
 

 

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 
 

 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: 13 augusti kl 19.00 på Åsarna.  

 

Manusstopp för juli och augusti:  
15 juni kl. 12.00 

 

Hej alla sockenbor. Som ersättare i sockenrådet har  

nu turen kommit till mig. Jag är Anne-Marie  

Kårhammer och har varit fast boende sedan 1970. 

Jag är uppvuxen i en liten by som ligger  

mellan Värnamo och Bor i Voxtorps församling 

som heter Ulås.Mina föräldrar och min faster och  

farbror ägde gården Västragård tillsammans. Jag har  

en lillasyster och tre kusiner som vuxit upp tillsammans.  

Min farmor och farfar bodde också där. Mina två första skolår  

gick jag på Edhs skola, och från klass 3-6 i Voxtorps kyrkskola,  

flyttade sedan till Apladalsskolan i Värnamo där jag gick några år. 

År 1969 köpte jag och Gunder 

Vilan i Skällandsö av mina svär-

föräldrar och 1970 hade vi fått 

badrum och kök färdigt så vi kun-

de flytta hit för gott. Efter semes-

tern 1970 fick jag anställning på 

Täckfabriken, som jag var kvar 

på tills 2009, då jag tog pension. 

1981 efter många år väntan föd-

des vår son Karl-Johan. År2006 

köpte han och Marie grannhuset, 

där Osckar och Moa, mina barn-

barn föddes Är underbart att ha 

dem så nära när jag blev ensam 

2012. 

Forts….. 

JULI /AUGUSTI 2018 



 

 

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  

Forts. från s1 

Mitt stora intresse är körsång och kyrkligt arbete, jag är kyrkvärd och 

och ordförande i församlingsrådet. Jag har tidigare varit med i styrelsen 

i sockenrådet, men numera är jag bara ersättare. Det är ett viktigt arbete 

som sockenråden gör. Många olika projekt har det arbetats med genom 

åren. Och jag hoppas att det ska finnas engagerade  sockenbor i framti-

den. 

Jag avslutar med att önska alla en fin sommar och höst, med lagom sol 

och regn. 

                     Anne-Marie i Vilan. 

 

Fiber 

Nu skall väl alla som ville ha fiber till sina hus, ha fått det indraget. Vi 

hoppas att det fungera och att alla är belåtna med fibern. Själv är jag 

nöjd med den och hoppas att det kommer att fungera i många år fram-

över. Jag har inte hört från någon vad som tycks om det är till belåten-

het, men jag hoppas att det är det. 

Vi önskar alla en glad fibersommar framöver med sol och värme. 

Fibergruppen/Bernt Gustafsson 

 

 

27 

Bolmsö o Tannåkers kyrkor juli o augusti 

8/7 9.30 Mässa, Bolmsö,. S-Å Fyhrlund  

15/7 9.30 Gudstjänst, Tannåker, A Fall 

22/7 18.00 Sommarkyrka, Bolmsö,  

med Mia Marianne och Per Filip 

28/7 18.00 Mässa 18.00, Tannåker, M.Lind  

5/8 18.00 Mässa. Bolmsö. M Lind  

9/8 19.00 Sommarkyrka med sommarfamiljen (musiker från 

Bolmsö) 

12/8 9.30 Gudstjänst, Tannåker, A Fall 

16/8 15.00 Symöte hos Berit Ahlberg, Bolmsö  

19/8 9.30 Gudstjänst, Bolmsö, A Fall  

25/8 11.00 Mässa, Tannåker, S-Å Fyhrlund 

31/8 19.00 Bolmsöfestivalen i Sjöviken med Lindbergarna 

1/9 18.00 Lindbergarna med flera, Sjöviken Bolmsö  

2/9 16.00 Gudstjänst, Sjöviken Bolmsö .S-Å Fyhrlund  

För kyrkskjuts ring pastorsexpeditionen, tel 0372-358 50.  
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Jonsboda missionshus juli o augusti 

8/7 10.00 Gudstjänst Mark Munro, sång Hanna Munro, nattvard 
Tag med egen fikakorg.  

