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

Det här händer i september 2020….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
4-6 september

Konstrundan i Halland

5 september

Cykelfest

8 september kl. 14 -16

Träffpunkt Hasslöv i
Hembygdsgården

10 september kl. 18.00 Byalagets styrelsemöte
14 september kl. 19.00 Hembygdsföreningen
styrelsemöte

TRÄFFPUNKT HASSLÖV
Aktiviteter anpassade till Coronasituationen
Program och aktiviteter under hösten 2020 kommer att anpassas utifrån rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten m fl. Föreläsningar och informationstillfällen avvaktar vi med tillsvidare.
Träffpunkternas aktiviteter under denna tid anpassas utifrån det aktuella läget. Formerna för
träffar och samtal uppdateras efter hand. I tider där vi inte kan vara fysiskt tillsammans ökar vårt
behov av att känna gemenskap. Det kan finnas möjligheter till olika former av digitala träffar.
Även vissa utomhusaktiviteter kommer att finnas i utbudet.Vi kan löpande tipsa om aktuella
aktiviteter, digitala föreläsningar/underhållning, meddela om du vill vara med på sändlista för att
få information via e-post. Tveka inte att höra av dig med just dina behov och funderingar.
Telefon: 0430-266 85 eller e-post: volontar.frivillig@laholm.se
Drop-in: Nu i Coronatider, välkommen till träffpunkten för en pratstund. Som läget är just nu blir
det framförallt utomhusaktiviteter, vid aktiviteter inomhus måste antal besökare anpassas
efterlokalens storlek.

OMSORG HALLANDSÅS
Tele:

070 147 3117
Marie och Camilla

HASSLÖVSLOPPET
Tack alla
2 ni tappra barn och vuxna som
trotsade högsommarvärmen och deltog i
Hasslövsloppet.
Ni var grymma allihopa!
Byalaget hälsar alla välkomna nästa år igen!
INFORMATION FRÅN HASSLÖVS SKOLA
Nu är skolan i full gång och vi har en
fullspäckad höst framför oss. Under
sommaren har vi rivit och forslat bort
´å
borgen som stod på skolgården. En gammal
kär plats att leka på, men tyvärr fick den
alldeles för många anmärkningar på
senaste besiktningen så vi såg ingen annan
utväg än att ta bort den. Eleverna har
fått möjlighet att önska vad de vill ersätta
den med. De har ju under flera år sparat
ihop pengar genom luciaauktion, försäljning
av kakor och kläder så nu ska det bara
beslutas, beställas och monteras upp något
nytt. Ska bli spännande att se vad som
framkommer på önskelistan.
När vi ändå nämner luciaauktionen vill vi
redan nu uppmana att ta kontakt med
Johanna Oskarsson på
vivljunga@hotmail.com om ni vill skänka
något till auktionen, fikat eller kanske vill
hjälpa till att rodda kvällen.
Under hösten kommer vi att arrangera ett
öppet hus på skolan. Vi återkommer med
datum längre fram.
Årsmöte för Hasslövs skola ideell förening
är planerat till 7/10 kl 18.30 i skolans
lokaler. Alla medlemmar hälsas välkomna.
Heléne Hillarp, ordförande

PANTA MERA!

Glöm inte vår insamling av
pantburkar/flaskor vid återvinningsstationen
i den blå tunnan eller spara hemma i kassar
eller sopsäckar och hör sedan av er till oss så
hämtar vi eller lämna direkt till Lars-Inge
eller Hasse C eller ställ vid våra garageportar.
Tack för att ni stöttar Hasslövs IS!

HASSLÖVS IS LOPPIS
Föreningen ber att få återkomma i
oktoberbladet gällande loppis den 18
oktober.
SYDHALLANDS SKYTTEGILLE
Välkomna att prova på att skjuta luftgevär
hos Sydhallands skyttegille. Start v 39 den 22
September, sedan tisdagar och torsdagar kl.
18-20.
Alla hjärtligt välkomna
KONSTRUNDAN I HALLAND
Den 4-6 september anordnas Konstrundan i
Halland.
Här har man möjlighet att se konstnärernas
alster runt om i Halland samt delta i deras
lotteri.
I Hasslöv har vi två konstnärer som
medverkar, det är Iréne Jonsson – Keramik
och Joel Lundberg Glas.
Gå gärna in på hemsidan
www.konstrundanihalland.se för mer
information.

Hasslövs församling, Höks pastorat

Den 18 augusti fanns ingen information om gudtjänster m.m. för
september på Höks pastorats hemsida för Hasslövs församlig.
Gå gärna in på www.svenskakyrkan.se/hoks-pastorat för att se
kommande gudtjänster m.m.

