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

Det här händer i september 2014….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
1 sep kl. 19.00
2 sep kl. 14.00
6 sep kl. 16.30
7 sep kl. 13.00
8 sep kl. 19.00
9 sep kl. 14.00
10 sep kl. 19.00
14 sep
14 sep kl. 14.30
14 sep kl. 18.00
23 sep kl. 14.00
30 sep kl. 19.30
4 okt kl. 18.30

Styrelsemöte hembygdsföreningen
SPI medlemsträff i bygdegården
Cykelfest i Hasslöv
Sägenrally hembygdskretsen, start i Hishult
Hembygdens frågesport i bygdegården
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Styrelsemöte byalaget
Valdagen – vallokal skolan
I krigets spår – i hembygdsgården
Rock’n roll i bygdegården!
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Årsmöte i Hasslövs skola ideell förening i skolan
Hasslövs IS höstfest 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!

Stor nostalgi rock’n roll show!
Hasslövs bygdegård söndagen den 14 september kl. 18.00.
Stor nostalgi rock’n roll show med The Cadillac Band, Little Gerhard, Janne Lucas Persson,
Claes-Göran Hederström, Erica Larsson och Medina Karatas m fl.
För biljetter ring: 0702-78 67 77, 0708-26 22 21 eller 0708-26 53 24 alternativt boka via mail
på: tcbbiljettbokning@yahoo.se
Biljettpris: 315 kr (vuxen) och 150 kr (ungdom 10-15 år)
För mer information: www.tcband.se
Reservation för ändringar. Arrangör är artisterna i samarbete med Hasslövs bygdegårdsförening.

GRATTIS TILL LILLA BABYN!!
Säger vi till Johanna och Carl-Filip, Börkered som fått en
liten dotter.
Och till Camilla och Stefan på Klövervägen som fått en
son.
HASSLÖVS IS HÖSTFEST I BYGDEGÅRDEN
Hasslövs IS ordnar höstfest i Hasslövs
bygdegård, lördagen den 4 oktober
kl. 18.30. 250 kr per person kostar
det för mat och livemusik – det blir
”Trubadurterror” som kommer att
spela! Anmälan sker via betalning
till bankgiro 5299-1072, ange
”Fest” och antal personer samt
namn. Senast den 22 september.

HASSLÖVS IS MATCHER – välkomna att se våra matcher!
Div 6 Södra Herrar
2014-09-06 kl. 14.00 Hasslövs IS – Ränneslövs GIF
2014-09-27 kl. 12.00 Hasslövs IS – Ysby BK
Klass 3 Södra Herrar hemma
2014-09-07 kl. 16:00 Hasslöv/Skottorp – Snöstorp Nyhem
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.

Alla både i och utanför byn är hjärtligt välkomna!
HASSLÖVS IS LOPPIS
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 LarsInge 0706-592626
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HASSLÖVSSTRÄFFEN
I Hembygdsgården i Hasslöv har vi en Träffpunkt. Den är
till för alla som vill ha en trevlig eftermiddag. Passa på att
träffa nya och gamla vänner för en stunds sällskap. Vi
erbjuder gemensamma aktiviteter tex. inbjudna
föreläsare, intressant information eller varför inte en
pratstund över en kopp kaffe till självkostnadspris.
Se aktuellt program.
September programmet:
9 september kl. 14-16 Höststart av Hasslövsträffen
Anita och Ann-Christin bjuder in för en trevlig eftermiddag
med prat och skratt. Välkommen!
23 september kl. 14-16 ”Filosofi” Samtal runt vardagliga
händelser med Lars-Göran Persson. Anmälan till Vera
0430-26380
Har ni några funderingar om Hasslövsträffen hör av er till:
Laholms kommun. Volotär/Frivilligcentrum 0430-26685
FRÅGESPORT I BYGDEGÅRDEN
Hembygdens frågesport den 8/9
kl.19.00 i Hasslövs bygdegård.
Välkomna!

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.
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!
INFORMATION FRÅN HASSLÖVS BYGDESKOLA
Höstterminen är igång och det är dags för årsmöte för
Hasslövs Skola ideell förening som kommer att hållas den
30 september kl 19.30.
Medlemsavgift 100 kr sätts in på BG 5444-3049. Märk
inbetalningen med namn. Se till vara med för att kunna
påverka skolans framtid.
Föräldraträffpunkten har återigen startat upp på skolan
torsdagar kl 9-11 och alla föräldrar med barn som ännu inte
börjat skolan är hjärtligt välkomna att umgås och fika
tillsammans.
Det går bra att hyra skolbussen för utflykter och liknande.
Kontakta Jens Åhslund på telefon 070-966 27 97 för mer
information.

SÄGENRALLY
Hembygdskretsens sägenrally den 7/9 kl.13.00 samling vid
fotbollsplanen i Hishult.

Sist men inte minst vill vi gärna att ni som bor i byn har lite
koll på skolan när den står tom. Vi har haft en del
skadegörelse med bland annat krossade fönster och vi
hoppas att vi slipper sådant i framtiden.

TRÄFF MED DISKUSSIONER OM KRIGET
I krigets spår - Välkomna till hembygdsgården söndagen
den 14/9 kl. 14.30. Vi serverar kaffe med bröd och pratar
om krigstiden.

Nu ser vi fram emot en härlig hösttermin med trygga och
kreativa elever och engagerade medlemmar!
Maria Dahlman, ordförande i Hasslövs Skola Ideell Förening

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
7 sep kl. 09.30 Mässa Våxtorp
14 sep kl. 09.30 Gudstjänst Hasslöv
14 sep kl. 11.00 Gudstjänst Våxtorp
21 sep kl. 11.00 Mässa Hasslöv
28 sep kl. 09.30 Gudstjänst Hasslöv
28 sep kl. 11.00 Gudstjänst Våxtorp

Varmt välkomna till vår kyrka!
Välkomna till vår kyrka!

Söndagen den 14 september är det dags att rösta i valet till riksdag, landsting och
kommun! Välkommen till byns vallokal som är i skolan mellan kl. 9-13 och 17-20.

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.

