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

Det här händer i augusti 2014….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
4 aug kl. 19.00
7 aug kl. 19.00
10 aug kl. 14.00
18 aug kl. 08.15
20 aug kl. 13.30
21 aug kl. 07.55
2 sep kl. 14.00

Hembygdsföreningen styrelsemöte
Byalaget styrelsemöte
Hembygdsstugornas dag i hembygdsgården
Skolstart i vår bygdeskola
SPI temadag i Fågelsång
SPI trädgårdsresa
SPI medlemsträff i bygdegården

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!

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

Eva-lott tel 260 02 uhlins@telia.com

HANTVERKSMARKNADEN
Tack till alla utställare och till alla som besökte vår fina
hantverksmarknad, det blev en varm, solig och mycket
trevlig dag.
Ett stort tack till alla som hjälpte till med årets marknad.
Byalaget och hembygdsföreningen
HEMBYGDSSTUGORNAS DAG
Den 10 augusti kl. 14-16 är det Hembygdsstugornas dag
med utställning i Hembygdsgården. Det serveras kaffe och
våfflor. Välkomna hälsar hembygdsföreningen!

TACK FRÅN HEMBYGDSFÖRENINGEN
Ett stort TACK till Svenssons Åkeri som skänkt singel,
Skottorps stengods och Växtbutiken i Hasslöv, för att ni
skänkt lotterivinster och alla som hjälp till att baka till våra
evenemang samt till Per Börjesson som gjort så fina
skyltar.
HASSLÖVS IS LOPPIS – TACK!
Hasslövs IS vill tacka för alla saker som vi fick till vår
loppis. Vi vill också tacka alla som kom och handlade samt
´å
ett stort tack till alla våra duktiga medhjälpare, både före,
under och efter loppisen. Nästa loppis blir senare i höst,
datumet återkommer vi med i byabladet. Har ni mer
prylar som ni vill bli av med så ring Hasse S 0431-74290,
Hasse C 0708-262245 eller Lars-Inge 0706-592626
DRAGNING I SYDHALLANDS SKYTTEGILLE
Följande vinnare gratuleras – vinsterna delas ut via
medlemsförsäljarna.

85-25-467-65-327-434-139-44-153-113-335170-70-344-369-272-500-33-364-209-432-3201-382-171-101-62-110-55-205-358-52-436-141264-443-477-43-312-128-447-490-442-223-25728-495.
NYHETER FRÅN BYGDESKOLAN!
Nu börjar skolstarten närma sig och vi börjar höstterminen den 18 augusti klockan 8.15 med avslut 14.15
som en ordinarie skoldag. Vi har glädjen att hälsa 5 nya
elever i förskoleklassen välkomna till vår skola.
Ny pedagog på skolan är Ida Ekeroth som är blivande
mentor för Åk F-1. Vi hälsar Ida varmt välkommen!
Vår kokerska Birgitta ”Biggan” kommer att vara tjänstledig
under detta läsår och i skrivande stund pågår intervjuer
för vikariatet. Det är flera sökande som tycker att det är
inspirerande att vi har tagit fram en hälsosam och
miljömedveten kostplan på skolan med så hög andel som
25% ekologisk mat. Det tycker jag att vi skall känna oss
stolta över.
Väl mött till ett nytt inspirerande läsår!
Henrietta Gellert, Rektor Hasslövs Bygdeskola
GRANNSAMVERKAN
Senaste nytt från Polisen i Närpolisområde Laholm kan du
läsa på vår hemsida; hasslov.se.

