BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING Höst/Vinter 2009
MEDLEMSMÖTE
Söndagen den 25 oktober klockan 17.00 i
Hemgården, Killeberg. Göran & Marie
Kullberg berättar & visar bilder från sin
Afrikaresa. Vi bjuder på fika. Ta gärna med er
idéer på aktivitetsförslag till det årliga
medlemsmötet.
Varmt Välkomna till en intressant kväll!
JULPYSSEL
19 november kl.18.00! I församlingshemmet.
Välkomna på vårt årliga Julpyssel! I år gör vi
en juldekoration tillsammans. Vill du binda
egen dörrkrans ta med stomme, granris, mossa
& spoltråd. 50 kr kostar kvällen med fika
(glögg & pepparkakor).
Du som är medlem kan anmäla dig till Therese
Pedersen., tfn: 0479-306 96.
SNICKARDAGS
(Fågelbord, fågelholkar)
Vi planerar att ha en första kort träff i början
av november för att se vad ni vill göra och få
fram ett behov av material. Därefter bygger vi
någon kväll, eller mer om så behövs och
avslutar med att måla vad vi byggt en annan
kväll. Är du intresserad av att vara med? Hör
av dig till Mats i Loshult tfn nr. 305 56 eller till
någon annan i utsmyckningskommittén.
Alla är hjärtligt Välkomna!

SERVETT DECOUPAGE
Söndagen den 18 oktober kl.15.00 i
församlings hemmet.
Prova på Servett decoupage! Servett
Decoupage är ett roligt sätt att
dekorera ljus med motiv från
servetter. Ta med dina mönstrade
favoritservetter. Pris 75 kr (inkl. fika
& material). Anmälan till Annelie
Petersson tfn: 0476-139 30
senast den 11 oktober.
JULMARKNAD
Lördagen den 28 november
Kl. 11-15 mitt i kyrkbyn Loshult.
OBS! Plats/bord inomhus är
begränsad (först till kvarn).
Boka marknadsstånd på
mailadress: kongstorp5@telia.com
Annelie P tfn nr: 0476-139 30
OBS! Senast den 1 november 2009.
50kr/bord.
Program kommer senare medknallar, sång och musik, glögg och
pepparkakor…

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
eva.bergstrand@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, Ledamot Viktoria Ljung 302 77, Krister Nilsson 303 83. Suppleant Anette Bjursgård
302 55.

