
BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING Vinter/Vår 2010

Grillning vid Massasjö
I år behöver vi inte väntar på vintern.
På sportlovet samlas vi vid
Massasjö, söndagen
den 28 februari
klockan 14.00.
Fiske, skridskor,
pulka eller bara
njuta av vintervädret.
En sak är i alla fall säker det finns glöd att
grilla på, var och en tar med vad de vill äta
och dricka.  Vi ses!

Årsmöte
Boka måndagen den 1 mars kl. 18.30, för då
är det årsmöte i församlingshemmet,
Loshult.
Som vanligt bjuds det på smörgåstårta.
Ta chansen, kom och tyck till.
Välkomna!

Gör din egen fotobok
Hur man sammanställer och skriver ut en
bok med digitala bilder.
Göran och Marie Kullberg visar hur man
gör. Hemgården den 10 mars kl. 19.00

Föreläsning
Sveriges meste maratonlöpare genom
tiderna Kjell-Erik Ståhl kommer till
Hemgården i Killeberg den 11 april kl. 17.00.
Ta tillfället i akt och kom. Föreningen
bjuder på någon enklare förtäring.

Pubafton
                                    Äntligen är det dags
                                    för Pubafton igen.
                                    Datumet är ännu inte
                                    bestämt men håll
                                    ögonen öppna,
                                    affischer kommer att
                                    synas.

Fågelbad
Även våra vänner små-
fåglarna gillar att bada
när det är varmt.
Ge dem en egen
swimmingpool!
Om ni vill så gjuter vi
fågelbad i rabarberblad.
Intresserad, ring Eva tel.nr: 0479-305 56.

Resa till Krakow
Är du intresserad av en resa till en av
Polens vackraste städer? Om intresse
finns så lär vi oss lite om staden och dess
kultur i vår, för att i höst åka dit. Kanske
även ett besök i Auschwitz?
Anmälan är inte bindande men ring gärna
till Bengt och tala om att ni är
intresserade, tel.nr: 0479-301 73.

  &

Gå in på www.loshult.se hjälp oss att få ut mer information om bygden!

Medlemsavgift 2010: 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
och Viktoria Ljung 302 77, Suppleant Krister Nilsson 303 83  och Anette Bjursgård 302 55.

http://www.loshult.se/
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