
 

 

Manusstopp för augustinumret:  
25 juli kl. 12.00 

JULI 2017 

Hej 
  
Nu var det ett tag sedan man satte  
något på pränt här. 
Mycket har och ska hända i bygden..... 
Affären, skolan, fiber m.m. 
Så många som jobbar stenhårt för att 
landsbygden ska leva! Samarbete både 
här och där, så roligt att man kan hitta 
ihop! 

För en tid sedan gick jag igenom gamla papper från Tannåkers Bygde-
gård (det var måååånga pärmar) och konstaterade hur mycket bydens 
invånare spenderat tid med uppbyggnad, senare renoveringar och 
arangemang t.ex. film, dans och bingo. Tycker ni sliter bra ut i stugor-
na.  
Nu är det snart dax för Bolmendagen igen, ni är väl med?  
Här finns ju åter igen en chans att visa upp Tannåker!  
Vi i Bygdegårds föreningen skall precis som i fjol ha försäljning av kaffe 
och hembakade kakor, och i stora salen blir det loppis (finns några 
bord kvar att hyra)  
Jag önskar Er alla en trevlig sommar med lagom sol, värme och regn !  

Önskar Birgit Eklund 



 

 

Sockenbladet får du på följande sätt:  
Sockenbladet delas ut gratis till alla hushåll i Tannåker. Bladet finns 
också på vår hemsida: www.tannaker.org och på Facebook 
Du kan abonnera på bladet via e-post, sänd ett mail till  
sara.karlsson@ljungby.nu så dimper bladet ner i din mailbox. 
 

Vi är  tacksamma för frivilliga bidrag, Bankgironr: 5813-2051  
/ Styrelsen  

Torpvandring 
i Tannåker 

 
Söndag 23 juli kl. 14.00 

Vi träffas på kyrkans parkering för samåkning. 
Tag med fikakorg! 

 
Vi ska besöka  

Enestugan, Fällan och Trädan 
Liden, Söderholm (Besudden)  

och Sunnerö soldattorp 
Man kan köra med bil hela rundan  

(om man behöver det) 

 
Guider: Inga-Lill och Sara 

Välkomna! 
Tannåkers Hembygdsförening 
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Affären i Tannåker 

 
Sockenråden på Bolmsö och i Tannåker söker engagerade 

människor att medverka i en grupp som ska jobba med att få 

igång lanthandeln igen.  

Det finns redan lite nya idéer men det kanske finns andra 

som har ytterligare idéer eller tankar om hur vi ska få igång 

den. 

Är du intresserad så hör av dig till någon av våra ordförande, 

Susanne Ingemarsson susanneilund@bolmso.se eller  

Bernt Gustavsson sivobernt@gmail.com senast den 4 septem-

ber.  

 

Bolmsö och Tannåkers sockenråd 

Bolmsöskolan 

 
Sockenråden på Bolmsö och i Tannåker  erbjuder dig att 

medverka i en intressegrupp som bevakar skolfrågan för 

Bolmsö-Tannåker.  

Vi hoppas att detta låter intressant och att just du är intresse-

rad av att delta och påverka i denna viktiga fråga. Tillsam-

mans är vi starka. 

Är du intresserad så hör av dig till någon av våra ordförande  

Susanne Ingemarsson susanneilund@bolmso.se   eller  

Bernt Gustavsson sivobernt@gmail.com senast den 4 septem-

ber. 

 

Bolmsö och Tannåkers sockenråd 

mailto:susanneilund@bolmso.se
mailto:sivobernt@gmail.com
mailto:susanneilund@bolmso.se
mailto:sivobernt@gmail.com
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Som en uppföljning efter föreläsningen med GRYGÖLS IK 

bjuder sockenråden in till: 

 

Förenings- och företagsmässa/workshop 
 

Kom och visa upp vad vi gör i vår bygd! Vad gör ni företagare? 

Visa upp er produkt! Visa vårt föreningsliv! 

