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

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

9 november kl. 19.00
10 november kl. 14-16
11 november kl. 18.00

Styrelsemöte hembygdsföreningen
Träffpunkten i hembygdsgården
Styrelsemöte byalaget

19 december kl. 15-17

Tomten i skogen i hembygdsgården!

TRÄFFPUNKT HASSLÖV
Program2och 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
´å
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.
Nästa träff i hembygdsgården är den 10
november kl. 14-16.
”GALENSKAPER I HASSLÖV”
Några rader från Camilla och Johan:
”Tänkte att ni kanske ville skriva i byabladet om
vad vi gjorde hemma hos oss Johan ”rörmokare”
och Camilla nu i lördags 3/10, vi hade vad vi kallade
”Galenskaper i Hasslöv” vilket innebar traktorpulling utanför vårt hus, på Ernst Anderssons åker.
Vi hade bestämt innan att allt överskott skulle
skänkas till något, denna gången fick Hasslövs
Hembygdsförening 2000kr. Hör av er om ni undrar
något :)”
Mvh Camilla och Johan
TACK!
Hasslövs hembygdsförening tackar Johan och
Camilla för bidraget som ska glädja de gamla i
Hasslöv, men på grund av Corona får vi vänta till
ett lämpligare tillfälle.
Styrelsen i Hasslövs hembygdsförening

VÄLKOMNA TILL BYN
Ros-Marie och Anders Andersson, Bingsgärde
Denise Iivonen Gustafsson och Ola Brandt,
Brantekällavägen 14
Daniel Lindblom, Börkered
Hör av er till oss om ni har någon inflyttad året
runt boende till granne som vi kan hälsa välkomna
och har vi glömt någon så påminn oss gärna!
TOMTEN I SKOGEN – CORONA ANPASSAD….
I år får vi köra med en litet annorlunda ”Tomten i
skogen” arrangemang pga av covid-19.
Vi träffas i hembygdsgården lördagen den 19
december mellan kl. 15-17 och vi följer de
rekommendationer för folksamlingar som finns vid
det tillfället. Tomten finns på plats i logen och
barnen kan lämna sina önskelistor som vanligt. Vi
släpper in ett visst antal åt gången i logen och så
ordnar vi kön utanför. Vi har biljettförsäljning för
godispåsarna och serverar glögg och pepparkakor
som vanligt, men på ett annat sätt bara.
Välkomna!
Styrelsen Hasslövs byalag
LUGNAROHÖGEN 2020
Sommarens besöksantal i Lugnarohögen blev ca
3 000 besökande, vilket kommunen är mycket
nöjda med och det är vi väl i byn också! Har du inte
besökt högen, så får du nya chanser till nästa år.

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
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 församling, Höks pastorat
Enligt församlingsbladet:
1 november kl. 16.00

Minnesgudstjänst, kyrkokören medverkar

8 november kl. 10.00

Gudstjänst

Välkomna till vår kyrka!

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.

Välkommen som medlem!

