BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING SOMMAREN 2007
Hoppas att alla vet om att man kan gå in på www.loshult.se för att se FLU:s aktiviteter, tider till Trebys
matcher, alla kyrklig verksamhet och Hembygdsföreningens aktiviteter i en kalender. Inte så dumt! Håll
ögonen på denna sida så att du inte missar något. Skulle någon vilja få ut information så är ni välkomna
att höra av er! Tanken är att all aktivitet som sker i bygden skulle kunna vara översiktlig på denna sida.
Nu ser vi fram emot en lång och skön sommar.
Gökotta i försommaren
Vakna med tuppen den 26 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. Grill och kol kommer att finnas
på plats. Tipsrunda kommer att anordnas och ett
"Gökottelotteri" som inte kommer att göra er
besvikna. Välkomna!
Traditionsenligt Midsommarfirande i
Gränsbygden
I Skyttepaviljongen, Loshult midsommarafton
klockan 14.30 klär vi Midsommarstången till
dragspelstoner av Tryggve Andersson, Kexnäs.
När sedan klockan blir 15.15 kommer Virestad
Folkdanslag och sätter upp stången och dansar. 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.
Hjärtligt välkomna!
Lie/orv
Den 14 juni klockan 18.00 kommer experter till
Församlingshemmet och pratar om allt som rör
höstning av våra ängar. Fri entré .Frågor ring till
Åke O. tel.303 59

FÖR INFO!! FÖR INFO
Förrädarland av Vilhelm Moberg
Tio teater föreställningar i sommar
mellan den 27 juni och till den 5 juli på Loshults
gröna ängar i Kuppmakarnas regi.
Biljetter släpps den 12 Maj
och går att köpa på Biblioteken och
Turistbyråerna i Osby och Älmhult.
Budkavel till Hovdala 27/7
Missa inte snapphanedagarna 27 till 29 Juli
i Osby, Hässleholm och Östra Göinge kommuner.
Julmarknad i Kyrkbyn Loshult
Vi vill informera om detta redan nu för vi vill se
hela bygden julpyssla och skapa julstämning
tillsammans! Några dagar in i december ska
vi ha vår egen julmarknad.
Teckna dig för ett stånd, kom med idéer,
var tomte …ring Annelie på
tele 0476-139 30
FÖR INFO!! FÖR INFO

www.loshult.se
Nu är sidan under uppbyggnad och tåls att gå in och titta på. 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 30173 , Ledamot Åke Olofsson 303 59,
Therese Pedersen 306 96, Suppleant Göran Kullberg 30529 och Christer Nilsson.
Ring oss gärna om ni har funderingar eller idéer. Ha en skön och Trevlig Sommar!

