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

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

7 oktober kl. 18.30
10 och 11 oktober kl. 11-13
13 oktober kl. 14-16
14 oktober kl. 18.00
17 och 18 oktober kl. 11-13
19 oktober kl. 19.00

Årsmöte Hasslövs skola ideell förening
Hasslövs IS loppis
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Byalagets styrelsemöte
Hasslövs IS loppis
Extra årsmöte Hasslövs bygdegårdsförening

9 november kl. 19.00

Styrelsemöte hembygdsföreningen.

GRATTIS TILL BABYN!
Felicia Nyman och Axel
2
Westermark, Flintarp,
som fått en liten pojke.
EXTRA ÅRSMÖTE HASSLÖVS BYGDEGÅRDSFÖRENING
Hasslövs Bygdegårdsförening har extra årsmöte för
ändring av stadgar den 19 oktober kl 19.00.
TRÄFFPUNKT HASSLÖV
Program och aktiviteter under hösten 2020 kommer att
anpassas utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten m fl. Föreläsningar och informationstillfällen
´å 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 epost. 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.
Nästa träff i hembygdsgården är den 13 oktober
kl. 14-16
ETT STORT TACK
till deltagarna på årets Cykelfest!
Det blev ett annorlunda år med lite annat tänk, ändring
på rundor och antal gäster in i det sista.
Tack för att ni hjälper oss att fixa detta och tack för en
god och trevlig kväll!
Vi hälsar både rutinerade och nya deltagare välkomna
nästa år!
Jenny & Ameli

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!

HÖSTENS LOPPMARKNAD
Hasslövs IS loppmarknader i Hovgårdens stall, Flintarp
blir vid två helger i oktober:
Lördagen den 10 oktober och söndagen den 11 oktober
mellan kl. 11-13 samt lördagen den 17 oktober och
söndagen den 18 oktober mellan
kl. 11-13. Välkomna! Vi följer de ”Corona-regler” som
finns.
ÅRSMÖTE HASSLÖVS SKOLA IDEELL FÖRENING
Årsmöte för Hasslövs skola ideell förening är planerat till
7/10 kl 18.30 i skolans lokaler. Alla medlemmar hälsas
välkomna.
På grund av rådande pandemi vill vi anpassa lokalen efter
hur många personer som kommer, vi vill därför gärna att
ni som vill komma anmäler er innan. Maila eller
ring/sms:a Johanna på vivljunga@hotmail.com eller
0708-936620.
INFO FRÅN SKOLAN
Nu är skolan igång för fullt med allt vad det innebär.
Läxläsning, aktiviteter, nya och gamla kompisar.
Vår nya lärare i förskoleklassen är en duktig orienterare
så hon tog åk 4-6 och åkte till Hjärnarp för att orientera.
Det här tyckte barnen både var läskigt och roligt. Att
hitta med hjälp av karta och kompass är inte alltid så
enkelt, men nyttigt.
Våra förskolebarn fick prova på att släcka en brand när
Räddningstjänsten var hos oss på skolan tidigare i höst.
Vi hade t o m en tillförordnad brandchef för dagen som
fick tuta i brandbilen. Framåt kommer eleverna att
besöka en av våra lokala sevärdheter, Lugnarohögen.
På hösten brukar skolan ordna ett öppet hus och senare
även julauktion. Vi vet i nuläget inte hur vi kommer att
kunna genomföra dessa aktiviteter med tanke på
Coronarestriktioner, men vi hoppas på att kunna göra
någon variant av dem i alla fall.
Heléne Hillarp, ordförande
FÖRÄLDRATRÄFFPUNKT
Även i höst fortsätter vi att träffas på ett anpassat sätt
utomhus.
Vi träffas vid stora lekplatsen från kl 8:30 på måndagar.
Träffen riktar sig till föräldrar som är hemma med sina
barn som vill träffas och prata och leka en stund. Medtag
gärna egen fika.
Hör av er om ni undrar över något! Hoppas att vi ses!
Johanna Oskarsson. 0708-936620

Hasslövs församling, Höks pastorat
11 oktober kl. 18.00

Tacksägelsedagen, skördegudstjänst,
Kyrkokören medverkar.

18 oktober kl. 14.00

Gudstjänst

30 oktober kl. 10-16

”Öppen kyrka” – välkommen in för
gemenskap, samtal eller en stunds
stillhet.

31 oktober kl. 10.00

Alla helgons dag, mässa

1 november kl. 16.00

Minnesgudstjänst, kyrkokören medverkar

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 20202021:
Ameli Karlsson
Jenny Friström
Ordförande, tel. 232 72, 073-0346867 Vice ordförande, tel. 070-9498944
Eva Hall
Sekreterare, tel. 070-6296341

Eva-Lott Uhlin
Kassör, tel. 070-6366002

Bo Bertilsson
Ledamot, tel. 26104

Nicolas Friström
Ledamot, tel. 070-6247543

Iréne Jonsson
Ledamot, tel. 0706-99 89 21
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.

