Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv
www.hasslov.se vår e-postadress: hasslovsbyalag@gmail.com

Det här händer i mars 2020….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen och kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
1 mars kl. 10.30
3 mars kl. 13.30-16
5 mars kl. 18.00
8 mars kl. 10.30
9 mars kl. 19.00
15 mars kl. 10.30
16 mars kl. 19.00
17 mars kl. 13.30-16
17 mars kl. 14-16
18 mars kl. 14-16
22 mar kl. 10.30
25 mar kl. 18.30
31 mars kl. 13.30-16
6 april kl. 19.00

Fotbollskul i Ö Karups idr.hall
Röda korset arbetsgruppen träffas
Styrelsemöte byalaget
Fotbollskul i Ö Karups idr.hall
Årsmöte bygdegårdsföreningen
Fotbollskul i Ö Karups idr.hall
Årsmöte hembygdsföreningen
Röda korset arbetsgruppen träffas
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Röda korset daglediga och RK gruppen
Fotbollskul i Ö Karups idr.hall
Årsmöte byalaget i hembygdsgården
Röda korset arbetsgruppen träffas
Styrelsemöte hembygdsföreningen
Bridge i Bygdegården
Torsdagar kl. 18.30 hcp. Välkomna både
gamla och nya spelare!
www.svenskbridge.se/hasslovs-bk

HASSLÖVS BYALAG FIRAR 40 ÅR!
År 1980 startade Hasslövs byalag och i år firar vi alltså 40 årsjubileum! Det ska vi fira och vi har gjort upp ett
jubileumsprogram för att fira, så boka in följande datum:
Söndagen den 3 maj – vandring till Hälleforsen med Jörgen Nilsson som guide. Samling kl. 14.00 vid hembygdsgården där skolans buss och chaufför kör för oss upp till starten vid stigen in till Hälleforsen. Ta med fikakorg och
filt att sitta på.
Söndagen den 17 maj – vandring i Osbecks bokskog med Jörgen Nilsson som guide. Samling kl. 13.00 vid
parkeringen. Ta med fikakorg och/eller något att grilla och filt att sitta på.
Båda vandringarna med information om platsernas historia tar ca 2 timmar. Beroende på hur "rörliga", snabba
och frågvisa vi är.
Fredagen den 12 juni – grillkväll i hembygdsgården med tipspromenad om Byalaget genom åren. Vi bjuder på
kaffe och tårta.
Fredagen den 14 augusti – grillkväll i hembygdsgården med spännande lotteri bland medlemmarna i byalaget, så
passa på att betala in medlemsavgiften i god tid. Vi bjuder även på kaffe och tårta.
Mer information om vad vi gjort i Byalaget under 40 år kommer i nästa byablad!

HASSLÖVSTRÄFFEN
Hasslövsträffen
i hembygds2
gården. Nästa träff är tisdagen
den 17 mars kl. 14.00-16.00, då kommer Kristian Nilsson,
Laholms kommunpolis och informerar om säkerhet. Kaffe
serveras till självkostnadspris. För mer information kontakta
Laholms kommun, volontär frivillig, tel. 0430-266 85.

RÖDA KORSETS KOMMANDE VÅRPROGRAM
3/3 kl. 13.30-16.00 Arbetsgruppen
17/3 kl. 13.30-16.00 Arbetsgruppen
18/3 kl. 14.00-16.00 Daglediga o RK gruppen
31/3 kl. 13.30-16.00 Arbetsgruppen
8/4 Daglediga o RK gruppen utflykt med avslutning,
28/4 Arbetsgruppen utflykt med avslutning

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.

INSPIRATIONSHELG FÖR UNGA
Bygdegårdarnas Riksförbund inbjuder till inspirations-helg för
unga 13-30 år. Är du intresserad så säg till oss senast på
årsmötet den 9 mars. Se inbjudan på baksidan av byabladet.

