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

Det här händer i oktober 2014….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
6 okt kl. 19.00
7 okt kl. 14.00
8 okt kl. 14.00
8 okt kl. 14.00
9 okt kl. 19.00
11 okt kl. 11.00
12 okt kl. 11.00
14 okt kl. 13.30
17 okt kl. 17.00
21 okt kl. 14.00
22 okt kl. 14.00
28 okt kl. 14.00
28 okt kl. 13.30
29 okt kl. 14.00
3 nov kl. 19.00

Styrelsemöte hembygdsföreningen
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Röda korset daglediga träff
Röda korset anhöriggruppen träffas
Styrelsemöte byalaget
HIS stora höstloppis
Restloppis HIS
Röda korset arbetsgruppen
SPF Kalkonmiddag Våxtorps bygdegård
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Röda korset anhöriggruppen träffas
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Röda korset arbetsgruppen
Röda korset daglediga träff
Styrelsemöte hembygdsföreningen

Bridge i Bygdegården
Onsdagar kl. 19.00
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns
Välkomna både gamla och nya spelare!

SKRATTFEST I BYGDEGÅRDEN!!
Teckomatorps humorfabrik bjuder in till en
skrattfylld föreställning med standup
komiker som Anna-Lena Bergelin
(fd Brundin), Niclas Christoffer, Elin Nordén
och Mats Andersson (uppvuxen på åsen och
med ett förflutet i HIS).
Söndagen den 26 oktober i bygdegården,
insläpp från kl. 19.00, show kl. 19.30.
Biljettpris 180 kr. Biljetter säljs på
Hallandsåsens Växtbutik eller på
www.teckomatorpshumorfabrik.se

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.

HASSLÖVS IS LOPPIS
Höstens stora loppis är den 11 oktober, med efterloppis den
12 oktober. Mellan kl. 11-14 är ni välkomna att fynda!
I Hovgårdens länga i Flintarp, finns vi och vi tar tacksamt
emot fler prylar som ni vill bli av med så ring Hasse S 043174290, Hasse C 0708-262245 eller Lars-Inge 0706-592626.

Se aktuellt program:
7 okt kl. 14-16 Kommunens demenssamordnare Inger
Ivarsson kommer och ger tips och råd om
demenssjukdomar.
21 okt kl. 14-16 ”Filosofi” samtal runt vardagliga
händelser med Lars-Göran Persson.
28 okt kl. 14-16 Dan Larsson från polisen i Laholm
kommer och pratar om ”Brottsförebyggande”.
Har ni några funderingar om Hasslövsträffen hör av er till:
Laholms kommun. Volotär/Frivilligcentrum 0430-26685

´å

RÖDA KORSETS GRUPPTRÄFFAR
Daglediga – startade 2012 som en ny grupp. Syftet är
social samvaro där alla kan prata och diskutera och dricka
kaffe tillsammans. Du kan vara arbetslös, sjukskriven eller
pensionär. Både 2012, 2013 och våren 2014 års träffar var
välbesökta och trevliga. Vi har nu planerat in personer
som föreläser och har diskussioner med oss. Hjärtligt
välkomna nya och tidigare intresserade!
Planerade träffar: 17/9, 8/10, 29/10, 19/11 och 3/12.
Tid: kl. 14.00-16.00
8 okt Tillsammans med anhöriggruppen jurist Elvira Hasaj.
29 okt Diana ägare Bokhandeln i Laholm talar om böcker.
Plats: Röda kors lokalen Båstadvägen, Våxtorp
Frågor Ingrid Karlsson, tel. 30471
Arbetsgruppen – Ni som kan och vill även i fortsättningen
hjälpa oss fixa vinster till marknadstombolor och till
julauktionen är välkomna till arbetsgruppen för en
trivselstund kring kaffebordet. Välkomna nya och tidigare
intresserade!
Planerade träffar: 9/9, 23/9, 14/10, 28/10, 11/11, 18/11,
9/12. Tid: kl. 13.30-16.00
Plats: Röda kors lokalen Båstadvägen, Våxtorp
Anhöriggruppen – Du som vårdar eller har vårdat anhörig,
granne eller förälder är välkommen att vara med.
Välkomna nya och tidigare intresserade!
Hör av dej till Lillemor tel. 30352, 070-2962466
Planerade träffar: 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11,
3/12. Tid: kl. 14.00-16.00
Plats: Röda kors lokalen Båstadvägen, Våxtorp
GRANNSAMVERKAN
Senaste nytt från Polisen i Närpolisområde Laholm kan du
läsa på vår hemsida: www.hasslov.se.

