Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

Det här händer i augusti 2019….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen och kl. 17.00-17.25. Tisdagar jämna veckor Rundvägen
3 aug kl. 14.00
5 aug kl. 19.00
11 aug kl. 15.00
13 aug kl. 18.30
16 aug kl. 18-22
18 aug kl. 13.00
20 aug
24 aug kl. 10.00
25 aug kl. 15.00
27 aug kl. 14.00
31 aug kl. 14.00
31 aug kl. 18.30
7 sep

Hasslövs IS - Simlångsdalens IF
Hembygdsföreningens styrelsemöte
HaSko/Våxtorp – Vapnö IF på Hasslövs IP
Byalaget styrelsemöte
Grillkväll vid hembygdsgården
Hasslövs IS – Arvidstorps IF
Skolstart i Hasslövs skola
Hasslövsloppet
HaSko/Våxtorp – Alets IK på Hasslövs IP
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Cykelrunda i samband med Hasslövs IS och
Hasslövs Hembygdsförenings jubileum se nedan
Jubileumsfest i hembygdsgården
Cykelfest!

JUBILEUMSFEST 31 AUGUSTI !!
Hasslövs IS firar 70 år och Hasslövs hembygdsförening firar 50 år,
därför ordnar vi gemensamt en fest i Hasslövs hembygdsgård
lördagen den 31 augusti kl. 18.30.
För de som vill, börjar vi dagen med en cykelrunda som startar vid
fotbollsplanen kl. 14.00 – 15.00.
Kvällen börjar kl. 18.30.
Maten består av helgrillad gris med tillbehör samt vatten, övriga
drycker medtages. Underhållning till liveband: Donald Hägerström.
Kaffe med tårta serveras senare under kvällen.
Innan kvällen avslutas finns det nattmat, (korv med bröd).
Allt detta till ett pris av 300 kronor.
OBS! Anmälan till Viola Johansson tel. 0430-26338, senast den 12 augusti, anmälan är bindande.
Max 150 personer

Betalning till Bg 5747-2953 eller Swish 1230502823 Märk med Jubileumsfest och namn

GRATTIS TILL BABYN
Martina och
2 Viktor Assmundson,
Rostorps Gård som fick en son.
NYINFLYTTADE
Ni som fått nya grannar eller vet namn på de som
flyttar in i byn, var snälla och meddela någon i styrelsen
så vi kan hälsa alla välkomna.
Se sista sidan för kontaktuppgifter till styrelsen, går bra
med ett mail eller sms.
HASSLÖVSTRÄFFEN
Laholms kommun anordnar
´å
Hasslövsträffen
i hembygdsgården. Nästa träff är tisdagen 27 aug kl. 14 –16.
Program: Roland Gottfridsson berättar ”Historien om
festplatsen Karsefors” och andra gamla dansbanor.
Kaffe till självkostnadspris. Välkomna! För mer
information kontakta Laholms kommun, volontär/
Frivilligcentrum tel. 266 75 eller till Anita Winde tel.
070- 2484866.
GRILLKVÄLL VID HEMBYGDSGÅRDEN
Byalagets styrelse ordnar grillkväll fredagen den 16
augusti vid hembygdsgården. Det är ett trevligt sätt att
träffas och pratas vid en stund och vi hälsar gärna
nyinflyttade extra välkomna. Vi ordnar grill och grillkol
och tänder grillarna vid 18-tiden. Var och en tar med sig
mat, dryck och grilltång och så får vi förhoppningsvis en
trevlig kväll tillsammans, så varmt välkomna. Kvällen
avslutas kl.22.00. Blir det ösregn så ställer vi in!
CYKELDAGEN DEN 30 MAJ
Tack till alla som kom och cyklade för att uppmärksamma vår kamp för en cykelväg mellan Hasslöv och
Östra Karup. Än så länge väntar vi ............
MEDLEMSAVGIFTEN HASSLÖVS BYALAG
Glöm inte att betala in medlemsavgiften! Medlemsavgiften går till att betala för papper och tryckning samt
porto till PostNord för utskicken varje månad.
Hur ni gör finns på sista sidan av byabladet, swisha
eller betala in till vårt bankgiro.
Bladet når varje månad 310 hushåll i postnummerområdet 312 97. Ett bra sätt att nå ut till alla i byn med
evenemang som sker i byn och annat.
DRAGNING I SYDHALLANDS SKYTTEGILLES SUPP.
KLUBB 2:A DRAGNINGEN 2019
443-201-204-72-250-382-304-404-145-267-109-390202-373-153-137-426-299-54-247-170-376-391-242-7324-231-432-325-295-370-165-239-482-494-253-197132-50-350-114-22-345-27-37-249-417.
Vi gratulerar vinnarna och vinsterna delas ut av
säljarna.