29/7 10.00 Bön och lovsång  

12/8 15.00 Gudstjänst på Bergmans altan vid Gavlö strand. Predikan 
och sång av Staffan Kvist Bankeryd. Ta med egen fika-
korg. Det finns möjlighet till att grilla. Vid regn hålls 
gudstjänsten i Jonsboda missionshus 

26/8 10.00 Magasinsmöte på Dannäs säteri med Per Persson och 
sång Sara Gyllensten– servering 

Alla hjärtligt välkomna till gudstjänsterna 

Tannåkers Pingstkyrka augusti o september 

12/8 16.00 Vittnesbördsmöte 

20/8 18.30 Alphakursstart 

26/8 16.00 Läkarmissionen 

31/8 19.00 Team Lindberg i Bolmsö bygdegård 

1/9 18.00 Team Lindberg i Bolmsö bygdegård 

2/9 16.00 Team Lindberg i Bolmsö bygdegård 
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Bolmendagen 
Vi håller till i Sjöviken, tillsam-

mans med bygdegårdsföreningen, 

som serverar mat. 

 11-14 Film från våra föreställningar 

 11-14 Manusverkstad 

Vi samlar material för revy och vill ha händelser & to-

kerier - mer eller mindre sanna. Kom och berätta! 

 12-14 Akvarellmålning – Prova-på! 

 14 Sommarfamiljen musicerar 

Fransk afton igen 
Skriv in lördagen 17 november i almanackan. 

 

Dragspel 
Vi har fått frågan om att ordna  

Dragspelskurs – finns intresse?  

Maila i så fall direkt till  

matsake.oberg@googlemail.com 

 
Välkomna på öppna möten i Sjöviken 
25 juli kl 19 - detaljer inför Bolmendagen 

On 1 augusti kl 20:00 

/Anna Maria Odeholm, Irene Olofsson, Mats Ingemarsson, 

Mats Öberg, Sandra Carlsson & Solveig Carlsson 

 

Stöd den lokala kulturen - bli medlem!  

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. 

mailto:matsake.oberg@googlemail.com
mailto:matsilund@ljungby.nu


 

 

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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Bolmsö Old Stars spelar 
 
15/7     Hembygdsparken i Odensjö, våffelcafé    
16/7     Ljungby Gamla Torg, allsång med Taubemelodier 
20/7     Toftaholms Herrgård, ´ 
  Grillkväll med musiktema Sweet Jazz 

Ekologiska och KRAV- godkända grönsaker säljas hemma i 

Stapeled på Bolmsö. Vi tar emot beställningar också. 

Välkomna! 

 

Nyheter: 

*Vi har en liten gårdsbutik med självbetjäning. 

Öppet: Alla dagar kl.9-20 under säsongen. Kolla mer info på 

Facebook ”stapeledsträdsgård”  

*Vi tar gärna emot betalning via Swish. 

 Betalnings nr. 070 8574 315 

*FÖLJ OSS PÅ – FACEBOOK, ”stapeledsträdsgård”  

Kontakt: 

Makiko Jonsson 

Stapeled 1 ,341 93 Bolmsö 

Tfn: 0372 80 159 

Mob: 070 8574 315 

greenmaki@hotmail.com  

http://www.eklundsmetall.selloshop.se
http://www.eklundsmetall.se
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Bolmsö Tannåker gymnastikförening  
 
startar upp höstterminen 2018 v36 och i höst har ni möjlighet till 
fem olika pass. 
 

Kostnad för detta är 350 kr för vuxna och 100 kr för barn/ ungdomar 

tom tredje året på gymnasiet .  

NYA medlemmar kan testa tre pass gratis !  

Alla pass är i Bolmsöskolans gymnastiksal . 

Med gemensam avslutning på terminen måndagen den 17/12 kl 19.00 i 

Bolmsöskolans matsal . 

Vårterminen 2019 startar upp vecka 2 måndag 7/1 .  

 

Lördagen den 6 oktober upp-

märksammar vi att föreningen 

fyller 50 år!!! 

Eftermiddagen fylls med aktivite-

ter så spara datumet och mer 

info kommer i septembernumret !  
 

Vid frågor ring Annika Fornander 

0707388232 

måndag 3/9 18.00 Träningsyoga med Agnes Bolmblad 

  19.30 Cirkelträningen med Emelie Bjurka  

onsdag 5/9 19.30 Pilates med Monica Johansson 

fredag 7/9 17.30 Tabata med Emelie Bjurka 

söndag 9/9 19.00 Mixgympa med Monica Johansson  
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Onsdag 4/7 

Skällandsö 15.15—15.30 

Jonsboda 15.35—15.50 

Flahult  16.40—17.05 

Fransk afton igen – Vive la France! 
Skriv in lördagen 17 november i almanackan. 

