
 

 

BOLMSÖ SOCKENBLAD 

Nr 405 JUNI 2022 
 

 
 
Som uppmärksamma läsare säkert noterat är manusstopp femton 
dagar innan sockenbladet publiceras. Dvs en del material kan 
kännas inaktuellt när det läses. 
Söndagen den 15 maj togs det reella beslutet att Sverige skall 
söka inträde i NATO. 
Det förändrar inte att jag hade tänkt framhålla vikten av att gå 
med i Hemvärnet eller liknande frivilliga försvarsorganisationer. 
Går vi tillbaka 30-50 år var väldigt många Bolmsöbor engage-
rade. Ledare var bl a Simon i Torp, Anders (Klockis) och Claes-
Göran i Brogård. Övningarna var en blandning av allvar och en 
hel del skämtande och umgänge. I grunden fanns en stor försvars-
vilja. Hemvärnet hade och har också mycket samhällsviktiga 
funktioner som insatsstyrka vid skogsbränder, översvämningar 
och andra problem som samhällets ordinarie resurser inte räcker 
till för. 
 
Våren har kommit till Bolmsö, det var lite segt, men nu har alla 
fullt upp med ogräs, odlingar, båttvätt, etc. Grilloset börjar luktas 
här och där. 
Sockenrådet ihop med kollegerna i Tannåker, försöker hinna med 
annat också. Nu förbereds att tillsammans med Bolmsös och 
Tannåkers föreningar sätta upp en digital eventkalender. Detta in-
nebär att möten och evenemang kontinuerligt uppdateras så att vi 
alltid vet vad som är på gång idag och framåt. Dvs kommer något 
nytt upp efter månadens sockenblad är det inte för sent. Den nu-
varande kalendern skall dock finnas kvar. 
 
En ros till Stefan (Birger) Johansson för hans medborgarinitiativ 
att bygga en ny båtisättningsplats på Sunnö. Den skall ersätta den 
nuvarande trafikfarliga och trånga platsen precis innan bron. 
 

Ha det gott/ Claes i Ängarna 
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Styrelsen Bolmsö sockenråd 

Mailadress: sockenradet@bolmso.se   

Anders Olsson, Hov 
anders.olsson@bolmso.se 

Ordförande 
070 538 00 35  

Susanne Ingemarsson, Tjust Lunnagård  
susanneilund@bolmso.se 

Vice ordförande 
070 559 41 91   

Carina Bolmblad, Hornsudde 
carina.bolmblad@gmail.com  

Sekreterare 
070 856 20 13 

Claes Gauffin, Ängarna 
cgauffin@live.com 

Kassör 
0372 941 56 

Sara Ek, Österås 
sara.ek@bolmso.se 

Ledamot 
070 589 11 47 

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 

Mailsupport:  
support@bolmso.se 

 
 

  

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

 
 
070 344 61 05 

Aktuelltruta: 
Efter påbackning av sockenrådet så har kommunen ringt och berättat 
om deras skötselplan inför sommaren, för Bolmsös kommunala bad-
plats. Så nu ser vi fram emot en riktig fin badsommar.   
 
Föreningsmässan i Ljungby var lovande. Vi visade upp vår verksam-
het och fick flera åskådare att komma fram till oss och tala om den 
möjlighet och framgången vi har i bygden.  
     // Bolmsö sockenråd 
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Stöd Bolmsö Tannåker  
Räddningsvärn. 

 

Bankgiro 5309-2284 
Swish  123 558 26 63 

 

Tack för ditt bidrag 

MIDSOMMARAFTON 
 
Välkomna till midsommarfest i 
Bolmsö vackra hembygdspark 
midsommarafton kl.16.00 
 
Vi börjar redan på torsdagskvällen kl. 18.00 med 
att klä midsommarstången och göra blomster-
kransar. Samtidigt ställs också allt i ordning inför 
midsommaraftons festligheter i parken. 
 

Midsommarafton på Bolmsö innehåller allt det man förknippar med  
midsommar, lövad majstång, ringdanser, tombolor, pilkastning, chokladhjul, 
fiskdamm, bollekar, servering mm 
 

Programmet ser ut så här, tiderna är ca-tider: 
Kl 16.00 skall allt vara klart och vi börjar festligheterna med musikalisk un-
derhållning från scenen under ledning av Mats Öberg. 
 

Cirka 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. Efter det blir det mer sång och musik från sce-
nen. 
 

