
 

 

Manusstopp för majnumret:  
15 april kl. 12.00 

APRIL 2018 

År 2000 flyttade min familj till Jonsboda och gamla Konsum, så vi blev 
grannar med mina föräldrar för andra gången :)  
1983 köpte vi nämligen Björkhaga som ligger andra sidan mina föräld-
rar och bodde där i 10 år. 

 
I gamla Konsum startade jag en loppis, fik 
och glassförsäljning som var det roligaste 
jag någonsin gjort! 
Numera ägnar jag mig åt att vara kassör i 
olika föreningar och njuter av att åka på 
bilträffar runt om i Sverige med familjen. 
 
Jag tackar för ordet 
Hoppas ni får en underbar vår och som-
mar! 

Hej!  
Här kommer presentationen av mig: 
Birgit Eklund kassör i Tannåkers sockenråd. 
Jag är 55 år ung och har tre vuxna barn,  
Kenneth, Jens och Anna tillsammans med  
min äkta hälft Jan-Erik. 
Mina föräldrar och jag flyttade till Jonsboda  
i början på 70 talet från Tyskland 
(vi har släkt i Håringe), så vi ville bo nära dem. 



 

 

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  

Rapport från Tannåkers Hembygdsförening: 

 
 Vid årsmötet med föreningen omvaldes Sara Karlsson, ordföran-

de, Ingrid Rosenlind, ledamot, och Karl Olof Bolmefors, kassör. 

Övriga i styrelsen är Maria Eriksson, sekreterare, Göte Karlsson 

och Inga-Lill Fredhage. 

 Studiecirkeln om torp och backstugor fortsätter.  

Om du vill hoppa på så kontakta Sara. 

 Vi ska städa parken och stugan den 21 april. 

 Valborg firas i Tannåker i år. 

 Vi firar midsommar i parken som vanligt. 

 Om du vill bli medlem i vår hembygdsförening kan du kontakta: 

 Sara: 0703 44 61 05 eller Kalle: 0703 34 50 79 

 

Kom och hjälp till! 
21 april kl. 9.00 

 

Vi brukar ha trevligt när vi träffas för att räfsa upp löv och 
grenar i hembygdsparken samt städa stugan. 

Kom och gör oss sällskap! 
Hembygdsföreningen bjuder på fralla med te/kaffe 

Tag med egen räfsa  
Reservdag 28/4 

 

Välkommen! 
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Valborgsmässobål 
 

vid Tannåkers Hembygdspark 
Valborgsmässoafton kl. 20.00 

 
Vårtal av Birgit Nyberg 

Vårsånger med våra körer 
Servering 

 
Hjärtligt välkomna 
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Dubbelnummer juli / augusti 2018 
P.g.a. semestrar på vårt ”tryckeri”  

kommer manusstopp för både  

juli– och augustibladet bli den 

15 juni 2018. 

Ni måste alltså planera era arrangemang i god tid. 

 

Bolmsö och Tannåkers sockenråd 

 

 

 

Aktiviteter för Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 

 

Månadsmöte 

9 april kl 18-20 Bolmsö församlingshem 

Tag med dopp och kopp å brygger vi kaffe 

Idag packar vi breven till medlemmarna och 

delar upp dem för utdelning 

 

Våffelkalas 

7 maj kl 14 bjuder vi alla på våfflor i Sjöviken 

 

Vill du bli medlem i vår Rödakorskrets?  

Ring ordf. Birgitta W 070-2691129 
elller gå in på redcross.se 
Glöm inte att anmäla att du vill tillhöra  
Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 
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SKYTTEPROGRAM BOLMSÖ SKF april 2018 

3 18.00 Luftgevär träning, skolan Catrine 

7  Smålandsmästerskapet Älmhult 

10 18.00 Luftgevär träning, skolan Johan 

17 18.00 Luftgevär träning, skolan Stefan 

lörd 9.00 Föreningsmästerskap, avslutning Alla 

Tisdagar: Räkna med att vi börjar plocka fram utrustningen 17.30. För att få  

pris vid avslutningen måste man vara med på minst 6 träningar. 
Anmälningar till tävlingar görs i god tid innan tävling till Johan / Catrine 

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

Eva i Hov 
Din lokala Florist på Bolmsö. 