Tannåkers bygdegård. Tid meddelas senare. 

 

Dragspel 
Vi har fått frågan om att ordna  

Dragspelskurs – finns intresse?  

Maila i så fall till  

matsake.oberg@googlemail.com  

Senast den siste augusti 

 

Öppna möten i Sjöviken 
Var med och styr kulturlivet i Bolmenbygden – Välkomna! 

Ons 5/9, ons 3/10, tis 13/11, tis 11/12 – kl 19:00 

/Anna Maria Odeholm, Irene Olofsson, Mats Ingemarsson, 

Mats Öberg, Sandra Carlsson & Solveig Carlsson 

 

 

 

Stöd den lokala kulturen - bli medlem!  

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. 

mailto:matsake.oberg@googlemail.com
mailto:matsilund@ljungby.nu
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Sommarcafé 2018 
 

Nu är det dags för Sommarcafé i Bolmsö Bygdegård,  
Sjöviken igen. I år lite annorlunda men självklart  
serverar vi våfflor med sylt och grädde precis som innan.  
Men i år är sylten och saften hemkokt och det kan finnas något annat 
att välja på än bara våfflor, kom och se vad vi serverar just den onsda-
gen i sommar. Välkomna! 
Alla intäkter går tillbaka till Bolmsö Bygdegård Sjöviken. 
 

Datum för Sommarcafé är: 4 juli, 11 juli, 18 juli, 25 juli, 1 augusti, 8 au-
gusti.  
Vi håller öppet mellan 18:30-21:00 
  

Varmt Välkomna 
Bolmsö Bygdegårdsförening 

måndag 16 juli 

Lagan GK 
Slaggolf 

Alla fast/sommarboende på Bolmsö 

Anmälningsavgift 50:-- + greenfee, första start 9.00 

Pris i klass A, Hc 0-18   

Pris i klass B, Hc 18,1-36  

Pris bästa dam 

Anmälan senast 12/7 

 till Bruno Edgarsson: 070/3191020, 0372/91020 

 
Bolmsöligan  hälsar 

Välkomna 
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Eva i Hov 
Öppnar för säsongen upp 

Trädgårdscafé  
kl. 13-17. 

ons, tors, fre, lör, sön fram till 12 augusti 
Varmt Välkomna att avnjuta  

Kaffe och Våffla 
Glass i härlig trädgårdsmiljö 

Eva i Hov 
0705394170 

Val söndag 9 september 
I år är det val till kommun, region och riksdag, valdagen är den andra 

söndagen i september och i år blir det lite tidigare i september än vad 

det varit innan, redan den 9:e är årets valdag 
 

Bolmsö och Tannåker ingår i Annerstad-Angelstad-Bolmsö valkrets 

och det kommer att stå att vallokalen är Angelstad på röstkorten. 
 

Men vi kan avlägga vår röst på valdagen vid röstmottagning i Bolmsö 

skola, precis som vid förra valet. 
 

Röstlokalen i Bolmsö skola kommer att vara öppet kl 10-16. 

Kan ni inte rösta dessa tider finns möjligheten att förtidsrösta eller åka 

senare på kvällen fram till kl 20 till Angelstad skola. 
 

Röstlokalen på Bolmsö skola är för alla röstberättigade i Bolmsö och 

Tannåkers församlingar. 
 

OBS! Ni MÅSTE ha med er RÖSTKORTET när ni röstar på Bolmsö. 
 

Då vi kanske inte känner igen alla så ta med er legitimation också. 
 

Vi som kommer att jobba med röstmottagningen på Bolmsö hoppas vi 

kommer att få mycket att göra på valdagen den 9 september under hela 

öppettiden, kl 10 till 16. 

Så kom och rösta på valdagen i Bolmsö skola! 
 

Röstmottagarna 
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Eva i Hov 
Din lokala Florist på Bolmsö. 

