
 

BUDKAVELN 
 

FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING Vår/Sommar 2013 

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. 
Hjärtligt Välkomna till en trevlig 
och förhoppningsvis solig morgon! 
 
 

Happy Friday 
Vi cyklar in till Älmhult och 
äter en bit mat tillsammans. 
Följande fredagar; 
7 juni, 5 juli, 2 augusti. 
Samling på grusplanen framför 
församlingshemmet kl 18.00.  

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

Midsommarfirande 
Midsommarafton firar vi som 
tidigare år i skyttepaviljongen 
i Loshult. 
Alla är välkomna, även de som 
ännu inte blivit medlemmar. 
I år tidigarelägger vi en halv timma. 
Programmet den 21 juni ser ut så här:  
08.30  Startar vi med att klä stången, alla 
 är välkomna att hjälpa till 
14.00  Börjar vi firandet med allsång 
14.45  Dans kring stången 
15.30  Virestads folkdanslag uppträder 
     
   

10-års jubileum 
Lördagen den 3 augusti 
firar vi FLU’s jubileum. 
Detta i skyttepaviljongen, 
start kl 15:00. 

FLU ordnar med grillar och bjuder på 
dricka, var o en tar med något att grilla.  
En trubadur uppträder från kl 16.00. 
Detta är ett evenemang endast för 
medlemmar, Välkomna! 
 
 

Ölprovning 
En Ölprovning att ske den 17 augusti. 
Plats & klockslag meddelas senare, håll 
koll på hemsidan! Begränsat antal platser, 
så först till kvarn gäller. 
Anmälan görs till Linda C. 
på tel 0479-302 81.

 
 
Gå in på www.loshult.se hjälp oss att få ut mer information om bygden! 
Medlemsavgift 2013: 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 Linda Cederholm 302 81, Kassör Sven Strand 300 04,  
Ledamot Åke Olofsson 303 59 och Krister Nilsson 303 83,  
Suppleanter René Kirchner 301 41 och Eleonore Pålsson 102 54. 