 

Sockenråden bjuder in till en eftermiddag där vi möts och 

har trevligt! 
 

Vi hoppas att företag och föreningar är intresserade av att 

ställa upp och visa vad man sysslar med i verksamheten! 
 

Fler träffar planeras in längre fram och arbetet med att ut-

veckla bygden kommer att fortsätta framöver. 
 

Mässan äger rum  

lördagen 14 oktober 2017  

mellan kl 15.00 – 18.00 i Sjöviken. 

Efter kl 18.30 blir det underhållning och enklare förtäring. 

 

Anmälan från förening eller företag, ska göras via mejl till : 

Bernt Gustavsson: sivobernt@gmail.com  

eller Susanne Ingemarsson: susanneilund@bolmso.se 

 

senast 4 september 2017 

Närmare info kommer i oktoberbladet. 

 

Alla är hjärtligt välkomna! 
Bolmsö och Tannåker sockenråd 
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JAMSESSION I PERSTORP! 

Tiden går och det berömda musik jammet arrangeras i år för 

5:e gången den 28 juli.  

 

Vi börjar kl.1700 vid Perstorpsgården på Bolmsö.  

 

Kom och spela, sjung eller bara lyssna och njut av härlig och 

improviserad musik i det fria. Alla stilar är välkomna! OBS 

Donald Trump[et] kommer inte! 

 

Ta med fika korg och en öl till dom jamande! 

 

 

 

 

– Oj, titta. Alla noterna flyger 

iväg. 

– Ja, det är ju en blåsorkester. 

Kjell Persson - Inge Palm - MatsÖberg 

Nico Fleuren - Henry Tidstrand 

Välkomna! 

Det finns bara en skillnad 

mellan en saxofon och en 

motorsåg: greppet.  

mailto:sivobernt@gmail.com
mailto:susanneilund@bolmso.se
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Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 

 

Månadsmöte 

4 september kl 18-20 Bolmsö församlingshem 

Tag med dopp och kopp så brygger vi kaffe 

Vi planerar för Bössinsamlingen och Auktionen 

 

AKTUELLT 

Bolmendagen 

Kom och köp lotter i vårt brödlotteri. Lotterna 

kostar 10 kr för 4 lotter. Vi finns i Hov i det lilla 

lusthuset. 

 
Bössinsamling 

Under september månad får du ett besök av en av våra rödakorsa-

re. 

Snälla se till att du har kontanter hemma. 

 

Auktion 

Datum för auktionen blir antingen den 11 eller den 18november i 

Sjöviken 

 

Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?  
Om du betalar 250 kr i medlemsavgift,  får Bolmsö-Tannåkerskretsen  behål-
la 125 kr av detta. Ni kan förstå hur mycket detta gör för vår kassa. Om du 

redan är medlem kan fler i familjen bli medlemmar för 125 kr/person om ni 
har samma adress. 

Ring ordf. Birgitta W 070-2691129  
eller gå in på redcross.se 
OBS! Glöm inte skriva in att du vill vara med i Bolmsö-
Tannåkers rödakorskrets 

 

 

Eklunds Metall - Belysning tillverkat och designat på Bolmsö 
 Gör ett besök hos oss eller i vår webshop.  

 Närproducerad svensk belysning direkt utan mellanhänder. 

 Öppet när du har tid. 
 

www.eklundsmetall.selloshop.se 

www.eklundsmetall.se  

070-5633294 
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Manusstopp för augustibladet 
 

På grund av att Kulturfabriken, som trycker våra  

sockenblad, har stängt mellan 14 och 30 juli ändras  

manusstopp och utdelning för augustibladet. 

Manusstopp: 25 juli 

Utdelning: efter den 4 augusti 
Detta betyder att det som sker första veckan i augusti 

annonseras i detta nummer. 

Sökes:  
Hjälp med städning och fönsterputs i 

Lundåker, Färle, Tannåker 
Lundåker är ett danskägt semestertorp. 
Vi vill ha hjälp vid ankomst och avresa. 

