Byabladet!
Information till medlemmar i Hasslöv

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

Det här händer i maj 2020….

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

3 maj kl. 10-11
3 maj kl. 16.00
5 maj kl. 18.30
10 maj kl. 10-11
10 maj kl. 16.00
17 maj kl. 10-11
17 maj kl. 16.00
18 maj kl. 19.00
19 maj kl. 14-16
24 maj kl. 10-11
24 maj kl. 16.00
31 maj kl. 10-11
31 maj kl. 16.00

Tipspromenad start vid Brante Källa
Träningspass vid utegymmet IP
Styrelsemöte byalaget
Tipspromenad start vid Brante Källa
Träningspass vid utegymmet IP
Tipspromenad start vid Brante Källa
Träningspass vid utegymmet IP
Extra årsmöte bygdegårdsföreningen
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Tipspromenad start vid Brante Källa
Träningspass vid utegymmet IP
Tipspromenad start vid Brante Källa
Träningspass vid utegymmet IP

2 juni kl. 18.00
8 juni kl. 19.00

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

OBS! OBS! - INSTÄLLDA EVENEMANG PGA COVID-19
Hembygdsföreningen ställer in valborgsmässofirandet den 30 april på Gullhöjden.
Byalaget ställer in vandringen vid Hälleforsen den 3 maj och vandringen i Osbecks bokskogar
den 17 maj. Förhoppningen är att vi kan ha vandringarna till hösten istället.

OMSORG HALLANDSÅS
Tele:

070 147 3117
Marie och Camilla

HASSLÖVSTRÄFFEN
Hasslövsträffen
i hembygds2
gården. Nästa träff är tisdagen
den 19 maj kl. 14.00-16.00, kom och tyck till ,
uppföljning av träffpunkten och önskemål om framtida
program. Kaffe serveras till självkostnadspris. För mer
information kontakta Laholms kommun, volontär
frivillig, tel. 0430-266 85.
PS! Byalaget har inte när byabladet trycks fått
information om att denna träff är inställd eller inte.
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 ´å
2020) Kontaktperson: Vera Christensson, tel. 0430263 80.
HEMBYGDSFÖRENINGEN TIPSPROMENAD MM
Nu startar hembygdsföreningens populära tipspromenader i vår vackra bokskog. Varje söndag i maj, juni och
juli med start den 3 maj klockan 10.00 - 11.00. Start vid
Brante Källa. Vi ber alla som vill gå en promenad att
hålla avståndet till varandra vid start och mål!
Midsommarfirandet den 19 juni får vi återkomma i
nästa byablad p.g.a. rådande omständigheter.
VISNING AV UTOMHUSGYMMET IDROTTSPLATSEN
Mikael Alm, personlig tränare och gruppträningsinstruktör, kör cirkelträning i utegymmet söndagarna i
maj kl. 16.00. Träningen är uppbyggd som cirkelträning
med fokus på styrka, uthållighet och rörlighet och
passar både den som är ny till träning och den mer
erfarne. Ingen förbokning krävs och passet betalas på
plats 50 kr via swish. Varmt välkomna!
BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN EXTRA ÅRSMÖTE
Bygdegårdsföreningen har extra årsmöte den 18 maj
kl. 19.00 för att ändra i stadgarna.
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:
Fredagen den 12 juni – grillkväll i hembygdsgården
med tipspromenad om Byalaget genom åren. Vi bjuder
på kaffe och tårta. Ev. ställs denna också in och tas till
hösten, men vi återkommer i juni-juli bladet med
besked.
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.

VARNING FÖR HÖG HASTIGHET…
Byalaget tänkte hyra en hastighetsvarningsskylt och
placera ut denna vid väg 115 mitt i byn, t ex nära
övergångsstället pga de höga hastigheterna genom byn.
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.
INFORMATION FRÅN SKOLANS VÄRLD
På skolan är det annorlunda tider, precis som på så
många andra ställen. De nationella proven blev inställda,
men vi har ändå gjort dem som träning. Många av barnen har ju sett fram emot dem, kanske med skräckblandad
förtjusning men ändå. Det är ju trots allt ett bra sätt att
kolla av hur vi ligger till kunskapsmässigt.
De mindre barnen fortsätter sina utedagar i skogen på
åsen. En gång i månaden går de till sina förutbestämda
områden för att se vad som hänt sen sist. Har någon
blomma kommit upp eller har kanske träden slagit ut.
Detta är mycket uppskattat och lärorikt för barnen. Tänk
vilka möjligheter Hasslövsbarnen har med naturen så
nära inpå.
Vi börjar så smått planera inför skolavslutningen. En
avslutning som kommer bli lite annorlunda i dessa tider
där vi inte ska träffas i stora folksamlingar. Vi får se vad
det blir av det till slut. Men nog blir det sommarlov
iallafall så småningom.
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 3 maj kl. 10.00
Lör 16 maj kl. 14.00
Tor 21 maj kl. 14.00
Sön 24 maj kl. 10.30
Sön 31 maj kl. 14.00

Gudstjänst
Högmässa med konfirmation
Obs Ränneslövs kyrka
Friluftsgudstjänst sammanlyst
till Ysby. Kyrkokörerna
Friluftsgudstjänst vid hembygdsgården. Kyrkokören. Kaffeservering.
Familjegudstjänst. Avslutning för
Barngrupperna. Korvgrillning.

Vid bladets tryckning anges inte på Höks pastorats hemsida om ev inställda gudstjänster mm.

LITE KORT OM BYALAGETS HISTORIA – HUR DET BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN…..
”Kulturrevolutionen i Hasslöv” började med att källaren i bygdegården, som inrymde byns bibliotek, blev översvämmad
en regnig höst 1981. Böckerna behövde flyttas och eftersom vi hade en lokal ledig på Balans, Torp, erbjöd vi kulturnämnden att få använda den tills Balans skulle bygga om. Kulturnämnden flyttade dit alla böcker osorterade i lådor. Vår
bibliotekarie Ann-Christine Nilsson, höll på att sortera en lång tid, innan det kunde öppnas för utlåning.
Efter en tid skulle lokalerna i Balans byggas om och vi behövde flytta bibliotekets böcker igen.
Vi fick lov av kommunstyrelsens ordförande i kommunen att byalaget fick använda halva posthuset, där idag Irénes
keramik finns (i andra delen var Frisörstugan inrymd).
Kulturnämnden hade dock en annan bestämd uppfattning. Biblioteket i Hasslöv skulle avvecklas och det skulle ersättas
med en bokbuss. Det ville inte vi i byalaget och I byn. Vi samlades en mörk kväll, hela styrelsen i byalaget och Thore
Johansson med sin traktor och även Urbans Mitsubishibuss. Allt skulle flyttas och göras klart för uthyrning i postlokalen.
Det tog oss 57 minuter att få allt på plats i posthuset. Och dagen efter meddela vi Kulturnämnden att det var klart för att
låna ut böcker igen.
Det blev inte populärt hos Kulturnämnden det vi gjort och det blev mängder av tidningsskriverier om det i hela Sverige.
En tidning i Göteborg hade som rubrik ”Kulturrevolutionen i Hasslöv”.
Text av Urban Carlsson, lite förkortad version, ur Hasslövsboken ”Folket och historien”
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 detta byablad bifogas 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.

