BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING Vår/Sommar 2018
Städdag i Loshult

Måndagen den 23 april vårstädar vi i
och runt Loshult. Vi träffas 18.30 på
parkeringen framför församlingshemmet.
Ta med handskar och ett glatt humör.
Det bjuds på varmkorv & dricka efteråt.

Gökotta

För oss morronpigga.
Lördagen den 26 maj
kl 7 ses vi vid Massasjö.
Du får chansen att lyssna på göken, gå
tipsrundan och dricka ditt morgonkaffe i
trevligt sällskap. Ta med fikakorg och något
att grilla, FLU ordnar med eld.
Som vanligt blir det även Göklotteri.
Varmt Välkomna

Wanås Slott &
Skulpturpark
En söndagsutflykt den 8 juli, samling
utanför församlingshemmet i Loshult
kl 10. Vi kör/åker tillsammans med egna
bilar till Wanås slott. FLU står för entrén.
Föranmälan till Jörgen Petersson senast
den 25:e juni, tel. 070-724 32 05.

Äppelmarknaden i Kivik
Lördagen den 29 september.
Provsmakningar, mat och dryck
från lokala aktörer, äppelätartävling,
utställare som visar och säljer hantverk.
FLU ordnar och sponsar en bussresa,
pris 100:-/person för buss. Ca 30 platser,
först till kvarn… Anmälan eller frågor till
Jörgen Petersson; 070-724 32 05.

Midsommarafton, Skyttepaviljongen
22 juni, samling redan 7:30 för de som vill
följa med och hämta björkar mm.
Klockan 8:30 ansluter sig de som vill delta i
utsmyckningen och möblerandet.
Alla är välkomna att hjälpa till.
Kl.14.00 börjar som vanligt festligheterna
med allsång, dans kring stången och
uppträdande av Virestads folkdanslag.

VÄLKOMNA

Happy Friday
För oss som gillar att cykla och/eller
ha trevligt. Vi träffas utanför Loshults
församlingshem med pumpade cyklar och
friskt humör för att ta oss in till Älmhult.
Vi kör gemensamt till något bra ställe
för att äta och dricka lite gott.
Mer info och datum hittar ni på Facebook
”Det händer i Loshult-FLU”. Så vänta
inte med att bli medlem i gruppen…

Gå in på www.loshult.se hjälp oss att få ut mer information om bygden!
Medlemsavgift: 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 Emil Svensson 072-238 88 14
Kassör Ursula Strand 300 04
Ledamöter Åke Olofsson 303 59 och Marcus Görbring 070-992 86 72
Suppleanter Ann-Marie Andersson 801 73 och Erik Andersson 073-060 63 34.