Jag hjälper dig med din beställning om det är 
arrangemang, buketter, 

sorgbinderi, bröllops binderier, 
planteringar, 

påskblommor, sommarplantor m. m 

Välkomna Eva i Hov 
0705394170 

Gå gärna in på min hemsida www. evaihov.se 
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Konsert 
med Kulturskolan 

i Sjöviken 
4 april kl. 19.00 

Vårstädning i Bolmsö Hembygdspark 
 

Vårstädning sista lördagen i april, alltså den 28 april i Bolmsö 

Hembygdspark 

 

Vi startar kl 09 och räfsar gräsmattan fri från löv och grenar, rensar 

stuprännor och snyggar till i parken efter vintern. 

 

Tacksamma om många kan komma med och efter arbetet slut blir det 

fika tillsammans i vårt lilla kök. 

 

Bolmsö Hembygdsförening 

Loppis i Tannåkers bygdegård 
 

1/4-2/4 10.00-15.00 
Kaffeservering 

 
Ring Anna 072 3158996 eller Birgit 073 8118951  

om du undrar över något 
Välkomna 

önskar familj. Eklund 
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8 

Onsdag 11/4, 4/7 Torsdag 5/4, 3/5, 31/5, 28/6 

Skällandsö 15.15—15.30 Färle 14.40 - 14.55 

Jonsboda 15.35—15.50 Granholmsvägen 15.00 - 15.30 

Flahult  16.40—17.05 Håringe 15.45 - 16.00 

Torsdag 19/4, 17/5, 14/6 Bolmsö kyrkby 16.35 - 16.50 

Stapeled 15.30 - 15.45 Perstorp 16.55 - 17.10 

Skogshäll 15.50 - 16.05  Österås 17.15 - 17.30 

    

Bolmsö skola 10/4, 24/4, 8/5, 22/5, 5/6 (10.15-11.20) 

Fritidsgård på Åsarna 
 

27/4 Vanlig fritidsgård 
25/5 Avslutning de luxe (mer info kommer) 

/Peter o Sven 

Bolmsö norra fiskeförening 
 

Inbjuder till   Årsmöte 
tisdag 10 april kl 19:00 i 

 

Bolmsö Församlingshem 
Program: förhandlingar, kaffe, bilder 

 

VÄLKOMNA! 

     OBS: Styrelsen samlas 18:30 
ORDF. 
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Du vet väl att du kan åka kollektivt  
och bli hämtad vid dörren! 

 

Närtrafiken Ljungby erbjuder turer för alla från 13 år och 

uppåt. 

Enklare och smartare för både miljön och plånboken. 

Du kan åka alla vardagar. Du betalar efter antal zoner. 

Obs! Kontant eller med faktura. 

 

Läs mer om kollektivtrafiken, för vanlig resenär, färdtjänst 

eller sjukresa på: www.lanstrafikenkron.se  

 

Ring och boka din resa senast 3 timmar innan du ska åka. 

Se hållplatser och TIDTABELLEN 
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?  
Ännu ett årsmöte avklarat i Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets.  
Vi har för 2018 fyllt alla platser i styrelsen och andra poster, men 
fr.o.m. 2019 måste vi hitta en ny ordförande eller en ny kassör. Den 
som idag har båda dessa poster kan omöjligt fortsätta så.  Och inte är 
det OK enligt reglerna. Redan nu har valberedningen börjat jobba med 
frågan, men det ser mörkt ut. 
Kretsen har idag intäkter på ca 60.000 kr som vi kan använda till olika 
ändamål, både globalt och lokalt. 
Om vi inte kan få ihop en fungerande styrelse vid årsmötet i mars 
2019, ser vi ingen annan lösning än att lägga ner kretsen, som är en av 
de äldsta föreningar i området, eller möjligen gå upp i en annan krets, 
men det är inte styrelsens första val. 
Oavsett om du är medlem eller inte så hoppas vi att du bryr dig. 
Har du några tips på hur vi ska göra? 
Vi som är ansvariga just nu har lite svårt att tänka just nu. 
Vi känner bara en stor sorg. 
 
