BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING VÅREN 2007
Vinterfiske i Massasjö
Om ”
någon”fixar vinter och is lovar vi att det
blir grillning och pimpelfiske i Massasjö en fin dag.
Håll koll på anslagstavlorna!
”Loshults socken i snapphanetid”
Gruppen med samordnare Lillian Sandborg
kommer även i vår att träffas i studiecirkelform.
De liksom vi andra får dessutom i vår
chansen att lyssna på …

ÅRSMÖTE
Torsdagen den 15 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,
Per-Anders Andersson eller Stig
Nyman .
Årsmötet hålls i Församlingshemmet
klockan 18.30. Förtäringen blir den
samma som förra året!
AFTER SKI
…blir temat på årets pubafton.

Historikern Dick Harrysson
Söndagen den 15 April blir det föreläsning i
Församlingshemmet
klockan 17.00
Med historikern och
författaren Dick Harrysson
bl a känd från På Spåret i
TV
Inträde 100:- per person,
medlemar 50:-.

Lördagen den 24 Mars klockan 19.30 drar det
igång till WONDERBOYS ifrån Strömsnäs. Det
kommer bli mer drag än någonsin!
Den 1 Mars släpps biljetterna i Handelsboden.
Priset är även i år 125 kronor. Förutom det
flytande kommer ni att bjudas på något ätbart.
Vi hoppas på en lika trevlig och välbesökt kväll
som vanligt.

... det blir även i år Gökotta i försommaren
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.
Medlemsavgift 2007: 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.
Väl Mött!

