BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING SOMMAREN 2008
Sommaren kom tidigt i år, pingsten bjöd på högsommarväder men utan mygg! Nu är det som allra
vackraste ute så passa på att njut och hjälp samtidigt till på städdagen så att bygden blir ännu
vackrare. Våra säkra kort i sommar- Gökotta och Midsommarfest!

Gökotta
Lördagen den 31 maj är alla välkomna till
Massasjö klockan 7.00 för att lyssna på göken
och dricka sitt morgonkaffe. Elden sprakar och
värmer, fikakorgen står var och en för. En eller
två kolbullar får ni avnjuta ifrån våra kockar.
Varmt välkomna

Städdag i Loshult
måndagen den 2 juni
Vi samlas i allmänningen kl.18.30
för att plocka skräp i och runt
kyrkbyn.
Efteråt bjuder vi på korv & bröd.
Välkomna önskar
Utsmyckningskommittén

Traditionsenligt Midsommarfirande i
Gränsbygden
I Skyttepaviljongen, Loshult midsommarafton
klockan 14.30 klär vi Midsommarstången till
dragspelstoner av Tryggve Andersson, Kexnäs.
Virestads folkdanslag uppträder även i år.
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 som Elisabeth Bertilsson
kommer att leda.
Hjärtligt välkomna!
Vill någon hjälpa till på förmiddagen med att löva
och iordningställa kom bort till dansbanan kl 9.00
Smålandsstaket
Ni som är intresserade av att lära er göra
Smålandsstaket hör av er till Mats tel. 305 56.
Finns det tillräckligt intresse ordnar vi en
dagskurs efter sommaren.
Utsmyckningskommittén

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.
I detta utskick av Budkaveln kommer medlemskorten att skickas med till dem som betalt, om något
fel uppstått hör av er till Ewa.
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 Ewa 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.