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

sorgbinderi, bröllops binderier, 
planteringar, 

mycket att välja på i sommarplantor 

Välkomna Eva i Hov 
0705394170 

Gå gärna in på min hemsida www. evaihov.se 

Välkomna att hyra Vråen i sommar!  
Centralt på Bolmsö mittemot skolan. Här finns två hus med totalt 29 

bäddar, kök, sällskapsrum mm. Perfekt för släktträffar, flera familjer 

som vill semestra tillsammans, övernattning för bröllopsgäster mm.  

 

För information ring Magnus Elisson, tel 070-2704571. 
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TENNIS 
Tennisbanan är nu öppen för spel i Tannåker!  
Bokning sker på plats i stugan bredvid banan. 
Information om priser och medlemskap hittar du där eller på vår Face-
booksida.  
Sök: Tannåkers Tennisklubb.  

Ps. Undvik skor med grovt mönster Ds.  
Vi önskar er en bra tennissommar! /Styrelsen 

Aktiviteter för  

Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 
 

 

Månadsmöte 

3 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 rödakorsare. 

Snälla se till att du har kontanter hemma. 
 

Auktion 

Datum för auktionen blir 17 november kl 16 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 
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Fisketävling vid bron, 
Anmälan 08.30 och tävling mellan 09,00 och 11.00 
Fina priser 
Bolmens fiskeområde 2 Bolmsö-Tannåker 

i Boo, kostnad 20 kr. 

Eva i Hov 
har sitt Trädgårdscafe öppet 10.00-17.00    

Varmt Välkomna att njuta i härlig trädgårdsmiljö vid  
sjön Bolmen. (Finns möjlighet att komma med båt) 

(Hur hittar man dit med båt kör insidan av Långö lägg till vid bryggan 
där det är ett båthus med glassflagga går 150 m upp till cafeet.) 

*Växtbutiken har öppet Eva I Hov. 
*Forever Living produkter Independent Forever Business Owner 
Eva Kristiansson 
*Försäljning av Betongprodukter Susanne Ingemarsson 
*Försäljning av stickat, tovat,sydda alster Ann-Christine Nilsson 

Bolmendagen 28 juli 

 

 

Priser/info: 
Bussresan (Sockenråden subventionerar bussresan så priset blir.) 
Vuxen 150:- 
Barn upp till 12 år 50:- 
Tykarpsgrottan  
Guidad tur 
Vuxen 120:- 
Ungdom/65+ 100:- 
Barn 6-15år 60:- 
Familjebiljett 300:- (2vuxna 3 barn) 
Vid Tykarpsgrottan finns möjlighet att köpa fika 
Hovdala slott 
Fri entré till trädgård, park, orangeri och omgivningar. 
Guidad tur 
Vuxen 100:- 
Barn upp till 12 år gratis 
Både restaurang och café finns här och är öppet 12-16 
 
Anmälan är bindande och görs genom att betala in bussresan till 
Sockenrådet på Bolmsö genom antingen swish 123 240 81 77 el-
ler bg 5850-5959 senast 2018-08-12. 
 

OBS! Glöm inte att ange vilka betalningen avser. Vill ni gå den 
guidade turen på Hovdala slott, skriv guidad på betalningen. 
 
Mer info om de sevärdheter vi ska besöka finns på följande hem-
sidor: 
www.tykarpsgrottan.net/se 
www.hovdala.se 
Först till kvarn gäller så vänta inte med anmälan. 
Vi ser fram emot en trevlig dag tillsammans.  

/Sockenråden Bolmsö – Tannåker 
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http://www.tykarpsgrottan.net/se
http://www.hovdala.se
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Resan ni inte får missa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolmsö och Tannåkers sockenråd anordnar i år en gemensam 
resa 2018-09-02, som tar oss till den underjordiska Tykarpsgrot-
tan och det historiska Hovdala slott. 
Vi åker med buss ner till Hässleholmstrakten med starttider 8.30 
från Kyrkbyn, 8.45 skolan och 8.50 affären i Tannåker. 
Tykarpsgrottan blir vår första anhalt, här spelades bland annat 
scener i Ronja Rövardotter in. Redan under 1100-talet bröt man 
kalk här. Vi räknar med att anlända ca 10.30. Här finns möjlighet 
att fika och en guidad tur startar 11.30 som varar ca 40 min. 
Efter besöket här far vi vidare till det anrika Hovdala slott beläget 
vid Finjasjön. Här har många historiska strider utkämpats på 
1600-talet. Vi besöker trädgård, park, orangeri och omgivningar-
na gratis. Kl. 14.00 börjar den guidade turen inne i Ehrenborgska 
våningen på slottet. 
Var och en bestämmer själv om man under dagen vill äta med-
havd matsäck eller på restaurang/café. 
Vi räknar med att vända hemåt ca 16.30 

Priser/Info på nästa sida 
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Välkommen att delta vid loppisen  
i Tannåkers bygdegård.  

