
 

 

Trädgårdskväll  

Torsdagen den 22 mars kl 19.00 får vi besök av Jankov Månsson från Osby 

som kommer för att berätta om växter och inspirera oss inför vårens 

trädgårdsarbete. Sockengillet bjuder på kaffe och våfflor. 

 

Revy 

Den lokala revyn kommer även detta år. Två föreställningar, den 30 och 31 

mars kl 19.00. Förköp av biljetter utanför Sockenhuset den 12 februari kl 

12-13. Därefter kan biljetter beställas av Ulla Kersti på tfn 0768-848888.  

4H kommer att ha försäljning av fika.  

 

Vårfest 

I år ordnar vi en vårfest i Sockenhuset den 13 april kl 19.00. Mat, som är en 

buffé serveras.  Egen dryck medtages (all dryck utom kranvatten). Efter 

maten bjuds på kaffe och något sött tilltugg. Någon form av ”geniknöle-

gnuggning”  blir det som vanligt. Pälle Fridlund & company är det som står 

för maten och musiken. Det subventionerade priset är 130:-/person och 

platserna är begränsade……först till kvarn gäller. Anmälan är bindande och 

göres senast den 5 april till Gert-Inge, 0451-32275, Karin 0451-32012 eller 

via mail till sockengille@tele2.se 

 

Städkväll  

Onsdagen den 25 april kl 18.00 samlas vi vid Sockenhuset för iordning-

ställande av lokaler och trädgård. Alla som hjälper till bjuds efteråt på 

smörgåstårta. 

 

Cykelturer 

Cykelturerna på måndagar börjar igen måndagen den 7 maj kl 18.30, 

samling vid Sockenhuset. Ta med kaffekorg och häng med på våra turer. Vi 

cyklar t o m måndagen den 18 juni då vi har en trevlig avslutning. Frågor? 

Ställ dom till Stig Olsson tfn 0451-32175. 

 

 

Bakluckeloppis 

Lördagen den 12 maj kl 10-13 har vi en loppis på parkeringen vid 

Sockenhuset. Rensa ut och byt dina överflödsprylar mot kontanter eller 

kom och fynda. En plats kostar 50 kronor och anmälan görs senast den 4 

maj till Maria på tfn 0451-32208 eller  0702-942572. 

 

Midsommarfest  

Alla hälsas välkomna till midsommarfirande vid Sockenhuset, midsommar-

afton kl 14. Vi hjälps som vanligt åt att klä midsommarstången och när 

byns spelmän spelar upp dansar vi kring stången. Ta med fikakorg, filt och 

blommor. Vid 16-tiden avslutar vi och var och en fortsätter sitt 

midsommarfirande. 

 

4H:s sommarfest 

Fredagen den 29 juni inbjuds alla nya och gamla 4H:are till fest. Mer 

information kommer från 4H längre fram. Anmälan och frågor görs till 

Linda 0451-32275, 070-2770929 eller Ann-Sofie 0733-269488. Pris:         

50:-/vuxen, 20:-/barn. 
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Byavandring   

Årets byavandring blir ett besök i och vid Laxbro Mölla onsdagen den 27 

juni kl 18.30. Vår eminenta byaskildrare Torsten Persson berättar och 

visar. Efter rundvandring fikar vi på Stig och Ingrids rastplats i Laxbro. 

Grillmöjlighet kommer att finnas. 

 

Jannes Bollkul 

En ny tradition – för 3:dje året samlas vi under tre onsdagar  – den 4:e, 

11:e och 18:de juli kl 19.00 och spelar fotboll eller brännboll. Vill du inte 

spela själv så ta med fikakorg och titta på och heja på dom som ids ”ränna 

runt”. Var? Norra Sandbys fotbollsplan. Grillmöjlighet finns. 

 

Efterlysning 

Sockengillet söker någon som kan tänka sig var lite ”hustomte” för 

Sockenhuset. Inget betungande uppdrag, innebär att man tittar till huset 

in- och utvändigt ca 2 ggr/mån och kollar förbrukningsmaterial som skall 

finnas. Vi är många medlemmar och ju fler vi är som hjälper till desto 

roligare blir det. 

 

Gräsklippning  

Vi behöver, som vanligt, hjälp med gräsklippning i sommar. Har du 

möjlighet att klippa en eller ett par gånger så hör av dig till någon i 

styrelsen. Gräsklippare finns i vår redskapsbod. 

 

Ordförande har ordet 

…………fick vi inte plats med i detta blad. Han får ta det när vi ses på 

aktiviteterna. Kanske får han en chans i nästa blad……… 

Sockenbladet 

 
Norra Sandby 

Nr 1/2012 

 

Årsmötet hålls onsdagen den 29 februari kl 19.00, som vanligt i vårt fina 

sockenhus, och det bjuds på kaffe och tårta. Efter mötet underhålls vi av 

QuinMix med Vanessa Sundblad från Hässleholm. Vi hälsar alla med-

lemmar hjärtligt  välkomna. 

 

 

Medlemsavgift 

Dags att för inbetalning av medlemsavgiften för 2012 som nu är 25 kr per 

person. Betalning görs till bankgiro 5545-0670 med angivande av namn 

och adress. 


