
BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING SOMMAREN 2010

Gökotta

Lördagen den 5 juni är alla välkomna till
Massasjö klockan 7.00 för att lyssna på göken,
gå tipsrundan och dricka sitt morgonkaffe. Elden
sprakar och värmer, korv och fikakorg står ni
själva för. Som seden bjuder finns det ett
göklotteri också.
Varmt välkomna

Traditionsenligt Midsommarfirande i
Gränsbygden

Midsommar firar vi som vanligt i Loshults
Skyttepaviljong
Kl 9.00 samlas dom som vill för att klä stången
och vid 14.30 börjar festligheterna.
Victoria Ljung kommer att leda dansen och nytt
för i år så blir det också allsång, också den ledd av
Victoria.
Vi har även i år glädjen att se Virestads
folkdanslag dansa för oss.
Gammal eller ung. medlem eller inte.
ALLA är VÄLKOMNA

I höst står Pubafton och medlemsmöte med
bildvisning av Roland Wennerberg på
programmet.

En resa till Krakow nästa vår finns också med i
planerna. För att se hur många som är
intresserade, anmäl er gärna till Bengt S.
Detta är inte bindande.

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.

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 sekreterare@loshult.se så vi lättare kan nå er.
Styrelsen består nu av: Ordförande Jörgen Pettersson 0476-139 30,
Sekreterare Krister Nilsson 303 83, Kassör Bengt Svensson 301 73,
Ledamot Åke Olofsson 303 59 och Sven Strand 300 04,
Suppleanter René Kirchner 301 41 och  Pia Ortscheid 301 38.

Städdag i Loshult
tisdagen den 8 juni

Vi samlas i allmänningen kl.18.30
för att plocka skräp i och runt
kyrkbyn.
Efteråt bjuder vi på korv & bröd.

Välkomna önskar
Utsmyckningskommittén

http://www.loshult.se/
mailto:sekreterare@loshult.se