Vi behöver både ris, ros och råd och det är bara DU som kan ge oss 
det. 
 
Du kan ringa, sms:a eller mejla ordföranden 070-26 911 29, 
birgitta.wallen@telia.com 
eller valberedn. ordf. 0372-94118, 073-04 196 26 
bollsta01@bolmso.se 
 

 
På uppdrag av årsmötet/Birgitta Wallén 
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Bolmsö Bygdegård Sjöviken 

JA! 

Nu kan vi starta planeringen av Byggetapp II i Bygdegårdsföreningens 

långsiktiga planering för att utveckla Bygdegården som samlingslokal i 

vår bygd. 
 

Arvsfonden har beviljat 2.074.000:- till Bolmsö Bygdegård! 

Detta innebär att vi har grunden klar och vet att vi kan starta upp, dock 

behöver vi får godkänt på andra ansökningar också för att få hela finan-

sieringen klarad. Hör av er till styrelsen om ni har förslag på var vi kan 

söka de ”sista” pengarna ifrån. 
 

Byggetapp II omfattar Skyttehall i källarplan och lokaler för Kultur i 

entréplan. 
 

Vid årsmötet omvaldes styrelsen i sin helhet och vi tackar för det för-

troende som visats oss av föreningens medlemmar. 
 

 

Ekonomiskt stöd kan ges till bygdegårdsföreningen, via Bg 893-5157 

eller Swish 123 281 71 53. 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening  

Bolmendagen 2018 
 

Bolmsö Bygdegård Sjöviken finns till förfogande för föreningar eller 

företag som vill visa upp sin verksamhet i någon av lokalerna. 
 

Bolmsö Bygdegårdsförening planerar att ha lunchservering och det 

vore roligt om det var mer aktiviteter i eller runt bygdegården under 

Bolmendagen. 
 

Hör av er till Solveig Carlsson eller e-post bygdegarden@bolmso.se 

om ni har förslag. 

Bolmsö Bygdegårdsförening 
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Programblad april 2018  
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söndag 1 9.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka 

  10.00 Loppis i Tannåkers bygdegård 

  10.00 Påskgudstjänst i Hånger missionskyrka 

  11.00 Mässa i Tannåkers kyrka 

  19.00 Mixgympa i skolan 

måndag 2 10.00 Loppis i Tannåkers bygdegård 

  11.00 Mässa, sammanlyst till Berga 

  19.30 Cirkelgympa i skolan 

tisdag 3 14.00 Daglediga i Tannåker 

  18.00 Skytte, luftgevär i skolan 

onsdag 4 19.00 Konsert med kulturskolan i Sjöviken 

  19.30 Pilates i skolan 

fredag 6 17.30 Tabata i skolan 

lördag 7  Skytte Smålandsmästerskapet i Älmhult 

  10.00 Skogsmässa i Hov 

söndag 8 11.00 Gudstjänst Tannåkers kyrka 

  18.00 Missionshuset, gudstjänst 

  19.00 Mixgympa i skolan 

måndag 9 18.00 Röda Korsets månadsmöte i Bolmsö församlingshem 

  19.30 Cirkelgympa i skolan 

tisdag 10 18.00 Skytte, luftgevär i skolan 

  19.00 Årsmöte Bolmsö norra fiskeförening 

onsdag 11 19.30 Pilates i skolan 

fredag 13 17.30 Tabata i skolan 

  18.00 Afterwork / Meraftans-pilsner i Sjöviken 

lördag 14 18.00 Missionshuset, Mat, gemenskap o sång 

söndag 15 9.30 Gudstjänst, Bolmsö kyrka  
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Programblad april 2018  

