BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING Vinter 2011-12
FISKERESA
Söndag 18 sep bär det iväg för de av oss som
ska på vrakfiske utanför Abbekås då dom
riktigt stora och fula fiskarna ska fångas.
Rapport kommer sen; När storfiskaren talar
om…….
Samling 05:45 vid kyrkan för de föranmälda.
Tips från skeppare Ulf Stahre:
- Kom ihåg gummistövlar och regnställ eller
flytoverall.
- En 300 g pilk med lysmask i ringen överst
och ev. någon bläckfisk-häckla eller lysmask
framför fungerar fint året runt på Abbekås
fisket.
Övriga frågor besvarar Sven S. 0479-300 04

JULMARKNAD I LOSHULT
Lördagen den 26 november
kl. 11-15 mitt i kyrkbyn.
OBS! Plats/bord
inomhus är begränsad
(först till kvarn).
Boka marknadsstånd
på E-mailadress:
kongstorp5@telia.com
Annelie P. tfn nr:
0476-139 30
OBS! 50kr/bord.

SNAPPHONOR
En föreställning med sånger och berättelser
om Kvinnornas historia i 1600-talets Göinge.
Med Ann Jönsson som skrivit boken
”Snapphonor, Hjältinnor i livets tjänst”
kl. 16.00 den 16 okt i Församlingshemmet.
http://www.naturhalsan.se/minbok.php
Entré 50:-, medlemmar gratis!
MEDLEMSMÖTE
Boka söndagen den 13 nov kl. 17.00, då är
det medlemsmöte i Hemgården, Killeberg.
Per-Anders berättar och visar bilder från
vårens Krakowresa. Dessutom rapport från
fisketuren.
Missa inte detta, föreningen bjuder på fika,
Välkomna!

SMYG PÅ TOMTEN
Till glädje för stora och
små barn kan vi smyga
på tomten även i år.
Söndag kväll, den 11 dec.
kl. 17 samlas vi vid granen
i Loshult.

INFO
Föreningen har nu bärbar ljudanläggning
och partytält för uthyrning till
medlemmar, pris 100:-/dygn.

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 Petersson 0476-139 30,
Sekreterare Krister Nilsson 303 83, Kassör Ursula Strand 300 04,
Ledamot Åke Olofsson 303 59 och Sven Strand 300 04,
Suppleanter René Kirchner 301 41 och Pia Ortscheid 301 38.

