BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING VÅREN 2005
Början på detta året har varit tungt. Annandagen 2004 lämnade ingen oberörd och godhjärtenheten
visade inga gränser- svenska folket har tillsammans skänkt över en halv miljard kronor. Vi hoppas att vi
blir många på AUKTIONEN den 29 Januari i Loshults församlingshem som hela bygdens föreningar
anordnat till förmån för flodvågornas offer.
Följderna av vår egen ”
Naturkatastrof”börjar nu bli åtgärdade och snart är det varmt i varje stuga igen
medan förödelsen i skogen lär ta betydligt längre tid att ställa tillrätta. Nu ska vi Vi göra vårt bästa för att
våren ska bli lite ljusare och trevligare. Håll till godo!
PUBAFTON
Lördagen den 16 april ska det bli drag i
Hemgården Killeberg. ”
Puben”öppnar klockan
19.30. Sedan blir det irländsk musik med
Green House från Malmö 21.00-23.00. Sedan får
vi sjunga själva tills klockan blir 01.00 och
efterfesterna får ta vid. Vi hoppas på en mycket
trevlig kväll som stärker gemenskapen i bygden.
Biljetter köper ni hos Ulla på 59:an.
Priset är endast 125 kronor (inkl. Gulaschsoppa
och en öl el. vin).
Alla är Välkomna!!!!
ÅRSMÖTE
Onsdagen 16 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 mellan klockan 18.30-21.30
Vi bjuder på hembakat.
VINTERFISKE/GRILLNING
Eftersom denna aktivitet är beroende av isar och
hyfsat väder kan inget datum sättas i förtid. Utan
håll koll på anslagstavlorna.
HEMSIDA
Nu har 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.

Män vid spisen
Har träffats två gånger i höst och kan nu både
rulla köttbullar och grädda Jansson. I vår ska de
laga ”
vilt”vid ett av de tre tillfällena som
återstår.
GÖKOTTA I MASSASJÖ
Blir det självklart i år också, för morgontrötta kan
flexibel starttid vara en möjlighet.
FÖR INFORMATION!!! FÖR
INFORMATION!!!

AUKTION

Samt underhållning av barnkören till förmån
FÖR FLODVÅGORNAS OFFER
Plats: Församlingshemmet,Loshult
Datum: Lördagen den 29 Januari
Tid: Klockan 14.00
Skänk gåvor med hjärtat
Vi anordnar Auktion på era inkomna gåvor
Ingen kan göra allt, men alla kan göra
något.
KAFFE MED DOPP
Sponsrat av Strands Bageri och Föreningen
Loshultsbygdens utveckling
Gåvor inlämnas hos:
Gunnel och Affe, Rosa Huset Loshult.
Tel.306 01
Gunilla Lind Persson,Killeberg Tel.304 59
Inger Karlsson, Killeberg Tel.300 53
Rolf Nilsson, Hökön Tel.801 51
Eller lämnas de på plats!

Glöm inte att det är ett nytt år –Ny avgift Medlemspris: 50 kronor per person eller 125 per hushåll. Betala med en bankgiroblankett till
Bankgironummer 5633-7959.Skriv gärna ner er E-mail adress på bankgoriblanketten för att undrlätta vår information till er. Ordförande
Pamela Hoogervorst 610 40, Vice ordförande Jörgen Pettersson 0476-139 30 Sekreterare Eva Bergstrand 305 56, Kassör Åke
Olofsson 303 59, 070-3925571, , Ledamot Marita Svensson 300 16, Suppleanterna Göran Kullberg 30529 och Therese Pedersen
306 96. Tillsammans blir vi starka, god fortsättning på det nya året!

