Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv
www.hasslov.se vår e-postadress: hasslovsbyalag@gmail.com

Det här händer i september 2016….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen och kl. 17.00-17.25 Tisdagar ojämna veckor Rundvägen
2 sep kl. 18.00
4 sep kl. 13.00
4 sep kl. 13.00
5 sep kl. 19.00
6 sep kl. 14.00
7 sep kl. 19.00
10 sep kl. 14.00
13 sep kl. 14.00
14 sep kl 14-16
17 sep kl. 14.00
18 sep kl. 16.00
28 sep kl 14-16
2 okt kl. 14.00
3 okt kl. 18.30
5 okt kl. 14.00

Hasslövs IS – Väröbacka GIF
Sägenrallyt start hembygdsgården Hasslöv
Hasslövs IS – BK Walldia
Hembygdsföreningen styrelsemöte
SPF seniorer medl.möte Våxtorps bygdeg.
Byalagets styrelsemöte
Kulturarvsdagen vid Lugnarohögen
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Röda korsets aktivitet se artikel
Hasslövs IS – IF Norvalla
Hasslövs IS – IF Leikin 2
Röda korsets anhöriggrupp
Hasslövs IS – IF Böljan
Årsmöte Hasslövs skola idella förening
Röda korsets aktivitet daglediga (se artikel)

Bridge i Bygdegården
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns.
Välkomna både gamla och nya spelare!
Boccia
Torsdagar kl. 14.30-16.30 på boulebanan i
Torp - frågor kontakta Laila tel. 26188

HASSLÖVS IS LOPPIS, SPEL, PANTBURKAR
Tack till alla som hjälpt till med våra loppisar under sommaren, nu är det snart dax för årets sista loppis i
Hovgården, Flintarp, nämligen lördagen den 15 oktober - söndagen den 16 oktober kl. 11.00-14.00.
Vi tar fortfarande mot loppisgrejor: Ring Lars-Inge 070-659 26 26, Hasse C 070-826 22 45, Stig M 26156 och
Kjell G 26231.
Ni har väl inte glömt att anmäla i kiosken eller affären att ni vill vara med och stötta föreningen Hasslövs IS?
När ni spelar lotto, tips eller liknande så stöttar ni Hasslövs IS. Det heter gräsrotsmiljoner från Svenska Spel,
2015 delades det ut över 50 miljoner till föreningarna, så ni hjälper verkligen till om ni registrerar ert spelkort
på föreningen.
En liten, men naggande god inkomst till föreningen, är vår insamling av pantburkar och flaskor vid återvinningsplatsen vid bygdegården i den blå tunnan. Det går lika bra med utländska som med svenska burkar/
flaskor. Eller spara hemma i kassar eller sopsäckar och hör av er till oss så hämtar vi eller lämna direkt till LarsInge eller Hasse C eller ställ vid våra garageportar.
Tack för att ni stöttar Hasslövs IS!

Hasse Carlsson

HEMBYGDSFÖRENINGEN
Sägenrallyt
2 med start från hembygdsgården den 4 sep kl. 13.
Sveriges Hembygdsförbund firar 100-års jubileum i Karsefors
den 17 september kl. 14-17. Välkomna!
Sviskon & Besvär
Ett stort varmt tack, till alla som har varit inblandade, sponsorer och alla som hjälpt till på något sätt i vår teater Sviskon
& Besvär. Utan all er hjälp hade det inte fungerat.
Hasslövs hembygdsförening
RÖDA KORSETS AKTIVITETER I HÖST
Röda korsets grupp för daglediga har följande aktiviteter i
höst:
14 sept:
´å Eva Johansson från kommunen förklarar om LOV =
Lagen om valfrihet
5 okt: Studiebesök hos SIig-britt Svensson. Ser på tomtar osv.
Ullabussen kör
26 okt: Tommy Pettersson på begravningsbyrån talar om vita
arkivet
16 nov: Lars-Hugo Larsson talar om resor mm
Ovanstående aktiviteter på onsdagar kl 14-16 på Båstadvägen (distriktssköterskehuset)
30 nov: Julavslutning med Grötlunch kl 12 på Smedjevägen
11.
Ev frågor till Ingrid Karlsson 0430/30471
HASSLÖVS IS MATCHER – välkomna!
Div 5 A-lag herrar hemmamatcher:
Fre 2/9 kl. 18.00 Hasslövs IS – Väröbacka GIF
Lör 17/9 kl. 14.00 Hasslövs IS – IF Norvalla
Sön 2/10 kl. 14.00 Hasslövs IS – IF Böljan
Klass 3 B-lag södra herrar hemmamatcher:
Sön 4/9 kl. 13.00 Hasslövs IS – BK Walldia
Sön 18/9 kl. 16.00 Hasslövs IS – IF Leikin 2
HASSLÖVSTRÄFFEN DAGS IGEN!
Laholms kommun anordnar i höst
igen Hasslövsträffen i hembygdsgården. Passa på att träffa nya
och gamla vänner för en stunds sällskap. Gemensamma
aktiviteter, föreläsare mm. Kaffe till självkostnadspris. 13 sep
kl. 14-16 Information om ensamkommande flyktingar,
Laholms flykting-situation, framtidens mål. Vad görs från
kommun-ens sida, vad kan medborgare göra för att hjälpa
osv. Välkomna!
För mer information kontakta Laholms kommun,
Volontär/Frivilligcentrum tel. 266 85.
SPF seniorerna
Medlemsmöte i Våxtorps Bygdegård kl14:00 den 6 sept.
Underhållning: Kathinka Lindhe och Roland Andreasson med
program om HC Andersen. Kaffe med dopp. Ingen anmälan.
HASSLÖVSBOKEN
Nu är det bråttom ifall vi ska ha boken klar till jul. Känner du
att du har uppgifter om ditt hus och dess invånare de senaste
hundra åren är du välkommen att höra av dig. Vi vill ju att
alla uppgifter ska vara korrekta och att det ska vara så
komplett som möjligt.