Bolmendagen 28/7 10.00-16.00 
Du kan hyra bord ( 100:- ) genom att ringa  

Birgit Eklund 0738118951 
Vi kommer även att ha fikaförsäljning med hembakat! 

Välkomna! 
Tannåkers Bygdegårdsförening 

Bolmendagen 
Vi håller till i Sjöviken, tillsammans med byg-

degårdsföreningen, som serverar mat. 

11-14 Film från våra föreställningar 

11-14 Manusverkstad 

Vi samlar material för revy och vill ha händelser & tokerier - mer eller 

mindre sanna. Kom och berätta! 

12-14 Akvarellmålning – Prova-på! 14 Sommarfamiljen musicerar 

Bolmendagen 28 juli 

Bolmendagen i Bolmsö bygdegård 
Under Bolmendagen kommer det att vara en 

mängd olika aktiviteter i Bygdegården. (Se se-

parat annons från kulturföreningen). Bolmsö 

bygdegårdsförening kommer utöver kulturföreningens arrangemang att 

kl 15-16 anordna en modevisning med kläder från Carpe Diem i Ljung-

by.  Dessutom kommer Bygdegårdsföreningen att ha mat- och fikaser-

vering. 

Kött, fisk eller vegetariskt med potatissallad och sallad, lagad i vårt 

kök. 120kr 

Barn 3-12 år äter samma meny för 60 kr 

Fikabröd och kaffe/te dryck finns också. 

Betalning sker kontant eller via Swish. 
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JAMSESSION I PERSTORP! 

~en återkommande tradition~ 

Nu är det äntligen dags igen för det populära musik jammet 

som arrangeras för 6:e gången fredagen den 27 juli.  

Vi börjar kl.1700 vid Perstorpsgården på Bolmsö.  

Kom och spela, sjung eller lyssna och njut av härlig och im-

proviserad musik i det fria. Alla stilar är välkomna! 

Ta med fikakorg och en öl till dom jammande! 

 

Kjell Persson - Inge Palm - Mats Öberg 

Nico Fleuren - Henry Tidstrand 

 

      Välkomna! 

Varför uppfanns pianot? 

- Så att musikerna har 

någonstans att ställa sin öl.  

Vad är det för skillnad på en 

tjur och en symfoniorkester? 

Tjuren har hornen fram och 

arselet bak  
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Bolmsö Tannåker gymnastikförening ordnar i år  

vår- och sommarträning för ALLA,  

både bofasta och gäster 
Tisdagar kl. 18 på fotbollsplanen vid skolan (vid väldigt då-

ligt väder inomhus)  

Till och med tisdag 17 juli  

Avgift:  

Medlemmar i föreningen tränar för vårens avgift övriga 50 kr 

per gång eller bli medlem för 350 kr och kan då fortsätta trä-

na under hela hösten på våra fem olika pass!  

Barn och ungdomar t.o.m. 3:e året på gymnasiet, 50 kr per 

gång eller bli medlem för 100 kr. 

 

Ledare: 

Emelie Bjurka (Stationsträning 10/7)  

Agnes Bolmblad (Yoga 3/7 och 17/7 )  

Ändring kan förekomma då meddelas det på Bolmsö FB 

sida. 

För frågor ring Annika 0707388232  

Alla varmt välkomna!! 
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Åren går 
 

Det firar jag lördagen den  

18 augusti kl. 15-18. 

Om du vill fira med oss, så meddelar du 

det per telefon 0372/91155  

senast den 1 augusti. 
 

Inga blommor,  

hellre resebidrag  

och gärna grattiskort per post. 

 

Berith i Perstorp 

Välkommen till underbara Toftaholm. Kvällen erbjuder förutom grill-

buffé, en lokal och efterlängtad underhållning. Oavsett väderlek sitter 

du säkert i vår sommarpaviljong och kan både lyssna och dansa. Väl-

kommen såväl sjövägen som landsvägen för att njuta tonerna av Sweet 

jazz med Bolmsö Old Stars. 

