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

Det här händer i april 2014….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
1 april kl. 14.00
1 april kl. 18.00
3 april kl. 07.40
4 april kl. 18.00
7 april kl. 19.00
9 april kl. 14.00
11 april kl. 18.45
11 april kl. 18.00
15 april kl. 14.00
16 april kl. 14.00
21 april kl. 17.00
23 april kl. 14.00
25 april kl. 19.00
30 april kl. 19.30

Hasslövs-träffen i hembygdsgården
Styrelsemöte skolan
SPF – resa Vrigstad
After work på Bella Notte, Tjuvhult
Styrelsemöte hembygdsföreningen
Röda korset anhöriggruppen träffas
Hasslöv/Skottorp – Knäreds IK
After work på Bella Notte, Tjuvhult
Hasslövs-träffen i hembygdsgården
Röda korset daglediga träffas
HaSko/Våxtorp – Hyltebruks IF
SPF medlemsträff Skoskumsgården
Hasslövs IS – Skottorps IF
Valborgsmässofirande Gullhöjden

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!

Glad Påsk!
HEMBYGDSFÖRENINGENS VALBORGSMÄSSOFIRANDE
Nu är det äntligen åter dags igen att fira vårens ankomst med hembygdsföreningens
valborgsmässobål på Gullhöjden den 30 april kl. 19.00, bålet tänds kl.19.30.
Våxtorps brassband spelar glad vårmusik och det finns varm korv att köpa och lotterier med
fina vinster. Ta med filt och kaffekorg, gör långa grillpinnar och grilla korv när det blivit glöd
av brasan. Vi hoppas på en vacker vårkväll!
Välkomna hälsar hembygdsföreningen

HASSLÖVSLOPPET 17 MAJ!!
Glöm inte att anmäla er till hasslövsloppet den 17 maj!
En runda på 5 km runt byn.
Det kommer bli mindre runda för barn också så anmäl er
nu till magdalena.e.carlsson@gmail.com.
HASSLÖVS BYALAGS ÅRSMÖTE
Årsmötet hölls den 10 mars i bygdegården.
Styrelse 2014 blev:
Rose-Marie Gustavsson, ordförande, Eva-Lott Uhlin, Eva
Hall, Thomas Nilsson, Jeanette Särnholm, Ameli Karlsson,
Bo Bertilsson och Magdalena Carlsson.
Som revisorer omvaldes Stig Malm och Kuno Johansson.
Som ersättare revisorerna omvaldes Kjell-Ove Månsson
och Paul Hall. Medlemsavgiften är oförändrad 100 kr per
hushåll i byn och de som vill ha bladet per epost. Utombys
betalar 150 kr i medlemsavgift för porto. Vad vi mer tog
upp på årsmötet finns att läsa på vår webbplats:
www.hasslov.se.
Med detta byablad finns inbetalningskort för medlemsavgiften 2014. Knappt hälften av våra 283 hushåll i byn
betalar in medlemsavgiften i Byalaget. Det är tack vare
denna medlemsavgift som vi kan betala för papper, tryckning och avgift till posten för Byabladet. Att ha ett
´å
informationsblad som kommer ut till alla hushåll varje
månad är en service som ingen annan by har – var rädda
om den!
Hasslövs byalag
TIPSPROMENADER I VÅR VACKRA BOKSKOG!
Ta en promenad när bokskogen är som vackrast, i maj
börjar hembygdsföreningens trevliga tipspromenader på
åsen. Varje söndag i maj-juni-juli med start den 4 maj
kl. 10-11.30. Start vid Brante Källa parkeringen.

AFTERWORK PÅ BELLA NOTTE!
Välkomna till en avkopplande afterwork med god mat och
dryck på vackert belägna Bella Notte i Tjuvhult.
För er som vill bada väntar ett skönt bad i den vedeldade
badtunnan. Dock gäller att man måste vara minst 5
personer.
Mat och dryck 100 kr/pers. I priset ingår mat, en öl alt. ett
glas vin. Alkoholfritt finns.
Bad 100 kr/person. Medtag mössa och handduk.
Afterwork är öppet mellan kl. 18-21 och vi erbjuder olika
tema följande fredagar:
4 april Grekisk afton
11 april Ungersk afton
Anmälan görs senast 2 dygn innan respektive fredag till
info@hotelbellanotte.se eller på tel. 0430-261 44.
Välkomna!
LUGNAROHÖGEN – senaste nytt
kommer nog inte att vara öppen i år heller. Det verkar
omöjligt att få till ett avtal med Riksantikvarieämbetet.
Man gör vad man kan från kommunen och vi i Byalaget
välkomnar alla idéer hur vi ska kunna påverka. Det har
talats om namninsamling för att få dem att förstå att
Lugnarohögen betyder mycket för oss som det enskilt
största besöksmålet i Laholms kommun.

