
 

BUDKAVELN 
 

FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING Vinter/Vår 2013 

Grillning vid Massasjö 
På sportlovet samlas vi som vanligt vid 
Massasjö. Söndagen den 24/2 kl. 14.00.  
Vi ordnar med eld för dem som vill grilla, 
var och en tar med vad de vill äta och 
dricka. Är det bra is kan vi även 
fiska och åka skridskor. Vi ses! 
 

Årsmöte 
Torsdagen den 7 mars kl. 18.30, då är det 
dags för föreningens tionde årsmöte. Platsen 
är som vanligt församlingshemmet i Loshult. 
 
Efter mötet blir det utlottning av vinst bland 
de som betalt sin medlemsavgift för 2013. 
Vi bjuder även på smörgåstårta och dricka. 
Ta chansen, kom och tyck till.  
Gamla, nya och blivande medlemmar 
är Hjärtligt Välkomna! 
                                  
Ölprovning 
Eventuellt kommer en ölprovning i april. 
Håll utkik på hemsida så du inte missar. 
 
Städdag 
Håll vår bygd ren!!! Ja vi gör vad vi kan, 
måndagen den 13 maj kl 18.30 samlas vi 
som vanligt i Allmänningen för 
skräpplockning runt Loshult. 
Föreningen bjuder på 
varmkorv & dricka efteråt. 
 
 

Gökotta 
Lördagen den 1 juni är alla Välkomna till 
Massasjö klockan 7.00 för att lyssna på 
göken, gå tipsrundan och dricka sitt 
morgonkaffe. Värmande eld ordnar vi, 
korv och fikakorg står ni själva för. 
Göklotteri som vanligt 
Varmt Välkomna 
 

 

Föreningen Loshultsbygdens Utveckling 
är en förening som jobbar för att skapa 
gemenskap och en positiv utveckling för 
bygden. Bl.a. ordnar vi midsommar-
firande, julmarknad, gökotta, resor och 
intressanta föreläsningar.  
Mer finns att läsa på vår hemsida 
www.loshult.se 
Styrelsen består nu av:  
Ordf. Jörgen Petersson 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. 
 

Dags för ny medlemsavgift. 
Endast 50 kr per person eller 100 kr för 
hela familjen. Du som ännu inte betalt 
kan göra detta på bankgiro 5633-7959 
eller på årsmötet. 
Nya medlemmar; ange namn på alla & 
adress/E-mail, tel.nr och födelsedag(ar).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Svenska kronor Öre

Betalningsmottagare

BANKGIRO  INBETALNING/GIRERING AVI

Till bankgironr

5633-7959 

Medlemsavgift 2013

Xxxx Xson,  070-1234567,  xx@telia.com,  xxxxxx-xxxx
Yyyy Xson,  076-123456,  yx@telia.com,  xxxxxx-xxxx
Zzzz Xson,  0479-111 11,  zx@telia.com,  xxxxxx-xxxx

Meddelande till betalningsmottagaren

Avsändare (namn och postadress)

Xtorp 1234, 280 72 KILLEBERG Föreningen Loshultsbygdens Utveckling

 


