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

Det här händer i april 2015….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
7 april kl. 13.30
8 april kl. 14.00
12 april kl. 11.00
13 april kl. 19.00
14 april kl. 14.00
15 april kl. 06.40
15 april kl. 14.00
27 april
28 april kl. 14.00
30 april kl. 19.00
3 maj kl. 08.00

Röda korset arbetsgruppen
Röda korset anhöriggruppen utflykt
Hasslövs IS loppis
Hembygdsföreningen styrelsemöte
Hasslövsträffen i hembygdsgården
SPF Vårresa bussen avgår från Hasslöv
Röda korset daglediga utflykt
Prova på dag för nya förskolebarn i skolan
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Valborgsmässobål Gullhöjden
SPF gökotta samåkning från hembygdsgården Hasslöv

Bridge i Bygdegården
Onsdagar kl. 18.45
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns
Välkomna både gamla och nya spelare!
Boule på boulebanan i Torp från 9 april
Torsdagar kl. 14.30-16.30, frågor kontakta
Laila tel. 26188

Hembygdsföreningens Valborgsmässofirande
Nu är det 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.
Vi hoppas på en vacker vårkväll!
Välkomna hälsar hembygdsföreningen

FIBER
Nu håller23vi i fibergruppen på att förhandla med Ericson
om att bygga vårt nät i byn! Vi är nu i skedet att få fram
priset per hushåll men vi märker att vi behöver forfarande
bli fler! Nu börjar det närma sig slutet så är du intresserad
av att vara med så anmäl dig nu så får ni vara med och ta
del av bidraget!
Hör av dej till Magdalena Carlsson tel. 0708-640175
Eller på magdalena.e.carlsson@gmail.com

HASSLÖVSLOPPET DEN 16 MAJ
Planera in lördagen den 16 maj för Hasslövsloppet!
Denna gång start vid Hasslövs bygdeskola kl. 10.00.
Vuxenrundan är 5 km och vi har även ett kortare
barnlopp. Grillning av korv och frukt serveras.
Information Magdalena Carlsson tel. 0708-640 175
eller magdalena.e.carlsson@gmail.com.
Mer info i majbladet.

ÅRETS HANTVERKSMARKNAD 4 JULI
Byalaget
´å och hembygdsföreningen ordnar även i år
hantverksmarknad i hembygdsgården. Lördagen den 4 juli
är det dags och vi vill gärna ha in anmälningar till
marknaden. Genuint hantverk från vårt närområde är
meningen med marknaden. Vi planerar att ha öppet
mellan kl. 9-15. Kaffeserveringen öppen till kl. 16.00.
För mer information: Eva-Lott Uhlin, tel. 0706-366002
eller på mail: uhlins@telia.com.

HASSLÖVS IS LOPPIS!
Det börjar dra ihop sig till vårens första loppis i Hovgården,
Flintarp. Den kommer att äga rum söndagen den 12 april
2015 mellan kl. 11.00-14.00.
Vi har redan nu bra och fina saker, men det hade funnits
plats för lite till. Ring till oss om ni har något ni vill skänka:
Hasse C tel. 0708-26 22 45, Lars-Inge tel. 0706-59 26 26
eller Hasse S tel. 0431-742 90.
OBS!! Det står en liten tunna vid sidan om återvinningsstationen vid bygdegården. I den kan ni lägga petflaskor och
öl- och läskburkar, även utländska burkar går bra. Hasslövs
IS är med i ”Panteriet” så det innebär att föreningen får lite
betalt för dessa burkar, när de lämnas in.
Föreningen tackar på förhand!
Hasslövs IS

HASSLÖVSBOKEN
Nu har väl alla lämnat uppgifter om sitt hus? Arbetet med
att sammanställa och kontrollera allt fortgår. Vi har mycket
att berätta om vad som förevarit i Hasslöv under hundra år
men vi vill gärna ha fler bilder.
Rose-Marie!

HASSLÖVSTRÄFFEN
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 t ex inbjudna föreläsare,
intressant information eller varför inte en pratstund över en
kopp kaffe till självkostnadspris. Välkomna!

SPF SENIORERNA
Vårresan Gårdarna runt sjön, avresa från Hasslöv kl 06:40
den 15 april.

14 april kl. 14-16
”Filosofi” samtal runt vardagliga händelser med Lars-Göran
Persson.

Gökotta den 3 maj med samåkning från Hasslövs
Hembygdsgård kl 8:00.

28 april kl. 14-16
Laholms kommuns hälsokonsulenter kommer och pratara
om Äldrelots,
Fixartjänst och förebyggande hembesök.

Motionsdans i Våxtorps Bygdegård, måndagar 14:00 –
17:00.

GC-VÄGEN TILL ÖSTRA KARUP
Cykelvägen har kommit ett litet steg närmre förverkligande. Politikerna i Laholms kommun har efter 33 år
bestämt sig för att man vill bygga den tillsammans med
Båstads kommun. Vad säger man i Båstad? Vågar vi börja
hoppas?
Har ni några funderingar om hör av er till: Laholms
kommun. Volotär/Frivilligcentrum 0430-26685
MAJBLOMMOR!
Majblommeförsäljningen börjar den 14 maj. Skolbarnen
säljer majblommor för att kunna hjälpa barn i bygden som
behöver ett tillskott för att kunna få det som alla andra
har eller kanske skolan behöver ett bidrag till något
hjälpmedel. Genom att köpa majblommor bidrar också du
till att göra skillnad för något barn i byn.

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
2 april kl. 18.00
2 april kl. 19.00
3 april kl. 11.00
3 april kl. 13.30
5 april kl. 09.30
5 april kl. 11.00
6 april kl. 18.00
12 april kl. 10.00
12 april kl. 16.00
19 april kl. 16.00

Mässa Våxtorp
Mässa Hasslöv
Långfredagsgudstjänst, kyrkokören Våxtorp
Korsvägsandakt, konfirmanderna medverkar Hasslöv
Gudstjänst, kyrkokören medverkar Hasslöv
Gudstjänst, kyrkokören medverkar Våxtorp
Musikgudstjänst, Laholms manskör medverkar, Hasslöv
Gudstjänst Hasslöv
Gudstjänst Våxtorp
Kyrkosångshögtid, Våxtorp, dansbandsgudstjänst med Södra Hallands Kyrkokörer,
musiker och Gunilla Josefsson, solist
26 april kl. 10.00 Gudstjänst Hasslöv
26 april kl. 16.00 Gudstjänst Våxtorp
3 maj kl. 16.00 Mässa Hasslöv

Välkomna till vår kyrka!

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.

