Hela veckan
Vi samlar pengar till hjärtstartare
Röda korsets bössa finns på Bengtssons grill och en ambulerande bössa kommer att finnas
på någon av de dagliga arrangemangen, ser du den inte fråga någon ansvarig på plats så
ordnar de det.

och det går också bra att göra en insats genom att sätta in ett valfritt bidrag på BG 335-6300
Skriv gärna ditt namn och märk med ”hjärtstartare”
eller ta kontakt med Sofie på grillen för information.

Utställning Los Kvinnolag
Arrangör Los Bibliotek
Från starten 1988 och de första åren
Foton, klipp, protokoll m.m.
Måndag 10 - 13
Tisdag 9 - 13, 17 - 19
Onsdag 14 - 16
Torsdag 9 - 13, 17 - 19
Välkomna in och titta!
Tel 0651-18867

Dagsprogram
Lördag den 1 Mars
Skoterträff vid slalombacken kl 11,00
Arrangör Los-Hamra skoterklubb
Teknikbana, skoterhandledare, knallar, lotteri, bandvagnsåkning för barn.
Kolbullar, korv och hamburgare.
After skoter på hembygdsgården 19-24 inträde 50kr

Se reportage om skoterfesten

Söndag den 2 Mars
Vasaloppsfrukost, Vasaloppet på storbildskärm i Loos Grufvan med frukostbuffé (50kr) kl
08,00

Se bilder från Vasaloppsfrukosten.

Film Loos bioklubb visar Monica Z kl 18.00 (se fliken "Loos bioklubb" för trailer)

Måndag den 3 Mars
Kyrkis
Los-Hamra församling inbjuder sportlovslediga barn och ungdomar till:
Sportlovskul i slalombacken, med start kl 9,30 kan man åka pulka

fram till då backen öppnas för slalom
Vi finns där fram till kl. 12.30
och bjuder på korv och dryck Ta med egen utrustning,
extra matsäck om du känner att det behövs, kanske något att sitta på vid
grillplatsen.

Välkomna ! Helena, EllaMaria & Karolina
Kontakt: Helena, 0651-76 18 57, 072- 705 75 92
Bastukväll damer vid Kvarnsjödammen kl 16-17.00
Frivillig avgift som går till hjärtstartaren.
Arrangör: Loos Bygderåd
Innebandytunering för ungdomar mellan åk 5-9
Arrangör fritidsgården
kl ca 18-21
Loos skolas gymnastiksal

Tisdag den 4 Mars
Räddningstjänstens dag
mer info på affischer på informationstavlorna och här senare

Stor möte Årsmöte Loos Bygderåd
Teman Årsmöte och trafiksäkerhet
Plats: Loos Centralskolas matsal kl 18.30
Slalombacken öppet: kl 18-20.30

Onsdag den 5 Mars
Slalombacken öppet kl 11.00-15.00
Skotertur + grillning vid Norrbyvallen kl 17.00 (samling vid Ica)
Arrangörer: Maarten och Hannes (Loos Bygderåd)

Torsdag den 6 Mars
Film Loos bioklubb visar filmen Flygplan OBS!!! tiden kl 18,00 (se fliken "Loos bioklubb"

för trailer)

“Musik i Vinterkväll”
Looskyrkan
kl 19.00
Loos-Hamra Kyrkokör tillsammans med John Beck
Arrangör Los-Hamra församling kontakt 0651-761 850
Slalombacken öppet kl 18.00-20.30

Fredagen den 7 Mars
Skidskytte runt Loos Centralskola (luftgevärskyttet sker under gymnastiksalen)
kl 13-17
Arrangör Loos Skytteförening.
Korv och hamburgare kommer att säljas på plats.
Isdiscokväll på isrinken kl:17-20
Korv och hamburgare kommer att säljas på plats.
Sofie på Bengtssons Grill sponsrar hjärtstartaren med 20kr/såld hamburgare i dag.

Slalombacken öppet kl 11.00-15.00

Lördagen den 8 Mars
Angeltävling Kyrkbytjärn
Arrangör: Loos Hembygdsförening
kl 8.00

Söndagen den 9 Mars
Vintermarknad, Musik och Hundspannsturer vid Hälsingegården Lundbergs
kl 11.00-14.00
Marknad för div knallar som säljer sina varor.

Hundspannsturer kostar 120 för vuxna och 60 för barn
(10kr/barntur och 20kr/vuxentur går till hjärtstartarinsamlingen)

Bakning till Hjärtstartaren
På Vintermarknaden vid Lundbergs i Los kommer det att säljas
olika bakelser som byborna bakat, alla pengar kommer gå till hjärtstartaren i Los.
Är du godhjärtat? Bidra gärna med en bakelse du också!
Vi hämtar bakelsen den 9 Mars vid:
ICA kl 9.00
Lotta Boden kl 9.15
Berglunds kl 9.30.
Clara Isaksson säljer bakelserna och bakverken under dagen.
Inställt Vinterkväll vid Nickelvallen inställt
Arrangör Loos IF
kl inställt

