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

Det här händer i september 2015….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
3 sep kl. 19.00
6 sep kl. 13.00
8 sep kl. 14.00
8 sep kl. 14.00
9 sep kl. 14.00
13 sep kl. 14.00
15 sep kl. 10.00
15 sep kl. 13.30
16 sep kl. 14.00
17 sep kl. 19.00
19 sep kl. 9-17
22 sep kl. 18.00
23 sep kl. 14.00
24 sep kl. 18.00
29 sep kl. 13.30
29 sep kl. 14.00
29 sep kl. 18.30
30 sep kl. 07.00

Byalaget styrelsemöte
Sägenrallyt start och mål Ö Karup
SPF Seniorerna medlemsmöte Hasslöv bygdegården
Hasslövsträffen hembygdsgården
Röda korset anhöriggruppen träffas i Våxtorp
Teater i byn – informationsmöte bygdegården
SPF Sockenresa, Våxtorps Bygdegård
Röda korset arbetsgruppen träffas i Våxtorp
Röda korset daglediga träffas i Våxtorp
Hembygdsföreningen styrelsemöte
Nyinvigning av g:a posthuset
Luftgevärsskytte
Röda korset anhöriggruppen träffas i Våxtorp
Luftgevärsskytte
Röda korset arbetsgruppen träffas i Våxtorp
Hasslövsträffen hembygdsgården
Hasslöv skola idell förening årsmöte i skolan
SPF Kiviksresa

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

LUGNAROHÖGEN
Äntligen!! ser det ut som om det finns en framtid för Laholms kommuns största turistmål.
Kommunen och Kulturmiljö Halland är beredda att storsatsa för att göra ett historiskt
besökscentrum här. Detta vill man göra i samarbete med intresserade Hasslövsbor.
Är du intresserad av att vara med i en arbetsgrupp kring detta är du välkommen att anmäla
dig till Vera i Hembygdsföreningen eller Rose-Marie i Byalaget. Du är så klart välkommen
med dina synpunkter och idéer till oss även om du inte vill vara med i gruppen.
Fram i oktober hoppas vi ha mer att presentera och
kommer då att kalla till allmänt informationsmöte via
Byabladet. Se fortlöpande info på Byalagets hemsida:
www.hasslov.se

HASSLÖVSBOKEN
Under sommaren
har hus och gårdar fotograferats. Sorte23
ring och bearbetning av material pågår fortfarande. Gamla
foton är alltid intressanta, så vi lånar gärna gamla foton och
målningar av hus och gårdar. Vi undrar om någon har bild
på Koppartrans, gärna där man ser macken och kiosken?
Vet du något som kanske borde vara med i boken så är vi
glada om du berättar det för oss.
Bernt Åhslund sponsrar utgivningen av boken och utmanar
alla företagare och privatpersoner att göra detsamma!

VÄLKOMNA TILL BYN!
Till hela familjen Fischer på Torpalid och till Britta & Erik
Nilsson, Timotejvägen.

GRANNSAMVERKAN
är nu redo att ta nästa steg i sin tekniska utveckling och
räknar med att ersätta SMS grupperna med en app som
både ger bättre information och är snabbare och enklare.
Vi är några som ska testa den under september och vi
räknar med att kunna erbjuda den till er alla till den 1
oktober. Mer info på www.hasslov.se.
Vi har grannsamverkansgrupper på Sluttningsvägen,
Rundvägen, Klövervägen och Timotejvägen. Varför är inte
alla områden i byn representerade? Även ute på ren
landsbygd. Det räcker att två grannar hjälps åt att hålla koll.
Då kan vi sätta upp stora skyltar vid infarterna (som de har i
Vallberga).
Hör av
´å er via e-post rm.gustavsson@gmail.com eller tel.
26182. SMS gruppen är bara ett kommunikationsmedel,
grannsamverkansskyltarna syns och gör skillnad.
Rose-Marie
SPF SENIORERNA
8 september kl 14:00 SPF Seniorerna medlemsmöte i Hasslövs Bygdegård. Underhållning: Börje Wessmann, dragspel:
Minns 50-talet. Kaffe med dopp. Ingen anmälan.
15 september kl 10:00 SPF Sockenresa, Våxtorps Bygdegård
Pris 280 kr inklusive lunch och em-kaffe.
Höstresa till Kivik den 30 september. Anmäl till Thorbiörn
21515. Några platser kvar! Pris 530 kr.

En hälsning från HIS genom Hasse Carlsson:
Hej alla läsare av Byabladet! Några eller många av er spelar
säkert på tips eller lotto eller något annat som ingår i Svenska Spels utbud. Som ni vet måste man idag ha ett spelkort
för att kunna spela. Men ni kan väl göra som jag – anmäl
vilken förening ni vill sponsra, så kommer det automatiskt
in någon krona till Hasslövs IS. Ni säger bara till att ni vill
stödja Hasslövs IS så kommer det automatiskt med varje
gång, se bild. Hasslövs IS tackar på förhand!

