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

Det här händer i december 2014….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
2 dec kl. 14.00
3 dec kl. 14.00
3 dec kl. 14.00
4 dec kl. 19.00
6 dec kl. 14.00
8 dec kl. 18.30
9 dec kl. 13.30
16 dec kl. 14.00
18 dec kl. 18.00
20 dec kl. 16.00

Hasslövsträffen i hembygdsgården
Röda korset daglediga träff
Röda korset anhöriggruppen träffas
Medlemsmöte i bygdeskolan
Öppet hus i hembygdsgården
Luciatåg och julauktion i bygdegården
Röda korset arbetsgruppen
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Julavslutning skolan
Tomten i skogen

12 jan kl. 19.00

Hembygdsföreningen styrelsemöte

Bridge i Bygdegården
Onsdagar kl. 19.00
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare finns
Välkomna både gamla och nya spelare!
Boccia i skolans gymnastiksal
Torsdagar kl. 14.30-16.30 2 okt-4 dec.

Tomten i skogen!
Nu är det åter dags för tomten i skogen, ta en paus från julstök och stress, ta med barn
och/eller barnbarn och kom med lördagen den 20 december. Vi samlas kl. 16.00 på
Brante Källa parkeringen och så går vi tillsammans in med facklor i den mörka skogen.
Där träffar vi tomten och kan lämna våra önskelistor. Godispåsen som tomten delar ut
kostar 20 kr. Byalaget serverar varm glögg, saft och pepparkakor.
Varmt välkomna till en stunds julmys i skogen!

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.
2 dec kl. 14-16 ”Boktips” Bibliotekarie Anna Björk från
Laholms bibliotek kommer och pratar böcker.
16 dec kl. 14-16 ”Filosofi” samtal runt vardagliga
händelser med Lars-Göran Persson.

BYGDESKOLAN
Hösten har gått i en rasande fart med bl.a. 3 lyckade
fixardagar på skolan. Vi är väldigt glada över all hjälp vi fick.
Närmast i kalendern är den årliga julauktionen i bygdegården som föreningen tog över ansvaret för i fjol.
I år är det dags den 8 december kl 18.30. Det blir luciatåg
med barnen från skolan, kaffeservering, lotteri och auktion.
Alla som vill får gärna hjälpa till och de som känner för att
skänka något till auktionen får givetvis detta. Självklart är
allt frivilligt. Pengarna går till barnens önskemål som förra
året var den nya kompisgungan. Kontakta Maria Dahlman
på telefon 0703597265.

Har ni några funderingar om Hasslövsträffen hör av er till:
Laholms kommun. Volontär/Frivilligcentrum 0430-26685.
HEMBYGDSGÅRDEN ÖPPET HUS
Lördagen den 6 december kl. 14.00-16.00 är det öppet
hus i hembygdsgården. I den gamla fina affären kan Du
köpa godis och lite annat smått och gott nu inför julen.
Det finns trevliga lotterier och tombola. Kaffe med dopp
serveras och glögg.
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Mycket välkomna hälsar hembygdsföreningen
RÖDA KORSET JULAVSLUTNING
Röda korset träffar med daglediga och anhöriggruppen
avslutar hösten med en julavslutning med grötfest,
onsdagen den 3 december kl. 12.00.
JULGRANEN STÅR PÅ PLATS
Tack till personalen på tekniska
kontoret för den fina julgranen
som kommit på plats. Den pryder
sin plats!
HASSLÖVSBOKEN – påminnelse!!
Det är många som glömt att skicka in uppgifter om sina
fastigheter som vi bad om i oktoberbladet. Eftersom det
är viktigt att alla uppgifter i boken är riktiga måste vi då
ringa upp, eller besöka alla som inte svarat. Då detta är
mycket tidsödande ber vi dig att ta 5 minuter och fylla i
formuläret.
Blanketten följde med i oktobers byablad, har ni tappat
bort blanketten och behöver ett nytt får du höra av dig till
någon i projektgruppen som består av Bo Bertilsson, RoseMarie Gustavsson, Stina Lundgren, Stellan Sturesson,
Mona Tuvesson, Vera Christiansson.
Blanketten finns också på vår hemsida där det går bra att
fylla i uppgifterna, www.hasslov.se.
Blanketten kan ni lämna till någon i ”Bokgruppen” eller
skicka den med posten till Mona Tuvesson Våxtorpsvägen
35, 312 97 Laholm eller mejla till
ml.tuvesson@gmail.com eller ring in uppgifterna till Stina
Lundgren 26174 snarast.
Tack på förhand från ”Bokgruppen”

Den 18 december kl 18 bjuds det in till julavslutning i
kyrkan. Alla är hjärtligt välkomna.
Hasslövs skola ideell förening kallar till medlemsmöte i
skolan, den 4 december kl. 19.00 för att diskutera vidare i
fastighetsfrågan. Välkommen att göra din röst hörd. Det
går att betala medlemsavgiften på plats.
Hälsningar Veronica Svensson, ordförande
SMS-GRUPPEN
Alla som bor i Hasslövsområdet kan vara med i SMSgruppen!
Det fungerar så här:
Du anmäler ditt mobilnummer till Rose-Marie på mobil
0705826182 eller via e-post hasslovsbyalag@gmail.com.
När du är registrerad i SMS-gruppen får du ett SMS. Det
nummer som det kommer ifrån lägger du i din telefonbok
på SMS Hasslöv. Det är inte säkert att du får samma
nummer som din kompis/granne. Det fungerar inte att
använda varandras nummer.
Om du har något att meddela skickar du SMS.
Detta går till alla i gruppen och ska endast användas för
viktiga meddelanden. Du ska alltså inte svara OK o dylikt.
Det är även ett bra sätt att snabbt få hjälp av grannarna i en
akut situation. Alla ser vem som är avsändare även om
meddelandet inte innehåller någon text.
Håll ögon och öron öppna så hjälps vi åt att göra livet
besvärligt för alla busar!
PS! Om du får en påminnelse att du inte har skickat något
sms ska du inte bry dig om det. Det är inte avsett för vår typ
av grupp.
NÄSTA BYABLAD
Byabladet för januari kommer ut den 30 december.
Välkommen med information om möten, tips om
nyinflyttade, nyfödda mm till oss i styrelsen. För att vi ska
hinna skriva, trycka och skicka iväg med posten, så behöver
vi ha material till bladet senast den 15:e i månaden.
Kontaktinformation finns på sista sidan.

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
7 dec kl. 13.30
14 dec kl. 18.00
21 dec kl. 11.00
23 dec kl. 15.00
24 dec kl. 13.30
24 dec kl. 23.30
25 dec kl. 07.00
26 dec kl. 18.00
28 dec kl. 18.00
31 dec kl. 16.00
1 jan kl. 13.30
4 jan kl. 10.00
6 jan kl. 16.00
6 jan kl. 18.00

Familjegudstjänst, Våxtorp
Luciahögtid, Våxtorp
Mässa Hasslöv
Julbön på Solgården, Våxtorp
Julbön, Hasslöv, Kyrkokören
Midnattsgudstjänst, Våxtorp, Kyrkokören
Julotta, Våxtorp
Musikgudstjänst, Våxtorp
Musikgudstjänst, Hasslöv, Våxtorps Brassband
Nyårsbön, Våxtorp
Gudstjänst, Hasslöv
Gudstjänst, Våxtorp
Gudstjänst, Våxtorp

Välkommen till vår kyrka!

Gudstjänst, Hasslöv

God Jul !!
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.

