
               

 
Resume av andra halvåret 2017: 

Sandbydagen den 15:e oktober: 

Blev mycket lyckad och närmare 60 personer besökte denna dag. 

Mycket information fanns tillgänglig i form av pärmar, fotografier och 

kartor mm och för 

vissa så blev det lite av 

en hemvändardag. 

Intresset var stort och 

soppan som Anna 

kokat smakade mycket 

bra. 

 

 

Den 3:e november var det romprovning: 

De ca. 30 personerna som kom fick prova på 6-7 olika sorter av rom. Att 

få testa på många olika sorter var en ny erfarenhet för en del. Alla sorter 

föll nog inte i smaken men provningen ökade nog intresset för denna 

dryck.  

Julmarknaden den 2:e december: 

Även detta år blev den välbesökt!  Tyvärr hoppade några utställare av i 

sista minuten men lokalen blev fylld i alla fall. 

Sockengillets lotteri hade i år högvinsten i form av pepparkakshus, 



tillverkat med 

Kungsgården som 

förebild. Vi tackar Lena 

Gåård som byggde denna 

mycket välliknande 

byggnad. Vinnare blev 

Michele Wihlborg.  

Andra pris var en stor 

spettkaka som vanns av 

Monika Johansson och 

tredje pris en mindre spettkaka, vanns av Ines Ekström. 

Sång vid granen den 18:e december: 

Traditionen med sång vid granen fortsätter och detta år samlades ett 65 

tal för att lyssna på ljuvlig sång av Lucaskören samt därefter inta fika i 

Sockenhuset. Där fortsatte musikunderhållningen av Lars, Lucas och 

Claes vilket uppskattades.  

 
Vårens aktiviteter är nu bokade och blir enligt nedanstående: 

Årsmöte: 

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

28:e februari kl 19.00. Som vanligt i Sockenhuset.  

Det bjuds på kaffe och tårta. Efter mötet kommer Lars-Inge Björklund, 

Hylhult att berätta om Kallsjön och dess historia samt det arbete som 

läggs ned för att hålla sjön frisk och sund.  

Cafékväll 

Blir i år söndagen den 25:e mars kl. 

17.00. Vi bjuder även i år på kaffe 

och våfflor. Efter fikat kommer Hans 

”Hånsa” Olofsson och pratar om ålafiske.  

Städkväll 

Onsdagen den 25 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 7 maj kl 

18.30, samling vid Sockenhuset. Vi cyklar t o m måndagen den 18:e juni 

då vi har en trevlig avslutning. Glöm inte kaffekorgen.  Frågor? Ställs till 

Martin Jönsson tfn 0451-32065. 

Midsommarafton 

Är i år den 22: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 

spelmän spelar upp till dans kring stången och avslut blir vid 16-tiden.  

Byavandring 

Årets byavandring blir i år den onsdagen 27:e juni kl. 18.00. Obs tiden! 

Detta år blir det ett tema som kallas Kvistatorpet med skogsvandring och 

besök av byggnadslämningar. Parkering sker strax norr om Ranseröd 

4376 (Per och Kia). De som orkar gå minst 2 km vandrar en runda i 

skogen där 

bostadslämningar 

finns kvar. Efter 

rundan återkommer 

vi till parkeringen 

för att vandra 

vidare Kvistatorpet där 

vi ordnat med att det 

finns grillmöjlighet. Var 

och en tar med fikakorg, 

tältstolar eller filt att 

sitta på samt något att 

grilla om ni vill detta. 

För de som har svårt att 
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gå kan parkering göras ett par 100 meter från slutliga grillplatsen. 

Vi hoppas naturligtvis på fint väder denna kväll. 

Bollkul 

För 8:e året i rad samlas vi på gamla fotbollsplanen för brännboll och ev. 

fotboll samt trevligt samkväm runt grillen. Ta med att grilla. 

Tre tisdagar blir det och boka in den 3:e, 10:e och 17:e juli kl. 19.00. 

Almanackan 

Tyvärr lyckades vi inte ta fram en almanacka för 2018. Intresset har 

minskat och försålda almanackor är för litet. Men vi har en målsättning 

att ta fram en almanacka för 2019 och har du idéer om utformning eller 

bilder, synpunkter att vi skall ta fram mm så hör gärna av dig på vår e-

postadress sockengillet@norrasandby.se.  

Fiber  

Fiberprojektet med Hässleholms fiber kommer igång i mars-april och 

samtliga som vill ha fiber kommer att erhålla det under 2018. Avtal skall 

dock vara lämnat till Hässleholms kommun. Vill du ha hjälp eller tips så 

hör gärna av dig till bredband@norrasandby.se 

Medlemsavgift 

Dags för inbetalning av medlemsavgiften för 2018 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.  

Medlemsregister med e-postadresser 

I år kommer vi att skicka ut sockenbladet till alla som vi har e-

postadresser till. Upptryckta blad skickas ut endast till de som saknar e-

post eller de som anmäler att de vill ha papperskopia. Vi sparar på detta 

sätt mycket bilkörning och portokostnader och vi är tacksamma för om 

ni ser detta som en bra distributionslösning. För er som betalar in 

medlemsavgift för flera familjemedlemmar så kan ni lämna uppgift på 

flera e-postadresser till sockengillet@norrasandby.se 

Vi kommer även att skicka påminnelse om våra aktiviteter via mail en 

liten tid innan så att du inte missar dem. 
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