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

Det här händer i november 2015….
Bokbussen kommer:
kl. 17.30-18.00 Tisdagar Timotejvägen
kl. 17.00-17.25 Tisdagar jämna veckor Rundvägen
30 okt kl. 18.00
1 nov kl. 11.00
3 nov kl. 14.00
4 nov kl. 14.00
5 nov kl. 19.00
10 nov kl. 13.30
12 nov kl. 19.00
15 nov kl. 13-16
16 nov kl. 17-19
17 nov kl. 13.30
18 nov kl. 14.00
18 nov kl. 14.00
24 nov kl. 14.00
25 nov kl. 18.30
27 nov kl. 18.00
28 nov kl. 11-16
29 nov kl. 11-16
29 nov kl. 13.00

After work, Hoell Bella Luna, Tjuvhult
Laxsafari Stensån med Hans Schibli
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Röda korset anhöriggruppen
Hembygdsföreningen styrelsemöte
Röda korset arbetsgruppen
Byalaget styrelsemöte
Afternoon tea Bella Luna, se annons
Öppet hus i skolan
Röda korset arbetsgruppen
Röda korset daglediga
Röda korset anhöriggruppen
Hasslövsträffen i hembygdsgården
Röda korsets julauktion Våxtorps bygdegård
After work Bella Luna, se annons
Vävstugans julmarknad Ö Karup
Vävstugans julmarknad Ö Karup
SPF julbord i Våxtorps bygdegård
Bridge i Bygdegården
Onsdagar kl. 18.45
Torsdagar kl. 18.30 hcp: jourspelare
finns. Välkomna både gamla och nya
spelare!
Boccia i skolans gymnastiksal
Torsdagar kl. 14.30-16.30 från den
15 okt-10 dec, frågor kontakta Laila
tel. 26188
Yoga med frukost
Hotell Bella Luna, måndagar kl.
07.30. Kontakt Rose-Marie tel.
26144.

HASSLÖVSTRÄFFEN DAGS IGEN!
Laholms kommun
anordnar i höst
23
igen Hasslövsträffen i hembygdsgården. Passa på att träffa nya och
gamla vänner för en stunds sällskap. Gemensamma aktiviteter, föreläsare mm. Kaffe till självkostnadspris.
3 november kl. 14-16 Samtal runt vardagliga händelser
med Lars-Göran Persson.
24 november kl. 14-16 Tena informerar om inkontinens,
råd och tips, hjälpmedel.
För mer information kontakta Laholms kommun,
Volontär/Frivilligcentrum tel. 266 85.
SYDHALLANDS SKYTTEGILLES SUPPORTERKLUBB
Supporterklubben har haft dragning i medlemslotteriet den
5 oktober och gratulerar följande vinnare som kontaktas av
försäljarna:
272-447-306-233-374-91-448-183-261-80-166-260-417435-13-33-248-223-318-210-4-157-238-23-159-10-305151-373-390-162-424-344-384-186-377-122-449-84-160461-164-59-131-339-107-249.
SPF SENIORERNA
Julbord
´å i Våxtorps Bygdegård
den 29 nov kl 13:00.
Anmäl till Torsten tel 30458
senast 15/11.
HASSLÖVSBOKEN
Finns det verkligen inte fler bilder där man ser hur det har
sett ut i Hasslöv? De måste inte vara så gamla för det sker
förändringar hela tiden och man glömmer snabbt.
Vi vill gärna ha bild på Koppartransmacken och kiosken.
Vi vädjar också till alla företag och privatpersoner om
sponsring till tryckningen. Alla bidrag är välkomna; stora
som små. Vi har varit alltför optimistiska när vi lovat boken
som årets julklapp. Layout och tryckning tar tid. Den som
väntar på något gott …..
RÖDA KORSET AKTIVITETER I HÖST
Daglediga – social samvaro för alla. Frågor ring Ingrid
Karlsson tel. 30471. Den 18 november kl. 14.00 kommer
Rolf Carlsson med bildvisning/föreläsning om sin resa till
Uganda.
Arbetsgruppen – ordnar med vinster till tombolor mm.
Den 10 nov och 17 nov kl. 13.30. Frågor ring Lillemor
Johnsson tel. 30352 eller 070-2962466
Anhöriggruppen – grupp för dig som vårdar eller har vårdat
anhörig mm. Möte den 4 nov och 18 nov kl. 14.00.
Frågor ring Lillemor tel. 30352, 070-296 24 66.
Alla mötena är i Röda korsets lokal på Båstadvägen.
Välkommen på Röda korsets julauktion i Våxtorps
bygdegård onsdagen den 25 nov kl. 18.30 med luciatåg,
kaffe med dopp, lotterier och auktion.

