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

www.hasslov.se

Det här händer i januari 2014….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
7 jan kl. 18.00
13 jan kl. 19.00
13 jan kl. 19.00
31 jan kl. 18.30

Skolan styrelsemöte
Byalaget styrelsemöte
Hembygdsföreningen styrelsemöte
Byasjapp!!

Nu finns även vi på facebook!
Gå in och gilla Hasslövs byalag redan idag!
Bridge i Bygdegården
Onsdagar kl. 19.00
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns
Välkomna både gamla och nya spelare!

Byasjapp!!

Äntligen dags igen för byasjapp i bygdegården. Fredagen 31 januari öppet mellan kl. 18.3022.30 Inträde: 20 kr för de stora och 10 kr för de små.
Enklare förtäring finns att köpa som vanligt och så blir det qiuzz!
Anmälan via telefon eller sms till: Lisa på tel 26227 el 0708-26222 Pia 0708-265327
Som vanligt måste anmälan göras men är inte bindande!
Nyinflyttade till vår by – passa på och kom, ta barnen med och möt nya människor för nya
bekantskaper!
Välkomna hälsar bygdegårdsföreningen

Dags att börja träna för 2014 års lopp!
Den 17 maj nästa år kommer vi att anordna Hasslövs
loppet! Det kommer vara en bana på 5 km där man kan
springa, gå eller gå stavgång! Det kommer bli en rolig
aktivitet med även mindre lopp som passar barnen! Mer
information kommer senare!
Byalaget
Grattis till babyn
Säger vi till Jenny och Nicolas
Friström på Rundvägen som fått
en liten pojke och till Marléne
Sebelius och Dick Johansson,
Våxtorpsvägen som också fått en
liten pojke.
Tomten i skogen!
Byalagets återkommande sista evenemang för året var
som vanligt att ordna så att alla barn fick träffa tomten i
skogen strax före jul.
I är var det trettioandra gången som vi ordnade den
traditionella möjligheten att träffa tomten. Många av de
´å
små barn som var med vid starten kommer nu tillbaka
med sina små barn. De fick alla möjlighet att träffa tomten
och lämna sina önskelistor.
Det ar lite regntungt i luften, men plusgrader och vi
räknade till uppemot 130 personer som vi hoppas alla fick
en trevlig stund i skogen vid de härligt värmande brasorna
och lite varm glögg att dricka.
Vi i Byalagets styrelse är glada för att det arbete vi lägger
ner ibland ger så mycket glädje tillbaka!
Tack till tomten som tog sig tid att komma!

Gatubelysningen på Brante Källa vägen
Bo och Rose-Marie i byalagets styrelse har fört en kamp
mot kommunen som bestämt att ta bort gatubelysningen
upp till Brante Källa av besparingsskäl. Efter att Bo stoppat
jobbet med att ta bort stolparna och några telefonsamtal
till rätt personer fick vi faktiskt löfte att belysningen skulle
vara kvar. Den är inte tänd ännu så man ska kanske inte
ropa hej än…..men vi vill ju att den ska vara kvar, speciellt
i dessa tider med många inbrott i vår kommun och efter
polisens rekommendationer på att satsa på mer belysning
runt hus och hem, undrar man hur de styrande
tänker………!!

Nu är det snart dags för årsmöte i Byalaget
Och därmed vill vi påminna alla i styrelsen på att fundera
på om man vill sitta kvar ett år till eller man vill avgå och
gärna om ni som bor i byn har förslag på styrelsemedlemmar i så fall.
Vi brukar ha årsmöte i mars månad.
Känner du själv att du skulle vilja delta i vårt arbete för
byn, så hör av dej till någon i styrelsen. Är du nyinflyttad?
Då har du kanske tankar och idéer som vi kan ha nytta av!
Hör av dej - du hittar våra namn och telefonnummer på
baksidan av detta blad.