söndag 15 12.00 Manusstopp sockenbladet 

  16.00 Pingstkyrkan, bön 

  19.00 Mixgympa i skolan 

måndag 16 19.30 Cirkelgympa i skolan 

tisdag 17 18.00 Skytte, luftgevär i skolan 

  19.00 Kulturföreningens möte i Sjöviken 

onsdag 18 19.30 Pilates i skolan 

torsdag 19 15.00 Symöte, Marianne Jonsson 

fredag 20 17.30 Tabata i skolan 

lördag 21 9.00 Städning i Tannåkers hembygdspark 

söndag 22 9.30 Mässa i Tannåkers kyrka 

  16.00 Pingstkyrkan, Peter Jansson 

  19.00 Mixgympa i skolan 

måndag 23 18.00 Årsmöte Bolmsö IF 

  19.30 Cirkelgympa i skolan 

tisdag 24 19.00 Behöver vi service? Sjöviken 

onsdag 25 19.00 Avslutning o årsmöte med gymnastiken i skolan 

fredag 27  Fritidsgården Åsarna 

lördag 28 9.00 Städning av Bolmsö hembygdspark 

  18.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan 

söndag 29 11.00 Mässa Bolmsö kyrka 

  16.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan 

måndag 30 20.00 Valborgsbål i Tannåker 

  20.00 Valborgsbål vid Gavlö strand 

tisdag 1/5 8.00 Städning av Bolmsö bygdegård 

lördag 5/5 9.00 Städning av Perstorpsgården 



 

 

Konsert onsd 4 april kl 19 
Kom och lyssna på unga musiker 

från kommunala kultursko-

lan, i Sjöviken. Vi serverar 

fika och bjuder på ett litet franskinspirerat framträdande. 

  Afterwork på småländska = Meraftans-pilsner 
Välkomna till Sjöviken fredagen den 13 april kl 18 till en 

mys- och pratkväll med musik. Vi bjuder på plockmat och 

alkoholfritt; öl, vin eller saft/läsk. Önskas starkare dryck tar 

man med sig. Vi har också ett snabbt årsmöte med alla val 

förberedda. Anmälan till sandra.carlsson@bolmso.se  

eller sms 070 58 91199, senast 10/4.   

Fransk afton flyttad till lörd 2 juni 
Efter en lyckad country-jul provar vi på lite franskt,  

på Åsarna, Tannåkers bygdegård. Fram med baskern! 

Vilda planer 
Bygdegårdsföreningen har fått projektmedel beviljade och vi 

är också med. För att dra in pengar, planerar vi en revy nästa 

år och behöver lokala berättelser och historier som material. 

Dela med dig av händelser, berättelser och tokerier som kan 

vara mer eller mindre sanna. 

Välkomna på våra öppna möten 

Vi ses i Sjöviken tisd 17/4, tisd 8/5, tisd 12/6 – alltid kl 19! 

/Anna Maria Odeholm, Irene Olofsson, Mats Ingemarsson, 

Mats Öberg, Sandra Carlsson & Solveig Carlsson 

Stöd den lokala kulturen och bli medlem 2018!  

100:- för vuxna och 50:- för ungdomar (7-25 år)  

Bg: 5861-4868 eller swish: 123 22 62 723 

Maila också till matsilund@ljungby.nu så registret blir rätt. 
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STOR SKOGSMÄSSA 

Lördag 7 april kl 10.00-15.00 

På Bolmsö Hov 

Hos Familjen Tommy & Eva Kristiansson 

• Servering •30 tal Utställare • Mässtorg 

• Skogsslinga där intressanta  

montrar varvas med skogsmaskiner 

• Diskussionspunkter 

Arrangör Tommy & Eva Kristiansson 
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Sommarcafé 2018 
 

Tiden går fort nu, 

våren är på intågande även om än det 

är snö ute och snart är sommaren här 

också. 
 

Då är det dags för Sommarcafé i 

Bolmsö Bygdegård Sjöviken igen. 

Jag har även i år fått ansvaret för detta. TACK! 
 

Så är det någon som vill vara med och hjälpa till så bara att höra av sig 

till mig. 

På årsmötet den 4 mars gick det runt en lapp med de olika datumen, 

många som ville hjälpa till som bokades upp en del datum redan men 

ett finns kvar. Det datum som inte är bokat är: 25 juli. 
 

Datum för våffelcafé är: 27 Juni, 4 Juli, 11 Juli, 18 Juli, 25 Juli, 1 Au-

gusti, 8 Augusti. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Sandra Carlsson 

070-58 911 99 

sandra.carlsson@bolmso.se 
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 Behöver vi service i Bolmsö - Tannåker?  
 