SITTER
´å DU ENSAM OCH JOBBAR I DITT FÖRETAG?
Och tycker det kunde vara kul med någon gemenskap tillsammans med andra som också sitter själv? Kanske
lunchkamrater? Är det någon som är intresserad av att t ex
hyra en kontorsplats på t ex ett kontorshotell om det skulle
gå att ordna? Folke Hantoft, LRF har lyft idén då många egna
företagare sitter själva hemma på kammaren och jobbar och
som saknar gemenskapen med arbetskamrater. Är någon
intresserad så hör av er på byalagets mail, ange gärna vad
det är du vill ha, t ex att hyra ett kontor en gg/månad eller
vecka eller något mer.
VIKTIG INFORMATION – HJÄRTSTARTARE PÅ PLATS I TORP
Nu finns det en hjärtstartare på Balans AB i Torp. Den finns
att tillgå vardagar måndag-fredag kl. 07.30-16.30.
Kan vara nog så bra att veta!

ANNONS
KURS I MINDFULNESS
Vad är Mindfulness? Mindfulness är en vardagsträning att
vara mer närvarande i nuet och ett sätt att hantera stress
och smärta. Varför ska jag boka?
* du får bättre fokus
* du blir medveten om dina tankar och känslor
* med hjälp av olika verktyg hittar du din inre kärna, den du
är
* du blir trevligare att umgås med
* din kropp blir mer avslappnad
* spänningar och smärta släpper
* du njuter mer av livet
* livshjulet saktar ner
* nervsystemet stillas
* du blir lugnare och mer harmonisk
Denna kurs är upplevelsebaserad och bygger på att lära
genom att göra, "learning by doing". Du behöver vara med
på alla fem träffar, för att få ut maximalt av kursen. Vi
träffas i liten grupp. Fem söndagar med start den 8 mars
Två timmar per gång 09.30-11.30
Tillfällen: 8/3, 22/3, 5/4, 12/4 och 3/5
Varmt välkommen med din bokning www.bokadirekt.se @
AnQi - Harmony house
Anki Lundkvist
Hallandsås Vråkärr 237, Laholm
- Ett vingslag från Hasslöv Frågor:
Maila: anqiharmonyhouse@gmail.com
Ring: 070-3033264

HASSLÖVS IS LOPPISAR 2020
Då var det dags att planera in årets loppisar i kalendern!
Söndagarna den 26 april, 26 juli och 18 oktober är det dags,
mellan kl. 11-14.
PANTAMERA FÖRENINGSKAMPEN
Och i Hasslövs IS deltagande i Pantameras Föreningskampen
blev det till slut 2019 äntligen en topplacering, delad 1:a med
Glommens IF!! Detta gav Hasslövs IS en summa på 15.000 kr.
Så var snälla och fortsätt att ställa kassar och säckar vid LarsInges eller Hasses garageportar, för naturligtvis fortsätter
kampen med att få bort burkar från naturen och återvinna
dessa istället på ett bra sätt samt stötta föreningarna i Sverige.
och då främst Hasslövs IS.
Hasse Carlsson & Lars-Inge Alm
NYA GRANNAR ELLER KANSKE TILLSKOTT I FAMILJEN?
Byalaget vill gärna hälsa alla välkomna till byn och även
gratulera när det skett en tillökning i familjen. Så vi tar gärna
emot tips på nyinflyttade eller nyfödda i vår by. Lägg ett mail
till vår epost hasslovsbyalag@gmail.com eller ring till någon i
styrelsen.

OMSORG HALLANDSÅS
Tele:

070 147 3117
Marie och Camilla

Hasslövs församling, Höks pastorat
Söndagen den 8 mars kl. 10.00

Gudstjänst

Tisdagen den 24 mars kl. 12.00

Sopplunch

Välkomna på sopplunch i församlingshemmet. Vi äter hemlagad soppa
med tillbehör, kring fint dukat bord. Kostnad 50 kr. Överskottet går
oavkortat till välgörande ändamål.