Fönsterputs 1-2ggr/år, (många fönster, stort torp) 
Kontakta Anders, +45 40452254 

molbek@newmail.dk 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se


 

 

Försäljning av trädgårdsmöblemang 
Vid intresse! 
Beställ på Tel. nummer 
073-8023805 
Jonathan Kristiansson Hov 
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I Bolmsö kyrka 
lördag 5 augusti kl. 18.00 

Medverkande: 
Ingamay Hörnberg, Lennart Sjöholm, Hasse Hallström  

Läkarmissionen 

MUSIKGUDSTJÄNST 

 

 

Onsdag 5 juli  Sångkväll på Sjöviken  

Kl. 19.30  Sandström & Co, Osby 
Plats: Bygdegården Sjöviken 

Våffelservering startar 18.30 

Lördag 22  juli  Einar Ekberg-afton  

Kl. 18.00    Bengt ”Stöten” Birgersson 

Bolmsö kyrka 

Lördag 5 augusti  Sångarglädje i kyrkan  

Kl.18.00  Ingamay Hörnberg, Hasse Hallström, 

Lennart Sjöholm, Läkarmissionen 

Plats: Bolmsö kyrka 

VÄLKOMNA 
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Bolmsö IF på vift 
Bolmsö IF hade söndagen den 14 maj utflykt med båda träningsgrup-
perna. 
Det började med samling 9.30 vid skolan, sedan åkte vi gemensamt i 
buss till Leklandet i Lagan. Där fick barnen leka och fika i två timmar. 
Sedan bar det av till Ljungby med lunch på Lilla Bangkok, härlig taibuf-
fé med dricka och glass till efterrätt. 
De yngre barnen (08-10) blev sedan hämtade, den äldre gruppen (07-
05) åkte vidare mot Halmstad och såg Halmstad mot Hammarby på 
Örjansvall! 
På hemvägen blev det stopp i Skeen för kvällsmat. 
En lyckad dag. 
 
Om ni har intresse av att hjälpa till som ledare / tränare för ett gäng 
härliga barn hör gärna av er då. Vi vill gärna också starta upp ett nytt 
gäng år 11-13. 
Hör av er för frågor eller intresse till Annika Fornander 070 738 82 32 
Eller ordförande Susanne Lööv 070 733 88 33. 

KÖP LOTTER AV OSS OCH VINN HEMBAKAT BRÖD 
 
 

Välkommen önskar Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 

 

Lotterna kostar 10 kr för 4 lotter. 

Vi finns i Hov på Bolmsö, i det lilla lusthuset 
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Bolmsö Bygdegård Sjöviken 

 

Välkomna till sommarens våffelkvällar, se separat annons i Sockenbla-

det. 
 

Se också Bolmenbygdens Kulturförenings annons om danskurs innan 

våfflorna i slutet av juli och början av augusti. 
 

På Bolmendagen kommer det inte att vara någon Bolmendagaktivitet i 

Sjöviken då den sedan tidigare är uthyrd. Men nästa år räknar vi med 

att det blir Bolmendagsaktivitet där. 
 

Tack för det ekonomiskt stöd som ges till bygdegårdsföreningen. 

Vi har både bankgiro 893-5157 och Swish 123 281 71 53. 

Märk med ”Det stora bygdegårdslyftet”. 
 

