Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

Det här händer i november 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
6 nov kl. 19.00
7 nov kl. 18.30
11 nov kl. 19.00
12 nov kl. 14-16
13 nov kl. 17.30
13 nov kl. 18.30
9 dec kl. 18.30
14 dec kl. 16.00

Hembygdskretsens frågesport i bygdegården
Föreningsmöte klubbstugan fotbollsplanen
Hembygdsföreningens styrelsemöte
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Byalaget styrelsemöte
Byaträff i bygdegården
Skolans luciatåg & auktion i bygdegården
Tomten i skogen

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

Byaträff i bygdegården

Laholms kommun tillsammans med byalaget bjuder in till en träff i bygdegården, onsdagen den
13 november kl. 18.30.
Injudan har gått ut till alla hushåll i och kring Hasslöv. På inbjudan finns det en enkät som
kommunen och byalaget vill att så många som möjligt besvarar, allt för att få fram hur Hasslöv
som by ska utvecklas och fortsätta vara en trevlig ort att bo i. Man kan svara på nätet eller om
man inte har tillgång till en dator, ringa till Medborgarservice tel. 0430-150 00 på kommunen
som då hjälper till med att notera era svar. Ta med er synpunkter och frågor och kom på mötet.
Eftersom kommunen bjuder på fika så tänk på att anmäla er, via länken på inbjudan eller via
Medborgarservice, senast den 6 november.
Laholms kommun och Hasslövs byalag

VÄLKOMMEN TILL BYN OCH GRATTIS TILL BABYN
Diana Bengtsson
& Marcus Dahlman,
2
Våxtorpsvägen 5, som flyttat in till byn
och fått en pojke.
HASSLÖVSTRÄFFEN
Laholms kommun anordnar Hasslövsträffen i hembygdsgården. Nästa träff är tisdagen 12 nov kl. 14.0016.00 och då kommer funktionshinderlotsen MarieLouise Dahlberg och
informerar om vad man kan
få för stöd och hjälp och
svarar på frågor. För mer
´å
information
kontakta Laholms kommun, volontär/
Frivilligcentrum tel. 266 75 eller till Anita Winde tel.
070- 2484866.
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! HIS supporterklubb – Hasse C
TOMTEN I SKOGEN
blir lördagen den 14 december,
med start kl. 16, så boka in
eftermiddagen för en stunds
julmys med tomten!
DRAGNING SYDHALLANDS SKYTTEGILLE
385-357-350-393-424-302-224-351-283-56-291-425237-310-332-395-412-368-136-46-458-381-233-183165-199-435-466-87-155-226-93-334-111-203-440-485219-453-156-211-320-489-459-88-356-45. Vinnarna
gratuleras !
JULAUKTION OCH LUCIAFIRANDE 9 DEC KL. 18.30
Välkomna på det årliga Luciafirandet i Hasslövs Bygdegård! Vi börjar kvällen med fika och allt är hembakat .
Kostnaden är 40kr/vuxen och 20kr/ barn. Barn som går
på Hasslövs skola går in gratis.
Därefter får vi njuta av ett fint luciatåg med barnen från
Hasslövs skola!
Sen drar vi igång auktionen, Vi har blivit sponsrade alla
vinster och allt som auktioneras ut . Detta får ni inte
missa. Vill man baka något eller har något man vill
skänka till aktionen så kontakta Mona Svensson på tel.
070 530 4585.
Alla pengar som kommer in går oavkortat till barnen på
Hasslövs skola . Varmt välkomna till en trevlig kväll!

RÖDA KORSET
Höstens aktiviteter:
13/11 Demonstration av Tenaprodukter
27/11 Julauktion i Våxtorps bygdegård
4/12 Grötlunch på Smedjevägen
Ev frågor Ingrid 0730-30471 eller Lillemor 070-2962466
HASSLÖVS SKOLA - STYRELSEINFORMATION
Den 19/9 hade vi årsmöte i Hasslövs skola ideell förening.
I nya styrelsen ingår Helene Hillarp, Daniel Lindblom,
Linda Reimer, Mathias Johansson, Johanna Oskarsson,
Malin Olsson och Peter Lundberg. För att vara med och
påverka skolans framtid krävs medlemskap i föreningen.
Medlemsavgiften är 200 kr/hushåll och sätts in på bg.
5444-3049. Märk betalningen med namn. Pengarna vi får
in från medlemmar går oavkortat till det barnen vill.
Tidigare har de gått till gungor, volträcke och utflykter.
Vi informerar medlemmar via mail och ber därför
medlemmar att informera om sin mailadress till
vivljunga@hotmail.com.
Vi behöver även någon mer i valberedningen inför nästa
år. Meddela helene.hillarp@maxi.ica.se om du är
intresserad.
Styrelsen

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

SVENSK LIVING
organiserar en
HÖSTENS GÅRDSFÖRSÄLJNING
av nya och begagnade interiörartiklar och verktyg
Bildramar, te-ljushållare. kuddar, vaser,
kaffe- och te-gods, blomlådor, trädgårdsartiklar,
trädgårdverktyg, bygg-och snickeriverktyg
och mycket annat……..
Kom gärna förbi!
Söndag 10 november från 11:00 till 15:00
Hasslövs hembygdsgård, Lugnarovägen 1

Hasslövs församling, Höks pastorat
1 nov kl. 10-16

Öppen kyrka, kaffeservering i kyrkan

3 nov kl. 18.00

Minnesgudstjänst, ljuständning för de
under året avlidna, kyrkokören
medverkar

Välkomna!

10 nov kl. 10.00

Mässa

19 nov kl. 12.00

Sopplunch i församlingshemmet med
andakt

26 nov kl. 19.00

Församlingsafton i församlingshemmet, med Lennart Palm, kaffeservering
och andakt.

1 dec kl. 11.00

Välkomna!

Mässa, kyrkokören medverkar
Välkomna på sopplunch i församlingshemmet. Vi äter hemlagad soppa med
tillbehör, kring fint dukat bord. Kostnad 50 kr. Överskottet går oavkortat 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.