HASSLÖVS BYGDESKOLA
Öppet hus i skolan den 16 november kl. 17-19. Alla hjärtligt
välkomna!

HASSLÖVS IS LOPPIS - tack!
Hasslövs IS vill tacka för alla saker som vi fick till vår loppis.
Tack alla som kom och handlade samt ett stort tack till alla
våra duktiga medhjälpare, både före, under och efter
loppisen.
BOCCIA
Boccia fr o m 15/10 t om 10/12 i Hasslövs Bygdeskolas
gympasal, kl 14:30 – 16:30. Kontakt Laila Petersson, tel.
26188.

Hasslöv-Våxtorps församlingar, Höks pastorat
31 okt kl. 08.30
31 okt kl. 09.30
1 nov kl. 16.00
1 nov kl. 18.00
3 nov kl. 12.00
8 nov kl. 10.00
8 nov kl. 14.00
15 nov kl. 14.00
17 nov kl. 12.00
22 nov kl. 10.00
22 nov kl. 14.00
29 nov kl. 09.30
29 nov kl. 11.00

Alla helgons dag frukost Våxtorps förs.hem
Alla helgons dag gudstjänst Våxtorp
Minnesgudstjänst, kyrkokören, Våxtorp
Minnesgudstjänst, kyrkokören, Hasslöv
Sopplunch Våxtorps förs.hem
Gudstjänst, Våxtorp
Gudstjänst, Hasslöv
Mässa, Våxtorp
Sopplunch Hasslövs förs.hem
Gudstjänst, Våxtorp
Mässa, Hasslöv
1:a advent gudstjänst, kyrkokören, Hasslöv
1:a advent gudstjänst, kyrkokören, Våxtorp
Välkommen till våra uppskattade soppluncher med andakt. Vi äter hemlagad soppa med
tillbehör. Kostnad 40 kr – överskottet går till välgörande ändamål

annons

HOTELL BELLA LUNA TJUVHULT
Program hösten 2015
Morgon Yoga
Börja veckan på ett bra sätt. Morgon Yoga på Hotell Bella Luna,
efter yogan serveras frukost. Sedan är du redo att fortsätta
dagen. Yogan leds av Carina Holgersson. Ett pass är 75 min.
Begränsat antal platser. Så det är först till kvarn som gäller.
Måndagar kl 07.30. Pris: 200 kr per gång. 10 kort 180 kr per
gång. Anmälan gör till Rose-Marie på telefon 26144 eller mail
hotellbellaluna@outlook.com

Afternoon Tea
Ta med vänner och släkt. Varför inte alla du känner och kom till
vårt Afternoon Tea. Du kan välja på tre olika sorters te eller
kaffe, snittar, scones med hemmagjord sylt. Kaka eller paj. Allt
efter säsong. Begränsat antal platser. Antingen anmäler du dig
eller så chansar du :) Datum:15/11 kl. 13-16. Pris:160kr/person.

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

Afterwork
Träffas och umgås med vänner och bekanta. Ät en bit god mat.
Det blir olika tema för varje gång. Läs mer på
www.hotelbellaluna.se eller på facebook hotell bella luna
Datum: 27/11 från kl. 18.00. Anmälan till Rose-Marie tel. 26144
eller mail: hotellbellaluna@outlook.com. Pris: 160 kr/person.