Ha gärna med er kontanter, ni kan inte betala med kort men vi har swish-tält 
där ni kan växla till er lokalmynt som går att använda i  
parken. 
 

På måndagen kl. 18.00 samlas vi för att städa efter festen. 
 

Välkommen att fira önskar Bolmsö Hembygdsförening 

mailto:sockenradet@bolmso.se
mailto:anders.olsson@bolmso.se
mailto:susanneilund@bolmso.se
mailto:carina.bolmblad@gmail.com
mailto:cgauffin@live.com
mailto:sara.ek@bolmso.se
mailto:stina.bolin@bolmso.se
mailto:agnes.bolm@gmail.com
mailto:support@bolmso.se
mailto:manus@bolmso.se
tel:5309-2284
tel:123%C2%A0558%202663
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 MIDSOMMARFIRANDE I  
TANNÅKERS HEMBYGDSPARK 

 
TORSDAGEN DEN 23/6  
Klär vi stången kl.18.00 

Tag med blommor och blader.  
Det bjuds på fika. 
 

MIDSOMMARAFTON 24/6 

kl. 15.00 

Dans runt stången, fika och lotterier. 
 

 
VARMT  VÄLKOMNA !!! 

                               Arr. Tannåkers Hembygdsförening 

BUR- Bolmens UngdomsRåd 
 
Vi är BUR, en ungdomsgrupp som vill samla  
alla unga födda mellan 00 och 08 för att umgås, 
hitta på aktiviteter och ge vårat perspektiv för en 
utvecklande bygd.   
 
Den 13/6 kl.17.30 kommer vi träffas i Sjöviken för att 
starta sommaren på bästa sätt. Vi bjuder på lite mat 
och har allmänt roligt tillsammans.  
 
Har du några funderingar hör av dig till Stina Bolin 
tel. 073 339 90 95  
Kolla även vår FB-sida.  
FB: BUR- Bolmens UngdomsRåd 
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Redovisning 

 

Utför bokföring, bokslut och deklarationer m.m. 
Hjälper även Dej som ska starta nytt företag. 

Har kontor i Ljungby. 
 

Välkommen att kontakta mej 070–277 99 03 
kr.redovisning@gmail.com 

Ketie Rousk  

Våffelcafé i Bolmsö Bygdegård Sjöviken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med start onsdagen efter midsommar, dvs den 29 juni till onsdagen den 
10 augusti håller Våffelcaféet öppet på onsdagskvällar kl. 18.30-21.00. 
 
Det kommer alltid att serveras våfflor med grädde och hemkokt sylt, till 
det kaffe, te eller hemkokt saft.  
 
Då det är olika personer varje gång som har hand om serveringen och 
de bestämmer kvällens meny så kan det också finnas mer på menyn en 
del kvällar. 
 

Välkomna! 
Bolmsö Bygdegårdsförening  



 

 

Onsdag  1/6, 29/6 Torsdag  23/6 

Affären i Tannåker 14.45—15.00 Färle 13.45 - 14.00 

Jonsboda 15.25—15.40 Granholmsvägen 14.05 - 14.20 

Flahult  16.40—17.00 Bollsta 14.25—14.35 
 Håringe 14.50 - 15.05 

Torsdag  9/6, 7/7 Bolmsö kyrkby 15.45 - 16.00 

Stapeled 15.20 - 15.35 Perstorp 16.10 - 16.25 

Skogshäll 15.40 - 15.55  Tjust  16.45—17.00 
  Österås 17.15—17.30 

facebook.com/Ljungby.bibliotek 
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Bolmsö Bygdegårdsförening 
 
Tack till städfolket som kom den första maj, tänk det är snart 30 år som vi 
gjort detta arbete tillsammans den första maj. 
 

Nu planerar vi för sommaren! 
 

Berättarfestivalen kommer att ha tre föreställningar i Sjöviken, söndagen den 
19 juni. Kl 13 och kl 14 är det barnföreställningar och kl 16 en vuxenföreställ-
ning. Läs mer på 
Söndag 19 juni-arkiv - Sagobygdens musik- & berättarfestival 
(sagobygdensfestival.se) 
 

Onsdag den 29 juni blir det säsongens första Våffelcafé. 
 

Scensommar kommer till Sjöviken den 28 juli kl. 15:00 -15:40. 
Embla dans- och teater spelar barnföreställningen Motsatser, som är en inter-
aktiv dansföreställning.  
Region Kronoberg - Scensommar 2022 – kulturupplevelser på 52 platser i 
länet 
 

På Bolmendagen den 30 juli kommer vi att ha lunchservering kl. 11-14 
 

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 

 

 

Tannåker / Bolmsö gymnastikförening: 
 

Stort tack till våra fantastiska ledare för vårterminen. Vi fortsätter fram 

t.o.m. midsommar med två pass i veckan! 

