
BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING Vinter 2010-11

&
Resa till Krakow
Är du intresserad av en resa till en av Polens
vackraste städer?
Vi tar en första träff i Loshults församlings-
hem tisdagen den 28 september kl 18.30
och diskuterar upplägget. Därefter träffas vi
några gånger till för att läsa lite om staden
och vad som mer finns att se i närheten.
I vår ska resan gå av stapeln.
Har du några frågor, ring Bengt Svensson
på tel 301 73. Vi ses!

Medlemsmöte
Boka söndagen den 7 nov kl. 18.00, för då är
det medlemsmöte i församlingshemmet,
Loshult. Kom och ta del av vad som är på
gång och berätta vad du vill göra, detta över
en fika som föreningen bjuder på.
Under kvällen får vi än en gång nöjet att se
ett axplock av Wennerbergs stora foto-
samling.
Välkomna!

Budkavel/Utskick
Nu kan ni som vill spara lite papper och
arbete för sekreteraren få utskicket via mail
i stället. Skicka er e-mailadress till
sekreterare@loshult.se.
Ett provutskick kommer, hälsar Krister.

JULMARKNAD i Loshult
Lördagen den 27 november
Kl. 11-15 mitt i kyrkbyn.

OBS! Plats/bord
inomhus är begränsad
(först till kvarn).
Boka marknadsstånd
på mailadress:
kongstorp5@telia.com
Annelie P. tfn nr:
0476-139 30
OBS!  50kr/bord.

Program kommer senare med- knallar,
sång och musik, glögg och pepparkakor…

Smyg på Tomten i gränsbygden
Stora och små
barn får den
5 dec. kl 17 smyga
på Tomten i
Loshult.
Vi samlas vid
skyttepaviljongen.

Pubafton
Lugn, vi har inte glömt bort den.
Någon gång under
februari/mars
kommer en.
Förmodligen med
westerntema.

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 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 30359 och Sven Strand 300 04,
Suppleanter René Kirchner 301 41 och  Pia Ortscheid 301 38.
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