20 juli 

Grillbuffé 

Musikunderhållning 

345 kr per person 

Swing & Sweet jazz / Bolmsö Old Stars 

 

Bolmsö Old Stars är som grupp väldigt ung men besitter bland sina medlemmar 

en sammanlagd musikalisk erfarenhet på långt över 100 år. Musiken som fram-

förs är gamla Evergreens med populärmusik och jazz från 1930-talet och framåt. 

Telefonnummer för bokning 0370-440 55  



 

 

Tannåkers sommarkyrka 2 - 27/7  
 
 

Tannåkers sommarkyrka är  
öppen för besök 2 - 27/7.  
I församlingshemmet serveras 
våfflor och kaffe med  
hembakat måndag, tisdag,  
onsdag, fredag kl 13-18.  
Torsdagar 16-21.30.  
 
På torsdagskvällarna blir det sommarmusik i kyrkan kl 19.00. 
 

Sommarmusik Tannåkers kyrka Torsdagar kl 19.00 

 

5/7   Arja Jantunen, Strömsnäsbruk, sjunger och spelar älska-

de sånger med tänkvärda texter. Piano, dragspel och sång. 

 

12/7   Jazz i Baljan, välkänt jazzband i våra bygder, kommer 

och delar med sig av sin traditionella gladjazzrepertoar. Svängig 

och medryckande musik utlovas denna kväll. 

 

19/7   Ungdomskören Jubilate ifrån Berga sjunger under led-

ning av Marie S Hydbring. 

 

26/7   Mari Gustavsson, numera kantor i Stenbrohult och 

Sofia Ihlström, Urshult, bjuder på ett mycket lättlyssnat 

program med somrigt innehåll. 
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Bolmendagen 28 juli 
KÖP LOTTER AV OSS OCH  

VINN HEMBAKAT BRÖD 
 

I år utökar vi vinsterna från  

40 stycken till 50 stycken 

Välkommen önskar Bolmsö-Tannåkers rödakorskrets 

 

********************************************************* 

Lotterna kostar 10 kr för 4 lotter. 

Vi finns i Hov på Bolmsö, i det lilla lusthuset vid loppisen 

Bolmsö Hembygdsförening  
 

På Bolmendagen, sista lördagen i juli, är det öp-

pet i stugorna i Bolmsö Hembygdspark. 

Vi har våffelservering kl 10-17 

 

I skrivande stund är det oklart vad det blir för tema på ut-

ställningen i år, men kom och se vad vi har tagit fram. 

 

Bolmsö Hembygdsförening 

17 



 

 

Så är sommaren igång och serveringen på onsdagar i Sjöviken, väl-

komna! Vissa kvällar finns det mer än våfflor att köpa, testa gärna ut-

budet. 

 

GDPR har det skrivits mycket om denna vår. 

Bolmsö Bygdegårdsföreningar har ett medlemsregister som omfattar 

namn, adress, personnummer, medlemsdatum och e-post adress. Detta 

för att vi skall veta vilka som är medlemmar, ålder (då det skall rappor-

teras olika åldersgrupper i olika sammanhang), personnr också för att 

veta att vi har rätt postadress till medlemmarna. E-post adress för att vi 

vill kunna göra skicka direkt information via e-post till medlemmarna. 

Kontakt med föreningen sker enklas via e-post bygdegar-

den@bolmso.se 

 

Årets Kultur på Landsbygden arrangemang tillsammans med Ljungby 

kommun blir på temat Berättande. 

Anteckna lördag 20 oktober och då kommer Bengt af Klintberg! 

 

Söndag 25 november kommer Friteatern till Bolmsö med föreställning-

en ”En ensam man”, spelas kl 16 och det är ett samarbete med Rikstea-

tern i Ljungby 

 

Tack för det ekonomiska 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  
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Bolmsö Hembygdsförening 
 

 

 

 

Tack för midsommarfirandet, oavsett väder mycket deltagare. 

 

Har innan i Sockenbladet skrivit om arbete som skall göras i Bolmsö 

hembygdspark, ber om överseende att det under arbetstiden kommer att 

vara stökigt men efteråt kommer det att bli jättefint. 

 

Arkivet i Sjöviken växer och i sommar hoppas vi kunna få in allt som 

skall vara där. 

