BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING SOMMAREN 2005
Den Blomstertid nu kommer… mars, april och maj har verkligen varit fina… och nu längtar vi alla efter
sommaren. Pubaftonen i April var mycket lyckad med 126 gäster och vi hoppas att det blir ett årlig
återkommande arrangemang. Föreningen medverkar i två stora aktiviteter i sommar; Midsommarafton
på Skyttepaviljongen och Byadagen den 20 augusti, då skulle det vara roligt om några ville hjälpa till!
Hör av er till någon i styrelsen så skulle vi bli mycket glada.
Nu startar vi
Samling onsdagen den 25/5 kl 18.00 vid
Församlingshemmet, Loshult.
Vi startar arbetet med en blomsteräng vid
vägkorset Bjällervägen–Kongstorpsvägen,
förbättringar på området söder om kyrkmuren mm.
Vi bjuder på näringstillskott till alla närvarande.
Kom och hjälp till, alla är välkomna med idéer och
handkraft. För frågor och tips kontakta
utsmyckningskommittén, se baksidan.

Slå med lie
Vi tänkte även i år ha en grundkurs i
hantering av lie.
Tore Gunnarsson Källstorp, Glimåkra
kommer under tre tillfällen lära ut hur
man slipar och slår med lie med start
lördagen den 11 Juni.
Anmäl dig till Åke O. tel. 303 59,
070-392 55 71. Kursen är kostnadsfri.
--------------------------------------------------

Gökotta i försommaren
Vakna med tuppen den 5 juni.
Följ med ut och möt Göken vid Massasjö. Vi börjar
vid 6.00- kom så fort ni vaknat. Packa er egen
fikakorg och filt, grill och kol kommer att finnas på
plats. Tipsrunda kommer att anordnas och ett
"Gökottelotteri" som inte kommer att göra er
besvikna. Vi hoppas på en lika fantastisk morgon
med soluppgång som förra året, då vi både hörde
och såg göken (och vissa smakade på den).
Välkomna!

FÖR INFORMATION! FÖRINFORMATION!

Traditionsenligt Midsommarfirande i
Gränsbygden
I Skyttepaviljongen, Loshult midsommarafton
klockan 14.30 klär vi Midsommarstången till
dragspelstoner av Tryggve Andersson, Kexnäs.
När sedan klockan blir 15.30 kommer Virestad
Folkdanslag och sätter upp stången och dansar. 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 folkdanslaget
kommer att leda.
Hjärtligt välkomna!

FÖR INFORMATION! FÖRINFORMATION!

HUSVISNING den 29/5
Älvsbyhus har visning på sina tomter på
Hagvägen, Loshult mellan 11.00-15.00 på
söndagen. Loshultsbygdens Utveckling
kommer att finnas på plats och servera kaffe.
BYADAGEN 20/8
Anordnas av Nätverksgruppen och flyttas i
år till Loshult för lite nya grepp. Hoppas att
dagen blir lika välbesökt som tidigare år.
-------------------------------------------------PLANERAS FÖR HÖSTEN
Män vid spisen, Ny kurs
Finns det mer män som behöver lära
sig koka potatis och tillaga
gorgonzolafyllda oxfiléer, så kommer
det nu en andra chans.
Fortsättningskurs
För er som behöver/vill lära er mer!!
Finns det intresse kör vi igen till
hösten med grupper på 8 personer,
500 kronor kostar kursen (mat
tillkommer) för 5 kvällar.
Anmäl dig till Jörgen, 0476-139 30.

www.loshult.se
Nu är sidan under uppbyggnad och tåls att gå in och titta på. En hemsida om Loshultsbyggden är ett
sätt att synas utåt, skriva om vår historia och våra visioner. Där ska vi binda till oss bygdens
föreningar, företag och marknadsföra oss så att vår bygd blomstrar. Bidra gärna med historiska
inslag och annat av intresse för bygdens invånare och turister.
Skicka gärna er E-mail adress till ewab@memo.ikea.com så vi lättare kan nå er.
Styrelsen består nu av: Ordförande Jörgen Pettersson 0476-139 30, Sekreterare Eva Bergstrand 305 56,
Kassör Bengt Svensson 30173, Ledamot Åke Olofsson 303 59, Therese Pedersen 306 96,
Suppleant Göran Kullberg 30529 och Britt-Inger Persson 610 36.
Utsmyckningskommittén: Gunnel Nilsson 306 01, Willy Hjalmarsson 300 35, Evert Sjölin 304 84,
Mats Helmersson 305 56
Ring oss gärna om ni har funderingar eller idéer. Ha en skön och Trevlig Sommar!

