BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING VÅREN 2006
Vi går ljusare tider till mötes efter en jul och ett gnistrande nyår. Vårens evenemang är av skilda slag och
vi hoppas de ska passa er. På vår hemsida www.loshult.se hoppas vi dessutom att det snart ska finnas en
kalender om det mesta som händer i bygden. Hjälp oss gärna med detta arbete och bli tipsare!

FÖRELÄSAREJesper Aspengren

Äntligen ska det bli föreläsning i Hemgården.
Eftersom önskemålen inte precis haglade över oss
har vi själva inom rimliga budgetramar bestämt
oss. Söndagen den 12 februari klockan 17.00
kommer Jesper på ett lätt och roande sätt skildra
sin tv-tid i Antikrundan och Mitt i Maten.
Om detta blir lyckat kommer vi att försöka ordna
mer föreläsare längre framöver.
Kvällen är utan kostnad för dig som är medlem.
Ej medlem 50kr. Vi bjuder på frukt och cider.

DRAR DET I ”FISKETARMEN”?

I så fall skall vi råda bot på det. En
Havsfisketur med båten Svalandia runt Ven
och Helsingborg kommer nämligen att
anordnas torsdagen den 23/2 (som för övrigt är
Sportlovsveckan). Vi utgår från hamnen i Råå
kl. 8.00 och är tillbaks dit igen kl. 14.00. Priset
är 230:- Medlemmar[medlemmar sponsras av
föreningen med 50:-.:-] Har Du inte tillgång till
spö och pilkar går det bra att hyra på båten till
en kostnad av 60:-. Häcklor/upphängare kan
också köpas där. Ta med rejäla varma och
vindtäta plagg liksom någonting att äta och
dricka. Vill Du istället köpa varmkorv, läsk,
kaffe o dyl. på båten finns även den
möjligheten. Samåkning sker från Loshults
Församlingshem kl. 6.00. Kan och vill Du
komma med för att prova fiskelyckan så tveka
inte att anmäla Dig till Willy, tel 300 35,
senast den 16 februari.

GRILLNING/PILKNING

Vi hoppas även i år på en fin söndagseftermiddag i feb/mars så det kan bli
korvgrillning och pilkning i Massasjö.
Håll koll på anslagstavlorna!

…….Gökotta den 27 Maj…
ÅRSMÖTE

Måndagen den 6 Mars ses vi på årsmötet och
då hoppas vi att alla är fulla med idéer och
att medlemsantalet har ökat ytterligare.
Känner du att du vill hjälpa till i föreningens
arbete kontakta då valberedningen; Mats
Helmersson, Evert Sjölin eller
Per-Anders Andersson.
Årsmötet hålls i Församlingshemmet klockan
19.00. Det serveras fika.

PUBAFTON

Lördagen den 1 April ska det bli drag i Hemgården
Killeberg IGEN. Sadla hästen, damma av
revolvern och spotta ut snuset, i år blir det Vilda
Western. Puben öppnar klockan 19.30.
The Heather Village Band står för
underhållningen. Biljettsläpp sker hos Ulla på
59:an den 1 Mars och säljs fram till den siste Mars
(eller tills de tar slut). Priset är fortfarande 125
kronor (inkl. en bit mat och en öl el. vin). De första
100 pers sitter i saloonen, därefter erbjuds
arrestlokalen. Alla är Välkomna!!!!

STUDIECIRKEL OM
SNAPPHANAR

Intresserad av snapphanetiden! Anmäl dig till
Bengt på tele 301 73. Vi kommer att träffas
några höstkvällar 2006 för att studera, lyssna,
lära mer. Max 15 pers. Gruppen träffas en gång
i vår för att kläcka idéer och planera kursen.

MANSSOPRAN!

Förfrågningar om en manskör har inkommit till
styrelsen och det låter trevligt. Men anordnare
och ledare behövs. Intresserade av att bilda kör
anmäler sig till Åke Olofsson tele. 303 59.

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
bankgiroblanketten för att underlätta vår information till er. 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 305 29 och Britt-Inger Persson 610 36.
Ring oss gärna om ni har funderingar eller idéer. Gott Nytt år!

