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

Det här händer i juni-juli 2014….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
1 juni kl. 10.00
2 juni kl. 19.00
3 juni kl. 19.00
6 juni
6 juni
8 juni kl. 09.30
8 juni kl. 10.00
11 juni kl. 18.30
12 juni kl. 16.30
15 juni kl. 10.00
20 juni kl. 13.30
22 juni kl. 10.00
27 juni
28 juni kl. 11.00
29 juni kl. 11.00
29 juni kl. 11.00
5 juli kl. 09.00
6 juli kl. 10.00
7 juli kl. 19.00
13 juli kl. 10.00
14 juli kl. 19.00
20 juli kl. 10.00
23 juli kl. 11.30
27 juli kl. 10.00

Tipspromenad Brante källa
Styrelsemöte hembygdsföreningen
Konsert i Hasslövs kyrka
Nationaldag – flaggdag!
Våxtorps marknad
Styrelsemöte byalaget
Tipspromenad Brante källa
Vandring i Ekered, se artikel
Skolavslutning
Tipspromenad Brante källa
Midsommarfirande i hembygdsgården
Tipspromenad Brante källa
Teaterresa SPF
Loppis Hasslövs IS
Efterloppis Hasslövs IS
Tipspromenad Brante källa
Hantverksmarknad hembygdsgården
Tipspromenad Brante källa
Styrelsemöte hembygdsföreningen
Tipspromenad Brante källa
Allsångskväll hembygdsgården
Tipspromenad Brante källa
Sockenresa i Veinge SPF
Tipspromenad Brante källa

Boule på banan i Torp – välkomna
torsdagar kl. 14.30-16.30. Kontakt
Laila tel. 261 88.
Bridge i Bygdegården
Onsdagar kl. 19.00
Torsdagar kl. 18.30 hcp:
jourspelare finns
Välkomna både gamla och nya
spelare!

För 4:e året i rad anordnar byalaget och hembygdsföreningen en hantverksmarknad i hembygdsgården i Hasslöv lördagen den 5 juli. Marknaden pågår mellan kl. 09.00 – 16.00. Genuint hantverk
från vårt närområde, där våra lokala utställare kan visa upp sin skicklighet och sina alster till försäljning. Hembygdsföreningen serverar kaffe och bröd, våfflor mm.
Vi hoppas vi får fint väder och en trevlig dag och hälsar många besökare välkomna!
För mer information och anmälan senast den 14 juni till Eva-Lott Uhlin, tel. 0706-366002 eller på
mail: uhlins@telia.com. Anmälningsavgift är 100 kr.
Styrelserna för Hasslövs byalag och Hasslövs Hembygdsförening

MIDSOMMARFIRANDE I HEMBYGDSGÅRDEN
Välkommen att fira in sommaren med midsommarfirande
i hembygdsgården den 20 juni.
Det blir dans kring midsommarstången, kaffe serveras
med goda hembakta kakor, lotterier med fina vinster. Den
som vill vara med och klä midsommarstången får vara på
plats kl. 9 och då gärna ta med lite blommor och blad.
Själva midsommarfirandet startar kl. 13.30 och
midsommarstången reser vi kl. 14.00.
TIPSPROMENADER I VÅR VACKRA BOKSKOG!
Varje söndag i juni-juli kl. 10-11.30. Start vid Brante Källa
parkeringen.
ALLSÅNGSKVÄLL I JULI
Välkommen till hembygdsgården den 14 juli kl. 19.0021.00 för en trevlig allsångskväll. Kaffeservering.
Välkomna till våra ovanstående arrangemang hälsar
Hembygdsföreningen!
VÄLKOMMEN TILL BYN
Välkommen säger vi till Anders Albrektsson, Prästgården.

