
               

När nu en hel del har blivit vaccinerade 

och pandemirestriktionerna börjar lätta, ser vi fram emot att få erbjuda 

följande aktiviteter för sommaren och hösten 2021 

Midsommarafton 

Den 25:e juni och kl. 14.00 samlas vi för att klä midsommarstången. Ta gärna 

med blommor till stången och glöm inte fikakorg och gärna 

filt att sitta på. Vi välkomnar familjen Hedström som spelar 

upp till dans kring midsommarstång och vi hoppas på god 

uppslutning vid denna traditionsenliga fest!  

För att undvika smittspridning samlas vi familjevis och dans 

kring stången försöker vi hålla lite avstånd. 

Byavandring: 

Måndagen den 5:e juli kl. 18.30. I år har vi valt att förlägga denna träff vid 

Kallsjöns badplats. Den börjar med att vi går en tipsrunda, för de som orkar, i 

den fina omgivningen. Ta gärna med penna! Efteråt samlas vi vid badplatsen 

där Lars-Inge Björklund berättar kort om vad som hänt med sjön de senaste 

åren och Ola Nilsson berättar lite om byggnader i trakten. Eventuellt har 

kanske någon mer något intressant att berätta.  

Grillarna skall vara igång och var och en tar med sig något att grilla samt dryck 

mm. så ser vi fram emot en trevlig kväll, förhoppningsvis med fint väder. 

Bollkul:  

I år har vi planerat in två tillfällen med bollkul på Sandby gamla fotbollsplan. 

Det blir tisdagen den 13:e och 20:e juli kl. 19.00. Brännboll och ev. lite fotboll 

samt givetvis så kommer grillen vara igång så ta med att grilla. Myskväll! 

Om du inte betalat din 

medlemsavgift så måste du göra 

det snarast annars stryks du från 

kommande information! 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS177iqf3YAhXK1iwKHbRUDzoQjRwIBw&url=http://www.storanget.se/Storanget.se/Midsommarafton.html&psig=AOvVaw1UNuQ91bPAl5ZDM3W2z6Zc&ust=1517320578929003


Årsmöte:  

Onsdagen den 25:e augusti kl. 19.00 kallas medlemmar till ett försenat 

årsmöte. Mötet räknar vi med kan hållas i Sockenhuset. 

Efter årsmötet bjuds alla på kaffe och tårta. 

Cafékväll med underhållning: 

Söndagen den 3:e oktober kl. 17.00 i Sockenhuset. Det bjuds på kaffe och 

äppelkaka.  Och vi får besök av Paul Dring från Bjärnum som på ett 

underhållande sätt berättar om episoder ur ett liv. Han kommer säkert att få 

oss till många skratt. 

Skördemarknad 

Kyrkan planerar att ha en höst och skördemarknad utanför Norra Sandby kyrka 

den 9:e oktober mellan 11.00 och 14.00. Marknadnen börjar med 30 minuters 

gudstjänst. Det kommer att vara utställning och försäljning av framförallt 

lokala produkter. 

Eventuellt kan information ändras och läs därför i kyrkofönstret och Norra 

Skåne vad som kommer att gälla! 

Vin och ostprovning 

Vi räknar med att kunna genomföra den från förra året planerade Vin och 

ostprovning fredagen den 12:e november kl. 19.00. Ola Martinsson kommer 

att berätta om passande ostar till olika vinsorter. Om det fortfarande finns 

restriktioner så kan antalet bli begränsat till ca. 30 så vänta inte med anmälan. 

Ev. kommer vi att medge fler deltagare. Senaste anmälan måste vara inne 

senast söndagen den 31:e oktober. Skicka din anmälan till 

sockengillet@norrasandby.se så får du en bekräftelse på bokningen. Anmälan 

är bindande! Kostnaden blir 250 kr/person som betalas på plats, och kräver 

dessutom medlemskap. Enbart kontant betalning är det som gäller så tänk på 

att fixa växel!   Efter provningen blir det lite mysig trivselmusik och vi sitter 

kvar och diskuterar kvällens intryck. Välkomna! 

Sång vid granen 

Hoppas vi skall bli detta år. Inget är dock planerat i denna stund och vi kommer 

att informera via mail och Facebook om detta evenemang. 

Alla medlemmar hälsas välkomna till samtliga ovanstående arrangemang! 
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