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

Det här händer i juni-juli 2015….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
5 juni
6 juni
7 juni kl. 10.00
9 juni kl. 19.00
9 juni kl. 19.00
11 juni kl. 18.00
14 juni kl. 10.00
19 juni kl. 13.30
21 juni kl. 10.00
21 juni kl. 14.00
27 juni kl. 11.00
28 juni kl. 11.00
28 juni kl. 10.00
28 juni kl. 17.55
4 juli kl. 09.00
5 juli kl. 10.00
6 juli kl. 19.00
12 juli kl. 10.00
13 juli kl. 19.00
19 juli kl. 10.00
26 juli kl. 10.00
30 juli

Våxtorps marknad
Nationaldag – flaggdag!
Tipspromenad Brante Källa
Hembygdsföreningen styrelsemöte
Byalaget styrelsemöte
Skolavslutning i Hasslövs kyrka
Tipspromenad Brante Källa
Midsommarfirande i hembygdsgården
Tipspromenad Brante Källa
Vandring på Matkroksmossen
HIS Loppmarknad
HIS efterloppis
Tipspromenad Brante Källa
SPF Teaterresa till Halmstad
Hantverksmarknad i hembygdsgården
Tipspromenad Brante Källa
Hembygdsföreningens styrelsemöte
Tipspromenad Brante Källa
Allsångskväll i hembygdsgården
Tipspromenad Brante Källa
Tipspromenad Brante Källa
SPF sockenresan

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
Torsdagar kl. 14.30-16.30, frågor
kontakta Laila tel. 26188

För 5:e året i rad anordnar Byalaget och Hembygdsföreningen en hantverksmarknad i hembygdsgården i
Hasslöv lördagen den 4 juli. Marknaden pågår mellan kl. 09.00 – 15.00. Genuint hantverk från vårt närområde,
där våra lokala utställare kan visa upp sin skicklighet och sina alster till försäljning. Hembygdsföreningen
serverar kaffe och bröd, våfflor mm mellan kl. 09.00-16.00.
Vi hoppas vi får fint väder och en trevlig dag och hälsar många besökare välkomna!
För mer information och anmälan senast den 14 juni till Eva-Lott Uhlin, tel. 0706-366002 eller på mail:
uhlins@telia.com. Anmälningsavgift är 100 kr.

ÅRETS HANTVERKSMARKNAD 4 JULI
Byalaget23
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.

FIBER I HASSLÖV
Vi är väldigt nöjda med att det kom så många på vårt möte
om fiber och vi har fått in över 50 påskrivna avtal.
Vi har sett att svenska stadsnät har skickat ut intresseanmälan och vi håller på att diskutera med dem om vad
deras planer är för Hasslöv.
Vi återkommer med mer info så fort vi vet mer, men vi
fortsätter prata med både Ericsson och svenska stadsnät så
vi kan hitta bästa lösningen för Hasslövs fibernät.
Projektgruppen

HEMBYGDSFÖRENINGENS SOMMARPROGRAM:
Tipspromenader
Glöm inte hembygdsföreningens populära tipspromenader i vår vackra bokskog. Varje söndag i juni-juli kl. 1011.30. Start vid Brante Källa parkeringen.
Midsommarafton i Hembygdsgården 19 juni kl.13.30
Var med och fira in sommaren med dans och sång runt
midsommarstången. Kaffe servering med hembakta
kakor, lotterier med fina vinster. För den som vill vara
med att klä midsommarstången så börjar vi kl.09.00 ta
gärna med lite blommor. Midsommarfirandet
börjar kl.13.30 och vi reser midsommarstången kl.14.00.

´å

Allsångskväll i Juli
Välkommen till hembygdsgården den 13 juli kl.19.0021.00 för en trevlig allsångskväll. Kaffeservering.
Varmt välkomna hälsar Hembygdsföreningen

HASSLÖVS IS LOPPIS !
Det blir loppis igen den 27 juni kl. 11-14 på Hovgården och
efterloppis den 28 juni kl. 11-14. Varmt välkomna!
Nästa loppis blir den 17 oktober kl. 11-14 och med efterloppis den 18 oktober kl. 11-14 och till dessa tar vi gärna
emot mer prylar som ni vill bli av. Hör av er till Hasse S
0431-74290, Hasse C 0708-262245 eller Lars-Inge 0706592626.

