
 

 

 

 

Julmarknad 

Lördagen den 1 december kl 10-15 är det dags för den årliga 
julmarknaden. Som vanligt kommer det att finnas många fina 
saker och fika till försäljning. 

Vet du någon som vill vara med och sälja? Eller kan du hjälpa 
till med arrangemangen i och runt marknaden? Hör då av dig 
till sockengillet@telia.se , Karin Nilsson tfn 0451-32012 eller 
Elinor Sonborn tfn 0451-32000. 

 

 

 Sång vid granen  

Måndagen den 17 december kl 20.00 kommer 
församlingskören och sjunger in julen utanför kyrkan. Därefter 
bjuds det på glögg, kaffe, kakor och musikunderhållning i 
Sockenhuset. 
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Hoppas nu alla laddat batterierna och ser fram emot höstens 
aktiviteter med Sockengillet. Vi har tänkt oss lite nya övningar 
och naturligtvis kommer även de traditionella 
sammankomsterna att hållas. Till julmarknaden tänkte vi 
eventuellt att göra en kalender igen, vi har ju haft några års 
uppehåll med denna. Om ni har några gamla eller nya bilder 
från närtrakterna får ni gärna höra av er. Gärna med hus som 
motiv. När ni kommer till vårt Sockenhus så kommer ni genast 
att se uppfräschningen som kommunen gjort. Ena gaveln är 
vidgjord och putsad och fönsterna målade (i skrivande stund 
inte alla fönsterna). Mycket fint och vi sänder en 
tacksamhetens tanke till kommunen. 

Sockengillet ha ny mailadress: sockengillet@telia.com 
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Quiz (frågesport) 

Söndagen den 23 september kl 17.00 är det Quiz-tävling. 
Lagen ska bestå av 3 personer och en anmälningsavgift på 100 
kr/lag tas ut. Dessa pengar blir sedan utdelade som vinster till 
vinnarlagen. Max 10 lag kan anmäla sig (regeln först till kvarn 
som vanligt) och vill att ni döper era lag, t ex "ranserödslaget". 
Anmälan görs, med lagnamn och namn på 3 lagmedlemmar, 
till Kicki eller Richard, mailadress wihlborg@telia.com, tfn 
0451-32066 (säkrast kvällstid) eller faxnr 0451-32006, senast 
den 16 september. Ni som inte vill tävla är välkomna som 
publik (dock med tystnadsplikt) och vi kommer att servera 
kaffe och kaka efter tävlingen. Fikat kostar 10 kr/person för 
åhörarna.  

 

Melodikryss 

Det har visat sig att vi är ganska många som tycker att det är 
kul att lösa, eller försöka lösa, Melodikrysset på 
lördagsförmiddagarna. Under hösten 
tänkte vi att vi under tre lördagar kunde 
samlas i Sockenhuset och lösa tillsammans. 
Alla tar egen fika med och vi samlas kl 
09.45. Lördagen den 29 september, 27 
oktober och 24 november. 

 

 

 

 

Caféafton 

Söndagen den 30 september kl 17.00 bjuds på 
äppelkakefest, det brukar finnas många olika 
sorter att välja mellan. Efter fikat, ca 18.30, 
kommer  f d polisen Tonny Andersson och 
berättar om sina erfarenheter och upplevelser 
från sin yrkestid.  

 

 

 

Pubafton  
  

Fredagen den 9 november 
kl 19.00 blir det fest i 
Sockenhuset. För under-
hållningen står Pälle 
Fridlund och hans pågar. 
Inträde 50  kr /person. Du 
måste vara medlem för att 
vara med, den som inte är medlem redan kan lösa  
medlemskap på plats.  



 

 

 

 


