
 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 414 APRIL 2023 
 

 

Hej och hå så var våren här, äntligen (eller redan!?)!  
 
Ännu en vinter är över, genomliden eller avnjuten beror på vem 
man frågar. I vilket fall, efter regn kommer solsken och efter vinter 
kommer vår. Så även i år. De gröna fingrarna börjar klia och små 
frön petas ner i jorden (för många eftersom alla kanske inte gror?). 
Flyttfåglarna kommer tillbaka, vinterns grus sopas bort och natu-
rens grönska börjar vakna. Man går runt och gläds åt en snödroppe 
här och en nässla där (ja, för soppa, inte annars).  
Det är något speciellt med det där första. Första gången man kan 
gå ut i annat än vinterskor, första vitsipporna man kan plocka in, 
första tomatplantan som tittar upp ur jorden, första gången man 
kan hoppa studsmatta för säsongen eller första gången man provar 
något nytt.  
Att våga utmana sig lite och kasta sig ut i det okända. Läskigt och 
fantastiskt på samma gång. Håller vingarna? Flyger min idé? 
När människor just vågar satsa på det okända blir jag glad, speci-
ellt de som bidrar till att just vår bygd ska bli ännu bättre. Barnfa-
miljer utan direkt anknytning flyttar hit till vår bygd – jätteroligt! 
Ny handlare till affären med nytt koncept – jättespännande!  
Välkomna hit! 
Nya frön planteras och nya idéer väcks. Rätt vad det är så träffas vi 
i Sjöviken på något nytt roligt ”happening” som för någon först 
bara var en idé. Eller så ses vi vid mopperallyt utanför affären eller 
på en konsert på sjön. Bara fantasin sätter stopp för vad man kan 
göra och snart spirar det i varje liten rabatt. Vårda dina plantor och 
dina idéer, vädra dem med andra så ska du se att det kan växa till 
något riktigt bra!  
 
Må gott i vårsolen! 

Mvh Sara i Österås 



 

 

Styrelsen Bolmsö sockenråd 

Mailadress: sockenradet@bolmso.se   

Anders Olsson, Hov 
anders.olsson@bolmso.se 

Ordförande 
070 538 00 35  

Sara Ek, Österås 
sara.ek@bolmso.se 

Vice ordförande 
070 589 11 47  

Carina Bolmblad, Hornsudde 
carina.bolmblad@gmail.com  

Sekreterare 
070 856 20 13 

Bo Ingman, Österås 
bgkingman@gmail.com  

Kassör 
070 200 33 60 

Stina Bolin, Prästgården 
stina.bolin@bolmso.se 

Ledamot 
073 339 90 95 

Agnes Bolmblad, Hornsudde 
agnes.bolm@gmail.com  

Ledamot, webadministratör 
073 806 63 70 

Kristin Lindgren, Kärragård  
kristin_zino@hotmail.com  

Ledamot 
070 286 46 48 

Ove Sandberg, Granholmsvägen  
granholmaren@gmail.com  

Ledamot  
072 585 82 18 

Webbadministratör:  webmaster@bolmso.se   
Mailsupport: support@bolmso.se 

 

Redaktör för sockenbladet 
Sara Karlsson, Tannåker Klg. 2 
manus@bolmso.se                          

 
 
070 344 61 05 

Aktuelltruta: 
 
Bolmsö sockenråd, Tannåker sockenråd samt Föräldraföreningen 
kommer att ha ett gemensamt möte med Barn- och Utbildningsnämn-
den 

 
 
/ Sockenrådet    
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Vårstädning  
av hembygdsparken och stugan 

 

22/4 kl. 09.00 
 

Vi bjuder på fika 
 

Tannåkers hembygdsförening 
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Städdag i Bolmsö Bygdegård, Sjöviken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Måndagen den 1 maj 2023 är det återigen dags för den årliga stora Städda-
gen i Sjöviken. Det blir grundlig genomgång både ute och inne i alla lokaler. 
 

Alltifrån att gräsmattan skall räfsas, stuprännor rensas till att taklampor 
dammsuges och allt porslin räknas. 
 

De första brukar komma vid kl. 8 på morgonen och sedan fylls det på med 
”arbetare” under morgonen. Kl. 10 fikar vi tillsammans, bygdegårdsför-
eningen brygger kaffe och var och en tar med sig eget tilltugg. 
 

Vid kl. 12.30 blir det lunch som föreningen bjuder på. 
 

