BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING HÖSTEN 2004
Nu är fjärde budkavlen på väg ut och föreningen har funnits i 1,5 år, medlemsantalet är 103. Vi hoppas
naturligtvis att mer ska ansluta sig ifrån hela regionen. Budkaveln ska ge information och inspiration att
hålla VÅR Loshultsbygd levande och attraktiv att bo och leva i. Här nedanför följer höstens program.
VÄXTBYTARDAG
Lördagen den 2/10 klockan 14.00
träffas vi alla 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. Vi
bjuder på korv och bröd.
MÄN VID SPISEN
Kocken Johan Karlsson, Göteryd håller kurs två
kvällar i höst och tre till våren för de herrar som
vill lära sig kokkonsten. En grupp på 8 pers blir
lagom, 500 kronor kostar kursen (mat tillkommer
Anmälan gör du till Jörgen på tfn 0476-139 30
senast den 30 september.
ETT SKRATT FÖRLÄNGER LIVET
Onsdagen den 3 november klockan 19.00 träffas
i församlingshemmet vi för att lyssna på Per-Erik
Nilsson som kåserar om ”
Pelle-Näver”
. Det blir
tok-roliga dikter och historier, kaffe med dopp
ingår i inträdet som är gratis för medlemmar och
25 kronor för icke medlemmar. Efter kaffet blir
det tillfälle att ha ett litet medlemsmöte.
HEMSIDA
Nu ska vi starta igång en hemsida om Loshultsbygden och vill ha hjälp med material. Historik,
information, bilder om och på bygden- nu gäller
det att marknadsföra oss som attraktiva och kreativa.
Hantverkare att snickra ihop sidan finns. NU måste
vi ha hjälp med underlag. Allt mottages tacksamt av
Sven tfn.300 04 eller Therese tfn.306 96.

FÖR INFORMATION!! FÖR INFORMATION
FÖR INFORMATION!!!!
1 ÅR OCH 1 DAG EFTER DEN STORA
DEMONSTRATIONEN
Vad väntar Loshultsbygden nu och framöver?
Datum: Torsdagen den 28/10 kl. 18.30
Plats: Församlingshemmet Loshult
Frågor: Äldreboendesituationen?
Solhemsfastigheten?
Killebergsskolans framtid?
Nybyggnation Loshult-Killeberg?
Samtliga parti är inbjudna- läs på och kom och ställ
dem mot väggen!
FÖR INFORMATION! FÖR NFORMATION!!!
KILLEBERGSSKOLAN
Vid terminsstart bildades en föräldraförening på
Killebergsskolan vilket är en angelägenhet för hela
bygden. De vill gärna samverka med andra
intressegrupper och föreningar. Medlemsavgiften är
50 kronor per hushåll och ALLA är välkomna att
engagera sig och stödja skolan! Ordförande är Jonas
Egonsson tfn.306 16 kassör
Anette Lindvall tfn.302 55
FÖR INFORMATION! FÖR INFORMATION!
FÖR INFORMATION!!!

Skicka gärna er E-mail adress till ewab@memo.ikea.com så vi lättare kan nå er. 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. Tillsammans blir vi starka, Trevlig höst

