
BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING VÅREN 2008

Vintern lyser med sin frånvaro nu liksom på vår Julmarknad som fick sämsta tänkbara väder-
förutsättningar. Men det blev en mycket lyckad dag ändå och vi har fått mycket fin respons, alla
planerar redan för nästa år och det måste vara ett bra betyg.

Grillning vid Massasjö
Vi väntar inte på vintern, på sportlovet
samlas vi vid Massasjö söndagen den 24
februari klockan 14.00 .
Is som håller = fiske och skridskor,
Snö = åka pulka!!? Grönt = ???

En sak är i alla fall säker det finns glöd att
grilla på, var och en tar med vad de vill äta
och dricka.  Vi ses!

Årsmöte
Boka onsdagen den 5 Mars för
klockan 18.30 är det årsmöte i
församlingshemmet, Loshult.
Det bjuds på lätt förtäring.
I anslutning till mötet kommer Yvonne
Henriksson, Stora Trånghyltan och ger oss
lite Trädgårdsinspiration inför säsongen.
Med detta inslag hoppas vi på en välbesökt
kväll. Välkomna!

Blomsterängen..
Onsdagen den 26 mars blir det ”Stenplockardag”
vid ängen i Loshult så att liarna ska slippa bli
slöa till sommaren! Det är bara att komma
vid 17.30 tiden så hjälps vi åt. Fika serveras.
Utsmyckningskommittén

Fotovisning
Söndagen den 6 april kl. 18 kommer Roland
Wennerberg att vissa ett axplock av sina
foto. Bilder om och på Loshult och alla
som lever här.
Kaffe med dopp blir det mellan korten. Alla
medlemmar är välkomna.

…GÖKOTTA LÖRDAGEN DEN 31/5 KLOCKAN 7.00 SÅ ATT SÄKERT ALLA ÄR VAKNA!!!

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 2008: 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 301 73, Ledamot Åke Olofsson 303 59,
Therese Pedersen 306 96, Suppleant Göran Kullberg 305 29 och Christer Nilsson 303 83.

http://www.loshult.se/
mailto:ewab@memo.ikea.com

