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FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING Höst/Vinter 2014 

 

Föreläsning & Medlemsmöte 
Den 22 oktober kl 19 
får vi lyssna på  
”I kungliga spår med 
Niklas Larsson”. 
Niklas från Osby 
berättar och visar 
bilder ifrån sina 
möten med den 
svenska kungafamiljen. 
Efter detta blir det medlemsmöte. 
Vi bjuds på en enkel fika och som vanligt 
blir det en utlottning bland närvarande 
medlemmar.  
Välkommen till församlingshemmet i 
Loshult. 
 
 

Smyg på tomten 
Den 14 december är det dags igen 
för barnen att smyga på tomtarna 
som gömmer sig i Loshult.  
Kvällen börjar med ett Luciafirande i 
Loshults kyrka kl 16. 
Därefter, runt 17.00 är det dags för barnen 
att börja smyga på tomten. 
Tack till sponsorerna som hjälper 
tomtarna; 59:an, Länsförsäkringar, MAXI… 
 
 

 
Julmarknad i Loshult 
Vår trevliga tradition fortsätter. 
Lördagen den 29 november mellan 
kl 11-15 fylls församlingshemmet 
och parkeringen av marknadsstånd. 
Boka plats gör ni av Annelie Petersson 
på E-mail: kongstorp5@telia.com 
eller telefon nr; 0476-139 30 
OBS!  50kr/bord 
Byggandet av marknadsstånd görs dagen 
innan, alltså på fredagen. Kl 13 startar vi 
och håller på under eftermiddagen, 
välkommen du som vill/kan hjälpa till. 
Ring till Anders Andersson, 0479-300 16 
om du har frågor eller vill hjälpa till. 
 
Info                                                
-   I slutet av oktober kommer vi att få en 
ny hemsida med ett mycket fräschare 
utseende. Det är ett web-företag som har 
tagit fram denna till oss. 
-   Det finns nu också en app 
till smartphones som heter 
”Killeberg och Loshultsbygden” 
Denna kommer att uppdateras 
och fyllas på med information. 
Den finns både för Android och iPhone. 
-   Både hemsida och app har bekostats av 
projekt ”Upptåg” via offentliga bidrag.  
 

 
 
 

Gå in på www.loshult.se hjälp oss att få ut mer information om bygden! 
Medlemsavgift 2014: 50 kronor per person eller 100 per hushåll. 
Betala med en bankgiroblankett till Bankgironummer 5633-7959. 
 
Skicka gärna er E-postadress till kassor@loshult.se, så vi lättare kan nå er och Budkaveln 
kommer direkt med e-post (vilket sparar pengar för föreningen!). 
 

Styrelsen består av: 
Ordförande Jörgen Petersson 0476-139 30, Sekreterare Linda Cederholm 302 81, 
Kassör Sven Strand 300 04, Ledamot Åke Olofsson 303 59 och Krister Nilsson 303 83,  
Suppleanter Eleonore Pålsson 102 54 och Erik Andersson 073-060 63 34  