Mycket uthyrt men det finns vissa luckor så vill ni boka hör av er till 

Solveig Carlsson 0372-91000 eller bygdegarden@bolmso.se 

 

Bolmsö Bygdegårdsförening 

bygdegarden@bolmso.se 

Programblad juli 2017  

lördag 1  Missionsförsamlingen har grillkväll i Hölminge 

söndag 2 18:00 Högmässa i Tannåker 

måndag 3 13:00 Tannåkers sommarkyrka och våffelcafé öppnar 

onsdag 5 19:30 Sångkväll på Sjöviken 

  18:30 Våffelcafé Sjöviken  

 

Programblad juli 2017  
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torsdag 6 19:00 Musik i Tannåkers kyrka 

söndag 9 09:30 Gudstjänst Bolmsö 

   Gudstjänst i Missionshuset 

onsdag 12 18:30 Våffelcafé Sjöviken 

torsdag 13  Sista anmälan till golftävlingen 17/7 

  18:00 Musik i Tannåkers kyrka 

lördag 15  Bolmsö Old Stars på Sollans café, Bolmen 

söndag 16 09:30 Gudstjänst i Tannåker 

   Gudstjänst i Missionshuset 

måndag 17 09:00 Bolmsömästerskap i Golf 

   Bolmsö Old Stars på Gamla Torg Ljungby 

onsdag 19 18:30 Våffelcafé Sjöviken 

torsdag 20 18:00 Musik i Tannåkers kyrka 

lördag 22 18:00 Einar Ekberg-afton i Bolmsö kyrka 

söndag 23 14:00 Torpvandring i Tannåker, Sunnerö (fikakorg med) 

tisdag 25 12:00 Manusstopp för augustibladet 

onsdag 26 16:30 Danskurs i Sjöviken 

  18:30 Våffelcafé Sjöviken 

torsdag 27 18:00 Musik i Tannåkers kyrka 

fredag 28 17:00 Jamsession Perstorpsgården 

lördag 29  BOLMENDAGEN 

söndag 30  Gudstjänst i Missionshuset 

onsdag 2 16:30 Danskurs i Sjöviken 

  18:30 Våffelcafé Sjöviken 

lördag 5 18:00 Sångglädje i Bolmsö kyrka 

tisdag 8  Kulturföreningens öppna styrelsemöte 

onsdag 9 16:30 Danskurs i Sjöviken 

  18:30 Våffelcafé Sjöviken 
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PRIS: 

Olle Jannesson 

Granholmsvägen 20 

Tel: 0372-940 24 

Olle Jannesson är född på 
Bolmsö, Smålands största ö. 
Här har han vuxit upp och 
levt hela sitt vuxna liv. 
 

Nu ser han tillbaka på de 90 
år som gått sedan han såg 
dagens ljus. Han berättar 
om utveckling och framsteg, 
om personer och om dråp-
ligheter som tilldragit sig 
under åren. 
 

Med denna bok har Olle do-
kumenterat mycket som 
annars kanske fallit i glöms-
ka. Ett värdefullt arbete som 
kan skänka glädje åt kom-
mande generationer. 

Bolmendagen 29/7  
har vi  

Metartävling  
vid bron 9.00-11.00 
Anmälan 8.30-9.00 

Fina priser 
 

Styrelsen skötselområde 2 Bolmsö-Tannåker 
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Bolmsö Hembygdsförening 

 

Tänk att vi fick träffa vår konung och av honom få en svensk fana. Det 

var en högtidsdag för Bolmsö Hembygdsförening. 

 

Tack alla deltagare på midsommarfirandet på Bolmsö. Tack alla med-

hjälpare. Tack till Mats Öberg och Midsommarfamiljen! 

 

På Bolmendagen sista lördagen i juli kommer vi att ha öppet i Bolmsö 

hembygdspark, liksom tidigare år. 

 

Våffelservering, lotterier och inte minst att våra stugor är öppna. 

Utställning i boden av något som säkert intresserar många. 

 

Välkomna! 

 

Bolmsö Hembygdsförening 

hembygd@bolmso.se 
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Ekologiska och KRAV- godkända grönsaker säljas hemma i 

Stapeled och hos Annettes Antik & Lopps i Hov på Bolmsö. Vi 

tar emot beställningar också. 

Välkomna! 

 

Nyheter!!! 

*FÖLJ OSS PÅ – FACEBOOK, ”stapeleds Trädgård” 

*Vi tar gärna emot betalning via Swish. 