 

GDPR har det skrivits mycket om denna vår. 

Bolmsö Hembygdsförening har ett medlemsregister som omfattar 

namn, adress, personnummer, medlemsdatum och e-post adress. Detta 

för att vi skall veta vilka som är medlemmar, ålder (då det skall rappor-

teras olika åldersgrupper i olika sammanhang), personnr också för att 

veta att vi har rätt postadress till medlemmarna. E-post adress för att vi 

vill kunna göra skicka direkt information via e-post till medlemmarna. 

Kontakt med föreningen sker enklas via e-post hembygd@bolmso.se 

 

Bolmendagen 
På Bolmendagen, sista lördagen i juli, är det öppet i stugorna i Bolmsö 

Hembygdspark. 

Vi har våffelservering kl 10-17 

 

I skrivande stund är det oklart vad det blir för tema på utställningen i 

år, men kom och se vad vi har tagit fram. 

 

Bolmsö Hembygdsförening  

13 



 

 

Programblad juli 2018  
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mån 2 17.00 Fotbollsträning 2 grupper barn födda 08-13 , fot-
bollsplanen 

tis 3 18.00 Träning - yoga fotbollsplanen vid skolan  
ons 4 18.30 Sommarcafé i Sjöviken 

tor 5 19.00 Arja Jantunen i Tannåkers kyrka 

sön 8 9.30 Mässa, Bolmsö kyrka 

  10.00 Gudstjänst Jonsboda missionshus 

tis 10 18.00 Cirkelträning fotbollsplanen vid skolan  
ons 11 18.30 Sommarcafé i Sjöviken 

tor 12  Sista dag för anmälan till golftävlingen den 16/7 

  19.00 Jazz i Baljan i Tannåkers kyrka 

sön 15 9.30 Gudstjänst i Tannåkers kyrka 

   Bolmsö Old Stars i Odensjö 

mån 16 9.00 Bolmsömästerskap Golf 

   Bolmsö Old Stars på Gamla Torg, Ljungby 

tis 17 18.00 Träning - yoga fotbollsplanen vid skolan  
ons 18 18.30 Sommarcafé i Sjöviken 

tor 19 19.00 Ungdomskören Jubilate i Tannåkers kyrka 

fre 20  Grillbuffé o Swing & Sweet Jazz i Toftaholm 

sön 22 18.00 Sommarkyrka i Bolmsö 

ons 25 19.00 Kulturföreningens öppna möte 

  18.30 Sommarcafé i Sjöviken 

tor 26 19.00 Marie Gustavsson o Sofia Ihlström i Tannåkers kyrka 

fre 27 17.00 Jamsession i Perstorp 

lör 28  Bolmendagen se s 8, s 9 och s 17.  

  18.00 Mässa i Tannåkers kyrka 

sön 29 10.00 Bön o lovsång i Jonsboda missionshus  
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Programblad augusti 2018  

ons 1 20.00 Kulturföreningens öppna möte 

  18.30 Sommarcafé i Sjöviken 

sön 5 18.00 Mässa i Bolmsö kyrka 

ons 8 18.30 Sommarcafé i Sjöviken 

tor 9 19.00 Sommarkyrka 

sön 12  Sista dag för anmälan till Skåneresan den 2/9 

  9.30 Gudstjänst, Tannåkers kyrka 

  15.00 Gudstjänst på Bergmans altan, missionsförsamlingen 

  16.00 Vittnesbördsmöte i pingstkyrkan 

ons 15 12.00 Manusstopp för septemberbladet 

tor 16 15.00 Symöte hos Berit Ahlberg 

lör 18 15.00 Fest hos Berith i Perstorp 

sön 19 9.30 Gudstjänst i Bolmsö kyrka 

mån 20 18.30 Alphakurs i pingstkyrkan 

lör 25 11.00 Mässa , Tannåkers kyrka 

sön 26 10.00 Magasinsmöte på Dannäs säteri, missionsförsamlingen 

  16.00 Läkarmissionen i pingstkyrkan 

fre 31  Sista dag för anmälan till dragspelskurs 

  19.00 Bolmsöfestivalen 

lör 1/9 18.00 Bolmsöfestivalen 

sön 2/9 16.00 Bolmsöfestivalen 

   Resa till Skåne  