Det är mycket som skall göras så det behövs många som hjälper till. Alla 
åldrar kan vara med och bara roligt om det är några nya som kommer med i 
gänget. Alla välkomna, behöver inte vara medlem för att deltaga denna 
dag. 
 

Ta med dig det du tror du behöver på dagen, oavsett om du tänkt jobba 
inne eller ute. 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
 

Avslutning med Årsmöte  
Tannåker Bolmsö gymnastikförening  

söndag 23 april kl. 15.00 i Sjöviken, 
vi bjuder på fika. 

Alla varmt välkomna! 



 

 

 Tannåker – Bolmsö gymnastikförening 
 

Torsdagspromenaderna fortsätter våren 2023  

 

Vi startar kl. 14 och fikar i Sjöviken eller Tannåker  
församlingshem efter promenaden, beroende på var vi går. 

 
Samlingsplats: 
6 april Tannåker Säteri 
13 april Bakarebo Bolmsö 
20 april Kvarkhult Flahult 
27 april  Hov Bolmsö 
4 maj   Bolmsö skola 
11 maj Färle Tannåker 
   
Inget krav på medlemskap. 
 Alla är Välkomna! 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
 
Årsmötet var den 5 mars och inga stora förändringar i styrelsen, tyvärr lämnar 
Stina Bolin som ersättare men vi hoppas att hon ändå kommer att engagera 
sig framöver. 
 

När detta skrivs har vi inte haft AfterWork pubkvällen den 24 mars, men  
hoppas att det skall bli en härlig kväll. 
 

Sedan i april är föreningen värd för Valborgsmässofirandet, se särskild  
annons och dagen efter det är det städdag. Varmt välkomna till båda  
aktiviteterna. 
 

Inte så många bokningar ännu i år så behöver ni en bra lokal för något  
arrangemang så skicka ett mail till bygdegarden@bolmso.se eller ring Solveig 
Carlsson 0372-910 00. 
 

Ekonomin är fortsatt tuff med tanke på det höga energipriset så kom på våra 
aktiviteter och vill ni utöver det skänka en slant är det mer än tacksamt. 
 

Skriver också i en annan annons om Landsbygdslotten, prenumerera gärna 
och ange din bygdegård som mottagare av 50:-/månad. 
 

Vill du stödja Bolmsö Bygdegårdsförening ekonomiskt så sätt in pengar på 
Bankgiro 893-5157 eller Swish 123 281 71 53 
 

Medlemskap kostar 100:- i inträdesavgift. 
 

bygdegården@bolmso.se 
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Landsbygdslotten 
 

Chans att själv vinna pengar samtidigt som du stöder din bygdegård. 
 

https://www.landsbygdslotten.se/stodenbygdegard 
 

Stöd din lokala bygdegård varje månad genom att prenumerera på 
Landsbygdslotten! 
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Gohällig — Krabbig — Krösamos  
 

en upptäcktsfärd i småländskans ord- och uttrycksvärld 
 

Gunlög Josefsson är barnfödd i Dannäs men verksam på Lunds universitet 
som professor i Nordiska språk. Förra året kom boken Småländska, orden 
och grammatiken, skriven av henne och C-E Lundblad. 
 

Nu kommer hon hem till Dannäs och berättar om  småländskans olika  
varianter, och de är många! 
 

Välkommen till Dannäs församlingshem  
lördagen den 15 april kl. 16. 

 
Inträde + ättemeddaskaffe kostar 50 kr. 

 

Anmälan till Saga Alexanderson, tel. el sms 070 528 88 02 
 

Arrangör:  
Dannäs hembygdsförening i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan  

Vill du arbeta som guide i Perstorpsgården sommaren 2023? 
 

 
Här har du chansen, då Adolf Svenssons stiftelse söker efter 
en person som är intresserad av att berätta om syskonen 
Svenssons liv för besökare på gårdsmuseet i Perstorp. 
 
I dina arbetsuppgifter förutom guidning ingår trädgårdsar-
bete, mindre projekt och städning. 
 
Öppettiderna vi tänker oss är mån-fre under perioden 10/7 – 
11/8, mellan kl. 11-17. Du bör vara 15 år och äldre. 
 
