BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING Vår/Sommar 2015
Städdag i Loshult

Den 6 maj vårstädar vi Loshult med
omgivning. Samling på parkeringen framför
församlingshemmet, onsdag kl 18.30.
Ta med handskar och ett glatt humör.
Det blir varmkorv & dricka efteråt.

Gökotta
Tidig lördagsmorgon den 30 maj!
Vi ses vid Massasjö 07.00.
Du får chansen att lyssna på göken, gå
tipsrundan och dricka ditt morgonkaffe i
trevligt sällskap. Värmande eld ordnar vi,
korv och fikakorg står ni själva för.
Göklotteri som vanligt
Varmt Välkomna
Som vanligt är det bra att hålla koll på
hemsidan då det kan komma förslag på
aktiviteter som arrangeras av medlemmar,
men utanför FLU’s direkta deltagande.

Midsommarafton
Vi börjar kl 8.30 i Loshults
Skyttepaviljong med att alla
som vill förbereder firandet
och klär midsommarstången.
Kl.14.00 börjar sen festligheterna med
allsång, dans kring stången och
uppträdande av Virestads folkdanslag.
ALLA är VÄLKOMNA

”Halv 8 hos mig”
’Halv 8 hos mig’ är en ny
aktivitet som planeras
inför hösten.
Intresseanmälan kan göras till Emil på
072- 238 88 14 som sedan, kanske
tillsammans med deltagarna, sätter ihop
reglerna.
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. Nya medlemmar;
ange namn på alla och adress/E-mail,
tel.nr och födelsedag(ar). Tackar!

Gå in på www.loshult.se hjälp oss att få ut mer information om bygden!
Medlemsavgift 2015: 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 nu av:
Ordförande Jörgen Petersson 0476-139 30, Sekreterare Krister Nilsson 303 83,
Kassör Sven Strand 300 04, Ledamöter Åke Olofsson 303 59 och Emil Svensson 072- 238 88 14,
Suppleanter Ann-Marie Andersson 801 73 och Erik Andersson 073-060 63 34.

