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

Det här händer i juni-juli 2017….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen

4 juni kl. 10-11.30 Tipspromenad Brante källa
4 juni kl. 14.00
Match Hasslövs IS–Harplinge div 6 sö
5 juni kl. 19.00
Match Hasslövs IS–Lilla Tjärby IK klass 2
11 juni kl. 10-11.30 Tipspromenad Brante källa
11 juni kl. 14.00
Match Hasslövs IS–Oskarström IS div 6 sö
12 juni kl. 19.00
Hembygdsföreningens styrelsemöte
15 juni kl. 18.00
Skolavslutning i kyrkan
18 juni kl. 10-11.30 Tipspromenad Brante källa
20 juni kl. 19.00
Byalaget styrelsemöte
23 juni kl. 13.30
Midsommarfirande i hembygdsgården
25 juni kl. 10-11.30 Tipspromenad Brante källa
25 juni kl. 14.00
Match Hasslövs IS–Simlångsdalens IF div 6 sö
26 juni kl. 19.00
Match Hasslövs IS–Oskarström IS klass 3
1 juli kl. 14.00
Match Hasslövs IS–Vapnö IF div 6 södra
2 juli kl. 10-11.30
Tipspromenad Brante källa
9 juli kl. 10-11.30
Tipspromenad Brante källa
11 juli kl. 19.00
Allsångskväll hembygdsgården med Anna Bolin
16 juli kl. 10-11.30
Tipspromenad Brante källa
Bridge i Bygdegården
23 juli kl. 10-11.30
Tipspromenad Brante källa
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns.
NAMNINSAMLING
FÖR
CYKELVÄGEN
30 juli kl. 10-11.30
Tipspromenad Brante källa
Välkomna både gamla och nya spelare!
Gåjuli
in kl. 11-14
30
Hasslövs IS loppis
Boule på boulebanan i Torp
Torsdagar kl. 14.30-16.30 . Kontakt Laila tel.
073-055 76 72

CYKELVÄGEN
När bladet skrivs och trycks den 20-21 maj så har vi inte haft vår cykeldag den 25 maj så vi
vet inte hur det gick med uppslutningen av Hasslöv och Östra Karups bor. Men om du
missade detta evenemang så finns det en namninsamling på

www.namninsamling.com/cykelvag_1982
som man absolut ska gå in och fylla på med sitt namn och gärna uppmana andra som vill att
göra detsamma. I början av maj var det 124 som skrivit på uppropet!

MIDSOMMARFIRANDE I HEMBYGDSGÅRDEN
Välkomna2 att fira in sommaren i Hembygdsgården den
23 juni. Det blir dans runt midsommarstången, kaffe serveras
med hembakta kakor, lotterier
med fina vinster.
De som vill vara med och klä
midsommarstången får vara på
plats kl 09.00, ta gärna med er
blommor. Själva midsommarfirandet startar kl.13.30,
midsommarstången reser vi kl.14.00.
Hjärtligt välkomna!
Hasslövs hembygdsförening

´å

HEMBYGDSFÖRENINGEN
Nu har hembygdsföreningens populära tipspromenader
i vår vackra bokskog kommit igång. Varje söndag i junijuli kl. 10-11.30. Start vid Brante Källa parkeringen.
Varmt välkomna hälsar hembygdsföreningen.
ALLSÅNGSKVÄLL
Hembygdsföreningen ordnar allsångskväll med Anna
Bolin den 11 juli kl. 19.00. Välkomna.
GLÖM INTE - HASSLÖVSLOPPET DEN 19 AUGUSTI
Vem vinner äran i år?? Planera in lördagen den 19
augusti för Hasslövsloppet! Start vid Hasslövs bygdeskola kl. 10.30. Vuxenrundan är 5 km och vi har även ett
kortare barnlopp med start kl. 10.00. Vi bjuder på
grillad korv och lite frukt serveras. Ingen föranmälan
behövs – bara kom!! Info: Magda tel. 0703-550175 eller
magdalena.e.persson@gmail.com.
GLÖM INTE CYKELFESTEN 2017!
Vi kör på samma upplägg som tidigare år, man blir
tilldelad en av kvällens totalt tre rätter som man bjuder
sina 4 gäster på.
För att tiden och orken ska räcka, så har vi satt en cykelgräns på 2 km från hembygdsgården. Bor man längre
ifrån får man antingen ordna transport eller låna ett
annat hem i byn för kvällen. Är man flera som delar
bostad ordnar vi det så man får olika rätter.