HASSLÖVS IS MATCHER – välkomna att se våra matcher!
Div 6 Södra Herrar
Inga hemmamatcher däremot 2014-08-09 kl. 14.00 match
mellan Skottorps IF och Hasslövs IS borta.
Klass 3 Södra Herrar hemma
2014-08-06 kl. 19:00 Hasslöv/Skottorp – Ysby BK
2014-08-23 kl. 14.00 Hasslöv/Skottorp – Halmstad FF
HaSko/Våxtorps BoIS matcher hemma
2014-08-06 kl. 19:00 DFK HaSko/Våxtorp BOIS – Snöstorp
Nyhem FF
2014-08-24 kl. 14.00 DFK HaSko/Våxtorp BOIS – Trönninge
IF
BUSSKUR FÖR HÖGSTADIEUNGDOMARNA
Vi har dialog med kommunen om högstadieungdomarnas
påstigningsplats och (obefintliga) väntkur. Det finns två
förslag: Dels att bygga en liten väntkur i stil som passar till
Hembygdsgården på gräsplanen framför äppelträdet. Dels
att bussen kör förbi skolan och plockar upp dem där, där de
står tryggt ur trafiksäkerhetssynpunkt och kan stå under
tak. Vi återkommer när vi har något att rapportera i
ärendet.
ARRANGEMANG OCH UTFLYKTER I SPF
Boule. Hasslöv, boulebanan i Torp varje torsdag 14:30 –
16:30, t.o.m. 2/10. Kontakt Laila tel 26188.
Tipspromenad. Våxtorps Bygdegård söndagar t.o.m. 5/10.
Start kl 9:00 – 10:00.
Temadag i Fågelsång, 20 aug kl 13:30. Kaffe, pris 50:-.
Kåseri av Eva Thorén "Från Bangkok till New York",
upplevelser tillsammans med sin man Arne Thorén.
Underhållning av Wrambjers och Thorleif Torstensson.
Ingen anmälan.
Trädgårdsresa 21 aug. Pris 495 kr för allt. Anmäl till Judith,
tel 30089. Avresa Laholm 7:30, Våxtorp 7:45, Hasslöv 7:55,
Skottorp 8:05, Mellbystrand 8:15. Vi åker upp på Seatons
kulle i Viskadalen, där vi njuter av utsikten och innehållet i
vår medtagna kaffekorg. I Veddige besöker vi Birgits och
Kurts Garden, en vacker trädgård som vi blir guidade i.
Lunch på Björkängs Motell. Därefter Cecilias Trädgård i
Tvååker, efter en rundvandring här åker vi till Runeborgs
trädgård i Ljungby för tårta och kaffe på terrassen och en
titt på deras lilla, men smakfulla trädgård. På hemvägen
besöker vi Sia-Glass i Slöinge för att köpa glass till bra priser.
Vi är hemma mellan 18.00 och 19.00. Tag med fikakorg och
kylväska! Allt ingår i priset utom glassen.
Medlemsträff Hasslövs Bygdegård 2 sept kl 14:00.
Receptarie Benny Nilsson kommer att föreläsa.
Underhållning av Helge Nilsson som visar filmen Skörd på
gammalt vis. Kaffe med dopp.
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!

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
3 aug kl. 18.00

Friluftsgudstjänst vid församlingshemmet, Hasslöv,
korvgrillning.

6 aug kl. 18.30

Kyrkogårdsvandring, Våxtorps församlingshem

10 aug kl. 09.30

Mässa Våxtorps kyrka

17 aug kl. 18.00

Friluftsgudstjänst, Våxtorps församlingshem

24 aug kl. 09.30

Gudstjänst Hasslövs kyrka

24 aug kl. 11.00

Gudstjänst Våxtorps kyrka

29 aug kl. 15.00

Andakt Solgården Våxtorp

31 aug kl. 11.00

Mässa Hasslövs kyrka

Varmt välkomna till vår kyrka!

Medlemsavgiften i Hasslövs byalag är 100 kr per hushåll i byn och de som vill ha bladet per
epost. Utombys betalar 150 kr i medlemsavgift för porto. Betala in avgiften på vårt
Bankgiro 689-6948 eller direkt till någon i styrelsen om det är enklare.
Det är tack vare denna medlemsavgift som vi kan betala för papper,
tryckning och avgift till posten för Byabladet.
Att ha ett informationsblad som kommer ut till alla hushåll varje
månad är en service som ingen annan by har – var rädda om den!

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.

