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

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

2 okt kl. 14-16
3 okt kl. 14-16
6 okt kl. 15.30
9 okt kl. 18.30
14 okt kl. 11-14
17 okt kl. 14-16
18 okt kl. 18.30
20 okt kl. 18.30
24 okt kl. 14-16
31 okt kl. 14-16

Hasslövsträffen
Röda korset studiebesök Gärdet
Hasslövs IS – Simlångsdalens IF div 6
Byalaget styrelsemöte
Hasslövs IS höstloppis
Röda korset Carina Holgersson yoga
Hembygdsföreningen styrelsemöte
Hasslövs IS/HASKO oktoberfest
Röda korset Carina Holgersson yoga
Röda korset öppet program

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

VÄNNER I HASSLÖV!
Det börjar brinna i knutarna när det gäller del två av Hasslövsboken.
Vi vill så gärna ha fler bilder från Hasslöv, av alla slag. Vi lovar ta väl hand om dem och
garanterar snabb retur. Skolfoton, bilder på er ihop med kompisarna, äldre bilder, från jordbruk
och andra arbetsplatser - allt som kan passa in i boken om byn!
Fortfarande hoppas vi att den blir klar lagom till jul! Kan vi dessutom få tips om hasslövsbor
som utvandrat till Amerikat, så desto bättre! Andra tips mottages också med tacksamhet...
Stellan tel 0706 02 44 14

Stina tel 0430 26174

Vera tel 0702 969 625
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OKTOBERFEST!

När?

20/10, kl.18:30

Var?

Hasslövs Bygdegård

Hur?

Betala in 250 kr/pers till HaSkos
bankgiro:
5247-0911 eller swish: 123 067 0091
märk med namn, hur många och FEST!

´å
Sista anmälningsdatumet är 7 oktober!
Det blir Laputa live som står för underhållningen!
Dryck medtages själv!
Vid allergier hör av er till:
Micke: 070-5432636 eller Nellie: 073-041 42 66

HASSLÖVSTRÄFFEN
Laholms kommun fortsätter
att anordna trevliga Hasslövsträffen i hembygdsgården. Nästa träff är tisdagen
2 oktober kl. 14-16.
Program: Vad är en framtidsfullmakt? Elvira Hasaj från
Juristbyrån kommer och berättar om framtidsfullmakt
och svarar på frågor. Välkomna! Kaffe till självkostnadspris. För mer information kontakta Laholms
kommun, volontär/Frivilligcentrum tel. 266 85 eller
till Anita Winde tel. 070-2484866.

HASSLÖVSLOPPET
Hasslövsloppet blev även i år en trevlig dag!
Glada förväntansfulla barn med mycket spring i benen
som genomförde barnloppet med bravur!
Efter det var det dags för 5 km rundan där det deltog
både barn, ungdomar och vuxna! Så roligt!
Efter lite extra heja kunde vi säga grattis till Stefan
Malm och Mona Svensson som var först i mål.
Byalaget tackar alla som deltog och hälsar välkomna till
nästa år!
CYKELFESTEN 2018
Om man blandar 28 deltagare i olika åldrar, cyklar med
olika hastigheter, någon form av räkor till förrätt, goda
huvudrätter, söta desserter och lite god dryck, dans,
prat å mycket skratt så är det en bra sammanfattning
av årets cykelfest!
Vi säger tack till alla som var med och gjorde kvällen så
lyckad och hälsar er alla välkomna 2019!
Ameli & Jenny

VÄLKOMNA TILL BYN
Anette Hunt och Jan Eugénsson,
Brantekällavägen
HASSLÖVS IS LOPPISAR
Nästa loppis är söndagen den 14 okt mellan kl. 11-14.
Denna gång har vi fått ihop så många saker så det
räcker till en bra loppis, så vi behöver inte mer just nu.
Vi tackar varmt alla som hjälper till och alla som
kommer och handlar.
En liten, men naggande god inkomst till föreningen är
vår insamling av pantburkar och flaskor. Vi är med
bland ca 1700 föreningar i Sverige i Föreningskampen
Pantamera.
Just nu ligger Hasslöv som god 1:a med flest
insamlade burkar och flaskor! De föreningar som
samlar in flest burkar och flaskor får dessutom pris
utöver äran.
Därför ser vi gärna att om ni har tomburkar och flaskor
att ni lämnar dessa till oss. Det går lika bra med utländska som med svenska burkar/flaskor.
Ni kan lämna vid återvinningsstationen vid bygdegården i den blå tunnan, men då det händer att
burkar/ flaskor försvinner från vår lilla soptunna, så
kan ni istället spara hemma i kassar eller sopsäckar och
hör sedan av er till oss så hämtar vi. Ni kan också
lämna direkt till Lars-Inge eller Hasse C eller ställ
säckarna vid våra garageportar.
Tack för att ni stöttar Hasslövs IS!
Hasse C

RÖDA KORSET AKTIVITETER I HÖST
Följande datum har Gruppen
Daglediga/ Gruppen Anhöriga
aktiviteter i Våxtorp.
(Distriktssköterskehuset).
D= Daglediga, A= Anhöriggruppen, D/A= gemensamma
aktiviteter.
Alla aktiviteter är mellan kl 14.00 och 16.00.
3/10 D/A

Studiebesök hos Marie på Gärdet.
Ullabussen är beställd.
17/10 A
Carina Holgersson tränar yoga med stol
24/10 D
Carina Holgersson tränar yoga med stol
31/10 A
Programmet öppet
14/11 D/A Bodil Pålsson pratar om blommor.
28/11 D/A Julauktion i Våxtorps Bygdegård kl 18.30
5/12 D/A Grötlunch på Smedjevägen 11.

Hasslövs församling, Höks pastorat
Sön 7 okt kl. 10.00

Mässa

Sön 14 okt kl. 18.00

Gudstjänst, kyrkokören
medverkar. Tacksägelsedagen.

Tis 23 okt kl. 12.00

Sopplunch församlingshemmet

Sön 28 okt kl. 14.00

Mässa

Fre 2 nov kl. 10-16

Öppen kyrka, kaffeservering

Lör 3 nov kl. 10.00

Gudstjänst, frukost i församlingshemmet kl. 9. Alla helgons dag

Sön 4 nov kl. 16.00

Minnesgudstjänst, kyrkokören

Välkomna!

Välkomna på sopplunch i församlingshemmet. Vi äter hemlagad soppa
med tillbehör, kring fint dukat bord. Kostnad 50 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.

