BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING VÅREN 2009
Vår julmarknad var en succé även i år. Tack till alla som var där! 2009 har redan kommit in på sin
andra månad och det känns till och med lite vintrigt. I år ska flaggan vaja högt på vår Gökotta på
Nationaldagen. Kan det bli mera svenskt? Men tills dess trevlig vår och hoppas någon av
aktiviteterna passar er!
Grillning vid Massasjö
Söndagen den 22 februari, sportlovet
klockan 14.00 är ALLA välkomna på
korvgrillning och friluftsliv. Vi ser till att det
är fin glöd till grillning.
Var och en tar med vad de vill äta och
dricka. Aktivitet efter väder.
Vi ses!

Årsmöte
Boka torsdagen den 12 mars klockan 18.30,
Föreningen Loshultsbygdens utveckling har
årsmöte i församlingshemmet, Loshult. Det
kommer att bli smörgåstårta som vanligt!
Valberedningen är tacksam för förslag på
nya namn till styrelsen och naturligtvis
hoppas vi få in nya idéer på aktiviteter.
Välkomna!

Föreläsning Bildsköne Bengtsson
I församlingshemmet den 29/3 kl.18.00
underhåller Bertil Sandström ifrån Osby oss
med berättelser ur Bildsköne Bengtssons liv.
Medlemmar gratis, icke medlemmar 50:Välkomna!
Allmän städdag
Måndagen den 4 maj kl. 18.00 ger vi oss ut
och plockar Loshult rent från skräp, samling i
allmänningen. Det blir korv/bröd som
belöning. Välkomna, Utsmyckningskommittén
Betonggjutning
När rabarbern är som störst då ska vi göra
fågelbad. Den 17 maj åker vi gemensamt till
Cilla Wiberg i Pjätteryd för att få hjälp.
Veckan därpå åker vi dit igen för att putsa
våra alster och ta med dem hem.
Är du intresserad anmäl ditt intresse till Eva
eller Therese. Kostnad ca 50 kronor.
Datakursen fortsätter
13 pers har under ledning av Per Anders
(+Krister o Mats) under hösten träffats tre
gånger och nu avancerat till högre studier.
Vi önskar dem lycka till.

…I ÅR FIRAR VI SVERIGES NATIONALDAG MED GÖKOTTA
LÖRDAGEN DEN 6/6 KLOCKAN 7.00 VID MASSASJÖ!
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.
Nytt år ny (men samma) medlemsavgift 2009: 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. Era medlemskort
skickas ut med nästa Budkavel i slutet av maj eller i början av juni.
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.

