BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING SOMMAREN 2006
Föreningen arrangerar och medverkar i två stora aktiviteter i sommar; Midsommarafton på
Skyttepaviljongen och Byadagen lördagen den 19 augusti, då skulle det vara roligt om några ville hjälpa
till! Hör av er till någon i styrelsen så skulle vi bli mycket glada. Vi hoppas också på idéer på aktiviteter till
hösten.

Gökotta tillsammans med TREBY
Vakna med tuppen den 27 Maj.
Följ med ut och möt Göken vid Massasjö. Vi börjar
vid 6.00- kom så fort ni vaknat. Packa er egen
fikakorg och filt, vi bjuder på korv med bröd.
Morgonens aktiviteter; tipsrunda och det årliga
"Gökottelotteri". Välkomna!
Vi bjuder på rätta WM-stämningen!
SVERIGE-ENGLAND
Storbild i Hemgården den 20 Juni. Grillen
serverar Bratwurst och kartoffelsaladt från klockan
19.30 till matchstart. Baren är öppen! Biljetter
kommer att säljas på 59:an från och med den
1 Juni till en kostnad av 50 kr vuxna och 20 kr
barn(ingår; match, stämning, korv, potatissallad,
öl eller läsk).
Ingen betänketidlokalen har plats för 100 pers!
”I Loshultsbrandens spår”
tillsammans med Hembyggdsföreningen
85-år efter branden samlas vi vid Loshults kyrka
lördagen den 22 Juli klockan 13.30 för en guidad
tur med Torsten Trulsson för att följa dess spår
som tar cirka 3-3 1/2 timmar.
Samåkning ordnas på plats. Vi bjuder på kaffe
och dopp .
Slå med Lie
Om intresse finns anordnar vi även i år kurs i att
hantera lie (minst 7 pers).
Tore Gunnarsson Källstorp, Glimåkra kommer
under tre tillfällen lära ut hur man slipar och slår
med lie med start onsdagen 7 juni.
Anmäl dig till Åke O. tel.303 59,
070-392 55 71 senast den 28 Maj. Kursen är
kostnadsfri.

Traditionsenligt Midsommarfirande
i Gränsbygden
I Skyttepaviljongen, Loshult
midsommarafton klockan 14.30 klär vi
Midsommarstången till dragspelstoner av
Tryggve Andersson, Kexnäs.
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 Elisabeth
Bertilsson kommer att leda.
Hjärtligt välkomna!
”Loshults socken i snapphanetid”
Gruppen med samordnare Lillian Sandborg
är redan igång och kommer att träffas i
studiecirkelform under hösten. Frågor ring
Lillian på tele. 305 79

FÖR INFORMATION!! FÖR INFORMATION
BYADAGEN
Detta år i Killeberg lördagen den 19
augusti. Arrangörer är Nätverksgruppen.
BOMÄSSA
I Osby kommun mellan den 31 Augusti-10
September

Blodig Turistresa genom Göinges
historia
Sixten Svensson står för
historieberättandet på de guidade
bussresorna den 12 och 14 juni, 31 juli
samt den 2 augusti genom
Göingebyggden. Se anslagstavlor el ring
tele 0479-15350.
FFÖR INFORMATION!! FÖR INFORMATION

www.loshult.se
. 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.
För er som glömt, medlemsavgift: 50 kronor per person eller 125 per hushåll. Betala med
en bankgiroblankett till Bankgironummer 5633-7959. 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 Christer Nilsson 303 83.
Ha en skön och Trevlig Sommar!