CYKELFESTEN!
Vilken eftermiddag och kväll det blev! Solen sken! Maten
var god! Stämningen på topp! Ett stort Tack till alla som var
med!
Ameli & Eva-Lott
Psst, nästa år kör vi igen första helgen i september, så
boka lördagen redan nu!! Vi återkommer i byabladet
till våren!
TACK!!
Och vi som var med tackar för en mycket trevlig kväll som
fixarna Ameli och Eva-Lott ordnat så bra!
BOULÉN ÄR SLUT – NU STARTAR BOCCIA ISTÄLLET!
Nu när hösten är här så avslutar vi boulén och startar med
boccia i skolans gymnastiksal – välkomna torsdagar
kl. 14.30-16.30 från den 2 okt – 4 dec. Frågor och kontakt
Laila tel. 261 88.
EN TREVLIG EFTERMIDDAG KAN DU FÅ UPPLEVA.....
Eva Bergengren från Falkenberg kommer till Osbecksgymnasiet tisdagen den 7 oktober kl 14:00 för att inspirera
oss att skriva ner minnen från vårt liv.
Aldrig förr har det skett så stora förändringar som från
mitten av 1900-talet fram till nu. De som är barn idag
kommer säkert en gång i framtiden att vilja veta hur det var
när mormor, morfar, farmor och farfar växte upp.
Det är inte lätt för alla att skriva ner sina minnen men om vi
får hjälp både med att minnas och få ner det på papper så
går det nog. Även om du inte tänker skriva något så blir det
i varje fall en underhållande stund när Eva tipsar oss om hur
man kan komma åt sina minnen.
Ingen anmälan. Alla är välkomna!
SPF
Kalkonmiddag Våxtorps Bygdegård den 17 oktober,
kl 17:00. Dans med Sune & Lennart. Pris 250 kr. Anmäl till
Lars B. tel 20065 senast den 10/10.
Studiecirklar, släktforskning, data, surfplatta. Anmäl till
Rose-Marie tel 261 82.

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
5 okt kl. 09.30
7 okt kl. 12.00
12 okt kl. 13.30
12 okt kl. 18.00
19 okt kl. 11.00
21 okt kl. 12.00
26 okt kl. 09.30
31 okt kl. 12-16
1 nov kl. 08.30
1 nov kl. 09.30
2 nov kl. 16.00
2 nov kl. 18.00

Mässa Våxtorp
Sopplunch med andakt, Våxtorps förs.hem
Tacksägelsedagen, familjegudstjänst Våxtorp,
fika och auktion i Församlingshemmet.
Tacksägelsedagen, Gudstjänst Hasslöv,
fika och försäljning i Församlingshemmet.
Mässa Hasslöv
Sopplunch med andakt, Hasslövs förs.hem
Gudstjänst Våxtorp
Öppna kyrkor inför allhelgonahelgen (fika,
Samtal och enskild andakt)
Frukost i församlingshemmet, Hasslöv &
Gudstjänst Hasslöv
Minnesgudstjänst Hasslöv
Minnesgudstjänst Våxtorp

Varmt välkomna till vår kyrka!

Välkomna till våra uppskattade soppluncher!

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.

