
BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING HÖSTEN 2007

Höst igen och tempot blir lugnare, kvällarna mörkare och vi kryper in i stugvärmen. Men först
skördas och höststädas det i trädgårdarna. Tyvärr har mördarsniglarnas framfart skrämt oss så
därför blir det ingen växtbytardag i höst.  Första lördagen i december hoppas vi blir full med
julstämning för då ska vi anordna Julmarknad för första gången. Vi vill förstås att alla ska vara där!
Ni har fortfarande god tid på er att göra dagen lyckad som knalle, tomte eller något helt annat. Hör
av dig till oss om du vill vara med

Söndagsmatiné
Kom och se Lasse Holmqvists film om Göinge.
Den visas i församlingshemmet söndagen den
7 oktober klockan 17.00.
Filmen är från början av 60-talet med
bildkvalitet därefter...
Kaffe och kakor bjuder föreningen på.
Efter filmen blir det medlemsmöte, ta gärna
med er idéer på aktivitetsförslag.

Linné på besök
Söndagen den 18 november klockan 17.00  i
församlingshemmet kommer Anton Härder
klädd i 1700-talskläder att gestalta Carl von
Linné.
Följ med på Linnés livsresa och hör berättelsen
om de personer han träffade och hur det kom
sig att han blev en sådan framträdande
vetenskapsman. Ni möter honom också i
egenskap av läkare, make och familjefader.

Medlemmar GRATIS, icke medlemmar 50
kronor.

Julpyssel med Gunnel
Torsdagen den 22/11 mellan 18.00-
21.00 är de som vill komma i
julstämning välkomna till
konfirmandlokalen i Loshult.
I år tänkte vi göra julkort och
naturligtvis också dörrkransar.
Femtio kronor kostar kvällen
med fika. (Ta gärna med dig
egen stomme till dörrkrans)
Du som är medlem kan anmäla dig
till Gunnel på tel. 306 01.

JULMARKNAD
Lördagen den 1 december mellan
10-16 mitt i kyrkbyn Loshult. Vår
ambition är att göra detta till en
traditionell gammeldags marknad.
Program kommer
senare med knallar,
pepparkakshus-tävling,
tomtesmyg för de små,
sång och musik, glögg
och pepparkakor…

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.

(Medlemsavgiften är oförändrad, 50:-per person eller 125 per hushåll,  Bankgiro nr. 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 301 73, Ledamot Åke Olofsson 303 59,
Therese Pedersen 306 96, Suppleant Göran Kullberg 305 29 och Christer Nilsson 303 83.

Trevlig höst!

mailto:ewab@memo.ikea.com