Vill du gå på studiecirkel i höst? Ring Rose-Marie, 26182,
och berätta vad du är intresserad av.
Anmäl även om du vill gå data- eller surfplattekurs, olika
nivåer och innehåll.
HASSLÖVSTRÄFFEN DAGS IGEN!
Laholms kommun anordnar i höst igen Hasslövsträffen i
hembygdsgården. Passa på att träffa nya och gamla vänner
för en stunds sällskap. Gemensamma aktiviteter, föreläsare
mm. Kaffe till självkostnadspris. Septembers program:
Tisdagen den 8 sep kl. 14-16 välkomna till en trevlig
eftermiddag med prat och skratt
Tisdagen den 29 sep kl. 14-16 samtal runt vardagliga
händelser med Lars-Göran Persson.
För mer information kontakta Laholms kommun,
Volontär/Frivilligcentrum tel. 266 85.
Annons
CURRY-linjer – kurs/workshop 26-27 september.
Gun Larsson, Vindrarp håller kurs tillsammans med Erik
Welamson, Örebro. Hur currylinjer och kryss påverkar oss
människor, djur och växter, lär ut tekniken. Dag 2 är det
fördjupning i ämnet samt deras betydelse i historien.
För vidare information kontakta Gun på tel. 073-210 70 14.

HASSLÖVS IS HEMMAMATCHEN – Välkomna!
A-laget div 5 södra herrar:
Lör 5 sep kl. 14.00 HIS – FC Falkagård
Lör 26 sep kl. 14.00 HIS – Sperlingsholms IF
B-laget klass 3 södra herrar:
Sön 13 sep kl. 13.00 HIS – Ränneslövs GIF

PS! Glöm inte att föreningen tar hand om tomburkar, även
de som inte är svenska samt PET-flaskor, finns behållare vid
återvinningsstationen. Det går också bra att samla ihop en
säck med burkar och PET-flaskor och ställa vid våra garageportar (Lars-Inge och Hasse). Förhoppningsvis är det då
ingen som stjäl dem, tyvärr har det hänt vid återvinningsstationen.
ÖPPET HUS
Nyinvigning av g:a posthuset, Pehr Osbecks väg 1, som
numera är både Frisörstuga och Keramikverkstad.
Lördagen den 19 september mellan kl. 9-17. Vi bjuder på
fika. Välkomna Gunilla och Iréne
HASSLÖVS BYGDESKOLA
Terminen har kommit igång i det härliga vädret. Till barnens
glädje har skolgården utökats med en multiarena där det
kan spelas olika bollsporter. Även väldigt glädjande att
barnen äntligen har fått en gräsbeklädd fotbollsplan. Vi
tackar alla som har hjälpt till.
Det stundar för årsmöte i Hasslövs skolas ideella förening.
29/9 kl 18.30 i skolans lokaler.
Det finns fortfarande tid att bli medlem: sätt in 150kr på bg
5444-3049. märk med namn och adress.
Veronica Svensson, ordförande
RÖDA KORSET AKTIVITETER I HÖST
Daglediga – social samvaro för alla. Planerade träffar i höst:
16/9 – 7/10 – 28/10 – 18/11 – 2/12 kl. 14.00-16.00.
Arbetsgruppen – ordnar med vinster till tombolor mm.
Planerade träffar i höst: 15/9 – 29/9 – 13/10 – 27/10 –
10/11 – 17/11 – 1/12 kl. 13.30-16.00.
Anhöriggruppen – grupp för dig som vårdar eller har vårdat
anhörig mm. Planerade träffar i höst: 9/9 – 23/9 – 7/10 –
21/10 – 4/11 – 18/11 – 2/12 kl. 14.00-16.00.
Hör av dej till Lillemor tel. 30352, 070-296 24 66.
Alla mötena är i Röda korsets lokal på Båstadvägen.

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
6 sep kl. 10.00

Gudstjänst Hasslöv

13 sep kl. 10.00

Gudstjänst Våxtorp

13 sep kl. 14.00

Mässa Hasslöv

20 sep kl. 14.00

Mässa Våxtorp

22 sep kl. 12.00

Sopplunch Hasslövs förs.hem

27 sep kl. 10.00

Gudstjänst Våxtorp

27 sep kl. 14.00

Gudstjänst Hasslöv

Välkomna till vår kyrka!

SYDHALLANDS SKYTTEGILLE
Hälsar alla som är
intresserade, gammal som
ung, välkomna till höstens
luftgevärsskytte.

Vi startar vecka 39 den 22 sep och 24 sep.
Sedan är det varje vecka tisdagar och torsdagar
kl. 18.00-20.00. Frågor ring Paul tel. 263 41.

Teater i Hasslöv??
Javisst – sommaren 2016 kommer komedin
”Sviskon & besvär” att spelas på Hasslövs
Hembygdsgård och Du har chansen att vara
med för nu sökes amatörer i alla åldrar och kön
som vill skådesplea, sjunga, spela instrument,
dansa, vara sufflör, fixa kostym eller scenografi
och vi börjar med detta redan i höst!
Ta chansen och bli en i ett glatt gäng eller tipsa
någon annan som kan vilja delta.
Vill du veta mer om planeringen och träffa dem
som regisserar? Kom till bygdegården i Hasslöv
söndagen den 13 september kl. 14.00. Eller ring
Vera, tel. 26380.

Byabladet ges ut av Hasslövs Byalag
Vår epostadress: hasslovsbyalag@gmail.com
Rose-Marie Gustavsson
ordförande tel. 261 82, 0705-826182
Ameli Karlsson
vice ordförande tel. 232 72, 073-0346867
Eva Hall
sekreterare tel. 263 41, 070-6296341
Eva-Lott Uhlin
kassör tel. 260 02, 070-6366002
Bo Bertilsson
tel. 26104
Magdalena Carlsson
tel. 0708-640175
Nicolas Friström
tel. 260 64, 070-6247543
Jenny Friström
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

Annons

