BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING VÅREN 2004
God fortsättning på det nya året önskar vi er tillsammans med Budkavel nummer två. Vi tackar er för i höstas och
uppstarten av vår förening och ser nu fram emot ett nytt år. Det känns viktigt och rätt med en förening som skapar en
”vi känsla”och förmodligen var det ingen slump att föreningen föddes i höstas. Utvecklingen och vad vi vill med
föreningen får tiden och vi tillsammans utforma, det märks att vi är på rätt spår med 78 medlemmar redan efter ett
halvår. Det kommer att bli årsmöte den 29 mars och då vill vi se så många av er som möjligt för att lättare staka ut vår
väg framåt. Idéer och förväntningar mottages tacksamt. Hoppas också att någon eller några av vårens aktiviteter faller
er i smaken!
En ny chans att bli
”LIVRÄDDARE”
Gå på Avancerad Hjärt- och
Lungräddning för Marita Svensson
Måndagen den 2/2 Mellan 19.00-22.00
I Loshults Församlingshem
Ett intyg att du genomgått
kursen
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.

Alfred Bengtsson, rallare
Onsdagen den 10/3 visas Lasse Holmqvists filmerna
På Luffen i Gränsbyggden i Församlingshemmet
Loshult klockan 19.00.
I samband med kaffet hålls information och vi byter
idéer om Förening Loshultsbygdens utveckling.
Inträde: 25 kr per person (50 kr för icke medlem).
Kaffet ingår i entrén.
Årsmöte
Den måndagen 29 Mars ses vi på årsmötet och då
hoppas vi att alla är fulla med idéer och energi och att
medlemsantalet har ökat ytterligare. Årsmötet hålls i
Församlingshemmet klockan 19.00
Fika till självkostnadspris.

Grannsamverkan
Vi har i största utsträckning oss själva att förlita
oss till när tjuvarna och annat löst folk slår till.
Snapphanar i allmänhet
Om vi hjälps åt och pratar oss samman kan vi stå
och Loshultskuppen i synnerhet
bättre rustade innan vi drabbas.
Måndagen den 23 februari tänkte vi ordna en kväll när vi träffas Onsdagen den 3 Maj klockan 19.00 kommer
historikern Olle Nilsson att hålla en föreläsning för alla
och får information av polisen och försäkringsbolag
som är intresserade på Skyttepaviljongen om vädret
men också pratar oss samman om hur vi ska tackla
tillåter annars kommer vi att vara i församlingshemmet.
framtiden. Denna kväll är tänkt som ett avstamp,
uppslutningen och intresset avgör om projektet har en framtid. Kuppmakarna kommer att släppa sina biljetter till
Sommarens föreställning denna kväll!
Alla är välkomna! Fika till självkostnadspris!
Föreläsningen kostar för medlemmar 25 kronor och
Mer nostalgi på film
50 kr icke medlemmar.
Träffas och umgås, dricka kaffe och minnas denna
Vi kommer att bjuda på förtäring i pausen.
gång:
Axel Olsson,fotograf
Glöm inte att det är ett nytt år –Ny avgift (gäller inte er som blev medlemmar filmkvällen i Höstas eller där efter)
Medlemspris: 50 kronor per person eller 125 per hushåll. Betala med en bankgiroblankett till Bankgironummer
5633-7959.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. Ring oss gärna om ni har funderingar eller idéer!

Väl mött och Trevlig Vår! PS. Boka redan nu den 5 juni och följ med på Gökotta!

