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

Det här händer i april 2018….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen och kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
3 april kl. 14-16

Hasslövsträffen i hembygdsgården

5 april kl. 19.00

Styrelsemöte hembygdsföreningen

5 april kl. 19.00

Styrelsemöte byalaget

10 april kl. 14.00

Röda korset daglediga träff

29 april kl. 11-14

Hasslövs IS loppis

30 april kl. 19.00

Valborgsmässofirande på Gullhöjden

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

Hembygdsföreningens Valborgsmässofirande
Nu är det dags att fira in vårens ankomst med hembygdsföreningens Valborgsmässobål på Gullhöjden
den 30 april kl.19.00, bålet tänds kl.19.30.
Våxtorps brassband spelar glad vårmusik och
lotterier med fina vinster.
Vi hoppas på en vacker vårkväll.
Välkomna hälsar hembygdsföreningen!

HASSLÖVSTRÄFFEN DAGS IGEN!
Laholms2kommun anordnar
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 3 april kl. 14-16.
PROGRAM: Hjärngympa med klurigheter. Vi löser
det tillsammans och har en trevlig eftermiddag.

Välkomna!
För mer information kontakta Laholms kommun,
´å
Volontär/Frivilligcentrum
tel. 266 85 eller till Anita
Winde tel. 070-2484866.
HASSLÖVS IS LOPPISAR
Inför årets loppisar som blir sön 29 april, sön 29 juli
och sön 14 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
för att ni stöttar Hasslövs IS!
Hasse C
ANNONS
YOGA OCH MASSAGE HOS ANKI PÅ ÅSEN! - VÅGA
PROVA NÅGOT NYTT!
Släpp stress och press! - Boka din egen-tid!
- Yoga och Meditation
Måndagar kl. 18.30 Prova på/En gång 120 kr,
5 ggr 550 kr. SMSa din anmälan 070-3033264
- Är du intresserad av morgonyoga?
Hör av dig med dina önskemål!
- Änglamassage
En mjuk och lugn helkroppsmassage med oljor från
växtriket, som hjälper kroppen att läka sig själv.
650kr/gång
Välkommen! Anki Lundkvist Hälsovägledare och
Inspiratör 070-3033264
- Kropp, knopp och själ i harmoni
Följ mig på Facebook AnQi - Harmony House
Adress: Hallandsås Vråkärr 237, Laholm
Hitta hit: Från Hasslöv, upp för Brantekällavägen,
ot Ekered, efter Bingsgärde-skylten, tre röda hus
till höger; Yoga-skylt - Här är det! (G:a Vråkärr
Skola).

RÖDA KORSET INFORMERAR
Gruppen Daglediga har träff i Godtemplarsalen i
Våxtorp tisdagen den 10 april kl 14.00.
Entrè: 40 kr inkl kaffe med dopp. Lottringar säljes
under träffen.
Program: Lars Johansson pratar blommor och
spelar dragspel tillsammans med Kjell Göstasson
och Tommy Forsberg.
KOM MED TIPS TILL HASSLÖVSBOKEN!
Kära Hasslövsvänner!
Redaktionskommittén är nu igång med att skriva
och sammanställa den andra boken om Hasslöv.
Att Rose-Marie inte finns med oss längre är tungt
att bära, både för den människa hon var och för
det hon betytt och betyder för böckernas tillkomst.
Hon var produktionens sammanhållande länk och
lade ner ett stort jobb på den första boken. En bok
som hon fick hålla i sin hand innan hon avled i
höstas. Hon hade också samlat materialet till
Hasslövsboken nummer två, som vi nu arbetar
med för att den - äntligen - ska kunna ges ut i
november.
För att boken ska bli så trevlig och intressant som
möjligt ber vi er att tänka till, och komma med tips
på människor och historier som absolut bör vara
med i boken. Vi är också tacksamma om ni
kommer med egna berättelser om sånt som timat i
Hasslöv under alla år. Om ni har idéer, men inte vill
skriva själva, hjälper vi gärna till. Kontakta oss i
kommittén med tips och idéer, är ni väldigt, väldigt
snälla!
Vi som ska se till att boken blir tryckt är Bo
Bertilsson, Per Börjesson, Vera Christiansson, Stina
Lundgren, Stellan Sturesson och Mona Tuvesson.
Ring oss och tipsa!

PÅMINNELSE - 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.

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
1 april kl. 09.30
1 april kl. 11.00
2 april kl. 16.00
8 april kl. 14.00
10 april kl. 12.00
15 april kl. 10.00
22 april kl. 14.00
24 april kl. 12.00
29 april kl. 10.00

Gudstjänst, kyrkokören Våxtorp
Gudstjänst, kyrkokören Hasslöv
Dansbandsgudstjänst med Sten-Arnes, Våxtorp
Gudstjänst, Hasslöv
Sopplunch Våxtorps förs.hem
Högmässa, Våxtorp
Gudstjänst, Våxtorp
Sopplunch, Hasslövs förs.hem
Gudstjänst, Hasslöv

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 vald för 2018-2019:
Ameli Karlsson
Ordförande, tel. 232 72, 073-0346867
Jenny Friström
vice ordförande, 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
Iréne Jonsson
ledamot, tel. 0706-99 89 21
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.

