BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING SOMMAREN 2004
På årsmötet den 23/3 samlades 23 röstberättigade medlemmar i församlingshemmet. Göran Kullberg
valdes till ny suppleant, i övrigt fick hela styrelsen nytt förtroende. Medlemsavgiften är oförändrad, 50
kronor per person eller 125 per hushåll. Betalas med en bankgiroblankett till Bankgironummer 5633-7959.
Det bildades tre sektioner vid årsmötet för att delegera ut arbetsuppgifterna.
Lotterisektionen består av Åke Olofsson (styrelsen), Egon Nilsson tel. 30171, Gunnel Nilsson 306 01 De
är ansvariga för lotterierna vid de olika trevligheterna som anordnas och tar tacksamt emot vinster.
Underhållningssektionen består av Jörgen Pettersson (styrelsen), Per-Erik Nilsson tel. 31092, Evert
Sjölin tel. 30484, Anders Andersson tel. 30016. De vänder ni er till om ni har idéer eller vill hjälpa.
Utsmyckningssektionen består av Pamela H (styrelsen), Gunnel Nilsson 306 01 Mats Helmersson tel.
30556, Willy Hjalmarsson tel. 30035, Evert Sjölin tel. 30484. Även de vill ha hjälp och idéer.
Gökotta i försommaren
Vakna med tuppen den 5 Juni.
Följ med ut och möt Göken vid Massasjö 6.00.
Packa er egen fikakorg och filt. Grill och kol
kommer att finnas på plats. (För garanterad Gök ta
med egen!) Tipsrunda kommer att anordnas och
lek och spel för den som vill. "Gökottelotteriet"
kommer inte att göra er besvikna. Välkomna!
Traditionsenligt Midsommarfirande i
Gränsbygden
I Skyttepaviljongen, Loshult midsommarafton
klockan 14.30 klär vi Midsommarstången. När
sedan klockan blir 15.30 drar Christer Petterson,
musiklärare på Klöxhultsskolan, igång och
underhåller de små. Vi hoppas på ett par trevliga
timmar med fritt inträde för alla gammal som ung
(även icke medlemmar). Tag med egen fikakorg
och mycket spring i benen till dansen runt stången
som Christer kommer att leda.
Hjärtligt välkomna!

Är du sugen att lära dig slå med lie?
Lördagen den 19 juni på morgonen åker vi
till Tore Gunnarsson Källstorp, Glimåkra
och lär oss. Anmäl dig till Mats H. 30556
eller Åke O. 30359 och följ med. På plats
beslutar vi om datum för de kommande
två gångerna. Gratis!
Män vid spisen
På allmän begäran blir det eventuellt en
Matlagningskurs till hösten.
Vi vet inte Hur? Var? eller När?
Men finns det intresse kör vi några kvällar
till hösten, en grupp på 8 personer.
Anmäl ditt intresse till Jörgen
0476-139 30
Vi söker datanisse/nissa
En hemsida om Loshultsbyggden skulle
vara trevligt och ett bra ett bra sätt att synas
utåt, skriva om vår historia och våra
visioner. I en framtid binda till sig bygdens
föreningar, företag och marknadsföra oss så
att vår byggd blomstrar. Finns det någon
som skulle vilja/kunna snickra ihop en
hemsida? Kanske någon av våra yngre
medlemmar som vi andra kunde förse med
information. Hör då av dig/er!

Skicka gärna er E-mail adress till ewab@memo.ikea.com så vi lättare kan nå er.
Styrelsen fick nytt förtroende med en förstärkning och består nu av: Ordförande Pamela Hoogervorst
610 40, Sekreterare Eva Bergstrand 305 56, Kassör Åke Olofsson 303 59, 070-3925571,
Vice ordförande Jörgen Pettersson 0476-139 30, Ledamot Marita Svensson 300 16, Suppleanterna
Göran Kullberg 30529 och Therese Pedersen 306 96.
Ring oss gärna om ni har funderingar eller idéer. Ha en skön och Trevlig Sommar!

