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

Det här händer i april 2020….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen och kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
2 april kl. 17.30
5 april kl. 16.00
6 april kl. 19.00
7 april kl. 18.00
8 april kl. 17.30
8 april
21 april kl. 14-16
26 april kl. 11-14
28 april
30 april kl. 19.00
18 maj kl. 19.00

Mikael Alm träningspass på utegymmet
Mikael Alm träningspass på utegymmet
Styrelsemöte hembygdsföreningen
Styrelsemöte byalaget
Mikael Alm träningspass på utegymmet
Röda korset daglediga och RK gruppen utflykt
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Hasslövs IS loppis
Röda korset arbetsgruppen utflykt
Valborgsmässofirande på Gullhöjden
Extra årsmöte bygdegårdsföreningen

Bridge i Bygdegården
Torsdagar kl. 18.30 hcp. Välkomna både
gamla och nya spelare!
www.svenskbridge.se/hasslovs-bk

VALBORGSMÄSSOFIRANDE 30 APRIL PÅ GULLHÖJDEN

Nu är det dags att fira in vårens ankomst med
hembygdsföreningens Valborgsmässsobål på
Gullhöjden den 30 april kl. 19.00, bålet tänds
kl. 19.30. Tyvärr får vi ha med en reservation att
vi ev får ställa in arrangemanget pga coronaviruset.
Våxtorps Brassband spelar glad vår musik,
lotterier med fina vinster. Vi hoppas en härlig vårkväll.

Välkomna hälsar hembygdsföreningen!

OMSORG HALLANDSÅS
Tele:

070 147 3117
Marie och Camilla

HASSLÖVSTRÄFFEN
Hasslövsträffen
i hembygds2
gården. Nästa träff är tisdagen
den 21 april kl. 14.00-16.00, då blir det hjärngympa med
klurigheter. Vi löser det tillsammans och har en trevlig
eftermiddag. Vi bjuder på påsktårta till kaffet. 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.

´å

BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN EXTRA ÅRSMÖTE
Bygdegårdsföreningen har extra årsmöte den 18 maj
kl. 19.00 för att ändra i stadgarna.
INFORMATION FRÅN SKOLAN
Första fixardagarna för året har genomförts på vår skola. Det
sågades grenar, flyttades vindskjul och gjordes vårfint. Till
och med solen visade sig. Tack till alla som hjälpte till på ett
eller annat sätt.
Åk 1-6 har varit på ishallen i Halmstad för att åka skridskor.
Efter det blev det korvgrillning och lek på Galgberget.
Eleverna på skolan har också sålt kakor för att samla in
pengar till någon framtida aktivitet. Vi hoppas ni fyllt era
skafferier till max med godsaker.
Nu hoppas vi våren startar på riktigt så vi kan vistas mycket
utomhus och springa ifrån allt vad virus och smittor är.
Ordförande Helene Hillarp
VISNING AV UTOMHUSGYMMET IDROTTSPLATSEN
Mikael Alm har träningspass med olika övningar på utegymmet vid idrottsplatsen följande dagar. Välkomna alla som
vill! Tor 2/4 kl. 17.30, sön 5/4 kl. 16.00, ons 8/4 kl. 17.30.
ÄNTLIGEN ÅTERINVIGNING AV LUGNAROHÖGEN
En stor del av renoveringen av Lugnarohögen är klar, därför
bjuder kommunen in till återinvigning den 27-28 juni. Även
om inte allt är klart, så är det verkligen trevligt att den nu
äntligen kan besökas igen! Så boka in helgen!
HASSLÖVS BYALAG FIRAR 40 ÅR! Planera in:
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. Kläder efter väder!
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.