 

Tack till alla medlemmar som kommer och tränar och promenerar, ni är 
fantastiska!! 

Sedan under sommaren får ni hålla utkik på FB när det blir pass  
Varmt välkomna! 

Vid frågor ring Annika 070 738 82 32 
 
Styrelsen 

måndagar Cirkelträning med Emelie Bjurka 19.30 t.o.m. 20/6 

onsdagar Puls med Emelie Bjurka 18.00 t.o.m. 22/6 
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Sommarcafé med våfflor och hembakat i  
Tannåkers församlingshem 

 
Öppettider:  4 juli – 29 juli. 
 mån, tis, ons, och fre: 13.00 - 18.00 
 torsdagar 16.00 – 21.30 
 

 
 
 
 
 
 
 

Varmt välkomna hälsar 
Tannåkers församling  

https://www.sagobygdensfestival.se/festivalprogram/sondag-19-juni/
https://www.sagobygdensfestival.se/festivalprogram/sondag-19-juni/
https://www.regionkronoberg.se/nyheter/scensommar-2022--kulturupplevelser-pa-52-platser-i-lanet/
https://www.regionkronoberg.se/nyheter/scensommar-2022--kulturupplevelser-pa-52-platser-i-lanet/


 

 

Mycket på  
kulturområdet! 
 
 

Proppen har liksom gått ur – iordningsställande av ”White box” dvs lilla sce-
nen i Sjöviken, musikprogram med tema, emigrant-projekt, samarbete med 
Sölve Rydell och julkonsert med The Real group den 16/12. Se egen annons.  
  
Vi vill tacka för fina saker och kläder som donerats till framtida teaterprojekt! 
 
Troligen gör kulturföreningen gemensam sak med Bygdegårdsföreningen på 
Bolmendagen – mer info kommer.  
 
Dansskolan för barn igång på söndagarna under ledning av Hanna Munro. 

• 4-5-6-åringar kl 14:00-14:45 

• 7-8-9-10-åringar kl 15:00-16:00 
Om någon mer vill vara med och dansa - meddela Irene 070-6791113 
 
Sista öppna träffen före sommarn är torsdagen 9/6 i affären. 
 

Vi ses! 

Anna Maria Odeholm, Irene Olofsson, Mats Ingemarsson,  
Mats Öberg, Sandra Carlsson & Solveig Carlsson 

 

Välkommen som medlem 
Vårt syfte är att producera kultur i Bolmenbygden. Välkommen som aktiv 
medlem eller stödjare av lokal kultur som också ger rabatt på arrangemang 
och resor.  

 

50 kr för 7-25-åringar och 100 kr för de däröver. 
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Berättarfestivalen  
har fått nytt namn,  

från och med i år heter festivalen 

”Sagobygdens Musik- & Berättarfestival” 
 
Det gamla namnet ”Ljungby Berättarfestival & Musik i Sagobygd” 
uppstod när två fristående festival-organisationer bestämde sig för att 
börja samarbeta, och ganska tidigt började man skissa på ett nytt namn 
men det har tagit sin tid fram till idag.  
 
Söndagen den 19 juni kommer tre föreställningar att vara på Bolmsö i 
Bygdegården Sjöviken 
 
Kl 13:00 - 13:30 Barnföreställning ”Den bevingade prinsessan” 
Tre folksagor och tre små hjältar som alla har en unik superkraft. Vi 
möter prinsessan Mehinde som lär sig flyga högt för att befria sin prins. 
En jätte vill ha hjälp av småfolket för att skydda sina barn. Vi träffar 
Kora som målar drakar som lever, men bara om han väljer att måla dit 
drakens ögon. De tre sagorna berättas av Johan Theodorsson och en 
trumma. 
Fri entré, ingen förbokning 
 
Kl 14:00 – 14:30 Barnföreställning ”Sigrid och Draken” 
Lär känna Sigrid och draken, men även Sigrids farfar och hennes häst 
Grane, fåglar som sjunger och smeden som smider svärdet som ska be-
kämpa draken. Vi lär oss att man kan göra nästan vad som helst om 
man bara vågar försöka, men framför allt lär vi oss en sak. 
Väck aldrig en drake som sover!  
Föreställningen riktar sig till dig som är mellan 3-7 år. Fri entré, ingen 
förbokning 
 
Kl 16:00-16:45 Berättarföreställning riktad mot vuxna ” ÖAR OCH 
SJÖAR” Många öar och sjöar är mytomspunna och har ofta en central 
roll i berättelser världen över. I denna berättarföreställning får ni höra 
berättelser från när och fjärran, alla med öar, sjöar och vatten som 
tema.  
 