Om du har frågor eller vill lämna din ansökan kontakta: 
Christina Andersson tel. 070 6591147, Mail: christina.andersson@bolmso.se 
Susanne Ingemarsson tel. 070 5594191, Mail: susanneilund@bolmso.se 
 
Välkommen med din ansökan!  
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Programblad april 2023 

2 sö 19.00 Mixgymnastik 

3 må 18.30 Styrkepass 

4 ti 10.00 Promenad och gemenskap 

  18.00 Luftgevär träning 

5 on 18.00 Gymnastik, Xfit 

  19.30 Pilates 

6 to 14.00 Promenad från Tannåkers säteri 

7 fr 17.40 Tabata 

9 sö 19.00 Mixgymnastik 

10 må 18.30 Styrkepass 

11 ti 18.00 Luftgevär träning 

12 on 18.00 Gymnastik, Xfit 

  19.30 Pilates 

13 to 14.00 Promenad från Bakarebo 

  18.30 Alphakursen startar 

14 fr 17.40 Tabata 

15 lö 09.00 Luftgevär avslutning 

  10-16 Stor skogsmässa 

  12.00 Manusstopp för aprilbladet 

  16.00 Smaulänska i Dannäs 

16 sö 19.00 Mixgymnastik 

17 må 18.30 Styrkepass 

18 ti 10.00 Promenad och gemenskap 

19 on 18.00 Gymnastik, Xfit 

  19.30 Pilates 



 

 

Programblad april 2023 

20 to 14.00 Promenad i Kvarkhult 

  14.00 Symöte 

21 fr 17.40 Tabata 

22 lö 09.00 Vårstädning i Tannåkers hembygdspark 

   Piaf-Passion-Paris på Grand Ljungby 

23 sö 15.00 Avslutning med årsmöte gymnastikföreningen 

25 ti 14.00 Daglediga i Tannåker 

27 to 14.00 Promenad i Hov 

29 lö 09.00 Vårstädning Bolmsö hembygdspark 

30 sö 19.00 Valborgsmässofiande vid Sjöviken 

01-maj   Städdag Sjöviken 

 
 
 
 

Grand 22/4  
 

Dragspel  
Nu har vi två dragspelselever och  
vi vill gärna starta studiecirkel  

- Mats 070-965 24 29 

 

 
Vårt syfte är att producera kultur i och kring Bolmenbyg-
den och du är välkommen som aktiv eller passiv medlem 
även för 2023.  
Avgiften är som vanligt 100 för de stora och 50 för de små 
(7-25 år).  

 
Vi ses! Irene Olofsson, Mats Öberg, Anna Maria Odeholm,  



 

 

Promenad och gemenskap 
Bolmsö församlingshem 

Tisdagar, jämna veckor  
 

 

 

 

 

Vi möts vid församlingshemmet kl. 10.00 och promenerar i  
olika grupper och en sträcka som passar dig. 

Efteråt fika i församlingshemmet. 
 

Välkommen med! 

 

facebook.com/Ljungby.bibliotek 

torsdag 30/3, 27/4, 25/5 torsdag 30/3, 27/4, 25/5 

Färle 14.25-14.40 Bolmsö kyrkbyn 15.45-16.00 

Granholmsvägen 14.45-15.00 Perstorp 16.40-16.55 

Håringe 15.20-15.35 Österås 17.00-17.15 

onsdag 5/4, 3/5, 31/5, 28/6 Skogshäll 17.25-17.40 

Jonsboda 15.45-16.00 Tjust 17.50-18.05 

Flahult 16.40-17.00   
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Städdag i Perstorpsgården 2023 
 
Välkomna den 13 maj kl. 09.00 till Perstorpsgården  
för vårstädning. 
Ju fler vi är desto snabbare går det. 
Klockan 11.30 är det styrelsemöte. 
Vi bjuder på förtäring! 
 
Styrelsen för Perstorpsgården  

Folkmängden per församling  
 2021-12-31 2022-12-31 Förändring 

Församling Totalt Totalt  

Ljungby 10 891 10 872 -19 

Ljungby Maria 5 489 5 544 55 

Agunnaryd 638 622 -16 

Angelstad 1 097 1 115 18 

Annerstad 511 493 -18 

Berga 2 709 2 733 24 

Bolmsö 375 381 6 

Dörarp 334 326 -8 

Lidhult 919 892 -27 

Odensjö 294 303 9 

Ryssby 1 477 1 452 -25 

Södra Ljunga 2 181 2 208 27 

Tannåker 168 178 10 

Torpa 295 293 -2 

Tutaryd 227 226 -1 

Vittaryd 541 558 17 

Vrå 250 247 -3 

 28 396 28 443 47 

 
 



