BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING HÖSTEN 2005
September månad och hösten är här- det har varit en härlig sensommar och nu ser man fram emot att
krypa inomhus och tända ljus, ”
kura ihop sig”och mysa. Byadagen den 20/8 som i år blev Loshultsdagen bjöd på en strålande dag. Nätverksgruppen som står som arrangör var nöjda. Föreningen
Loshultsbygdens utveckling fixade 5-kamp som var en uppskattad aktivitet. Vi hjälpte dessutom Strands
och 59:an att servera kaffe. Tack ni som ställde upp!
Växtbytardag
Lördagen den 8 Oktober klockan 14.00
Denna gången bryter vi traditionen och samlas på
torget i Killeberg. Ta med era växter dit och byt till
er nya. Vi kommer att bjuda på korv.
Transport av växter och växtbytare sker 13.30 från
Allmänningen i Loshult för de som önskar.
Alla är välkommna!
Gör din egen dörrkrans!
Tisdagen den 15 november är de som vill komma i
julstämning välkomna till Konfirmationslokalen i
Loshult. Där tänker vi göra dörrkransar och
adventsljusstakar.
Gunnel och Therese hjälper er.
Du betalar bara materialet
Du som är medlem kan anmäla dig till Therese på
tel. 30696
Hjälp till med förslag på föreläsare
Vem skulle vara intressant att lyssna på?
Hälsa/Kost, Hem/trädgård, äventyr, världen i
stort och smått… ni har nu chansen att önska så
får vi se om önskan uppfylls. Ring Ewa 30556
eller maila ditt förslag till ewab@memo.ikea.com

Söndagsmatiné med Edvard
Persson i Loshultsbyggden
Söndagen den 23 oktober är det dags för
filmkväll igen, klockan 17.00 visar vi en
Snapphanefilm med Edvard Persson
som är inspelad i vår hembyggd 1942.
Medlemmar GRATIS, Icke medlemar 30
kronor. Kaffe och kakor bjuder
föreningen på.
Efter filmen blir det ett litet
medlemsmöte.
Idéer på aktivitetsförslag välkomnas.
FÖR INFORMATION!!
Stavgång
Med avstamp den 1 oktober. Start från
Allmänningen i Loshult alla veckans
dagar klockan 9:00. Täten tar Gösta
Göransson(som förra säsongen gick 70
mil) Alla är hjärtligt välkomna med eller
utan stavar. Man går i eget tempo,
valfritt antal dagar och väljer själv
längden på rundan som är 2 km enkel
vandring.

….förra vårens succé upprepar sig…PUBAFTON till våren är säkerställd…
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,
aktiviteter i bygden och annat av intresse för invånare och turister.
Skicka gärna er E-mail adress till ewab@memo.ikea.com så vi lättare kan nå er.
Styrelsen består 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.
Ring oss gärna om ni har funderingar eller idéer. Väl mött i Höstmörkret!