Kom hit och berätta!  
Tisdag 24 april kl.19.00 Bolmsö Bygdegård Sjöviken  
Vi börjar med att bjuda på soppa mellan kl.18.00 -19.00  

Ingen förhandsanmälan!  

 

• Kort information om Hela Sverige ska levas projekt Service i 
samverkan  

• Framåtsyftande samtal om service i bygden  

• Vilka behov har vi kring lokal service?  

• Kan vi ta steg tillsammans för att göra skillnad?  
 

Hjärtligt välkomna!  
Susanne Ingemarsson    Anders Olsson  
Ordförande Bolmsö sockenråd  Hela Sverige Kronoberg  

Tel.070-5594191    Tel.070-5380035  

mailto:sandra.carlsson@bolmso.se


 

 

Välkomma  

att hjälpa till med städning av Pertorpsgården 
 

Vi börjar lör 5 maj kl 09.00 - 
 

Ju fler vi är, desto roligare och fortare går det! 
 

Vi bjuder på kaffe med tilltugg! 
 

Perstorpsgården 
Susanne Ingemarsson  
Christina Andersson 

Sommarjobb 
 

Styrelsen för Perstorpsgården söker någon som är intresserad av att 

hjälpa oss med guidningen av Perstorpsgården i sommar.   

Ung eller äldre, spelar ingen roll, bara du är intresserad! 
 

Vi vill försöka hålla öppet för allmänheten under tiden   

10/7 - 10/8, ti-to  12.00 - 16.00. 

Arbetsuppgifterna är:  

 Guidning 

 Rensa rabatter  

 Ev. målningsarbete 

Ansökan lämnas till  

Christina Andersson, tel  0372-911 47, 070-65 911 47 
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Årsmöte Bolmsö IF  
 

Måndagen den 23 april kl 18.00 Bolmsöskolans matsal. 
Alla varmt välkomna vi bjuder på fika! 

Bolmsö IF 
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Vad är Alpha?  
Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera 
kring livet och dess mening. Det är en plats där människor 
kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar.  
Vem är Alpha för?  
Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för männi-
skor som inte är vana kyrkobesökare.  
Hur ser en Alphakväll ut?  
Vanligtvis består en Alphakväll av tre delar. Varje träff inleds 
med en måltid eller någon annan form av förfriskning. Därefter 
hålls ett föredrag, antigen muntligt eller via film, utifrån livets 
frågor och kristendomens svar. Slutligen är det dags för samtal 
där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.  

Hur är en Alphakurs upplagd?  
Alpha pågår vanligtvis 10—12 veckor, där man varje gång tittar 
på en ny aspekt av den kristna tron. Exempel på ämnen som kan 
tas upp: Vem är Jesus? Hur skall jag kunna tro? Och Vad skall jag 
med kyrkan till?  
Kurserna är förlagda på kvällstid, ca 2 timmar/tillfälle.  
Alphakursen är gratis, ev med en liten kostnad för fikat.  

Kursen startar i Tannåker Pingstkyrka 20/8.  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjwwJaznqrZAhXQKOwKHeqkAToQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fannarkia.se%2Fpsykologi%2Fenergitjuvar-och-varstadning.htm&psig=AOvVaw0v-JRwma5eWIdvu1jFAHBM&ust=1518863697294737
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Dagmatte/ Daghusse sökes 
 

Det här är Pepper och han är en 
Dansk-svensk Gårdshund på 5 år, en 
lugn o stabil liten kille som är van vid 
barn och vid katter då hans nuvaran-
de dagmatte har både och :) 
(referens kan lämnas på förfrågan) 
tyvärr så har hon fått ändrade arbets-
tider och kan inte längre va dagmatte 
så söker därför en ny. 
Jag jobbar på CityGross i Ljungby o 
bor på Granholmsvägen på Bolmsö, jag jobbar nästan uteslutan-
de dagtid så det är dagtid jag skulle behöva hjälp.  
Så från och med i sommar så söker jag efter en ny dagmatte/
husse. 
Så känner du att har möjlighet att hjälpa mig med min lilla fis hör 
gärna av dig till mig på 070-2671989 
 
Mvh, Marcus 

Båtplats 
Säsong 2018 

 
Det finns lediga båtplatser vid Bollsta Brygga för kommande  
säsong. 
Vid intresse kontakta: 
Stefan Johansson, Tel 070-626 01 72 eller  
Leif Bjurka, Tel 070-530 13 13 

 

 

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 

21 

Bön på Nationaldagen  
Vi ber för Sverige på Nationaldagen, den 6:e juni, i Tannåkers 
bygdegård. Tider meddelas senare. Välkommen att vara med! 