 

 

Tannåker Bolmsö Gymnastikförening 

Vårterminen 2023  

söndag   kl. 19.00 Mix-gymnastik  
måndag   kl. 18.30  Styrkepass 
onsdag   kl. 18.00 XFIT 
onsdag   kl. 19.30 Pilates 

fredag   kl. 17.40 Tabata 
 
Tannåker Bolmsö gymnastikförening  

 

 

SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF april 2023 

4 18.00 Luftgevär träning , Sjöviken Frida+Stefan 

11 18.00 Luftgevär träning , Sjöviken Catrine+Max 

15 09.00 Föreningsmästerskap / avslutning Alla i Sjöviken 

Anmälan till träning görs på plats innan kl. 19.00 
För att få pris vid avslutningen måste man vara med på minst 6 träningar. 

Välkomna hälsar Bolmsö skytteförening 
Se även www.bolmso.se/skytte 
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Symöte 
 

Den 20 april kl. 14.00 
 

hos Lena Karlsson i Torp 
 

Välkomna! 
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Se hit gott folk!  
Blues av hög kvalité i öns vackra bygdegård. Ja, det blir blues i Sjöviken den 
6 maj kl.20:00 och framåt natten. 
 

Två band med anknytning till sjön. Först ut är Tom and the Backstabbers där 
frontfiguren Tom Chesterson bor nära Sunnaryd. Efter dem kommer Nicklas 
& Baganom band från Skåne, Nicklas har rötter på ön då han är son till Harry 
i Furulund som många av de äldre kanske minns. 
 

Biljetter kan endast förköpas genom swish till Sofie Knutsson på nummer  
076 117 86 89 och biljetterna kostar 150 kr/st. du märker swishbetalningen 
med blues och hamnar då på en gästlista i entrén denna afton med ditt namn 
och det antal biljetter du köpt. 

I pausen kommer det 
säljas varmkorv, läsk 
och kaffe. Vill man ha 
annan dryck denna afton 
tar man med sig det 
själv. Allt överskott på 
biljettintäkterna skänker 
vi till Bygdegårdsför-
eningen, Skytteförening-
en och Bolmsö skolas 
föräldraförening. 

 

Insläpp från kl. 
19:30 sen håller vi 
på till sena natten. 
För att få köpa  
biljett måste man 
vara 16 år i år. 

Välkommen  
/ Sofie & Fredrik 
Knutsson 
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VÅRSTÄDNING 
 

Dags för vårstädning i Bolmsö Hembygdpark 
 

Lördagen den 29 april 2023 är det dags att vårstäda Bolmsö  
Hembygdpark. Vi räfsar och plockar ris och ser till att det blir 

snyggt i parken. 
 

Vi börjar kl 9.00 och när vi är klara bjuder hembygdsföreningen på 
fika. 

 

Är vi många går det snabbare och det ör också roligare om vi är 
många.  

 

Ta med dig räfsa om du har. 
 

ALLA är välkomna att hjälpa till oavsett om du är medlem 
eller inte, oavsett om du varit med många år eller ny. 

 

Bolmsö Hembygdsförening 
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ÅRSMÖTE 
Bolmsö norra fiskeförening 
tisdag den 12 april kl 19:00 i 

Bolmsö Församlingshem. 
Program: Förhandlingar, kaffe, bilder 

VÄLKOMNA 
OBS: Styrelsen samlas 18:30 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd1oDEz9DaAhXJxaYKHRu2DTkQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fjohannesbacksskolan.uppsala.se%2Fverksamheter%2Fgrundskola-f-6%2F5b%2Faktiviteter-och-bilder%2Farkiv-20142015%2F


 

 

Stöd Bolmsö Tannåker  
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 

Tack för ditt bidrag 

Bolmsö Hembygdsförening 
 
Vid årsmötet avtackades Helge Grahnquist som valt att inte bli omvald, vi 
tackar Helge får hans engagemang och vet att han fortsatt också kommer att 
bry sig om vår förening. Till ny ersättare i styrelsen invaldes Susanne  
Ingemarsson, varmt välkommen. 
 
Efter årsmötet fick vi njuta av historiker Krister Ljungbergs föredrag om  
personer från kommunen som betytt mycket för Sverige. 
 
