BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING HÖSTEN 2006
Efter lite härlig brittsommar är man nu redo för höstrusket och vintern. ”
Loshults socken i
snapphanetid”är igång med en grupp på 15 personer. Vi hoppas det blir en trevlig och lärorik kurs
som senare delges oss andra som inte har möjlighet att vara med. På riksplan blir det också
snapphanar i SVT vid jul, inspelat delvis i Norra Skåne. Men innan jul ska mycket hända….

Växtbytardag

Julpyssel med Gunnel

Lördagen den 14 oktober klockan 14.00.

Torsdagen den 23/11 klockan 18.00
är de som vill komma i julstämning
välkomna till Konfirmandlokalen i
Loshult.
Du som är medlem kan anmäla dig
till Gunnel på tel.30601
Du betalar bara materialet.

I år hoppas vi alla
trädgårdsälskare kommer
till allmänningen i Loshult
och byter växter
och äter korv.
Välkommna!
Teater –Tattarpojken
Av Frida Holm
Söndagen den 19/11 klockan 16.00
Hemgården Killeberg
Hälften av aktörerna var med på
Loshultskuppen; Joseph Brännborn,
Birgit Nyman, Lena Pearson, Per Ranebo.
Biljetter 50 kronor säljs från och med den
1 november på 59:an
Välkomna önskar TREBY och FLU!

Söndagsmatiné med Salje film
Den 29 oktober klockan 17.00 visar
vi ”
På dessa skuldror”från 1948.
Medlemmar GRATIS, icke
medlemmar 50 kronor.
Kaffe och kakor bjuder föreningen
på.
Efter filmen blir det medlemsmöte,
ta med er idéer på aktivitetsförslag.

www.loshult.se
En hemsida om Loshultsbygden 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 301 73 , Ledamot Åke Olofsson 303 59,
Therese Pedersen 306 96, Suppleant Göran Kullberg 305 29 och Christer Nilsson 303 83.
Trevlig höst !