HASSLÖVS BYGDESKOLA
Som de flesta vet så fick Hasslövs bygdeskola det glädjande
beskedet att vi får starta förskola i byn. Det är dock inte satt
något startdatum än då det är mycket som ska planeras och
vi ville vara säkra på att få ett positivt besked från kommunen innan vi planerade vidare. Vi kan inte starta verksamheten
förrän vi har fått ett startdatum från kommunen, det räcker
alltså inte med att få ett beviljat tillstånd att bedriva
verksamheten. Självklart går vi ut med information så fort vi
har fått besked om när den får komma igång.
ÅRSMÖTE
Välkomna på årsmöte i Hasslövs bygdeskola ideella förening i
skolan matsalen den 3/10 kl. 18.30.
Veronica Svensson, ordförande
FÖRÄLDRATRÄFF I SKOLAN
Välkommen alla föräldralediga mammor och pappor med era
barn till föräldraträffar i skolan.
Torsdagar mellan kl. 9 - 11, vi håller till i fritids lokaler med
plats för mys och lek, det serveras fika för 20kr/ familj och vi
avslutar med sångstund.
Johanna Olofsson
KULTURARVSDAGEN
Lördag 10/9 är det visningar av halländskt kulturarv i hela
Halland. Visningarna ca 40 min är gratis och utomhus. Kläder
efter väder. Glöm ej fikakorgen! Arrangör är kulturarvsgruppen i Halland (Region Halland – Kultur) där även hembygdsrörelsen ingår och där syftet är att lyfta fram det
halländska kulturarvet på olika sätt.
De här platserna utöver Lugnaro-högen finns med under
denna dag:
Laholm: Lugnaro högen, Hasslöv (Lugnarohögen)
Halmstad: Stadsvandring Halmstad (samling Norre port)
Falkenberg: Hagbards galge, Asige (Vid Boråsvägen, norr om
Asige)
Hylte: Nissaryds skans, Långaryd (gamla Nissastigen i N.
Nissaryd)
Varberg: Varbergs fästning (entrén Hallands Kulturhistoriska
museum)
Kungsbacka: Hunehals borg, Hanhals (följ
Hanhalsholmevägen)
Kungsbacka: Äskhults by, uppe i byn), (avfart 58 E6,
Äskhultsv. 70, Fjärås)
Under Kulturarvsdagen söndag 11 september, kl. 13-16
arrangeras föreläsningar på Halmstad Stadsbibliotek i
Klarasalen, 1 trappa ned med några föredrag om Halland
med följande tider, föredragshållare och preliminära
rubriker:
Kl. 12.15 ”Folkrörelsens arkiv ” av länsarkivarie Anna-Lena
Nilsson.
Kl. 13.00 ”Bronsåldern i Halland” av arkeolog Per Wranning,
Kulturmiljö Halland/HKM.
Kl. 14.00 “Halland blev svenskt 1645, men blev
hallänningarna svenskar?” av historikern och författaren
Sven Larsson.
Kl. 15.00 ”Slaget vid Halmstad” av Jens Lerbom, docent i
historia Högskolan Halmstad.

HASSLÖVSLOPPET
Tack till alla som kom och deltog i Hasslövsloppet.
Roligt att se sånt stort intresse bland både stora och
små. Stort grattis till Mikael Dahlgren som tog hem den
ärofyllda första platsen med tiden 20.05.
Stort tack till Anette Johansson som bidrog med
bananer.
Ni är alla välkomna tillbaka nästa år!
Byalaget