Arr. Bönevännerna 

Vi bjuder dig på en eller flera våfflor 

 

 

Måndagen den 7 maj  

är alla välkomna till Sjöviken kl 14 

Vi bjuder då alla på våfflor och kaffe, te, saft 

 

Obs! Det gäller alla.                                                                                  

 

Välkomna önskar 

Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets                                            
 

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
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Jonsboda missionshus april 

1 10.00 Påskgudstjänst i Hånger missionskyrka, Linda Andersson 

8 18.00 Gudstjänst, Linda Andersson, sång: Rebecka och Miriam 
Eriksson. Nattvard 

14 18.00 Mat, gemenskap o sång av Berga kyrkas ungdomskör 

28 18.00 Gudstjänst i Tannåkers pingstkyrka, Ingemar Helmner 

29 16.00 Gudstjänst i Tannåkers pingstkyrka, Ingemar Helmner 

30 20.00 Kom till Gavlö strand och fira in våren med en riktigt fin 
vårbrasa och vårtal. Vi bränner av fyrverkeripjäser vid 
mörkrets intrång och det serveras även fika för den som 
känner sig sugen på det. 

Ingen behöver känna sig ensam, alla är varmt välkomna till gudstjänsterna! 
Mvh Norra Bolmens missionsförsamling 

Tannåkers Pingstkyrka april 

15 16.00 Bön i kyrkan 

22 16.00 Peter Jansson 

28 18.00 Ingemar Helmner 

29 16.00 Ingemar Helmner (gemensamt med N Bolmens mf) 
 

Vi ses ""där framme''  
Vi hade förmånen att vara många kusiner i samma ålder på min mam-

mas sida. Vi kunde ofta träffas vid den gamla gården här på Rykull. 

Det händer även nu och då  att vi som är här tar vår fikakorg och går 

fram "där framme". Mina kusiner bor nu runt om i Sverige och en del 

även utomlands. Min önskan är att vi skulle träffas "där framme'' all-

ihopa. Då tänker jag inte bara här på gården utan också på det him-

melska hemmet!                 

Anna Milston 
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Bolmsö o Tannåkers kyrkor april 

1 9.30 Gudstjänst, Bolmsö, S-Å Fyrhlund  

1 11.00 Påskdagen, Mässa, Tannåker, S-Å Fyrhlund  

2 11.00 Sammanlyst till Berga kyrka.  

Välkomnande av Magnus Lindh, mässa, körerna  

8 11.00 Gudstjänst, Tannåker, A Fall  

15 9.30 Gudstjänst, Bolmsö, M Lind  

19 15.00 Symöte hos Marianne Jonsson, Bolmsö  

22 9.30 Mässa, Tannåker, M Lind , kyrkkaffe i vapenhuset 

29 11.00 Mässa, Bolmsö, S-Å Fyhrlund  

6/5 9.30 Gudstjänst, S-Å Fyhrlund, kör 

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.  

Dagledigträff 3 april 2018 
Tisdag 3 april kl. 14 i Tannåkers församlingshem 
Carina från Janssons blommor ger oss  

blominspiration för våren 

Välkomna! 
(Nästa träff 8/5 ) 



 

 

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 
rolf.brorsson@hotmail.com 

Marie Kårhammer 
ledamot 

0702-24 08 48  
marie@karhammer.com 

Bertil I Elmqvist 
ledamot 

0708-19 76 00 
bertil@tannaker.se 

Karolina Svensson 
ledamot 

0705 16 16 95 
karolina.svensson_95@hotmail.com 

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 vid 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:: torsdag 5 april kl. 19 i Sjöviken 
(tillsammans med Bolmsö sockenråd) 

 

 


