Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

Det här händer i december 2018 –januari 2019….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen och kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen

5 dec
5 dec kl. 18.30
9 dec kl. 14-16
10 dec kl. 18.30
11 dec kl. 14-16
13 dec kl. 08.30
15 dec kl. 16.00
20 dec kl. 18.00

Grötlunch Röda korset
Styrelsemöte byalaget
Julöppet i hembygdsgården
Skolans luciatåg & auktion i bygdegården
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Lucia firas i skolan
Tomten i skogen
Skolavslutning

7 jan kl. 19.00
9 jan kl. 18.30

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

Välkomna till Tomten i skogen!

Nu är det åter dags för tomten i skogen, ta en paus från
julstök och stress, ta med barn och/eller barnbarn och
kom med lördagen den 15 december. Vi samlas kl. 16.00
på Brante Källa parkeringen och så går vi tillsammans in
med lyktor i den mörka skogen. Där träffar vi tomten
och kan lämna våra önskelistor. Godispåsen som tomten
delar ut kostar 20 kr och godisbiljetter säljs vid parkeringen,
vi tar swish nr 1235208475.
Byalaget serverar varm glögg, saft, pepparkakor.
Varmt välkomna till en stunds julmys i skogen!

HASSLÖVSTRÄFFEN
Sista Hasslövsträffen
för i år i
2
hembygdsgården.
Nästa träff är tisdagen
11 december kl. 14-16. Program: Hjärngympa med
klurigheter. Vi löser det tillsammans och har en trevlig
eftermiddag med lite ”lussefika”.
Välkomna! Kaffe till självkostnadspris. För mer
information kontakta Laholms kommun, volontär/
Frivillig-centrum tel. 266 85 eller till Anita Winde tel.
070-2484866.
JULÖPPET I HEMBYGDSGÅRDEN
´å
Söndagen
den 9 december kl.14-16 är det öppet hus i
hembygdsgården. I den gamla mysiga affären kan du
handla lite av varje inför julen och smaka på glögg och
pepparkaka. Det finns olika lotterier med fina vinster.
Om ni vill sitt ner en stund så har vi försäljning av kaffe
mm med hembakta kakor.
Som julklappstips har vi även fler exemplar av Hasslövsboken del 1 och vår förhoppning är att även Hasslövsboken del 2 ska vara klar.
Om så inte är fallet vet vi inte idag, men om den inte är
klar, kan man köpa ett presentkort som man sedan
löser in mot ett exemplar av boken när den kommer.
Eller ta kontakt med någon i bokgruppen: Bo, Stina,
eller Vera. Boken kommer att kosta 350 kr som del 1.
Varmt Välkomna till oss!
Hasslövs hembygdsförening

VÄLKOMNA TILL BYN
Jenny och Markus med familj, Rundvägen 12.

JULGRANEN PÅ PLATS
Tack till personalen på tekniska kontoret som ordnar en
fin julgran till vår by varje år!

RÖDA KORSET
5/12 D/A Grötlunch på Smedjevägen 11, Våxtorp

HASSLÖVS SKOLAS LUCIATÅG OCH AUKTION
Välkomna på det årliga Luciafirandet i Hasslövs Bygdegård! Måndagen den 10 dec kl 18.30. Vi börjar kvällen
med fika och allt är hembakat. Kostnaden är 40 kr/
vuxen och 20 kr/barn om man inte går på Hasslövs
skola. Därefter får vi njuta av ett fint luciatåg med
barnen från Hasslövs skola.

Sen drar vi igång auktionen, vi hoppas på många fina
saker som får nya ägare! Alla pengar som kommer in
går oavkortat till barnen på Hasslövs skola.
Vill man baka något eller har något man vill skänka till
aktionen så kontakta Mona enligt nedan nummer.
Mona Svensson 070 530 4585.
Varmt välkomna till en trevlig kväll!
Det är även firande av lucia med luciatåg i skolan den
13 december kl. 8.30 och så är det skolavslutning för
terminen den 20 december kl. 18.00 .

ANNONS:
Julklappserbjudande till dig själv och din kära
Känner du dig stressad, spänd i rygg och axlar, snurrar
ekorrhjulet allt fortare? Välkommen till en lugnande
avslappningsmassage - En investering i ditt välmående.
Halvkropp - 400kr, Helkroppsmassage - 750kr
Ring 070-3033264
Stresshantering
Vill du må och fungera bättre?
Välkommen till samtal och bli medveten om hur du kan
förändra ditt liv! Samtal - 750kr/tillfälle. Paketpris:
Samtal och avslappningsmassage - 1000kr/tillfälle
Ring 070-3033264
Varmt välkommen!
Anki Lundkvist, Hälsovägledare och Stresspedagog
AnQi - Harmony House Hallandsås Vråkärr 237,
Vråkärr G:a skola

Hasslövs församling, Höks pastorat
Sön 16 dec kl. 14.00

Gudstjänst

Mån 24 dec kl. 14.00

Julbön, kyrkokören medverkar

Sön 30 dec kl. 16.00

Musikgudstjänst, julmusik med
Våxtorps brassband

Tis 1 jan kl. 14.00

Gudstjänst, kyrkkaffe i förs.hemmet
efteråt

Sön 6 jan kl. 18.00

Gudstjänst

Välkomna till vår kyrka

Alla tider för januari 2019 fanns inte utlagda på Höks pastorats hemsida vid tryckningen av byabladet.

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. 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.

