK, Sjöviken
Årsmöte, Åsarnas BGF , Åsarna
Aerobics, Bolmsö Skola
Luftgevärsträning, Bolmsö Skola
Pilates, Bolmsö Skola
Promenad, Smederyd
Luftgevärsträning, Bolmsö Skola
Riksfinal Skyttiaden
Gudstjänst, Fall, Tannåker kyrka
Gudstjänst, Fall, Bolmsö Församlingshem
Söndagsskola, Bolmsö Församlingshem
Årsmöte, Bolmsö IF, Bolmsö Skola
Årsmöte, Tannåkers Hembygdsf. ,Tannåker FH
Stickklubb, Marita Thorstensson, Hjärtstorp
Årsmöte, Vägsamfällighet hos Haglund, Bolmsö
Familjegudstjänst, Jonsboda Missionshus
Grabbgympa, Bolmsö Skola
”Företagsamma Bolmenbygden”, Tannåkers affär
Aerobics, Bolmsö Skola
Passionsgudstjänst, Gustafsson, Tannåkers kyrka
Luftgevärsträning, Bolmsö Skola
Pilates, Bolmsö Skola
Promenad, Lunnagård
Inspirationsmöte, Leaderprojekt
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Lör

15

Sön 16

Mån 17
Tis 18
Ons 19
Tor 20

Fre

21

Lör 22
Sön 23
Mån
Tis
Ons
Tor

24
25
26
27

Lör 29
Sön 30

Mån 31
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09.30
19.00
08.00
09.15
14.30
16.00
18.00
19.00
18.00
19.00
20.00
18.00
19.30
12.00
18.00
19.00
20.00
09.30
11.15
23.00
09.15
11.00
11.00
18.00
19.30
14.00
14.00
18.00
10.00
11.15
15.15
18.00
19.00
18.00
20.00

Luftgevärsträning, Bolmsö Skola
Riksteatern ” Du döljer något, så abborren ..” Sjöviken
Kyrkofrukost, Bolmsö Församlingshem
Mässa, Gustafsson, Bolmsö Församlingshem
Årsmöte, Bolmenbygdens kulturförening, Åsarna
Tannåkers Pingstkyrka, Mark Munro
Gudstjänst, Eklund, Tannåker Kyrka
Grabbgympa, Bolmsö Skola
Bibelstudium. Bolmsö FH , Simon Redegard
Passionsgudstjänst ,Fall, Bolmsö Församlingshem
Aerobics, Bolmsö Skola
Luftgevärsträning, Bolmsö Skola
Pilates, Bolmsö Skola
Manusstopp Sockenbladet
Skärtorsdagsmässa, Gustafsson, Tannåker Kyrka
Getsemamenestund, Jonsboda Missionshus
Mässa, Gustafsson, Bolmsö kyrka
Gudstjänst, Fall, Tannåker Kyrka
Gudstjänst, Fall, Bolmsö Kyrka
Påsknattsmässa sammanlyst till Berga Kyrka
Gudstjänst, Fall, Bolmsö Kyrka
Gudstjänst, Fall, Tannåker Kyrka
Mässa sammanlyst till Döraps Kyrka, Eklund
Luftgevärsträning, Bolmsö Skola
Pilates, Bolmsö Skola
Promenad, Perstorp
Symöte hos Margit Svensson, Flahult
Symöte hos Anna-Lisa Fransson, Smederyd
Skytte, LIONS CUP, Söraby/Rottne
Bön- och lovsångsgudstjänst, Jonsboda Missionshus
Söndagsskola. Bolmsö Församlingshem
Stiftelsestämma, Bolmsö Församlingshem
Musikgudstjänst, T och J Gustafsson, Bolmsö Kyrka
Grabbgympa, Bolmsö Skola
Bibelstudium. Bolmsö FH , Simon Redegård
Aerobics, Bolmsö Skola
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