100:- eller Festivalpass. Biljetter köps via Biljettkioskern 
www.biljettkiosken.se/berattarfestivalen 
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Programblad juni 2022 

31 ti 10.00 Promenad Bolmsö 

1 on 18.00 Puls 

3 fr 17.00 Träning barn  2009 till 2015 på fotbollsplanen  

5 sö 14.00 Dansskola 4-6 år 

  15.00 Dansskola 7-10 år  

6 må 19.30 Cirkelträning 

8 on 18.00 Puls 

9 to  Kulturföreningen träffas i affären 

10 fr 17.00 Träning barn  2009 till 2015 på fotbollsplanen  

11 lö  Fotbollsläger vid Bolmsö skola  

12 sö  Fotbollsläger vid Bolmsö skola  

  14.00 Dansskola 4-6 år 

  15.00 Dansskola 7-10 år 

13 må 17.30 BUR- Bolmens UngdomsRåd 

  19.30 Cirkelträning 

14 ti 10.00 Promenad Bolmsö 

15 on 12.00 Manusstopp för juli/augusti-bladet 

  18.00 Puls 

17 fr 17.00 Träning barn  2009 till 2015 på fotbollsplanen  
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Programblad juni 2022 

19 sö 13.00 Barnföreställning  
"Den bevingade prinsessan" i Sjöviken 

  14.00 Barnföreställning "Sigrid och Draken" i Sjöviken 

  15.00 Vuxenföreställning "Öar och sjöar" i Sjöviken 

  14.00 Dansskola 4-6 år 

  15.00 Dansskola 7-10 år  

20 må 19.30 Cirkelträning 

22 on 18.00 Puls 

23 to 18.00 Vi klär midsommarstången i Tannåker 

  18.00 Vi klär midsommarstången på Bolmsö 

24 fr 15.00 Midsommarfirande Tannåker 

  16.00 Midsommarfirande Bolmsö 

26 sö 14.00 Dansskola 4-6 år 

  15.00 Dansskola 7-10 år  

27 må 18.00 Städning efter midsommarfirandet på Bolmsö 

28 ti 10.00 Promenad Bolmsö 

29 on 18.30 Våffelcafé Sjöviken, öppet till 21.00 
Anders Kompass och Emilia Lindberg 



 

 

Tennisbanan i Tannåker  
är öppen för spel 

 
Bokning sker på plats i stugan bredvid banan. 
Information om priser och medlemskap finns där. 
Vi finns också på Facebook sök:  
Tannåkers Tennisklubb. 
 
Betala gärna med swish. 
 
Önskar er en trevlig sommar!  
 
// Tannåkers Tennisklubb. 
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Och nu så vill jag sjunga att sommaren är skön, 
och träden är så fina och marken är så grön, 
och blommorna är vackra och höet luktar gott 
och solen är så solig och vattnet är så vått, 
och lille fågeln flyger i boet ut och in, 
och därför vill jag sjunga att sommaren är min. 
 
Och jag vill också sjunga att fjärilar är bra, 
och alle söta myggor, dom vill jag också ha, 
och jag är brun om bena precis som det ska va, 
och därför vill jag sjunga att bruna ben är bra. 
Och jag har nya fräknar och prickigt sommarskinn, 
och därför vill jag sjunga att sommaren är min.  
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LME LAGAN 

Erbjuder diverse tjänster 

·   Rundbalspressning med kombipress 

·   Eventuellt slåtter och strängning 

·   Betesputsning 

·   Mindre grävarbeten med 5 tons grävmaskin 

·   Frakt av balar 

• Kant- och släntklippning 

• Trädklippning 

Linus Tilgård, Kvarkhult, 076 340 44 92 
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Ekologiska grönsaker säljes hemma i Stapeled på Bolmsö. 
Vi öppnar butiken för säsongen den 4 juni (lör) och är med i 
Lingonrundan också! 
 
Under juni månad erbjuder vi babysallad och kryddväxter i 
kruka. 
 