HIS LOPPISAR
Inför årets loppisar i Hovgården, Flintarp, sön 30 juli
och sön 15 okt mellan kl. 11-14 tar vi gärna emot mer
loppis-grejor: Ring Lars-Inge 070-659 26 26, Hasse C
070-826 22 45, Stig M 26156 och Kjell G 26231.
Glöm inte vår insamling av pantburkar/flaskor vid
återvinningsstationen i den blå tunnan eller spara
hemma i kassar eller sopsäckar och hör sedan av er till
oss så hämtar vi eller lämna direkt till Lars-Inge eller
Hasse C eller ställ vid våra garageportar.
Tack till alla som hjälper till med loppisarna och till alla
som lämnat grejor och ni som handlar. Tack för att ni
stöttar Hasslövs IS !
Hasse C
SKOLAN INFORMERAR
Skolan behöver nya ledamöter till vår styrelse. Det
behöver inte vara föräldrar till barn på skolan utan bara
det finns ett engagemang för byn så är alla välkomna.
Vi fick positiva resultat när skolan fick besök av
skolinspektionen, finns på facebook bl.a. gå gärna in
och titta.
Skolan söker personer som vill visa upp sina yrke eller
hobbies för barnen, antingen nere på skolan eller att de
får göra studiebesök hos er, kontakta rektorn på skolan.
Skolavslutningen blir i kyrkan torsdagen den 15 juni
kl 18.00 alla välkomna.
Veronica Svensson, ordförande
KURS HLR
Kursen den 13 juni är tyvärr inställd, vi får satsa på en
dag i början av september istället, det kommer besked
om dag och tid i byabladet för augusti.
Det finns fortfarande platser kvar om det är någon som
inte hann anmäla sej till kursen i HLR (Hjärtlungräddning) så är ni hjärtligt välkomna med er
anmälan nu. Anmäl till Lisa Carlsson tel. 0708-26 22 21
ring eller skicka ett SMS.
BRANTE KÄLLA
Nu är det rensat och fint runt om vid Brante källa, tack
till alla som hjälp till. Nu hoppas vi på lite nya snygga
skyltar där också.

När: Lördagen den 2 september.
Anmälan: Senast 15 augusti!
Alla blandningar på par är välkomna! Så ta med
kärleken/ kompisen/grannen och anmäl dig till: Ameli
tel. 23272 eller ameli.karlsson@hotmail.com eller till
Jenny tel. 26064 eller jennyfristrom@ hotmail.com.
Vi hoppas på ännu en
trevlig kväll!!

FIBERGRÄVNINGEN I BYN
Ja den har skett lite hastigt och lustigt, mycket dålig
framförhållning med att informera fastighetsägare att
man kommer och ska gräva från IP Only/byNet.
Det kan ske samma dag eller någon timme innan och
det var inte så vi fick information om att det skulle gå
till på informationsmötet i bygdegården den 6 mars.
Byalaget har skickat information till företaget om hur
dåligt detta är skött av deras kontaktperson för
området.

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
Sön 4 juni kl. 10.30

Friluftsgudstjänst Hasslöv hembygdsgården

Sön 4 juni kl. 14.00

Friluftsgudstjänst Våxtorp hembygdsstugan

Sön 11 juni kl. 10.00

Mässa Hasslöv

Sön 18 juni kl. 14.00

Mässa Våxtorp

Lör 24 juni kl. 10.00

Gudstjänst Hasslöv

Sön 25 juni kl. 11.00

Gudstjänst Våxtorps församlingshem, sill och
potatis efter gudstjänsten

sön 2 juli kl. 10.00

Gudstjänst Våxtorp
VÄLKOMNA!

(fler tider för juli fanns inte på Höks pastorats hemsida vid tidpunkten för byabladets tryckning)

Byabladet ges ut av Hasslövs Byalag.
Vår epostadress: hasslovsbyalag@gmail.com
Har Du tips, vill sälja något eller göra Din röst hörd, hör av Dig till någon i styrelsen vald för 2017-2018:
Rose-Marie Gustavsson
ordförande, tel. 261 82, 0705-826182
Ameli Karlsson
vice ordförande, tel. 232 72, 073-0346867
Eva Hall
sekreterare, tel. 263 41, 070-6296341
Eva-Lott Uhlin
kassör, tel. 260 02, 070-6366002
Bo Bertilsson
ledamot, tel. 26104
Magdalena Persson
ledamot, tel. 0703-550175
Nicolas Friström
ledamot, tel. 260 64, 070-6247543
Jenny Friström
ledamot, tel. 260 64, 070-9498944
Medlemsavgiften 150 kr betalas in på bg nummer 689-6948 eller till någon i styrelsen. För hushåll utanför Hasslöv är
medlemsavgiften 200 kr. För utombys som vill ha bladet på e-post är det 150 kr i medlemsavgift.
Nu kan du även swisha medlemsavgiften till oss via nr 1235208475, ange i meddelande ditt namn så vi vet vem som
betalt.

