BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING HÖSTEN 2008
Prova på Luffarslöjd
Söndagen den 5 oktober kl 14-18 i
konfirmandlokalen.
Priset 50:-/deltagare (i detta ingår material
och fika).
Max antal deltagare är 20 st. Alla tar med sig
egen tång.
Anmälan till Annelie Petersson 0476-139 30
senast 2 okt.
Fotovisning och medlemsmöte
Söndagen den 19 oktober klockan 17.00 i
Församlingshemmet, Loshult.
Roland Wennerberg visar fotografier ifrån
bygden under kvällen och det kommer att
bjudas på fika. Ta gärna med er idéer på
aktivitetsförslag till det årliga medlemsmötet.
Grundkurs i datoranvändning
Per-Anders och Christer ger en
”internutbildning” för FLU:s medlemmar, de
guidar er igenom grunderna i att använda en
dator. Är ni intresserade nybörjare anmäl er
NU till Per-Anders tel. 305 88 så hinner det bli
någon träff i höst. Vuxenskolan i Osby hjälper
till med lokaler och datorer. Ta chansen!

Julpyssel
Torsdagen den 20/11 mellan 18.0021.00 är de som vill komma i
julstämning välkomna till
konfirmandlokalen i Loshult. I år
tänker vi naturligtvis göra
dörrkransar som vanligt och kanske
blir det något nytt. Femtio kronor
kostar kvällen med fika.
Ta med egen stomme och spoltråd
till dörrkrans.
Du som är medlem kan anmäla dig
till Gunnel på tel. 306 01.
JULMARKNAD
Lördagen den 29 november
Kl. 11-15 mitt
i kyrkbyn Loshult.
Vår ambition är att göra detta till en
traditionell gammeldags marknad.
Program kommer senare medknallar, sång och musik, glögg och
pepparkakor…

Kockarna avancerar
Vi önskar dem lycka till med höstens recept
och kokkonster!

Gå in på www.loshult.se hjälp oss att få ut mer information om bygden!
Medlemsavgift 2008: 50 kronor per person eller 125 per hushåll. Betala med en
bankgiroblankett till Bankgironummer 5633-7959. Vid nästa utskick av Budkaveln kommer
medlemskortet att skickas med, 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.

