
 

BUDKAVELN 
 

FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING Höst/Vinter 2016 

 
Föreläsning & Medlemsmöte 

Torsdagen den 20/10 
kl. 19 får vi besök av vår 
mästare på trädgårdar, 
Jankov Månsson. Har du 
trädgård har du säkert 
träffat honom på 
VäxtMästaren i Osby. 

Efter Jankovs föreläsning blir det möte. 
Vi bjuds på en enkel fika och som vanligt 
blir det en utlottning bland närvarande 
medlemmar. Välkommen till 
församlingshemmet i Loshult. 
 
 

Julmarknad i Loshult 
Vår trevliga tradition fortsätter. 
Lördagen den 26 november mellan 
kl 11-15 fylls församlingshemmet 
och parkeringen av marknadsstånd. 
I år kommer även tomten och kl 13:30 delar 
han ut godis till barnen. 
Boka plats gör ni av Annelie Petersson på 
E-mail: kongstorp5@telia.com eller telefon; 
076-146 30 09.     OBS!  100kr/bord. 
Byggandet av marknadsstånd görs dagen 
innan, alltså på fredagen. Vi startar kl 13 
och håller på under eftermiddagen. 
Välkommen du som vill och kan hjälpa till. 
Ring till Anders Andersson, 0479-300 16 
om du har frågor eller vill anmäla dig. 

 
Smyg på tomten 
Den 11 december är det 
dags 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 gå ut och börja smyga. 
FLU bjuder barnen på godispåse och MAXI 
sponsrar med pepparkakor & chockladdryck. 
Vi säljer korv o bröd till de hungriga. 
 

 
”Halv 8 hos mig” 
”Halv 8 hos mig” à la Loshult 
fortsätter. Som tidigare är det 
Emil som håller i trådarna. 
Anmäl ditt intresse till honom 
på telefon 072- 238 88 14. 
Smakliga måltider i trevligt sällskap… 
 

Mer på gång att se fram emot… 
 

Musikquiz; En fredagskväll i januari/ 
februari kommer två Älmhultskillar att 
underhålla oss i Hemgården. Blir en kväll 
att träffas och umgås för oss FLU:are.  
 
Bokcafé; Vi kör än en gång ett bokcafé i 
Församlingshemmet. Byter böcker och 
tidningar över en kopp kaffe med dopp.

 
 

Gå in på www.loshult.se hjälp oss att få ut mer information om bygden! 
Medlemsavgift 2016: 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 Emil Svensson 072-238 88 14 
Kassör Sven 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. 
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