Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

www.hasslov.se vår e-postadress: hasslovsbyalag@gmail.com

Det här händer i januari 2018….

Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen och kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen

9 jan

Skolstart i vår bygdeskola

18 jan kl. 19.00

Styrelsemöte byalaget

18 jan kl. 19.00

Årsmöte Hasslövs IS i klubbstugan

22 jan kl. 19.00

Styrelsemöte hembygdsföreningen

30 jan kl. 12.00

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

NU ÄR DET SNART DAGS FÖR ÅRSMÖTE I BYALAGET 2
Och därmed vill vi påminna alla i styrelsen att
fundera på om man vill sitta kvar ett år till eller
man vill avgå och gärna om ni som bor i byn har
förslag på styrelsemedlemmar i så fall.
Vi planerar att ha mötet den 5 mars kl. 18.30 i
bygdegården. Vid årsmötet kommer vi att
informera om vår Lokala Utvecklingsplan för byn
om vad som händer och hur det går med de planer
som finns.
Känner du själv att du skulle vilja delta i vårt arbete
´å så hör av dej till någon i styrelsen. Är du
för byn,
nyinflyttad? Då har du kanske tankar och idéer
som vi kan ha nytta av! Hör av dej - du hittar våra
namn och telefonnummer på baksidan av detta
byablad.

INFORMATION FRÅN SKOLAN
Det är skolstart den 9 januari.
Vi har anställt en förskollärare som ska vara med i
uppstarten av förskolan. Intresseanmälningar kan
fortfarande göras på skolans hemsida för
placering.
LUCIATÅG OCH JULAUKTION
Ett hjärtligt tack till alla som kom till årets
julauktion i bygdegården. Tack till alla sponsorer
för gåvorna, utan er hade detta inte varit möjligt
att genomföra. Tack också till elever och lärare för
ett fantastiskt luciatåg.
Veronica Svensson, ordförande

HASSLÖVS IS
Hasslövs IS håller årsmöte den 18 januari kl. 19.00 i
klubbstugan.
Annons
”Kropp, knopp och själ i harmoni”
Januarierbjudande Änglamassage, 550 kr (normalpris 650 kr) Helkropp.
Änglamassage - Prova en himmelskt skön, helande
kropp- och knoppmassage, som får din själ att
dansa! Tillsammans med eteriska oljor, hjälper du
din kropp till självläkning.
Start Yoga VT 2018:
Måndagen den 15 januari kl 18.30 Investering i din
hälsa: 1 gång 120kr, 5 ggr 550kr. SMSa din anmälan
070-3033264.
Välkommen till den gamla skolan i Vråkärr. Adress:
Hallandsås Vråkärr 237, Laholm. AnQi - Harmony
House - Hälsa för kropp, knopp och själ Anki Lundkvist, Hälsovägledare och Inspiratör
Tel 070-3033264

VÄLKOMNA TILL BYN
säger vi till Felicia Nyman och Axel Westermark,
Flintarp.
TOMTEN I SKOGEN!!
Byalagets återkommande sista evenemang för året
var som vanligt att ordna så att alla barn fick träffa
tomten i skogen strax före jul. Snö fick vi också!
Det traditionella evenemanget är en av våra
roligaste att ordna. Många av de små barn som var
med vid starten för över 30 år sedan, kommer nu
tillbaka med sina små barn. De fick alla möjlighet
att träffa tomten och lämna sina önskelistor.
Vi hoppas alla fick en trevlig stund i skogen vid de
härligt värmande brasorna och lite varm glögg att
dricka.
Vi i Byalagets styrelse är glada för att det arbete vi
lägger ner ibland ger så mycket glädje tillbaka!
Tack till tomten som tog sig tid att komma!

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat

mån 1 jan kl. 14.00
lör 6 jan kl. 18.00
sön 7 jan kl. 10.00
sön 14 jan kl. 14.00
tis 16 jan kl. 12.00
sön 21 jan kl. 10.00
sön 21 jan kl. 14.00
sön 28 jan kl. 10.00
tis 30 jan kl. 12.00

Gudstjänst Våxtorp, kyrkkaffe i förs.hemmet
Gudstjänst Hasslöv
Mässa Våxtorp
Mässa Hasslöv
Sopplunch Våxtorps förs.hem
Gudstjänst Hasslöv
Mässa Våxtorp
Gudstjänst Våxtorp
Sopplunch Hasslövs förs.hem

Välkomna på sopplunch i församlingshemmen. Vi äter
hemlagad soppa med tillbehör, kring fint dukade bord.
Kostnad: 40 kr. Överskottet går till välgörande ändamål.

Välkommen!

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.