Kolla gärna på Facebook "Stapeledsträdgård" eller  
Instagram ”stapeleds garden” vilka nyskördade grönsaker vi 
har! 
 
Öppet: Alla dagar kl.7-20 under säsongen. 
 
Kontakt: Makiko Jonsson, Stapeled 1, 341 93 Bolmsö 
Tfn: 0372 80 159 
Mob: 070 857 43 15 
greenmaki@hotmail.com 

tel:+46763404492


 

 

16 

TACK 
 

Traditionellt Valborgsmässofirande kändes riktigt bra! 

Härliga vårsånger, Även vi på backen fick vara med och sjunga. 

Ett flammande bål och ett mycket bra  vårtal precis i tiden 

tack Lars-Uno! 

Tack till Tannåkers Hembygdsförening för gott kaffe med dopp. 

En härlig vår och sommar önskar jag alla både "Bofasta och 

gäster" i Tannåker och på Bolmsö. 

Kajsa Svensson 

 
Byrå  
1080 x 400 x 490 mm 
 

Spegel  
1080 x 680 mm 
 
 
 
 
 

Tjust Lund Bolmsö 
tel: 070 559 57 90 
 
Anita Gustavson 

OBS! 
Nästa nummer av sockenbladet är dubbelnummer. 

Det täcker månaderna juli och augusti. 
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Jam i Perstorp 29/7 

 

Välkomna till Perstorpsgården 29 juli kl. 17:00  
för det populära musikjammet där alla kan vara med  
och sjunga, spela eller bara lyssna. 
 
Det finns ett husband som spelar men det är ni alla som vill  
deltaga som gör detta så unikt, trevligt och blir till musikaliska 
höjdpunkter. Ta med fikakorg och kanske en öl till bandet så 
hoppas vi på fint väder.  

 

Jag har ingenting 
emot musik som 
utövas inne, bara 
den inövas ute. 
Källa: Okänd  

Det är lätt att hantera ett 
musikinstrument: allt du behöver göra 
är att trycka på rätt tangent vid rätt 
tidpunkt, så spelar instrumentet av sig 
självt. 
Källa: Johann Sebastian Bach  

Liten flicka till skotte som 
spelar säckpipa: Om ni 
släpper den, kanske den 
slutar skrika. 
Källa: Okänd  
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Tannåkers Pingstkyrka juni 2022 

19 16.00 Kjell Ström predikar 

26 10.00 Kjell Ström predikar i N Bolmens Missionsförsamling 

tis 18.30 Bön i kyrkan 

 

Promenad och gemenskap 
 Tisdagar jämna veckor klockan 10 

 

 
 
 
 

 
 

Under sommaren promenerar vi på olika ställen på Bolmsö.  
Håll utkik i predikoturer och på Berga pastorats hemsida för  

info om var vi möts - eller ring våra kontaktpersoner 
Edith 070-286 54 54 
Bernt 070-569 11 35 

Vi går i olika grupper så du kan gå i ett tempo som passar dig.  
Ta med egen ryggsäck med fika! 

   Välkommen med! 

 

 

Bolmsö o Tannåkers kyrkor juni 2022 

29/5 9.30 Gudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyhrlund. Efter gudstjänsten blir det 

invigning av askgravlunden och kaffeservering. 

5 9.30 Mässa, Bolmsö, S-Å Fyhrlund 

12 9.30 Gudstjänst i Tannåker, Hullfors 

19 9.30 Gudstjänst, Bolmslö 

29 18.30 Våffelcafé i Sjöviken (se särskild annons) 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel. 0372-358 50.  
Se Smålänningen och Smålänningen-Xtra, kan bli ändringar i juni. 
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Alla välkomna, för mer information 

kolla församlingens Facebook sida! 

5 sö 18.00 Jonsboda 
Gudstjänst, Mark Munro, nattvard, 
månadsinsamling och hembesök i bygden.  

12 sö 10.00 Dannäs 
Ladugårdsgudstjänst hos Nils-Bertil och 
Kicki Josefsson. Sång Hanna Munro.  

14 ti 18.30 Hemma Hemgrupp. (se facebook för mer info).  

18 lö 18.00 Gavlö Grillkväll vid sjön hos Uvebrants i Gavlö.  

26 sö 10.00 Jonsboda 
Gudstjänst tillsammans med Pingstkyrkan. 
Kjell Ström.  



 

 

 

Besök Bolmsö sockenråds hemsida på 
 

http://www.bolmso.se 

NÄSTA MANUSSTOPP 
15 juni 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 405. 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