´å

GRATTIS TILL BABYN
Till Jenny och Patrik, Torp som fått en pojke och till
Johanna och Marcus, Tjuvhult som också fått en pojke.
HASSLÖVSLOPPET!
Tack till alla som var med i Hasslövsloppet. Vi vill även
gratulera Gerth Jonsson som vann hela loppet och Anette
Johansson som vann bland tjejerna. Även ett stort grattis
till Edward Denton som sprang snabbast bland de yngre
deltagarna. Vi hoppas alla ni som deltog tyckte det var lika
roligt som oss arrangörer och att vi ses till nästa år igen!
FIBER I HASSLÖV
Nu har vi skickat in ansökan till Skanova så får vi se om de
kan hjälpa oss. Vi i projektgruppen söker ny medlem till
projektet. Är ni intresserade av att snabba på projektet så
meddela Magdalena på magdalena.e.carlsson@gmail.com
eller på 0708-640175.
VÅXTORPS MARKNAD – RÖDA KORSETS TOMBOLA
Tiden går fort, nu är det dags för Våxtorps marknad igen
den 6 juni. Våxtorps och Hasslövs Röda kors tar tacksamt
emot vinster till tombolan. Hasslöv är känt för sitt goda
hembakade bröd, marmelad, saft och sylt etc. Vi
fortsätter väl i år igen? Vinster lämnas till Inga-Lena
Sebelius, Rundvägen 6, Elvie Johansson, Klövervägen 5
eller Bibi Mahrs, Axvägen 6 B senast torsdag kl. 12.
SYDHALLANDS SKYTTEGILLES SUPPORTERKLUBB
Supporterklubben har haft dragning i medlemslotteriet
den 23 april och gratulerar följande vinnare som
kontaktas av försäljarna:

287-249-61-137-235-407-50-417-66-217-139197-426-431-65-367-203-376-67-438-499-105303-222-53-377-3-28-193-107-257-378-415351-300-239-274-19-160-491-113-490-25-242481-436-21.

KONSERT FÖR BARNCANCERFONDEN
Välkommen till Hasslövs kyrka den 3 juni kl. 19. Då håller
skolans elever med Malin Olsson i spetsen en konsert, där
behållningen går till barncancerfonden.
Hasslövs bygdeskola
HASSLÖVS IS LOPPIS
Sommarens stora loppis är den 28 juni, med efterloppis den
29 juni. Mellan kl. 11-14 är ni välkomna att fynda!
Vi tar tacksamt emot fler prylar som ni vill bli av med så ring
Hasse S 0431-74290, Hasse C 0708-262245 eller Lars-Inge
0706-592626.
HASSLÖVS IS MATCHER – välkomna att se våra matcher!
Div 6 Södra Herrar hemma
2014-06-04 kl 19:00 Hasslövs IS – Kornhult/Hishult FF
2014-06-14 kl 14:00 Hasslövs IS – Genevad /Veinge FF
Klass 3 Södra Herrar hemma
2014-06-01 kl 16:00 Hasslöv/Skottorp – IS Örnia
2014-06-14 kl 14:00 Hasslöv/Skottorp – IS Halmia
2014-07-02 kl 19:00 Hasslöv/Skottorp – Våxtorps BOIS
2014-07-07 kl 19:00 Hasslöv/Skottorp – Ränneslövs GIF
HaSko/Våxtorps BoIS matcher hemma
2014-06-23 kl 19:00 DFK HaSko/Våxtorp BOIS – Snöstorp
Nyhem FF
SPF
Tipspromenad. Våxtorps Bygdegård söndagar t.o.m. 5/10.
Start kl 9:00 – 10:00.
Bussresa till Slottet i Halmstad den 27 juni. Teater: ”Fattiga
friare” av Gideon Wahlberg (Söderkåkar). 190 kr + buss.
Våxtorp 17.45, Hasslöv 17.55, Skottorp 18.05 och Mellbystrand 18.15. Anmäl till Judit tel 30089. Senast 15 maj.
Sockenresan anordnas i år av SPF-Veinge-Tjärby. Samling
vid Villa Astor, Genevad den 23 juli Kl 11.30, lunch, därefter
busstur i närområdet med eftermiddagskaffe. Pris för mat,
kaffe och busstur 270:-. Anmälan till Sven Pettersson 18510
Studiecirkel, släktforskning nybörjare med start 23/9 18:30.
Studiecirkel, fortsättning med start 22/10.
Studiecirklar data och surfplatta, nybörjare och fortsättning,
start i september . Anmäl till Rose-Marie!
GRANNSAMVERKAN
Senaste nytt från Polisen i Närpolisområde Laholm kan du
läsa på vår hemsida; hasslov.se.
LÄNSSTYRELSENS GUIDADE VANDRING I EKERED
Onsdag 11 juni, kl. 18.30 - Litet har blivit stort!
Ekereds naturreservat uppe på Hallandsåsen har blivit
mycket större! Reservatet omfattar delar av den gamla
inägomarken till byn Ekered, omnämnd i skriftliga källor
redan på 1300-talet. I området finns många kulturlämningar, en del med mycket hög ålder. På vandringen
kommer vår guide Pär Connelid (tel. 070-200 07 78) bland
annat visa övergiven bebyggelse. Vi kommer också titta på
slåtterängens blommor och då inte minst smörbollen.
Samling på parkeringen till Lugnarohögen i Hasslöv.

