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

Det här händer i november 2017….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
1 nov kl. 19.00
7 nov kl. 14-16
7 nov kl. 13.30-16
8 nov kl. 14-16
8 nov kl. 14-16
20 nov kl. 19.00
21 nov kl. 13.30-16
22 nov kl. 14-16
28 nov kl. 19.00

Byalagets styrelsemöte
Hasslövsträffen
Röda korset träff arbetsgruppen
Röda korset träff daglediga
Röda korset träff anhöriggruppen
Hembygdsföreningen styrelsemöte
Röda korset träff arbetsgruppen
Röda korset träff anhöriggruppen
Byalagets styrelsemöte

Bridge i Bygdegården
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns.
Välkomna både gamla och nya spelare!
Boule på boulebanan i Torp
Torsdagar kl. 14.30-16.30 . Kontakt Laila tel.
073-055 76 72

HASSLÖVSBOKEN
Vill ni köpa Hasslövsboken?
Ta kontakt med någon i styrelsen i Hembygdsföreningen: Vera, Sylvi, Inga-Lena,
Lennart , Viola, Jan eller Bodil.
Kan också köpas av några i bokgruppen:
Bo, Stina eller Mona.
Boken kostar 350 kr.

TILL MINNE
Rose-Marie
2 - som varit byalagets
ledamot och ordförande i många
år, fick till sist ge upp kampen mot
sin svåra sjukdom.
Vi i styrelsen minns med tacksamhet
hennes stora engagemang i alla
frågor, stora som små, som rörde
vår by.
HASSLÖVSTRÄFFEN
Laholms kommun anordnar i höst igen Hasslövsträffen i hembygdsgården. Passa på att träffa nya och
gamla
´å vänner för en stunds sällskap. Kaffe till självkostnadspris.
Nästa träff: tisdag 7 nov kl. 14-16.
Kom och njut av vackra naturbilder. Bodil Pålsson
berättar om möjligheter med trädgårdsterapi, samtal
om naturens skönhet och dess avstressande effekt på
kroppen. Välkomna!
För mer information kontakta
Laholms kommun, Volontär/
Frivilligcentrum tel. 266 85.
BYGGNATION PARHUS – INTRESSERAD?
Här kommer lite information om parhuset på Klövervägen 16. Bygglovshandlingar är inlämnade och
startbesked förväntas i slutet av oktober.
Kommer vi igång då, kan det bli inflyttning i maj/juni
2018. För er som är intresserade eller bara nyfikna
kan ni se ritningar på min hemsida hovgardensbygg.se
där finns det även en intresseanmälan att skicka in.
Har ni frågor? Mejla till:
Klovervagen@hovgardensbygg.se
Thomas Lundgren
ANNONS:
Yoga med Anki på Hallandsåsen
Jag välkomnar er till en skön och avstressande yoga
med fokus på andning, enkla övningar, meditation och
mantras. Kom ihåg: Alla kan yoga! Du utgår från din
kropp. Yoga är hälsa för kropp, knopp och själ.
Måndagar kl 18.30. Kostnad 120kr/gång. Yoga 5 ggr
för 550 kr. Hallandsås Vråkärr 237. OBS! Begränsat
antal platser. Anmäl dig via SMS 070-3033264.
Namaste' Anki Persson

GRATTIS TILL BEBISARNA SÄGER VI TILL:
Johanna och Marcus Oscarsson,
Tjuvhult som fick en liten kille
och till Galina och Stellan
Johansson, Sluttningsvägen som
fick en liten tjej.
VÄLKOMNA TILL BYN!
Hanna Nilsson och Jonas Jonsson samt Nils Jonsson,
Våxtorpsvägen 5.
TOMTEN I SKOGEN
blir lördagen den 16 december, så boka in eftermiddagen för en stunds julmys med tomten!
HIS LOPPIS
Ett stort tack till alla ni som ställer upp före, under och
efter loppisarna. Tack till alla som kom och fyndade!
Är det någon som vill vara med i vårt trevliga gäng och
hjälpa till att plocka upp grejor inför nästa år, så är ni så
välkomna – hör av er till Hasse.
RÖDA KORSET – HÖSTENS PROGRAM
Röda korset har följande program i höst för de som är
daglediga, vårdar anhöriga eller om man vill vara med i
arbetsgruppen:
Daglediga träffas: 8/11, 6/12 alla datum kl 14.0016.00.
Arbetsgruppen träffas: 7/11, 21/11,5/12 alla datum
kl 13.30-16.00.
Anhöriggruppen träffas: 8/11 22/11, 6/12, alla datum
kl 14-16.
allt sker i Röda Kors lokalen (f d distriktsköterskehuset)
i Våxtorp.
DRAGNING SYDHALLANDS SKYTTEGILLE
Ny dragning var det den 16 okt, vi gratulerar följande,
vinsterna delas ut av medl.försäljarna:

6-7-13-18-19-23-34-40-50-54-55-58-88-90106-112-131-137-155-183-185-194-199220-224-225-249-282-285-340-343-345348-383-399-410-424-427-434-443-453454-458-459-468-489-497.
BIDRAG FRÅN ANNA OCH RUDOLF NILSSONS FOND
Syftet med fonden är att stödja ändamål i Hasslövs
församling som gagnar Hasslövs utveckling, kulturella
bevarande eller annat som är positivt för Hasslövs
invånare. Stödet kan ges till föreningar, privatpersoner
eller annan. Välkommen med en ansökan om du/ni har
något projekt eller liknande som passar in. Hör av er till
Urban Carlsson, tel. 0720-506 666 eller via mail:
urban@backagard.se

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat

fre 3 nov kl. 10.00
lör 4 nov kl. 09.00
lör 4 nov kl. 10.00
sön 5 nov kl. 16.00
sön 5 nov kl. 18.00
tis 7 nov kl. 19.00
sön 12 nov kl. 14.00
tis 14 nov kl. 12.00
tis 28 nov kl. 12.00
sön 3 dec kl. 09.30
sön 3 dec kl. 11.00

Öppen kyrka Hasslöv
Kyrkfrukost Våxtorps förs.hem
Mässa Våxtorp
Minnesgudstjänst Våxtorp, kyrkokören medverkar
Minnesgudstjänst Hasslöv, kyrkokören medverkar
Församlingsafton Våxtorps förs.hem
Gudstjänst Våxtorp
Sopplunch Våxtorps förs.hem
Sopplunch Hasslövs förs.hem
Gudstjänst Hasslöv, kyrkokören medverkar
Gudstjänst Våxtorp, kyrkokören medverkar

(Uppgifter hämtade på Höks Pastorats hemsida den 17 okt)

Välkommen!
Välkomna på sopplunch, vi äter hemlagad soppa med gott bröd och kaffe.
Kostnad 40 kr överskottet går till välgörande ändamål.

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:
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.

