Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

Det här händer i februari 2020….

Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen och kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen

4 feb kl. 13.30-16
5 feb kl. 14-16
6 feb kl. 18.00
9 feb kl. 10.30
18 feb kl. 14-16
16 feb kl. 10.30
18 feb kl. 13.30-16
23 feb kl. 10.30
26 feb kl. 14-16
1 mar kl. 10.30
25 mar kl. 18.30

Röda korset arbetsgruppen träffas
Röda korset daglediga och RK gruppen
Styrelsemöte byalaget
Fotbollskul i Ö Karups idr.hall
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Fotbollskul i Ö Karups idr.hall
Röda korset arbetsgruppen träffas
Fotbollskul i Ö Karups idr.hall
Röda korset daglediga och RK gruppen
Fotbollskul i Ö Karups idr.hall
Byalaget årsmöte i hembygdsgården

Glöm inte Alla hjärtans dag
den 14 februari!
Bridge i Bygdegården
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns.
Välkomna både gamla och nya spelare!

Hasslövs församling, Höks pastorat
Tis 4 feb kl. 19.00

Ralf Tebaay ”Till bords med Martin Luther” i
församlingshemmet, kaffeservering och andakt
Sön 16 feb kl. 14.00 Mässa
Sön 23 feb kl. 10.00 Gudstjänst, kyrkokören medverkar

Sopplunch tisdagen den 25 februari kl. 12 i församlingshemmet, god soppa vid vackert dukat bord och trevlig
gemenskap, pris 50 kr. Överskottet går oavkortat till
välgörande ändamål, välkomna!

HASSLÖVSTRÄFFEN
Hasslövsträffen
fortsätter även
2
detta år i hembygdsgården.
Nästa träff är tisdagen 18 feb kl. 14.00-16.00, då kommer
Ove Lindqvist och berättar om tiden då han drev herrekipering i Skottorp. Kaffe serveras till självkostnadspris.
För mer information kontakta Laholms kommun, volontär
frivillig, tel. 0430-266 85.
Välkommen även till IT-guide! Drop-in första torsdagen i
månaden kl. 13-14. Det är kostnadsfritt och en frivillig
verksamhet där du kan få hjälp med din IT-utrustning. Plats:
Buketten på Lingården, Laholm. Start februari till juni 2020)
Kontaktperson: Vera Christensson, tel. 0430-263 80.
TACK´åOCH INFORMATION FRÅN HASSLÖVS SKOLA
Nu säger vi ett STORT TACK till alla som kom och bidrog till
att årets julauktion i Hasslöv slog rekord ända upp i taket,
25 931 kronor! Vi vill tacka ALLA företag och privatpersoner
som sponsrat oss med alla dessa fina och goda saker. Utan er
hade detta aldrig blivit något. Tack till alla som budade och
ett rungande tack till alla fantastiska barn, ni är underbara.
Tommy, Tommy ingen är som du! Tack för din alltid lika fina
insats som auktionsutropare. Nu ser vi fram emot att för höra
vad barnen önskar göra med dessa pengar.
Mona Svensson
Tiden går fort när man har roligt, brukar man säga och det
stämmer säkert. Det känns redan som en evighet sen vi satt i
kyrkan på skolavslutningen strax före jul och fick höra barnen
sjunga, spela och längta efter julen. Nu har ännu en termin
startat och det är redan full aktivitet. Vi planerar redan nu för
nästa hösttermin. De nya 6-åringarna som ska börja förskoleklass till hösten kommer besöka skolan inom kort och
känna på hur det är att vara i klassrummet, på fritids och ute
på skolgården. Vår lilla skola växer, elevantalet ökar år för år,
vilket vi tycker är fantastiskt kul.”
Hälsningar ordf Helene Hillarp
Annons:
GÄRDETS OMSORG HALLANDSÅS
Nu är det ett år sedan vi startade dagverksamheten i
Bingsgärde, vilket vi är glada för.
Hit kommer personer över 65 år för att få en social samvaro
med andra personer som drabbats av demenssjukdom eller
kognitiv svikt. Vi umgås med varandra och djuren på gården
och lagar middag efter gruppens önskemål.
Frågan är förstås: -Vad är kognitiv svikt? Översatt innebär
detta vår förmåga att bearbeta informationen i vår hjärna.
Alltså är det inte endast minnesproblematik, utan även att
personen kan ha svårt att orientera sig i hemma-miljön,
svårt att planera sina dagliga rutiner och svårigheter med
sina sociala förmågor. Detta medför ofta att personen
isoleras utan att själva kunna be om hjälp.
Jag ber er att stötta dessa människor till att få det dagliga
stöd, man kan få genom att komma till en dagverksamhet.
Den är kostnadsfri för Laholm kommuns invånare eftersom
det är en bistånds-handläggare som ger bistånd för att få
komma. Personen betalar endast för maten (ca 65 kr) och
färdtjänstresor.
Vid funderingar, bara ring
Mvh Marie Svensson – 070 147 3117
Gärdets omsorg Hallandsås