 Betalnings nr. 070 8574 315 

 

Kontakt: 

 

Makiko Jonsson 

Stapeled1 ,341 93 Bolmsö 

Tfn: 0372 80 159 

Mob: 070 8574 315 

greenmaki@hotmail.com 

juli 

Kryddor växter, Olika sorters Sallad, Zucchini, Gurka, To-

mat, Vitlök, Broccoli, sockerärter, vaxbönor och m.m. 
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TENNIS 
Banan är nu öppen för spel i Tannåker.  
Bokning sker i stugan bredvid. 
Priser och information hittar du där eller på 
vår facebooksida. 
Sök: Tannåkers Tennisklubb. 
Ps. Undvik skor med grovt mönster! Ds. 
 
Vi önskar er en fortsatt bra tennissommar! 
/Styrelsen 
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Dansa i Sjöviken  
På 20-talsfesten i maj dansades Charleston i  

långa rader. Nu har vi bjudit in Björn  

Molin som ska hålla kurs i swingdanser 3  

onsdagar kl 16:30, alltså före våffelkaféet;  

26 juli, 2 och 9 aug. 

Deltagaravgift/gång: 100:-  

medlemmar 50:-  

Gratis för barn t o m högstadiet.  

Ingen anmälan – bara kom!  

 
Öppna styrelsemöten 
Vill du vara med och påverka kulturen i Bolmenbygden?  

Onsdagen den 8 augusti träffas vi hos Anna-Maria i  

Håringe. Vi bjuder på fika.  

Skriv också in 13/9 i kalendern. 

Välkomna!  
Anna Maria Odeholm, Irene Olofsson, Mats Ingemarsson, 

Mats Öberg, Sandra Carlsson & Solveig Carlsson 

 
PS  
Om någon mer vill bli  

medlem eller bara har 

glömt att betala in  

årsavgiften… 

 

 

Medlemsavgift: 100:- för vuxna och  

50:- för ungdomar (7-25 år) Bg: 5861-4868 
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Måndag 17 juli på Lagans GK, slaggolf 
Alla fast/sommarboende på Bolmsö 
Anmälningsavgift 50 :- + Greenfee 

Första start kl. 9.00 
Pris i klass A (Hcp 0-18) 

Pris i klass B (hcp (18,1-36,0)  
Pris till bästa dam. 

 
Anmälan till Bruno Edgarsson  

070 319 10 20 eller 0372 910 20 
Senast 13/7 

 
Bolmsöligan hälsar Välkomna 
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Sommarkyrka och musik i Tannåker 3-28 juli 2017. 
Öppettider är: 13.00-18.00 måndag, tisdag, onsdag, och fredag. 
Torsdagar är det öppet 16.00-21.30 och 19.00 är det musikprogram i kyr-
kan. Det kommer att serveras våfflor, hembakade bullar och kakor. Gott 
kaffe eller en läskande dricka, kan avnjutas på den trevliga altanen eller i 
trädgården. I stora salen kommer det att finnas rättvisemärkta produkter 
och hantverk. Alla är varmt välkomna! 
 

Musik kl 19.00 följande torsdagskvällar 

6 juli Mats Öberg och Kristina Bolmblad Johnsson, båda boende på 
Bolmsö, är först ut med årets sommarmusikkvällar. Det blir musik för 
dragspel med den gemensamma nämnaren ”Visor från förr”. Församling-

en kommer dessutom 
att få medverka med 
allsång. 

13 juli Tillresta ifrån 
Jönköpingstrakten kom-
mer denna kväll Linda 
Sandström, sång och 
flöjt, Axel Dahlin, gi-

tarr och bas samt Ulrika Martinsson, piano. I programmet, som man kal-
lar ”I din öppna hand” blir det många sånger av just Linda Sandström, 
som också kort berättar om tillkomsten av sina alster. 

