Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

Det här händer i oktober 2019….
Bokbussen kommer enligt Laholms kommuns hemsida:
Timotejvägen varje vecka tisdagar kl. 17.30-18.00
Rundvägen övre delen udda veckor tisdagar kl. 17.05-17.25
5 okt kl. 15.00
6 okt kl. 11-13
7 okt kl. 19.00
9 okt kl. 13.30
15 okt kl. 14.00
16 okt kl. 18.00

Hasko/Våxtorp – Torup/Rydö FF Hasslövs IP
Loppis Hasslövs IS
Hembygdsföreningens styrelsemöte
Start nybörjarkurs bridge
Hasslövsträffen
Byalaget styrelsemöte

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

Nybörjarkurs i bridge
Hasslövs BK arrangerar Nybörjarkurs.

Vi börjar 9 okt kl 13.30 Hasslövs bygdegård,
Karupsvägen 2.
För anmälan och frågor: Tfn Ulrik 070-3976693
eller Urban 072-050 66 66,
HasslBridgeex@gmail.com

GRATTIS TILL BABYN!
Markus Hall
2 och Jenny
Holmstedt, Rundvägen,
som fått en flicka och
Niklas Johansson och
Mimmi Kaskikallio,
Börkered som fått en
pojke.

RÖDA KORSET
Höstens aktiviteter:
2/10 Elvira Hasaj pratar om framtidsfullmakt
22/10 L-G Persson visar film om Kungaparets
Eriksgata i Halland
13/11 Demonstration av Tenaprodukter
27/11 Julauktion i Våxtorps bygdegård.
4/12 Grötlunch på Smedjevägen.

VÄLKOMNA TILL BYN!
Familjen Christer, Linus och Sara på Åsvägen 2.

Ev frågor Ingrid 0730-30471 eller
Lillemor 070-2962466

HASSLÖVS IS LOPPIS OCH PANTAMERAKAMPANJEN
´å loppis i Lundgrens stall i Flintarp, söndagen den 6
Nästa
oktober kl. 11-14. Välkomna!
Till alla er som skänker tomburkar till vår förening ett
stort tack, ni lämnar in så många säckar och det
fungerar så bra och föreningen är tacksamma för detta.
Tyvärr så har vår insamling av pantburkar, fått anmärkning från Pantamera i Norrköping
att våra säckar med burkar innehåller för mycket importerade
burkar. I föreskrifterna står det
att det ska vara 60 % Importerade burkar och 40 % inhemska burkar, så snälla ni
istället för att lämna de svenska pantburkarna i
pantautomaten så skänk dem till oss, så sorterar vi så
att det blir rätt i varje säck så som Pantamera vill ha
det.
Hasse C
HASSLÖVSTRÄFFEN
Laholms kommun anordnar Hasslövsträffen i hembygdsgården. Nästa träff är tisdagen 15 okt kl. 14.0016.00 och på programmet står ”Dryckenskap, kaffe,
andra drycker och olika café” Bengt Bengtsson, Östra
Karup visar gamla bilder och berättar för oss.
För mer information kontakta Laholms kommun,
volontär/ Frivilligcentrum tel. 266 75 eller till Anita
Winde tel. 070- 2484866.
Tips! IT-guide En kostnadsfri, frivillig verksamhet där du
kan få hjälp med din IT-utrustning. Drop-in på
Lingården i Laholm, torsdagar kl. 13-14 (Med start 22
augusti 2019)
Tips! Balansera mera! Kampanjaktiviteter på Lingården
i Laholm, onsdag 2 okt kl. 13.30 – 18.00. Tips och råd
om hur du kan undvika fallolyckor. Korta föreläsningar,
tipspromenad, fika mm. Välkommen in en stund.

HASSLÖVSLOPPET
Hasslövs loppet 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!
Byalaget tackar alla som deltog och hälsar välkomna till
nästa år!
CYKELFESTEN 2019
Om man blandar 34 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 2020!
Ameli & Jenny
JUBILEUMSFESTEN
Hasslövs hembygdsförening tackar
Byalaget, Hasko, Stina och Kjell
Lundgren för uppvaktningen i samband med 50-årsfesten i hembygdsgården, vi tackar även alla som kom
och gjorde så det blev en trevlig fest.
Ett särskilt tack till de som på olika sätt sponsrade
festen: Södra Hallands Kraft, Lyft och Bygg, Jan-Olof
Gustavsson, Bondåkra Maskinstation och
Potatispågarna Uhlin.
Styrelsen i Hasslövs hembygdsförening

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

Hasslövs församling, Höks pastorat
13 okt kl. 18.00

Gudstjänst
Skördegudstjänst. Kyrkan smyckad
med skördegåvor. Kyrkokören medverkar. Försäljning efteråt i församlingshemmet och fika.

20 okt kl. 14.00

Mässa

22 okt kl. 12.00

Sopplunch i församlingshemmet

1 nov kl. 10-16

Öppen kyrka, kaffeservering i kyrkan

3 nov kl. 18.00

Minnesgudstjänst, 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 2019-2020:
Ameli Karlsson
Ordförande, tel. 232 72, 073-0346867
Jenny Friström
vice ordförande, tel. 070-9498944
Eva Hall
sekreterare, tel. 070-6296341
Eva-Lott Uhlin
kassör, tel. 070-6366002
Bo Bertilsson
ledamot, tel. 26104
Nicolas Friström
ledamot, tel. 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.