GLÖM INTE - HASSLÖVSLOPPET DEN 24 AUGUSTI
Nu är det snart dags för Hasslövsloppet. Lördagen den
24 augusti! Start vid Hasslövs skola kl. 10.30.
Vuxenrundan är 5 km och vi har även ett kortare
barnlopp med start kl. 10.00.
Vi bjuder på grillad korv och lite frukt serveras. Ingen
föranmälan behövs – bara kom!! Info: Jenny tel. 260 64
eller via epost: jennyfristrom@hotmail.com.
HASSLÖVS CYKELFEST 2019!
Nu är det dags för den årliga
cykelfesten för 8:e året i rad!
Detta går av stapeln
lördagen den 7 september.
Vi träffas för fördrink i hembygdsgården därefter cyklar vi hem till de par som fått
förrätten på sin lott. Kvällen fortsätter med varmrätt
och dessert hemma hos nya värdpar med nya gäster.
För att tiden och orken ska räcka tänker vi att man
antingen bor max ca 2 km från hembygdsgården eller
att man ordnar chaufför till sina gäster.
Ca 2 veckor innan får man veta vilken typ av rätt man
ska laga och man bjuder på passande dryck till. Alla
blandningar av par är välkomna! Så ta med
kärleken/kompisen eller grannen och anmäl er nu till:
Ameli, Tele: 232 72 ameli.karlsson@hotmail.com
Jenny, Tele 260 64 jennyfristrom@hotmail.com
Vi vill ha er anmälan senast: 17 Aug

Annonser:

Välkommen till vår vårdcentral!
Alltid med gott om tid för dig och din familj.
Dr Åsa, Jochem, Göran, Liisa och teamet.
Ps. Vi är företagshälsovård också!
0430/78780, Bokbindaregatan 8, Laholm
Hjärnarps Hund Hall - Höstens kurser starter!
Måndagar: 19/8 Aktiveringskurs kl 15.30, Valpkurs 1-2
Kl: 17.00, Rallylydnad nybörjare 18.45
Tisdagar: 20/8 Nose Work 1 nybörjare kl 17.30,
Nose work 2 Lagerblad 18.45, Spår kurs 13/8 kl 18.00
Onsdagar: 11/9: Agility för barn o ungdomar nybörjare
kl 17.30, Balansbollskurs kl 19.00
Torsdagar: 22/8: Ring träning kl 18, Freestyle kl 19.15
Fredagar: Rallylydnad F Kl 17.30, Agility fortsättning
kl 20-21
Anmäl till: optimalhundgladje@gmail.com
Hemsida: optimalhundgladje.se
Med vänlig hälsning, Annika Svensson
0733-764697, annika1545@gmail.com

Hasslövs församling, Höks pastorat
Sön 11 aug kl 18.00

Gudstjänst Hasslövs kyrka
Korvgrillning vid församlingshemmet efteråt.

Tis 20 aug kl. 18.30

Kyrkogårdsvandring, samling på
kyrkogården, guidad tur, kaffe i
församlingshemmet efteråt.

Sön 25 aug kl. 14.00

Mässa
Välkomna!

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 2019-2020:
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.