RÖDA KORSETS KOMMANDE VÅRPROGRAM
8/4 Daglediga o RK gruppen utflykt med avslutning,
28/4 Arbetsgruppen utflykt med avslutning
HASSLÖVS IS LOPPIS DEN 26 APRIL
Som det ser ut när bladet trycks i slutet av mars, är det osäkert
om vi kan genomföra den planerade loppisen den 26 april pga
coronaviruset, med anledning av säkerheten för våra medhjälpare och våra kunder på loppisen. Vår förhoppning är att
de kommande av årets loppisar kan genomföras som planerat,
den 26 juli och 18 oktober mellan kl. 11-14.
PANTAMERA FÖRENINGSKAMPEN
Vill gärna förmedla pokalen för
vinnarna 2019, Hasslövs IS och
Glommens IF. 2020 fortsätter vi att
hjälpa miljön och vår förening, med
att ta emot burkar och som sagt
gärna svenska burkar också. Samla i
säckar och ställ vid våra garageportar, Hasse Carlsson och Lars-Inge Alm.
VARNING FÖR HÖG HASTIGHET
Hastigheten genom byn gör en rädd ibland – inte många
fordon som håller 40…. det är en skolväg för våra barn som de
måste passera för att komma till GC-vägen på andra sidan.
Byalaget tänkte hyra en hastighetsvarningsskylt och placera ut
denna vid väg 115 mitt i byn, t ex nära övergångsstället. Hyran
för en sådan skylt kostar en del och är det något företag eller
privatperson som vill vara med och sponsra hyran så tar vi
tacksamt emot det. Meddela någon i styrelsen eller via vår
mailadress.
TEATER I BYGDEGÅRDEN
Bygdegårdsföreningen bjuder in till teater i bygdegården.
”Hon är jag” - en hyllning till Lill-Babs.
En föreställning i Hasslövs bygdegård den 18/9-2020 kl 19. Pris
230kr och fika ingår. Ring eller maila om man vill köpa biljetter.
Mona Svensson 0705304585 monasvensson@hotmail.se

Hasslövs församling, Höks pastorat
Sön 5 april kl. 10.00

Familjegudstjänst. Kompisklubben
och Miniorerna medverkar, mingelfika i kyrkan.
Tor 9 april kl. 18.00
Skärtorsdagsmässa
Fre 10 april kl. 14.00 Långfredagsgudstjänst
Sön 12 april kl. 11.00 Gudstjänst, kyrkokören medverkar
Sön 19 april kl. 14.00 Mässa
Tis 21 april kl. 12.00 Sopplunch församlingshemmet
Sön 3 maj kl. 10.00
Gudstjänst
God soppa vid vackert dukade bord och trevlig gemenskap.
Pris 50 kr. Överskottet går oavkortat till vägörande ändamål

Välkomna!

LITE KORT OM BYALAGETS HISTORIA – HUR DET BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN…..
Utdrag ur Hasslövsboken, Urban Carlsson: I mars 1980 var det dags för folkomröstning om kärnkraften, vi som jobbade
som valförrättare den dagen började under dagen prata om hur byn skulle kunna få ett bättre inflytande i kommunen och
nådde då fram till att vi borde bilda ett byalag. Brev skickades ut till boende i hela Hasslöv där vi kallade till ett stormöte i
bygdegården. Mellan 60 och 70 personer dök upp och beslutat blev att vi bildade en interimstyrelse, som bestod av
Bernt-Olof Malmsten, Lena Abrahamsson, Uno Åkesson, Gertrud Carlsson, Erik Pettersson, Bertil Hansson och Urban
Carlsson. Vår uppgift var att driva frågor om Hasslövs utveckling och stötta föreningar i byn. Vi satsade på att ge ut ett
Byablad och det första numret kom ut i september 1980. Tryckningen skedde på en gammal stencilapparat som fanns hos
Urban på Balans. Det fungerade inte alltid så bra och det blev ibland tryckning långt ut på nätterna.
Det här var hur det startade, nästa gång berättar vi vidare om Byalaget och om ”Kulturrevolutionen i Hasslöv”……..

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
Eva Hall
Sekreterare, tel. 070-6296341
Bo Bertilsson
Ledamot, tel. 26104
Iréne Jonsson
Ledamot, tel. 0706-99 89 21

Jenny Friström
Vice ordförande, tel. 070-9498944
Eva-Lott Uhlin
Kassör, tel. 070-6366002
Nicolas Friström
Ledamot, tel. 070-6247543

OBS!! I nästa byablad i maj kommer vi att bifoga inbetalningskort för de som väljer det alternativet. I och med att du
betalar in medlemsavgift för 2020 kommer du att vara med i vårt fina lotteri, detta oavsett om du betalar via någon i
styrelsen, swishar eller betalar in till bankgirot. Vi drar vinnaren på grillkvällen fredagen den 15 augusti i
hembygdsgården.
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.