Krister lade fram en fråga som årsmötet inte kunde svara på men kanske  
någon av Sockenbladets läsare kan. Krister är en av initiativtagarna till Metal-
lica-utställningen på Laganland och det Krister frågade är om det  
stämmer att Metallicas grundare och trummis dansken Lars Ulrich har någon  
anknytning till Bolmsö, då det är något han hört av andra. 
Så är det någon som känner till något om detta så kontakta Solveig Carlsson i 
Håringe. 
 
Från årsmötesplaneringen framgår att vi skall ha midsommarfest men innan 
dess i maj blir det en Torpvandring med start vid skolan.  
Söndagen den 21 maj med start kl. 14 är detta planerat, ta med egen fikakorg. 
Mer om detta i kommande Sockenblad. 
 
Vill ni stödja Bolmsö Hembygdsförening ekonomisk så ge ett bidrag till  
Bg 5476-4683 eller swish 123 667 50 45.  
 
Medlemskap kostar 100:- i inträdesavgift, använd bankgiro vid betalning och 
ange tydligt att det gäller medlemskap. 
 

hembygd@bolmso.se 
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2 18.00 
Gudstjänst med Mark Munro och sång av  
Siv o Lydia Gustafsson  

4 18.30 Hemgrupp (kontakta Mark Munro)  

6 18.30 Getsemanestund (Mark Munro)  

9 10.00 
Påskdagengudstjänst tillsammans med Hånger  frikyrka.  
Obs! Plats i Hånger.  

13 18.30 Alpha uppstartarkväll. Mer info. Kommer på facebook.  

18 18.30 Hemgrupp hos Ingrid o Mark.  

22 18.00 
Mat o Gemenskap, med bilder och berättelse från Munros 
resa från Nya Zeeland.  

  Alla hjärtligt välkomna till NBMF i Jonsboda. 

Alla välkomna, för mer information kolla 

församlingens Facebook sida! 

Dagledigträffar våren 2023 
Bolmsö/Tannåker 

 

Välkommen på vårens dagledigträffar!  
Klockan 14 följande tisdagar: 

 

25 april – Tannåker församlingshem 
Maria Larsson, operationssjuksköterska,  

berättar om Operation Smile. 
 

23 maj – Sommarhemmet Sundet, Vittaryd 
Sommarfest för daglediga. Visor och lyrik med Jan-Åke Carlsson och 

Bengt Johansson, Ljungby. Gemensamt för Berga pastorat och 
Bergaortens missionsförsamling.  

 
För frågor eller hjälp med skjuts ring Marta Elmquist 076-142 14 04 

 

Varmt välkomna!  
 

 



 

 

Bolmsö o Tannåkers kyrkor april 2023 

2 11.00 Familjegudstjänst, S-Å Fyhrlund, Bolmsö kyrka 

6 18.00 Skärtorsdagsmässa, S-Å Fyhrlund, Bolmsö kyrka 

7 11.00 Långfredagsgudstjänst i Tannåkers kyrka 

9 09.30 Påskmässa i Tannåkers kyrka 

9 11.00 Påskmässa, S-Å Fyhrlund, Bolmsö kyrka 

10 18.00 Annandag påsk, gudstjänst, Tuvesson, Bolmsö kyrka 

16 09.30 Gudstjänst i Tannåkers kyrka 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50.  

Ändringar kan förekomma, titta i månadsbladet eller gå in på hemsidan 
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april 2023 

2 16.00 Musikgudstjänst med Nenne Lindberg m.fl. 

16 16.00 Musikgudstjänst med Marguerite och Karl-Olof Peterson 
samt Rosita och Mikael Lindblom 

mån 18.30 Bön och bibelläsning i kyrkan varje måndag.  

www.tannakerpingst.se 



 

 

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
 

http://www.bolmso.se 

NÄSTA MANUSSTOPP 
15 april kl. 12.00 

Manus till sockenbladet e-postas till manus@bolmso.se  
 

Mailboxen töms klockan 12.00  
den aktuella dagen för manusstopp! 

Bolmsö Sockenblad nr 414. Utgivare: Bolmsö sockenråd  

Gästskribenter är mycket välkomna – skicka ditt bidrag till  
manus@bolmso.se  

Bolmsö Sockenblad är tryckt hos 

 

TACK för alla ekonomiska bidrag till  Bolmsö sockenblad 
 

Prova gärna vårt nya swishnummer.  
Frivilliga gåvor tas tacksamt emot. 

 

SWISH: 123 240 81 77 
Sockenrådet har Bankgiro nummer  

5850-5959 
 

mailto:manus@bolmso.se

