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

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

30 okt kl. 14-16
7 nov kl. 18.00
12 nov kl. 18.30
14 nov kl. 14-16
21 nov kl. 19.30
27 nov kl. 14-16
28 nov kl. 18.30

Hasslövsträffen i hembygdsgården
Styrelsemöte byalaget
Styrelsemöte hembygdsföreningen
Röda korset Bodil Pålsson pratar blommor
Tomas Petersson i bygdegården
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Röda korset julauktion i Våxtorps bygdegård

9 dec kl. 14-16
10 dec kl. 18.30
15 dec kl. 16.00

Julöppet i hembygdsgården
Skolans luciatåg & auktion i bygdegården
Tomten i skogen

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

En perfekt julklapp!
Vi inom redaktionskommittén förstår att många undrar huruvida Hasslövsboken del två blir klar
till jul. Tomrummet efter Rose-Marie är, och har varit, mycket svårt att fylla, men vi tror att vi
ska lyckas få boken klar i tid. Tryckeriet i Veinge har lovat göra vad de kan för att bli färdiga,
förutsatt att vi i kommittén är tillgängliga alla veckans dagar den närmaste tiden. Det ska vi
vara, så vi har alltså gott hopp!
För oss sex "sammansvurna":
Stellan Sturesson

VÄLKOMNA TILL BYN
2 inte har lyckats
Då vi tyvärr
få tag på alla namn på er
som flyttat in i Hasselbyns
lägenheter på Klövervägen
säger vi på detta sätt
välkomna till er alla!
UPPHITTAT
Guldhalsband upphittat, återfås mot beskrivning.
Christina, tel. 0731-424475.
´å
HASSLÖVSTRÄFFEN
Laholms kommun fortsätter
att anordna trevliga Hasslövsträffen i hembygdsgården.

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.
14/11 D/A Bodil Pålsson pratar om blommor.
28/11 D/A Julauktion i Våxtorps Bygdegård 18.30
5/12 D/A Grötlunch på Smedjevägen 11.
ANNONS:

Nästa träff är tisdagen 30 oktober kl. 14-16.
Program: Filmvisning. Den f d ostmästaren Bengt
Bengtsson från Kvibille ger en inblick i hur ett av
världens minsta mejerier kan överleva i denna
storfusionens tidevarv.
Träff den 27 november kl. 14-16, program: Säkrare
seniorer. Civilförsvarsförbundets Gunilla Nilsson,
informerar om personlig säkerhet, fallolyckor mm.
Välkomna! Kaffe till självkostnadspris. För mer
information kontakta Laholms kommun, volontär/
Frivilligcentrum tel. 266 85 eller till Anita Winde
tel. 070-2484866.
TOMTEN I SKOGEN
blir lördagen den 15 december,
med start kl. 16, så boka in
eftermiddagen för en stunds
julmys med tomten!
HIS LOPPISAR – SLUT FÖR I ÅR!
Ett stort tack till alla ni som ställer upp före, under
och efter årets loppisar!!
Tack till alla som kom och fyndade!
Är det någon som vill vara med i vårt trevliga gäng
och hjälpa till att plocka upp grejor inför nästa år,
så är ni så välkomna – hör av er till Hasse.
Rättelse från Byalaget: I Föreningskampen ”Pantamera” är det 2200 föreningar som deltar, inte
1700.

Fika serveras i pausen, kaffe/te med en smörgås
kostnad 30 kr/pers. Kontant betalning. Vi har ej
möjlighet att ta emot swish.

Hasslövs församling, Höks pastorat
Fre 2 nov kl. 10-16
Lör 3 nov kl. 10.00
Sön 4 nov kl. 16.00
Sön 18 nov kl. 10.00
Tis 20 nov kl. 12.00
Sön 2 dec kl. 11.00

Öppen kyrka, kaffeservering
Gudstjänst, frukost i församlingshemmet kl. 9. Alla helgons dag
Minnesgudstjänst, kyrkokören
Gudstjänst
Sopplunch församlingshemmet
Gudstjänst, kyrkokören medverkar

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.