TRÄFFPUNKT – HASSLÖVSTRÄFFEN
Träffpunkten är en plats för gemenskap. Till Träffpunkten
kan du komma och gå som du vill, det kostar ingenting.
På Hasslövsträffen kan du delta i aktiviteter, ta en fika till
självkostnadspris och få en stunds sällskap. Kom gärna med
förslag på teman och aktiviteter.
1 april kl. 14-16 ”Filosofi” samtal runt vardagliga händelser
med Lars-Göran Persson.
15 april kl. 14-16 Visning av smarta hjälpmedel med Mari
Ferdinandsson och information om syn/hörsel med
AnnaCarin Hedenström.
Frågor/kontakt tel. 266 85 eller volontar.frivillig@laholm.se
Välkomna!
HASSLÖVS IS MATCHER
Div 6 Södra Herrar
2014-04-16 kl 19:00 Genevad/Veinge IF - Hasslövs IS
2014-04-25 kl 19:00 Hasslövs IS – Skottorps IF
Klass 3 Södra Herrar
2014-04-11 kl. 18.45 Hasslöv/Skottorp – Knäreds IK
2014-04-21 kl. 19.00 Våxtorps BoIS – Hasslöv/Skottorp
2014-04-28 kl. 19.00 Ränneslövs GIF – Hasslöv/Skottorp
HaSko/Våxtorps BoIS matcher
2014-04-21 kl. 17.00 DFK HaSko/Våxtorp – Hyltebruks IF
2014.04-27 kl. 15.00 VGLT – DFK HaSko/Våxtorp
Välkomna att besöka Idrottsplatsen och se på bra fotboll!
VÅRFEST – DFK HaSko
HaSko bjuder in alla vänner till en riktig härlig festkväll.
Lördagen den 10 maj kl. 18.30 i bygdegården. Pris 230 kr
per person, i priset ingår buffé med kallskuret och en öl/en
cider/ett glas vin och dans till favoritbandet Sound Trip.
Ytterligare förfriskningar finns.
Anmälan senast den 26 april till Maria tel. 0702-315067
eller maria@dfkhasko.se alt. Eivi tel. 0731-403048 eller
eivi.karlberg@mellbystrand.nu eller gör en anmälan på
HaSko:s facebooksida. Betalning sker på festkvällen.
Välkomna!
HASSLÖVSBOKEN!
Vi har samlat ganska mycket material nu och det
framkommer vad vi saknar. Främst behöver vi bilder. Vi
scannar av dem och du får dem tillbaka i oskadat skick. Har
du bilder från Hovgårdens skidlift? Det måste finnas många
i album och lådor. Dessutom vill vi ha skolfoton.
Hembygdsföreningen vill ha alla i sitt arkiv, men vi är mest
intresserade av dem som inte är alltför gamla. Finns det
någon bild på gamla skolhuset mitt i byn och på gamla
ålderdomshemmet? När du ändå letar kanske du hittar
andra intressanta bilder. Även om vi inte behöver dem just
nu till boken så vill Hembygdsföreningen gärna ha dem i sitt
arkiv. Hör av dig till mig, Rose-Marie som scannar, eller till
någon i Hembygdsföreningens styrelse.
GRANNSAMVERKAN
Senaste nytt från Polisen i Närpolisområde Laholm kan du
läsa på vår hemsida: www.hasslov.se. Missa inte räddningstjänstens erbjudande om bl a HLR (hjärt-lung
räddning)!

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
2 april kl. 19.00 Fasteandakt, Våxtorps församlingshem
6 april kl. 11.00 Mässa, Hasslövs kyrka
8 april kl. 12.00 Sopplunch med andakt, Våxtorps församlingshem
9 april kl. 19.00 Fasteandakt, Hasslövs församlingshem
13 april kl. 09.30 Familjegudstjänst, Hasslövs kyrka, Dopänglar och
Barnbiblar delas ut
13 april kl. 11.00 Familjegudstjänst, Våxtorps kyrka, Barnkören,
Dopänglar och Barnbiblar delas ut
17 april kl. 18.00 Mässa, Hasslövs kyrka
17 april kl. 19.00 Mässa, Våxtorps kyrka
18 april kl. 11.00 Långfredagsgudstjänst, Våxtorps kyrka
18 april kl. 13.30 Korsvägsandakt, Hasslövs kyrka, Prästens skog, Hasslövs församlingshem, fika,
Konfirmander
20 april kl. 09.30 Gudstjänst, Våxtorps kyrka, Kyrkokören
20 april kl. 11.00 Gudstjänst, Hasslövs kyrka, Kyrkokören
21 april kl. 18.00 Musikgudstjänst, Våxtorps kyrka
27 april kl. 09.30 Gudstjänst, Våxtorps kyrka
27 april kl. 11.00 Gudstjänst, Hasslövs kyrka

Varmt välkomna till vår kyrka!

Information från SPF
Endagsresa till Vrigstad den 3 april. Avresa från Hasslöv kl 7:40.
Medlemsträff i Skoskumsgården den 23 april kl 14.00. Underhållning av Edvard
Johansson. Distriktssköterska från vårdcentralen i Laholm medverkar med
information om diabetes.
Tredagarsresa till Rügen den 9 – 11 maj. Anmäl Till Thorbiörn 21515.
Studiecirklar data och surfplatta på olika nivåer. Kontakta Rose-Marie!

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.

