BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING HÖSTEN 2003
Nu har du i handen historiens första utskick av Budkaveln, visionen är att den ska landa i brevlådan några gånger om
året. Den ska ge information och inspiration att hålla VÅR Loshultsbygd levande och attraktiv att bo och leva i. Här
nedanför följer höstens program.

BLI ”LIVRÄDDARE”

VÄXT-BYTAR-DAG

Gå på Avancerad Hjärt- och
Lungräddning för Marita Svensson
Torsdagen den 23/10
klockan 18.00-21.00
I Loshults Församlingshem
Ett intyg att du genomgått
kursen

Lördagen den 11/10 klockan 14.00
träffas alla vi som är trädgårdsintresserade och
gärna delar med oss av våra växter och vill hitta
nya rariteter till våra egna täppor!
Vi ses vid Rosa huset, Allmänningen i Loshult

NOSTALGI I HÖSTMÖRKRET

Begränsat antal platser… först till kvarn…
Medlemmar betalar 50 kr och prioriteras
Icke medlemmar 100 kr
Ring Marita och anmäl dig på telefon 0479-300 16.
Vid full kurs anordnas en ny kurs på ett nytt
datum!

Träffas och umgås, dricka kaffe och minnas:
Handlarparet Inez och Svante Bengtsson och
Klädesknallen ”Kalle på Backen”Jonsson.
Tisdagen den 18/11 visas TV-filmerna från 1975 i
Församlingshemmet i Loshult, klockan 18.30.
I samband med kaffet hålls information och vi byter
idéer om Förening Loshultsbygdens utveckling.
Inträde: 25 kr per person (50 kr för icke medlem)

Vi arbetar för bygdens utveckling- Dra ditt strå till stacken!
Bli Medlem i Loshultsbygdens utveckling
Medlemspris: 50 kronor per person
Per hushåll: 125 kronor
Betala med en bankgiroblankett till Bankgironummer 5633-7959. Under meddelande till betalningsmottagaren på
inbetalningslappen skriver man namn och personnummer för de medlemmar som ska registreras. Det går också bra
att betala kontant vid någon av aktiviteterna. Bidra till utvecklingen och få dessutom ett personligt medlemskort,
Budkaveln i din brevlåda och rabatterade aktiviteter!
Styrelsen består av:
Ordförande Pamela Hoogervorst 0479-610 40
Sekreterare Eva Bergstrand 0479-305 56
Kassör Åke Olofsson 0479-303 59, 070-3925571
Ledamot Jörgen Pettersson 0476-139 30
Ledamot Marita Svensson 0479-300 16
Suppleant Therese Pedersen 0479-306 96
Suppleant Linda Melin 0479-303 12
Ring oss gärna om ni har funderingar eller idéer! Nästa utskick av Budkaveln kommer efter jul med information om
vårens aktiviteter och blir då endast utskickad till medlemmar.

Väl mött och Trevlig Höst!

