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

Det här händer i december 2017….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen och kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
28 nov kl. 19.00
29 nov kl. 18.00
5 dec kl. 13.30-16
6 dec kl. 14-16
6 dec kl. 14-16
9 dec kl. 14-16
11 dec kl. 18.30
12 dec kl. 14-16
13 dec kl. 08.30
16 dec kl. 16.00
20 dec kl. 18.00

Byalagets styrelsemöte
Röda korsets julauktion Våxtorps bygdegård
Röda korset träff arbetsgruppen
Röda korset träff daglediga
Röda korset träff anhöriggruppen
Julöppet i hembygdsgården
Skolans luciatåg i bygdegården med auktion
Hasslövsträffen lussefika och hjärngympa
Luciatåg i skolan
Tomten i skogen
Skolavslutning i kyrkan

Bridge i Bygdegården
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns.
Välkomna både gamla och nya spelare!

Välkomna till Tomten i skogen!
Nu är det åter dags för tomten i skogen, ta en paus från
julstök och stress, ta med barn och/eller barnbarn och
kom med lördagen den 16 december. Vi samlas kl. 16.00
på Brante Källa parkeringen och så går vi tillsammans in
med lyktor i den mörka skogen. Där träffar vi tomten
och kan lämna våra önskelistor. Godispåsen som tomten
delar ut kostar 20 kr och godisbiljetter säljes vid parkeringen. Byalaget serverar varm glögg, saft, pepparkakor.
Varmt välkomna till en stunds julmys i skogen!

JULÖPPET I HEMBYGDSGÅRDEN
Lördagen
2 den 9 december kl.14-16 är det öppet hus i
hembygdsgården. I den gamla affären kan du handla
lite av varje inför julen även Hasslövs boken samt
smaka på glögg och pepparkaka.
Det finns olika lotterier med fina vinster. Om ni vill sitt
ner en stund för en fika, kaffe med hembakta kakor
finns till försäljning.

RÖDA KORSET – HÖSTENS PROGRAM
Röda korset har följande program i december för de
som är daglediga, vårdar anhöriga eller om man vill
vara med i arbetsgruppen:
Daglediga träffas: 6/12 kl 14.00-16.00.
Arbetsgruppen träffas: 5/12 kl 13.30-16.00.
Anhöriggruppen träffas: 6/12 Kl 14-16.
allt sker i Röda Kors lokalen (f d distriktsköterskehuset)
i Våxtorp.

Varmt Välkomna till oss! Hasslövs hembygdsförening
HASSLÖVSBOKEN – JULKLAPPEN NI LETAR EFTER?
Om ni inte har tid att gå till Hembygdsgården den 9
december
och köpa Hasslövs boken kan ni ta kontakt
´å
med någon i styrelsen i Hembygdsföreningen för
inköp: Ni kan höra av er till Vera, Sylvi, Inga-Lena,
Lennart, Viola, Jan eller Bodil.
Kan också köpas av några i bokgruppen: Bo, Stina eller
Mona. Boken kostar 350 kr.
HASSLÖVSTRÄFFEN
Sista Hasslövs-träffen för i år
i hembygdsgården. Passa på
att träffa nya och gamla
vänner för en stunds sällskap. Kaffe till självkostnadspris. Tisdagen den 12 dec kl. 14-16.
Hjärngympa med klurigheter, Lussefika serveras.
Välkomna! För mer info kontakta Laholms kommun,
Volontär/Frivilligcentrum tel. 266 85.
JULGRANEN PÅ PLATS
Tack till personalen på tekniska
kontoret som ordnar en fin
julgran till vår by varje år!
Nu är även planeringsarbetet i
full gång runt om julgransplatsen där det ska bli en fin liten
plantering med bänkar och även
vid Lugnarohögen börjar det hända saker. Trevligt!
MULLESKJULET
Delar av Hasslövs Byalag har nu rustat upp vårt kära
"Mulleskjul" uppe i Osbecks bokskog. Nytt tak har det
blivit samt lite städning runt om. Även ett nytt grillrör
har satts på plats.
Nu är det fint för alla som behöver ta en paus när de
är uppe i skogen samt inför Tomten i skogen den
16/12. Hoppas vi ses då!
Tack till Bo Bertilsson, Nicolas Friström och Björn
Abrahamsson.

RÖDA KORSETS ÅRLIGA JULAUKTION
Onsdagen den 29 november kl. 18.00 är det dags för
Röda korsets årliga julauktion i Våxtorps bygdegård.
Välkomna!

LUCIATÅG OCH JULAUKTION
Julaktion måndagen den 11/12 k 18:30. Välkomna på
det årliga Luciafirandet i Hasslövs Bygdegård!
Vi börjar kvällen med fika och allt är hembakat.
Kostnaden är 40 kr/vuxen och 20 kr/barn om man inte
går på Hasslövs Bygdeskola .
Därefter får vi njuta av ett fint luciatåg med barnen från
Hasslövs Bygdeskola!
Sen drar vi igång auktionen, vi hoppas på många fina
saker som får nya ägare!
Alla pengar som kommer in går oavkortat till barnen på
Hasslövs Bygdeskola .
Vill man baka något eller har något man vill skänka till
aktionen så kontakta Mona enligt nedan nummer.
Mona Svensson 070-530 4585.
Varmt välkomna till en trevlig kväll!
Lite mer information från skolan:
Skolan har anställt en kurator som heter Catarina
Carleson.
Förskoleplanerna går framåt och vi siktar på januari
månad, ansökan om förskolelärare är ute.
Fixardagar har vi haft och barnen har fått ny sandlåda
och nya volträcke.
4-6:ans klassrum har blivit ommålat och fixat.
Det har varit utflykter till Varbergs fästning och
glasblåsning i Halmstad.
På skolan går luciatåget kl. 8.30 den 13 december.
Till sist har vi skolavslutning i kyrkan onsdagen den 20
december kl 18.00.
Ordförande Veronica Svensson

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
sön 3 dec kl. 09.30
sön 3 dec kl. 11.00
lör 9 dec kl. 16.00

sön 10 dec kl. 10.00
lör 16 dec kl. 16.00
sön 17 dec kl. 10.00
sön 24 dec kl. 14.00
mån 25 dec kl. 07.00
tor 28 dec kl. 19.00
sön 31 dec kl. 16.00
mån 1 jan kl. 14.00

Gudstjänst Hasslöv, kyrkokören medverkar
Gudstjänst Våxtorp, kyrkokören medverkar
Musikgudstjänst Hasslöv, advents- och julmusik med kyrkokören
Familjegudstjänst Våxtorp
Musikgudstjänst Hasslöv med kyrkokören
Mässa Våxtorp
Julbön Våxtorp, kyrkokören medverkar
Julotta Hasslöv
Julkonsert Hasslöv, Våxtorps brassband medverkar
Gudstjänst nyårsbön Hasslöv
Gudstjänt Våxtorp, kyrkkaffe i förs.hemmet

(Uppgifter hämtade på Höks Pastorats hemsida den14 november)

Välkommen!

God Jul och Gott Nytt År!

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.

