BUDKAVELN
Föreningen Loshultsbygdens Utveckling
Sommar/Höst 2009
Traditionsenligt midsommarfirande!

I skyttepaviljongen, Loshult midsommarafton klockan 14.30
klär vi Midsommarstången till dragspelstoner av
Tryggve Andersson, Kexnäs.
Virestad folkdanslag uppträder även i år.
Vi hoppas på ett par trevliga timmar med fritt inträde
För alla, gammal som ung!
Ta med egen fikakorg och mycket spring i benen till dansen runt stången

Gökotta i Massasjö

Grattis! Lisbeth Karlsson
Vinnare av Per-Eriks vackra hemmasnickrade skåp
Lott nr; 155.

6 juni

Som vanligt har vi ett ”Göklotteri”.
Grillen tänds 07.00
Var och en tar med sig egen att förtäring!

Hjärtligt Välkomna till en trevlig morgon!

Smedjans dag den 23 Maj

Öppet Hus: Smedjan (Killebergs Kättingfabrik).
Visning av maskinerna i drift.
Öppet mellan 11.00-15.00
I regi av Loshults Hembygdsförening!

Välkomna!

Korvförsäljning vid 59:an den 23 Maj
I samband med Smedjans dag kommer vi att sälja korv utanför 59: an.
Det blir priser som är snälla för plånboken, och vi kommer att finnas
utanför 59: an mellan ca: 10.00-13.00!
Där kommer vi att dela ut FLU:s NYA Budkavel, och värva nya medlemmar till
Föreningen Loshultsbygdens Utveckling!

OBS! NYHET till Hemgården i Killeberg!

Nu har vi fått en Projektor till Hemgården, detta innebär helt nya möjligheter och användningsområde
FLU tackar Tommy Johansson på Osby Kommun, för ett bra samarbete!

Kommande aktiviteter i Höst!

Till Hösten kommer vi att anordna olika aktiviteter för medlemmar!
Tillverkning av fågelholkar & fågelbord
Pubafton i Hemgården i oktober/november
Bingokväll i Hemgården för våra medlemmar
Göran Kullberg visar bilder från Afrika

OBS! Samma pris på medlemsavgiften sen 2003!
Alla som har betalt har fått medlemskort, vid frågor ring Ewa

Gå in på www.loshult.se hjälp oss att få ut mer information om bygden!
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.
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, Victoria Ljung 30277 och
Suppleanter Christer Nilsson 303 83 och Anette Lindvall 30255

