BUDKAVELN
FÖRENINGEN LOSHULTSBYGDENS UTVECKLING Vinter/Vår 2017
Sportlov vid Massasjö

Sportlovet närmar sig.
Söndagen den 26 februari
kl 14 samlas vi vid Massasjö.
FLU ordnar med eld för de
som vill grilla, var och en tar med vad de vill
äta & dricka. Är det bra is kan vi även fiska
och åka skridskor. VÄLKOMNA

Vi står för underhållning och ni själva för
mat o dryck. Ta med en öl och en påse
chips eller lite mat. Varför inte prata ihop
er med kompisarna och fixa ett eget
knytkalas vid bordet.
Gratis entré men medlemskap är ett måste,
kostar 50:- om du inte redan betalt.
Ingen föranmälan krävs, men för att
underlätta planeringen, ring gärna Mats
på 070-301 11 19 och säg att ni kommer.

Städdag i Loshult
Årsmöte nr 14

Tisdagen den 14 mars är det årsmöte i
Loshults församlingshem, start kl 18.30.
Efter mötet bjuds det som vanligt på
smörgåstårta. Ta chansen, kom och tyck till.
Gamla, nya och blivande medlemmar
är Hjärtligt Välkomna!

Musikquiz,
Pubafton eller
Fredagsmys
Kalla det vad ni vill,
men fredag den 31 mars
provar vi något nytt…
Välkomna till Hemgården, Killeberg kl 19.
Två musiker från Älmhult spelar och
underhåller, det blir även musikquiz.

Måndagen den 24 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 27 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

Gå in på www.loshult.se hjälp oss att få ut mer information om bygden!
Medlemsavgift 2017: 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.

