
                          

Årsmöte: 

Så var det dags för årsmöte i Sockengillet och det hålls onsdagen den 

1:e mars kl 19.00. Som vanligt i 

Sockenhuset.  

Det bjuds på kaffe och tårta. Efter 

mötet kommer Sparrarpssonen Bertil 

Nilsson, Norra Skånes mest kända 

reporter, och kåserar. Bertil skulle 

kommit på förra årsmötet men fick 

lämna återbud då. Vi hoppas på bättre lycka denna gång! 

Medlemsavgift 

Dags för inbetalning av medlemsavgiften för 2017 som är fortsatt 

fantastiskt låg och är 25 kr per person. Betalning görs till bankgiro 5545-

0670 med angivande av namn och adress. Mer information om 

Sockengillet, aktiviteter och uthyrning av lokaler finns på vår hemsida, 

www.norrasandby.se Tipsa gärna grannar och vänner om vårt 

sockengille. 

http://www.norrasandby.se/
https://www.google.se/imgres?imgurl=http://d6jf7ok6u1qis.cloudfront.net/imengine/image.php?uuid%3D76b051c4-ad7c-4920-9131-8d8350404535%26type%3Dpreview%26source%3Dfalse%26function%3Dthumbnail%26width%3D2500%26height%3D2000%26q%3D72&imgrefurl=http://www.kristianstadsbladet.se/familj/medieveteran-och-kandis/&h=533&w=800&tbnid=4vhINNli3IOuLM:&docid=YsxJU-u1Eq_ThM&ei=zeigVoKzAYLXyQPhg47oDA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjCzYnCjLvKAhWCa3IKHeGBA80QMwgfKAMwAw


Medlemsregister med e-postadresser 

Vi kommer nu att uppdatera vårt medlemsregister med e-postadresser. 

Detta för att vi lättare skall nå ut med information till alla 

medlemmar samt att de som vill kan erhålla Sockenbladet 

på mail, vilket skulle spara mycket portokostnader. 

Vi ber därför alla som har e-postadress att skicka en mail 

till sockengillet@norrasandby.se. Ange namn och e-postadress för varje 

familjemedlem om möjligt. Om du inte vill ha sockenbladet på mail så 

anger du detta! Tack på förhand för denna hjälp! 

Cafékväll 

Blir i år söndagen den 26:e mars kl. 17.00. Sockengillet 

bjuder på kaffe 

och våfflor. 

 

18.30 kommer vi att få höra 

Bygdespelarna som bjuder på 

underhållning med 

dragspelsmusik och sång. 

Vårfest 

Fredagen den 7:e april kl. 19.00 håller vi vår traditionsenliga vårfest i 

Sockenhuset. Även i år är det Pälle Fridlund som står för maten och hans 

Kock´n´Roll-band, står för musik efteråt. 

Var och en tar med egen dryck och efter 

maten bjuds på kaffe och någon godsak. 

Tävling med frågesport blir det även 

denna gång. Det subventionerade priset 

för medlemmar är 150:-/person och 

platserna är begränsade. Anmälan görs 

via inbetalning till bankgiro 5545-0670. Skriv in alla namn på textraden 

samt e-postadress eller telefonnummer.  

Senast den 24 mars vill vi ha inbetalning/anmälan! 

mailto:sockengillet@norrasandby.se


Städkväll 

Onsdagen den 26 april kl 18.00 samlas vi vid 

Sockenhuset för iordningställande av lokaler och 

trädgård. Alla som hjälper till bjuds efteråt på 

smörgåstårta. 

Cykelturer 

Cykelturerna på måndagskvällar börjar igen måndagen den 8 maj kl 

18.30, samling vid Sockenhuset. 

Vi cyklar t o m måndagen den 

19:e juni då vi har en trevlig 

avslutning. Glöm inte 

kaffekorgen.  Frågor? Ställs till 

Martin Jönsson tfn 0451-32065. 

Byavandring 

Årets byavandring blir i år den 14:e juni 

kl. 18.30. OBS: Vår almanacka anger den 

28:e så tänk på att justera i denna!  

Detta år är det Hälleberga backe 

som är vårt vandringsmål. Platsen finner 

du ca. 2 km från Gumlösa kyrka på vägen 

mot Fjärlöv. Vi kommer att anvisa 

parkering högst 500 m från 

samlingsplatsen så kom gärna i god tid. 

Våran ciceron blir Johan Barnekow från 

Sinclarsholm som kommer att berätta 

om backens historia som bl.a. innehåller 

besök av Carl von Linné och Gustav V 

likaså att det funnits en fornborg på 

toppen. 

 



Tag med en välfylld fikakorg som 

kan avnjutas uppe på backen i den 

fantastiska lövskogen efter alla 

berättelser (grillmöjlighet kommer 

dock inte att kunna erbjudas). Tänk 

också på att bära bra skor för gång i 

backe och ev. filt att sitta på. 

Midsommarfest 

I år infaller midsommarafton den 23:e juni som ju 

även är ”gamla midsommarafton”. 

Alla hälsas välkomna till midsommarfirande vid 

Sockenhuset, midsommarafton kl 14. Vi hjälps som 

vanligt åt att klä midsommarstången så glöm inte att 

ta med blommor. Byns härliga spelmän spelar upp och vi dansar kring 

stången. Ta med fikakorg och filt. Vid 16-tiden avslutar vi. 

Jannes Bollkul 

För 7:e året samlas vi för trevlig samvaro på gamla fotbollsplanen i Norra 

Sandby. En del väljer att fajtas 

med mindre (brännboll) och 

större (fotboll) bollar och en del 

av oss väljer att bara vara sociala i 

största allmänhet. Vi samlas på 

Norra Sandby fotbollsplan tre tisdagar, den 4:e, 

11:e och 18:e juli kl 19.00. Ta med fikakorg, stol 

eller filt. Grillmöjlighet finns. 

Facebook 

Vår Facebook grupp hittar du på ”Norra Sandby Sockengille”. Är du inte 

medlem så skicka en inträdesbegäran. På sidan läggs ofta information 

om våra aktiviteter och alla medlemmar har möjlighet att framföra 

synpunkter och åsikter på vår verksamhet mm! 

 

https://www.google.se/imgres?imgurl=http://wollsjobyalag.se/tn_baseball205.gif&imgrefurl=http://wollsjobyalag.se/kalender.htm&h=100&w=100&tbnid=uhtAz82oOdMPrM:&docid=bROqCbttGJJl5M&ei=XOagVs7DIMboywPZ9qG4DQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjO4aWYirvKAhVG9HIKHVl7CNc4ZBAzCEMoQDBA