RÖDA KORSETS KOMMANDE VÅRPROGRAM I FEBRUARI
4/2 kl.13.30-16.00 Arbetsgruppen
5/2 kl. 14.00-16.00 Daglediga o RK gruppen
18/2 kl. 13.30-16.00 Arbetsgruppen
26/2 kl. 14.00-16.00 Daglediga o RK gruppen
TOMTEN I SKOGEN
Vi hoppas alla som kom till Byalagets evenemang ”Tomten i
skogen” fick en mysig stund i skogen och tackar tomten
speciellt för att han tog sej tid att komma och besöka oss.
HASSLÖVS IS LOPPIS & PANTBURKAR
Vi vill tacka alla som hjälpt till under 2019 med att hämta
grejor, plockat upp och plockat ner grejor och kört till tippen
med det som blev över. Utan er ingen loppis. Tack också alla
ni som lämnar grejor och som kommer och handlar och som
kommer och äter korv och hamburgare, utan er ingen loppis.
Loppisarna 2019 blev ett mycket bra tillskott i kassan för
Hasslövs IS.
HIS loppisar under 2020 får vi återkomma med i mars-bladet.
Och i Hasslövs IS deltagande i Pantameras Förenings-kampen
blev det till slut 2019 äntligen en topplacering, delad 1:a med
Glommens IF!! Taket är 200 000 burkar och det lyckades vi
med. 838 säckar med max 60 % importburkar och resten
svenska burkar i varje säck. Varje säck ger 200 kr till
klubbkassan. Var snälla och fortsätt att ställa kassar och
säckar vid Lars-Inges eller Hasses garageportar.
Ha ett bra och gott 2020!
Hasse Carlsson & Lars-Inge Alm
TEATER I BYGDEGÅRDEN!!
Bygdegårdsföreningen har ordnat med en teaterföreställning
den 18 september i bygdegården. Information finns på sista
sidan här i byabladet! Boka in kvällen och passa på och köp
biljetter redan nu.

Fantastisk sill
Recepten från
Börkered -Vallängen
Även ny:;i sm:;iker !

Lammkött

nån egen g�rd,
070-220 34 86
www.domirdailen.:se

Öppe1 alla dagar 9-1 9
R össjöholmsv., v�xtorp

�AVAVET
En modern veterinärklinik med hjärtat
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Bilsernice

Har flyttat verksamheten till:

i= lli111tväge111 3, 2 64 41 ÖSTRA IKAIRlllP
Telefon 0431-22055

'-"-'-"-'Al.enox.se

E>ät2kagård
fastigheter
Tel 0720-506666

på rätta stället - NÄRA DIG!
Även hembesök - hemkörning foder.
Hälsa gärna på oss i Skottorp (John Algots väg 6)

Bondåkra Maskinstation HB

Ring 0430 77 99 96

Mobiltfn
Mobiltfn

BO

HANS

0709- 94 97 02
070- 518 63 44

Svensk Living

Hundmat
För h\gg och malcrnrhcrc innmhu'i och uromhu'i

0768422044
www.svensklivin n-.se

Tidsi.ntällmne
07�2246600

Hanrövs Fmörstn�a
,G111lilla Johans-son

Var mån om din fyrfota vän! Vi är återförsäljare för Hallafoder,
e tsv,ensktiH:V,erkatfoder med hög kvali e.
Välkommen att ringa till oss! Tel. 0430-25210, 8-16
el. 0703-000244 .c
HasslövTorpl42. \, ,��
.

E
balans ekonomi

Balans Ekonomi i Hasslöv AB
Te I: 0430-54 12 70
Mail: lnfo@balansab.se
www.balansab.se

Vi finns nära dig - inte längre bort än ett samtal

Studio 3:16

tel: 0727 316 316
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Pia Håkansson

facebook.com/piasstudio316
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OMSORG HALLANDSÅS
Tele: 070 147 3117
M a:n\e oab. Camilla:

Tel

0430 26025

Välkomna i
Marianne
o Oskar
med personal I