20 juli Anna Heverius, Kungälv är organist, men ikväll blir det även solo-
sång samt spel på piano och fiol. Kvällens tema är ”Dofter av somma-
ren”. Som född och uppvuxen i Ljungby har hon vid ett flertal tillfällen 
tidigare gästat pastoratets kyrkor. 

27 juli Tuula Jokela, Lenhovda och Sven Torstensson, Ingelstad sjunger 
och spelar tillsammans. Enligt rubriken blir det ”En salig blandning” den-
na kväll. Den musikaliska uttrycksformen  
är både jazz, visa och klassiskt. 

Sommarkyrkan Tannåker 3-28 juli 

Axel Dahlin       Linda Sandström  Ulrika Martinsson 

Varmt Välkomna! 
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Bolmendagen med LOPPIS 

Ännu finns det chans att hyra bord till loppisen på Bolmendagen 29/7 i 

Tannåkers Bygdegård.  

Bordshyra är 100:- och du anmäler till 
 

Birgit Eklund 0738 118 951 

Sista anmälningsdagen är 27/7 
 

Vi kommer att sälja kaffe och hembakade kakor under dagen. 
 

Vi ses 

Tannåkers Bygdegårdsförening 

Kom och lyssna! 
15 juli Sollans Café i Bolmen 
17 juli Ljungby Gamla Torg 
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En fin och härlig sommar  
önskar vi i  
Tannåkers pingstförsamling  
alla Sockenbladets läsare. 
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor juli  

2 18.00 Högmässa, Tannåker, K Petersson 

3 13-18 Sommarkyrkan i Tannåker startar, se separat annons! 

9 9.30 Gudstjänst, Bolmsö, A Fall 

16 9.30 Gudstjänst, Tannåker, A Fall 

22 18.00 Musikgudstjänst, Bolmsö, B Birgersson 

5/8 18.00 Musikgudstjänst, Bolmsö,  

Hörnberg, Sjöholm, Hallström 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.  

Jonsboda missionshus juli 

1  Grillkväll hos Kristina och Mats Svensson i Hölminge. Medtag 
egen mat och dryck. 

9  Gudstjänst Linda Andersson 
Sång Maria och Anders Eriksson 

16  Gudstjänst Linda Andersson 

30  Gudstjänst Ingrid Munro 
Sång Hanna Munro 

Alla hjärtligt välkomna  till gudstjänsterna!!!!!! 



 

 

Bernt Gustavsson 
ordförande 

0706-32 75 48  
sivobernt@gmail.com 

Birgit Eklund 
kassör 

0738-11 89 51 
lillboden_jonsboda@hotmail.com  

Sabine Elmquist Levin 
sekreterare 

0702-92 89 56 
sabine_elmquistlevin@yahoo.se 

Rolf Brorsson 
v. ordförande 

0370-450 18 

Marie Kårhammer 
ledamot 

0702-24 08 48  
marie@karhammer.com 

Bertil I Elmqvist 
ledamot 

0708-19 76 00 
bertil@tannaker.se 

Ingrid Rosenlind 
ledamot 

0702-34 38 89 
0372-931 10 

Anne-Marie Kårhammer  
ersättare 

0703-61 82 53 
am@karhammer.com  

Ingrid Munro 
ersättare 

0370-450 80 
munro@spray.se 

Redaktör för sockenbladet: 
Sara Karlsson 

0703-44 61 05 
sara.karlsson@ljungby.nu 

 Lägg pappersmanus i sockenrådets 
brevlåda i affären 

 Mejla till manus@bolmso.se (Bolmsö 
och Tannåkers sockenråd har 
gemensam epost-adress) 

Manus lämnar du på följande sätt: 
Tänk på att sockenbladet blir vad du gör det till. Det är dina bidrag 
som skapar innehållet i bladet. 

Utgivare: Tannåkers sockenråd 
 

Sockenbladet  
trycks på 

Sockenrådets nästa möte   
 

 

 