HASSLÖVS IS MATCHER – välkomna att se våra matcher!
Div 5 A-lag södra herrar hemmamatcher:
Sön 7/6 kl. 14.00
Hasslövs IS-Unnaryds GoIF
Lör 13/6 kl. 14.00 Hasslövs IS-Harplinge IK
Tis 30/6 kl. 19.00
Hasslövs IS-Simlångsdalens IF
Lör 4/7 kl. 14.00
Hasslövs IS-IS Örnia
Klass 3 B-lag södra herrar hemmamatcher:
Ons 24/6 kl. 19.00 Hasslövs IS-Vapnö IF

HASSLÖVS LOPPET
Tack till alla som kom och som tog sig runt banan. Vi får
gratulera Gerth Jonsson som slog banrekord och som kom
först i mål i år igen. Även grattis till Tobias Jönsson och
Rickard Svensson på andra och tredje plats. Vi vill även
gratulera på tjejsidan först i mål Lina och Marie
Ferdinandsson som spurtade i mål.
Det största grattis går till Joel Abrahamsson som vann
barnloppet och som en riktig kämpe sprang tillbaka efter
målgång för att heja på sina kamrater!!
Vi vill även tacka Anette Johansson som ordnade god frukt
till alla målgångare! Vi ses till nästa år!
Byalaget
SPF SENIORERNA
21 juni Vandring på Matkroksmossen med HG Karlsson
Samling kl 14 på parkeringen vid Lugnarohögen i Hasslöv.
Följ med naturguiden HG Karlsson till ett av Hallands mera
okända och nyare naturreservat. Matkroksmossen ligger på
Hallandsås och större delen av reservatet går in i Skåne. Vi
kommer att först och främst besöka norra delen med fin
bokskog. Här finns även en spännande kulturhistoria om
snapphanar och kolugnar. Hinner vi så kikar vi lite på det
närliggande reservatet Pennebo.
Arrangör: Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen

VÄLKOMMEN TILL BYN
Vi hälsar välkomna till byn:
Christian Ragnarsson, Våxtorpsvägen.

28 juni Bussresa till Slottet i Halmstad. Friluftsteater, "Gröna
hissen". 270 kr. Anmäl till Judit tel 30089,
senast 1 juni. Buss från Laholm, Våxtorp 17:45, Hasslöv
17:55, Skottorp 18:05, Mellbystrand 18:15

MEDLEMSAVGIFTEN BYALAGET
Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2015!

30 juli Sockenresan anordnas i år av SPF-Våxtorp Hasslöv
Skummeslöv den 30 juli eventuellt även 6 aug. Anmäl till
Rose-Marie, 26182 senast 20 juli.

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
7 juni kl. 10.00 Gudstjänst, Våxtorp
14 juni kl. 10.30 Friluftsgudstjänst vid Hasslövs
Hembygdsgård.
14 juni kl. 13.30 Friluftsgudstjänst vid Våxtorps
Hembygdsstuga
20 juni kl. 18.00 Gudstjänst Hasslöv
21 juni kl. 11.00 Gudstjänst Våxtorp
28 juni kl. 10.00 Gudstjänst Hasslöv
5 juli kl. 18.00 Mässa Våxtorp
12 juli kl. 18.00 Mässa Hasslöv
19 juli kl. 10.00 Gudstjänst Våxtorp
26 juli kl. 10.00 Gudstjänst Hasslöv
2 aug kl. 18.00 Gudstjänst Våxtorp, grillkväll
9 aug kl. 18.00 Gudstjänst Hasslöv, grillkväll

Välkomna till vår kyrka!

Den 5 September är det dags för årets Cykelfest!
Ja, så är det åter dags för att planera in en trevlig kväll med cykling, god mat och trevliga
människor! Man blir som tidigare år tilldelad en av kvällens totalt tre rätter som man bjuder
sina gäster på. För att tiden och orken ska räcka, 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.
Hoppas att vi ses!
När:
Lördagen den 5 september.
Anmälan:
Senast söndagen den 2 augusti.
Vid anmälan vill vi veta: Namn, adress och ev allergier.
Anmälan till: Ameli, tele: 232 72
ameli.karlsson@hotmail.com
eller Eva-lott, tele: 260 02

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
Bo Bertilsson
Magdalena Carlsson
Nicolas Friström
Jenny Friström

tel. 261 82, 0705-826182
tel. 232 72, 073-0346867
tel. 263 41, 070-6296341
tel. 260 02, 070-6366002
tel. 26104
tel. 0708-640175
tel. 260 64, 070-6247543
tel. 260 64, 070-9498944

Medlemsavgiften 150 kr betalas in på bg nummer 689-6948 eller till någon i styrelsen. För hushåll utanför
Hasslöv är medlemsavgiften 200 kr. För utombys som vill ha bladet på e-post är det 150 kr i medlemsavgift.

