
BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING Sommaren 2011

Städdag i Loshult
Måndagen den 2 maj samlas
vi i allmänningen kl 18.30.
Vi plockar skräp i och runt kyrkbyn.
Efteråt bjuder vi på korv.

Gökotta
Lördagen den 28 maj 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. Göklotteri som vanligt
Varmt Välkomna

Traditionsenligt Midsommarfirande i
Gränsbygden
Midsommar firar vi som vanligt i Loshults
Skyttepaviljong

Kl 9.00 samlas de som vill
för att klä stången och vid
14.30 börjar festligheterna.
Vi har även i år glädjen att
se Virestads folkdanslag
dansa för oss, dansen runt
stången leder  Viktoria
Ljung som vanligt.

Gammal som ung, medlem eller inte.
ALLA är VÄLKOMNA

TREVLIG SEMESTER

Dans bort i vägen
Söndagen den 21/8 kl 15.00
kommer ett gäng spelemän
och spelar upp till vägskälsdans i
Långeväg o Kongstorpsväg krysset.
Medtag fika

Happy Friday
För oss som gillar att cykla tar vi oss
in till Älmhult till något trevligt ställe
för att äta och dricka gott.
Preliminärt, sista fredagen i juni, juli
och augusti.
Då evenemanget är väderberoende så
håll ett öga på hemsidan för närmare
info.

Torsk i Tallinn?
Nej men kanske i Abbekås, den 18/9
finns möjlighet till en fisketur utöver
det vanliga. För 600 kr tar vi oss
ut en bra bit till havs och till dom
förhoppningsvis stora fiskarna.
Intresseanmälan eller information,
ring till Svenne 300 04

Info
I maj åker över 30 personer till
Krakow för att både få lite kultur,
bildning, mat och dryck och inte
minst trevligt umgänge.

***
Eventuellt kommer en
svampexkursion att ordnas till
hösten

                        Håll ögonen på hemsidan för mer info

Gå in på www.loshult.se hjälp oss att få ut mer information om bygden!
 Medlemsavgift 2011: 50 kronor per person eller 100 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 Ursula Strand 300 04,
Ledamot Åke Olofsson 30359 och Sven Strand 300 04,
Suppleanter René Kirchner 301 41 och Pia Ortscheid 301 38.

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

