Resume av första halvåret 2019:
Årsmöte 27:e feb:
Efter årsmötet fick vi höra på vacker sång framfört av sånggruppen
Conalma.

Cafékväll den 17:e mars:
Ulla och Bengt Linderberth från Finja berättade hur deras intresse och
samlande av gamla saker hade utvecklats med åren.

Cykelturerna
under maj
och juni:
Det visade sig
att intresset
för att ut och
cykla nu ökat
igen och det

var i snitt 10 personer vid varje cykeltillfälle. Bilden från avslutstillfället
då Sockengillet bjöd på grillkorv och jordgubbstårta.

Midsommarafton:
Stort deltagande vid årets
Midsommaraftonfirande. 80
personer medverkade och fam.
Hedström spelade till dans runt
midsommarstången.
Midsommarfirandet som
ursprungligen anordnades av
kyrkan är en gammal tradition

Byavandringen den 26:e juni:

Väldigt många tyckte att det var intressant att få en historia om

Sörbytorp. Minst 70 personer lyssnade på Gabrielle Barnekow Klint som
berättade om de olika byggnaderna och om slottet som revs. Ola
Lindvall berättade om djurhållning/mjölkningsautomater och odling.
Kvällen avslutades med grillning i familjen Lindvalls trädgård.
Stort tack till Gabrielle och familjen Lindvall!

Bollkul:

Vädret var i år bra vilket gjorde att många nu vågade sig till denna
trevliga grill och spelkväll. Förhoppningsvis fortsättning nästa år!
Höstens aktiviteter är nu bokade och blir enligt nedanstående:

Café och antikvitetskväll:
Blir Söndagen den 6:e oktober kl. 17.00. Vi börjar med att det bjuds på
äppelkaka och kaffe. Ca. kl. 18.00 kommer Peder Lamm (känd från bl.a.
TV) som är föreläsare, författare och värderingsman för antikviteter mm.
och pratar om antika föremål. Det är också fritt att var och en tar med
sig max tre mindre föremål. Peder kommer i mån av tid att berätta om
dessa och kanske också uppskatta ett värde.

Sopplunch:
I år blir det ingen ”Sandbydag” men tanken är att vi planerar att ersätta
denna med ”Sopplunch”. Dag för detta räknar vi med blir först 2020.

Sherryprovning
I vår Facebooksida ställde vi en fråga om vi skulle ha vin eller sherry
provning. Det blev en liten övervikt för Sherry och Fredagen den 8:e
november kl. 19.00 har avsatts för denna provningskväll. Även denna
gång blir det Ola från Systembolaget
som låter oss smaka på några sorter.
Denna provning fordrar anmälan som
måste vara inne senast den 27:e
oktober. Skicka din anmälan till
sockengillet@norrasandby.se så får
du en bekräftelse på bokningen.
Eftersom antalet är begränsat till 40

så bör du göra anmälan i god tid före sista anmälningsdag för att säkert
få en plats. Anmälan är bindande! Kostnaden blir 200 kr/person som
betalas på plats, och kräver dessutom medlemskap. Enbart kontant
betalning är det som gäller! Efter provningen blir det lite mysig
trivselmusik och vi sitter kvar och diskuterar kvällens intryck. Välkomna!

Sång vid granen
Blir Måndagen den 16:e december kl. 20.00. Lucaskören kommer att
framföra en del
julsånger och
därefter samlas vi i
Sockenhuset där det
bjuds på glögg och
pepparkakor. Och så
blir det musik och
sång av lokala musiker. Egna framträdanden är välkomna.
Ingen anmälan behövs och allt är kostnadsfritt.

Fiber
Kommunen har anlitat Wanstadius Telecom som är i fullgång med
grävningar i vårt område. Stationen är på plats i Norra Sandby och
planeringen är att alla installationer skall vara klara under februari 2020.
Under vecka 36 hade man lite stopp men nu fortsätter jobbet. Vår
stödgrupp börjar bli överspelad men frågor kan fortfarande skickas till
fiber@norrasandby.se

Facebook
Vårt gruppsida hittar du under ”Norra Sandby Sockengille”. Idag är 153
medlemmar i denna grupp och för att få inlägg och aviseringar måste
man begära inträde. Idag kontrolleras inte medlemmar om de betalt
medlemsavgift men givetvis vill vi att alla som läser och delar våra
aktiviteter också skall betala medlemsavgift. Den är ju bara 25 kr/år.
Vi föreslår alla medlemmar som inte har Facebook att skaffa det. Alla
medlemmar har rätt att skriva om händelser mm i vår socken. Några har
utnyttjat sidan för att t.ex. efterlysa ett bortsprunget husdjur mm.

