Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

Det här händer i mars 2018….

Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen och kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
5 mar kl. 18.30

Byalagets årsmöte i bygdegården

5 mar kl. 18.30

Bygdegårdsföreningens årsmöte i bygdegården

6 mar kl. 14-16

Hasslövsträffen i hembygdsgården

6 mar kl. 18.30

Hasslövs skola ideella förening årsmöte i skolan

12 mars kl. 19.00

Hembygdsföreningens årsmöte

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

Glöm inte årsmöte i byalaget och
bygdegårdsföreningen den 5 mars
Välkomna på våra årsmöten, vi bjuder på fika!

HASSLÖVS BYGDESKOLA
Årsmöte2 i Hasslövs skola ideella förening tisdagen
den 6 mars kl. 18.30 i skolan.
Vi kommer prata om förskolan som startar i mars
och i samband med det behöver vi ändra i våra
stadgar så det framgår att vi även bedriver förskoleverksamhet.
Det har också framkommit önskemål om att ändra
namn på skolan så det tar vi också upp för diskussion. Välkomna!
Vill ni bli medlemmar och stötta skolan, sätt in
´å
medlemsavgift
200 kr per familj på bg 5444-3049,
märk inbetalningen med namn, adress och
mailadress.
Veronica Svensson, ordförande

HASSLÖVS HEMBYGDSFÖRENING
Årsmöte Hasslövs hembygdsförening den 12/3-18
kl. 19.00 Välkomna!

NÅGON SOM SAKNAR SINA FOTO?
Ni som lämnat fotografier hos Rose-Marie till
Hasslövsboken vill ni vara vänliga och höra av er till
Leif tel. 261 82.
Han är tacksam om ni kan komma och hämta
fotografierna, då en del saknar märkning och namn
och adress.

HASSLÖVSTRÄFFEN DAGS IGEN!
Laholms kommun anordnar i
vår igen Hasslövsträffen i
hembygdsgården. Passa på
att träffa nya och gamla
vänner för en stunds sällskap. Gemensamma
aktiviteter, föreläsare mm. Kaffe till självkostnadspris.
Nästa träff är tisdagen den 6 mars kl. 14-16. Då
kommer Sofia Frindberg, brandingenjör i Laholms
kommun och ger tips och råd. Hur man bäst
skyddar sig mot brand i hemmet? Vad ska man
tänka på? Hur gör man om det uppstår en brand?

Välkomna!
För mer information kontakta Laholms kommun,
Volontär/Frivilligcentrum tel. 266 85 eller till Anita
Winde tel. 070-2484866.

NYINFLYTTADE!
Välkomna till byn säger vi till:

Ingvar Nilsson, Rundvägen
Karin Lundholm och Danny
Krantz, Klövervägen
Anette och Sven KruthammarJohansson, Börkered
Byalaget tar gärna emot tips om nyinflyttade eller
om någon familj fått tillökning. Hör av er till någon
i styrelsen kontaktinformation se sista sidan eller
maila till hasslovsbyalag@gmail.com

ANNONS:
”Kropp, knopp och själ i harmoni”
Vill du investera i din hälsa och ditt välmående?
Då kan jag erbjuda dig:
- Änglamassage Prova en himmelskt skön, helande kropp- och
knoppmassage, som får din själ att dansa! En mjuk
och lugn helkroppsmassage i avslappnad miljö.
Tillsammans med eteriska oljor, hjälper du din
kropp till självläkning. 650kr/behandling
Mars månads erbjudande: Två ggr 1200kr
- Yoga En skön yogaform med fokus på andningen, varvat
med meditation, mantra-sång och enkla övningar.
Måndagar kl 18.30. 1 gång/prova på 120kr.
5 ggr 550kr.
SMSa din anmälan 070-3033264
Kom ihåg! Alla kan yoga!
Är du intresserad av morgonyoga?
Hör av dig med dina önskemål!
Välkommen till Anki på Åsen.
Adress: Hallandsås Vråkärr 237, Laholm
AnQi - Harmony House
- Hälsa för kropp, knopp och själ –
Anki Lundkvist, Hälsovägledare och Inspiratör
Tel 070-3033264

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
4 mars kl. 14.00
6 mars kl. 19.00
11 mars kl. 10.00
13 mars kl. 12.00
18 mars kl. 10.00
18 mars kl. 14.00
20 mars kl. 19.00
25 mars kl. 10.00
25 mars kl. 14.00
27 mars kl. 12.00
29 mars kl. 15.00
29 mars kl. 18.00
29 mars kl. 19.00
30 mars kl. 10.00
30 mars kl. 14.00
31 mars kl. 23.30
1 april kl. 09.30
1 april kl. 11.00
2 april kl. 16.00

Mässa Hasslöv
Passionsandakt i hembygdsgården Hasslöv. Fika.
Kajsa och Björn Ferdinandsson sjunger och spelar.
Gudstjänst Våxtorp
Sopplunch Våxtorp
Mässa Våxtorp, minifika
Mässa Hasslöv, kyrkokören, våfflor i förs.hem
Passionsandakt Hasslövs förs.hem
Gudstjänst Hasslöv
Gudstjänst Våxtorp
Sopplunch Hasslövs förs.hem
Skärtorsdagsmässa, Solgården Våxtorp
Skärtorsdagsmässa Hasslöv
Skärtorsdagsmässa Våxtorp
Långfredagsgudstjänst, kyrkokören, Våxtorp
Långfredagsgudstjänst, Hasslöv
Påsknattsmässa Våxtorp
Gudstjänst, kyrkokören Våxtorp
Högmässa, kyrkokören Hasslöv
Gemensam musikgudstjänst i Våxtorps kyrka

Välkomna!

Välkomna på sopplunch i församlingshemmen. Vi äter hemlagad soppa med tillbehör, kring fint dukade bord.
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:
Ameli Karlsson
Vice ordförande, tel. 232 72, 073-0346867
Jenny Friström
ledamot, tel. 260 64, 070-9498944
Eva Hall
sekreterare, tel. 263 41, 070-6296341
Eva-Lott Uhlin
kassör, tel. 260 02, 070-6366002
Bo Bertilsson
ledamot, tel. 26104
Nicolas Friström
ledamot, tel. 260 64, 070-6247543

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.

