Resume av andra halvåret 2018:
Cafékväll den 23:e september:
Lars J Eriksson berättade om bl.a. vår tidning
Norra Skåne och utvecklingen för dagstidningar
idag. Förutsättningen för distribution av
papperstidningar är pressad och risken finns att
det får följder i framtiden.

Sandbydagen den 14:e oktober:
Förra året provade vi
en ny aktivitet där vi
studerade gammalt
material från förr
som handlade om
vår socken.
Aktiviteten blev
uppskattad och
därför gjordes en
uppföljning även 2018. Många kom även denna gång där bl.a. gamla
skolkamrater hittade varandra. Gulaschsoppan som bjöds på blev
mycket omtyckt! Vi kan hoppas på en uppföljning om något år eller så!

Den 9:e november var det Cognaqsprovning:
16 personer var anmälda och fick en mycket trevlig
kväll med många diskussioner om dryck mm.
5 sorter testades och vi fick information om allt från
VS till XO.

Julmarknaden var inställd detta år:
Förhoppningsvis kan den återupptas igen men det fordrar att någon
intresserad person ställer upp och kan hålla i utställare mm. Om du
känner för att hjälpa till så hör av dig till någon i Sockengillet.

Sång vid granen den 17:e december:
Detta år samlades ett 60 tal för att traditionsenligt lyssna på Lucaskören

samt därefter inta fika i Sockenhuset. Musikunderhållningen detta år
bestod av Lars, Anna-Maria, Lucas och Magnus vilket uppskattades. Det
framfördes ljuvlig sång som kompletterades av några
sockenmedlemmar.
Vårens aktiviteter är nu bokade och blir enligt nedanstående:

Årsmöte:
Så var det dags för årsmöte i Sockengillet och det hålls onsdagen den
27:e februari kl 19.00. Som vanligt i Sockenhuset.
Det bjuds på kaffe och tårta. Efter mötet blir det framträdande av
Conalma. En sånggrupp som sjunger visor och jazz till
pianoackompanjemang.

Cafékväll
Blir i år söndagen den 17:e mars kl. 17.00. Det bjuds på kaffe och
våfflor. Efter fikat blir det ”Från loppis till antikmarknad”. Ulla och
Bengt Linderberth från Finja berättar om sitt samlande och intresse för
gamla saker. Kanske får vi något tips om vad vi skall leta efter på nästa
loppis eller aktion!

Städkväll
Måndagen den 15 april kl 18.00 samlas vi vid Sockenhuset för
iordningställande av lokaler och trädgård. Alla som
hjälper till bjuds efteråt på smörgåstårta.

Cykelturer
Börjar måndagen den 6 maj kl 18.30 med samling vid Sockenhuset. Vi
cyklar t o m måndagen den 17:e juni då vi har en trevlig avslutning. Ta
med fika. Frågor kan ställas till Martin Jönsson tfn 0451-32065.

Midsommarafton
Är i år den 21:e juni och kl. 14.00 samlas vi för att
klä midsommar-stången. Ta gärna med blommor
till stången och glöm inte fikakorg och gärna filt att
sitta på. Byns spelemän spelar upp till

Byavandring

vår ciceron. Vi kommer bl.a. att få
titta på Gransbo (huset Gabrielle
själv bor i), ”Gamla mejeriet” och
smedjan och som avslutning kommer Ola Lindvall att informera
om gården, djuren och odlingarna. Vi kommer också att ordna
med en grillplats så ta med något att grilla som avslutning.
Se fram emot ett trevligt samkväm innan vi återvänder hem!

Vy över slottet. Gammal
bild tagen innan slottet revs

Årets byavandring blir i år den onsdagen 26:e juni kl. 18.30. Obs tiden!
Detta år hamnar vi lite utanför vår
socken dock inte utan anknytning. Vi
träffas på Sörbytorp där vi kommer
att få en rundvandring med ledning
av Gabrielle Barnekow Klint som är

Du hittar dit genom att köra vägen från Gumlösa till Sörby. Strax innan
Sörby kommer vi markera var vi parkerar och samlas.

Bollkul
För 9:e året i rad samlas vi på gamla fotbollsplanen för att spela brännboll och ev. fotboll samt trevligt samkväm runt grillen. Ta med att grilla.
Tre tisdagar blir det och boka in den 2:e, 9:e och 16:e juli kl. 19.00.

Almanackan
Förutsättningen för en almanacka och försäljning av den är att
julmarknaden kommer igång igen.

Fiber
Fiberprojektet med Hässleholms fiber har ju blivit försenat enligt den
information som alla fått via mail eller brev. Anledningen var problem
med upphandling av entreprenör. Nu är ny upphandling igång och
Hässleholms fiber har informerat att vi står först i tur och beräknad
projektstart är mars-april i år. Vill du ha hjälp eller tips från oss i
stödgruppen så hör gärna av dig till fiber@norrasandby.se

Medlemsavgift
Nu är det dags för inbetalning av medlemsavgiften för 2019 som är
fortsatt fantastiskt låg och är 25 kr per person. Betalning görs snarast
möjligt till bankgiro 5545-0670 med angivande av namn och adress.
Vi hoppas också på många nya medlemmar speciellt hos de som är nya i
vår socken (Norra Sandby, Laxbro och Ranseröd med omnejd). Alla i
Socknen är välkomna till våra aktiviteter och för att Sockengillet skall
kunna verka och fortleva så fordrar det intresse och medverkan av våra
boende. Vår förhoppning är att alla är medlemmar och gärna deltager
eller kommer med synpunkter på aktiviteter som vi kan ha i vårt
program. Besök också vår hemsida www.norrasandby.se

Medlemsregister med e-postadresser
Vi informerar kontinuerligt om aktiviteter i föreningen via e-post. Se
därför till att du anmält din e-postadress till sockengillet@norrasandby.se.
Vid flera medlemmar i familjen bör du lämna e-adresser för alla.