Fullt upp på skolan till våren, allt från föräldraträffpunkt
till loppis.
Först och främst vill vi från skolan tacka alla som hjälpte till
med luciafirandet och auktionen i bygdegården och att vi
fick äran att ta över traditionen! Barnen från skolan sjöng så
fint och jobbade på flitigt för att få in pengar till skolgården,
sponsorerna delade generöst med sig av varor och fina
hantverk, Tommy Kullenberg var som vanligt en lysande
auktionsförrättare och publiken kom och lyssnade och
budade under kvällen. Tack alla!
Under våren kommer det att finnas en agenda om vad som
händer i skolan, framtagen av skolans
marknadsföringsgrupp. Information om händelserna
kommer efterhand men vi kan redan nu avslöja att den 17
januari blir det filmkväll på skolan, 14 februari
sportlovsdisco och 2 mars blir det stor loppis. Planera in
dagarna och när ni städar efter jul så samla gärna ihop de
ting ni inte längre behöver och skänk till skolans loppis.
Insamling sker dagen innan, 1 mars. Även fixardagarna
kommer med på agendan och vi ser gärna att fler vill hjälpa
till som kanske inte har barn på skolan men som gärna
tycker om att kanske hålla i en pensel, rensa i rabatter eller
helt enkelt vill ha något att göra. Vi vill gärna involvera byn
mer i skolans värld.
Vi har startat upp en facebook-sida där vi kontinuerligt
informerar om vad som kommer att ske och kanske även
vad som har varit. Gå in och gilla!
www.facebook.com/hasslovsbygdeskola
Sist men inte minst vill vi välkomna alla föräldrar med barn
0-6 år till föräldraträffpunkt varje torsdag kl 9-11 på skolan i
fritids lokaler med början 9 januari . Fika kommer att finnas
för en tjuga/vuxen.
Välkomna till vårens alla
aktiviteter!
Vid pennan /
Maria Dahlman
ordförande Hasslövs Skola ideell förening
Påminnelse om vår SMS-grupp Hasslöv
Antalet deltagare i vår sms-grupp ökar ständigt. Ju fler vi är
desto fler ögon och öron håller koll på buset. Ni rekommenderas att gå med i denna grupp, man får information snabbt
jämfört med e-post. Oavsett var man bor i Hasslövstrakten
kan man vara med. Det är inte knutet till Grannsamverkansområdena. Skicka SMS till Rose-Marie eller e-post
till Byalaget för att anmäla dig. Du får ett nummer att skicka
till och alla sms går ut till alla medlemmar i gruppen. Bry dig
inte om att det är olika avsändarnummer på de sms du får.
Det beror på att avsändarna har olika operatörer. Du skickar
alltid till det nummer du får när du blir registrerad. Tänk på
att ditt sms går till alla i gruppen och svara inte tack, o.k.
osv. utan endast relevant info. Du kan inte heller lämna ditt
nummer till andra. Det fungerar inte, man måste vara
registrerad och godkänd.
Byalaget genom Rose-Marie

Predikoturer för Hasslöv-Våxtorps församling
1 jan kl. 16.00
5 jan kl. 11.00
6 jan kl. 16.00
6 jan kl. 18.00
12 jan kl. 11.00
19 jan kl. 09.30
19 jan kl. 11.00
21 jan kl. 12.00
26 jan kl. 09.30
28 jan kl. 12.00

Mässa Ränneslövs kyrka- Sammanlyst mässa för hela nya Höks pastorat
Gudstjänst, Våxtorps kyrka
Gudstjänst, Våxtorps kyrka
Gudstjänst, Hasslövs kyrka
Mässa, Hasslövs kyrka
Gudstjänst, Hasslövs kyrka
Mässa, Våxtorps kyrka
Sopplunch med andakt, Våxtorps församlingshem
Gudstjänst, Våxtorps kyrka
Sopplunch med andakt, Hasslövs församlingshem

Varmt 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:
Rose-Marie Gustavsson, ordförande
Ameli Karlsson, vice ordförande
Eva Hall, sekreterare
Eva-Lott Uhlin, kassör
Thomas Nilsson
Jeanette Särnholm
Bo Bertilsson
Magdalena Carlsson

tel. 261 82, 0705-826182
tel. 232 72
tel. 263 41, 070-6296341
tel. 260 02
tel. 139 07
tel. 070-2022197
tel. 26104
tel. 0708-640175

Medlemsavgiften 100 kr betalas in på bg nummer 689-6948 eller till
någon i styrelsen. För hushåll utanför Hasslöv är medlemsavgiften
150 kr. För utombys som vill ha bladet på e-post är det 100 kr i
medlemsavgift.