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
1 juni kl. 09.30
8 juni kl. 10.30
8 juni kl. 13.30
15 juni kl. 11.00
21 juni kl. 09.30
22 juni kl. 11.00
29 juni kl. 11.00
6 juli kl. 09.30
13 juli kl. 11.00
20 juli kl. 09.30
27 juli kl. 11.00
30 juli kl. 18.30
3 aug kl. 18.00

Gudstjänst Hasslöv
Friluftsgudstjänst vid hembygdsgården Hasslöv, kyrkokören medverkar, kaffe.
Friluftsgudstjänst vid hembygdsstugan Våxtorp, kaffe
Mässa Våxtorp
Gudstjänst Våxtorp
Friluftsgudstjänst vid församlingshemmet,
sill och potatis serveras.
Gudstjänst Våxtorp
Mässa Hasslöv
Mässa Våxtorp
Gudstjänst Hasslöv
Gudstjänst Våxtorp
Kyrkogårdsvandring Hasslöv, fika i församlingshemmet
Friluftsgudstjänst vid församlingshemmet, Hasslöv, korvgrillning.

Hasslövs kyrka är öppen för guidad visning fredagar i juli kl 14 - 16. Vi bjuder på kaffe!
Varmt välkomna till vår kyrka!
Den 6 September är det dags för årets Cykelfest!
Vad är då en cykelfest? Det är en fest som riktar sig till oss vuxna
som vill träffa lite ”nya” människor, äta god mat och cykla runt lite
i byn. Helt enkelt ett roligt sätt att umgås med andra Hasslövsbor på!
Under sen em/kväll kommer det att ätas förrätt, varmrätt och efterrätt hemma hos deltagarna. Man blir tilldelad
en av rätterna och bjuder på något enkelt och gott med passande dricka till. Vid varje rätt kommer 3 nya par att
träffas, varje par ansvarar själva för transporten (ex cykel) mellan rätterna. För att tider och ”orken” ska fungera, så
har vi satt en gräns på ca två km från bygdegården. Bor man längre ifrån får man antingen ordna transport eller
låna ett annat hem i byn för kvällen. Är man flera som delar hem så ordnar vi så man får olika rätter.
När alla är mätta, goa och glad träffas vi för en gemensam fest i byn! Kostnaden för kvällen beror lite på hur många
vi blir, ju fler desto billigare. Så ta med mannen/frun/sambon eller kompisen och anmäl er för en trevlig kväll!
Hoppas att vi ses!
När: Lördagen den 6 september.

Anmälan: Senast fredagen den 1 augusti, vid anmälan vill vi veta:
namn, adress och ev allergier.

Anmälan till: Ameli tel 232 72 ameli.karlsson@hotmail.com eller

Byabladet ges ut av Hasslövs Byalag

Eva-lott tel 260 02 uhlins@telia.com

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
tel. 261 82, 0705-826182
Ameli Karlsson, vice ordförande
tel. 232 72
Eva Hall, sekreterare
tel. 263 41, 070-6296341
Eva-Lott Uhlin, kassör
tel. 260 02
Thomas Nilsson
tel. 139 07
Jeanette Särnholm
tel. 070-2022197
Bo Bertilsson
tel. 26104
Magdalena Carlsson
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.

