Resume av första halvåret 2018:
Cafékväll den 25:e mars:
Hans ”Hånsa” Olofsson berättade om ålafiske för de intresserade
Cafébesökarna. Föreningen bjöd också på våfflor som uppskattades.

Den 25:e april hade vi städkväll i Sockenhuset:
Detta år var det bara 8 medlemmar som ställde upp. Vi hoppas på bättre
deltagande nästa år då vi inte hann med allt som behövde åtgärdas.

Cykelturerna under maj och juni:
Deltagarantalet var lite lägre än föregående år trots att vädret varje gång
var fantastiskt fint. Vi hoppas dock att intresset finns och att vi kan
fortsätta med
detta även
kommande år. På
sista tillfället när
vi hade
avslutning med
grillning var det
dock många som
kom och cyklade.

Midsommarafton:
Denna midsommar var det ett 50 tal som kom och firade midsommar vid
stången och hade en gemytlig eftermiddag.

Byavandringen den 27:e juni:
Intresset var stort
när vi förenade
motion/tipsrunda
med berättelser
om gamla
bosättningar vid
Kvistatorpet och
runt Elehus. Tack
till Ola som var vår
berättare!

Bollkul:
Trots jättefint väder var deltagarantalet mycket lågt vid alla tre
tillfällena. Vi fick i alla fall en trevlig stund vid grillen men det
uppkommer ju en fundering om hur intresset är idag för denna aktivitet
inför kommande år!
Höstens aktiviteter är nu bokade och blir enligt nedanstående:

Höstens Cafékväll:
Blir Söndagen den 23:e september kl. 17.00. Vi börjar med att det bjuds
på äppelkaka och kaffe. Ca. kl. 18.00 kommer Lars J Eriksson, som är VD
och koncernchef på Norra Skåne och Skånska Dagbladet, att vara
föredragshållare. Han håller ett kåseri som berör!

Sandbydag:
Förra höstens Sandbydag blev så uppskattad att vi satsar på en
uppföljare även detta år. Det blir Söndagen den 14:e oktober kl. 12.0015.00. Fler pärmar med material att studera har kommit in. Vi kommer
även i år att försöka få med deltagare som har god kännedom om vår
ort från förr i tiden. Det kommer också att bjudas på soppa och bröd och
vi hoppas på stort deltagande!

Konjaksprovning
Vi fortsätter med provningskväll av drycker och denna gång blir ämnet
konjak. Det blir Fredagen den 9:e november kl. 19.00 och även denna
gång kommer Ola från
Systembolaget att förevisa ett
antal sorter som vi får smaka på.
Denna provning fordrar anmälan
som måste vara inne innan den
31: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 300 kr/person som betalas på plats, och kräver
dessutom medlemskap. Enbart kontant betalning är det som gäller!
Efter provningen kl. 21.00 blir det öppen pubafton som inte kräver något
inträde bortsett från medlemskap. Välkomna!

Sång vid granen
Blir Måndagen den 17: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.

Julmarknaden är inställd detta år
På grund av svårighet att få hit tillräckligt med försäljare samt att det är
svårt att få tillräckligt många att ställa upp och hjälpa till så har vi
beslutat att inte ha någon julmarknad detta år. Vi får se om det går att
göra ett nytt försök nästa år.
För fortsättning nästa år behövs en ny grupp med någon eldsjäl som
ledare. Ni är välkomna att anmäla er till denna grupp! Hör av dig via mail
eller ring Karin på 0451-320 12.
Almanackan som vi sålt under denna julmarknad vid tidigare år kommer
heller inte att tas fram detta år.

Fiber
Alla markavtal och godkännande från Trafikverk mm är klara. Dock har
Hässleholms fiber haft svårt att hitta entreprenör för vårt område till
rätt pris och därför har projektstarten blivit försenad. Vår lokala
stödgrupp håller kontakten med Hässleholms fiber och utövar
påtryckning så gott det går. Vi hoppas att det löser sig snart och
grävningen kommer igång under hösten. Vill du ha hjälp eller tips så hör
gärna av dig till fiber@norrasandby.se

Medlemsavgift
Vi konstaterar att medlemsavgift fortfarande inte inkommit från en del
som varit medlemmar tidigare trots påminnelser. Från och med höstens
distribution av sockenblad och information på mail så går dessa ut
endast till de som hittills betalat medlemsavgift. Om medlemsavgiften
kommer in efter denna tidpunkt för 2018 så är den fortfarande 25 kr per
person och inbetalas till bankgiro 5545-0670 med angivande av namn
och adress. Då kan du fortsätta att få del av information och deltaga på
föreningens arrangemang!

Sockenhuset
Stora samlingslokalen har nyligen fått ett nytt golv och vi hoppas att alla
som hyr och besöker våra arrangemang framöver skall ha glädje av det.
Samtidigt hoppas vi att alla är rädda om golvet så att det håller sig
snyggt i många år framöver.

