BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING Sommaren 2012
Städdag i Loshult
Måndagen den 14 maj samlas vi i
allmänningen kl 18.30.
Vi plockar skräp i och runt kyrkbyn.
Efteråt bjuder vi på korv.
Liesplipning
Är lien skämd? Ta din lie och följ med till
Kalle i Jonsköp och han lär dig hur
man slipar. Gemensam avfärd lördagen
den 19.e maj från församlingshemmet.
Medtag fika.
Anmälan till Lisbeth Karlsson 304 61
Gökotta
Lördagen den 2:e 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. Göklotteri som vanligt
Varmt Välkomna
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, allsång
och dans kring midsommarstången
som vanligt. Gammal som ung,
medlem eller inte.
ALLA är VÄLKOMNA

Dans bort i vägen
Lördagen den 11/8 kl 15.00
kommer ett gäng spelemän
och spelar upp till vägskälsdans
i Långeväg o Kongstorpsväg krysset.
Efteråt blir det grillning och lite
trevlig samvaro, förhoppningsvis även
fint väder. Datumet är preliminärt
så håll ett öga på hemsidan.
Happy Friday
För oss som gillar att cykla tar vi oss
in till Älmhult till något trevligt ställe
för att äta och dricka gott.
Den 29:e juni, 20:e juli och 17:e
augusti bär det av från
församlingshemmets
parkering.

Info
Eventuellt kommer en
svampexkursion att
ordnas till hösten. Håll
utkik på hemsidan för
mer information.

Håll ögonen på hemsidan
www.loshult.se för mer info

Gå in på www.loshult.se hjälp oss att få ut mer information om bygden!
Medlemsavgift 2012: 50 kronor per person eller 100 per hushåll.
Betala med en bankgiroblankett till Bankgironummer 5633-7959. .
Skicka gärna er e-postadress till sekreterare@loshult.se, så vi lättare kan nå er och
Budkaveln kommer direkt med e-post (vilket sparar pengar för föreningen!).
Styrelsen består nu av: Ordförande Jörgen Pettersson 0476-139 30,
Sekreterare Sven Strand 300 04, Kassör Ursula Strand 300 04,
Ledamot Åke Olofsson 303 59 och Krister Nilsson 303 83,
Suppleanter René Kirchner 301 41 och Linda Cederholm 302 81.

