Resume av andra halvåret 2019:
Café och antikvitetskväll den 6:e oktober:
Peder Lamm berättade om gamla saker och
varför många har bevarats genom åren. Förr
i tiden var saker ofta betalningsmedel istället
för pengar. En del hade med sig gamla saker
som Peder berättade om och värderade.
Högst värdering blev en malmklocka för ca.
40.000 kr.

Sherryprovning den 8:e november:
Det blev en liten övervikt för att testa
på sherry denna gång. Och det visade
sig vara många som tog detta tillfälle i
akt. Fem sorters sherry fick vi prova från
den torraste till supersöt. Det blev en
intressant jämförelse och efter
provningen blev det mycket
diskussioner om båda sherry och annat.
Vi kom också fram till att nästa år skall
vi ha en Vin och Ost provning vilket vi
räknar med kommer att bli välbesökt.

Julmarknaden var inställd även detta år:
Det skulle vara kul om vi kunde starta upp detta arrangemang igen men
det behövs intresserade som vill hjälpa till att hålla i det. Anmäl dig till
någon i styrelsen om du har tid att hjälpa till!

Sång vid granen den 16:e december:
Besöksantalet att lyssna
på Lucaskören detta år
var något lägre än
tidigare år. Som brukligt
blev det musik och sång
efteråt i Sockenhuset.
För musikunderhållningen stod Lars, AnnaMaria och Lucas vilket
uppskattades. Det bjöds på ljuvlig julmusik och sång.
Vårens aktiviteter är nu bokade och blir enligt nedanstående:

Årsmöte:
Vi börjar som vanligt med årsmöte och det hålls onsdagen den 19:e
februari kl 19.00. Och mötesplats är Sockenhuset.
Det bjuds på kaffe och tårta och efter mötet blir det sång och musik
framträdande av Arvid Einarsson och Edvin Jansson.

Soppa med underhållning
Vårens cafékväll ersätts i år med att vi bjuder på soppa. Det blir
söndagen den 22:e mars kl. 17.00. Efter soppan blir det underhållning.
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.

Städkväll
Onsdagen den 22 april kl 18.00 samlas vi vid Sockenhuset för
iordningställande av lokaler och trädgård. Alla som
hjälper till bjuds efteråt på smörgåstårta.

Vårfest
I år har vi beslutat att anordna en vårfest med mat och dans. Det blir
fredagen den 8:e maj kl. 19.00-24.00 och priset blir 200:- per person
som är subventionerat. För att delta måste du vara medlem och
medlemsavgiften skall vara inbetald innan festen. Så boka in denna
tidpunkt redan nu så du inte missar denna trevliga kväll.
Maten kommer från Snapphanerestaurangen och består av buffé med
flera rätter och vatten till maten och efteråt blir det kaffe. Övrig dryck
tar du själv med. Specialmat kan beställas vid behov. För trivsel och
dansmusik står Fridlunds Kock´n roll-band. Anmälan gör du genom
inbetalning av deltagaravgiften senast den 20:e april! genom att swisha
till 123 220 1630 och i meddelandet (max 50 tecken) ange ”Vårfest +
samtliga deltagare”. Om du inte har swish betalar du in på vårt BG 55450670. Ange motsvarande text som vid Swish. Vi kontrollerar
medlemskap efter anmälan.
Under april kommer vi i mail och Facebook att informera mera. Vi
hoppas på ett stort deltagande. Skulle anmälningarna mot förmodan bli
för få ställs festen in och pengarna återbetalas.

Cykelturer
Börjar måndagen den 4 maj kl 18.30 med samling vid Sockenhuset. Vi
cyklar t o m måndagen den 15:e juni då vi har en trevlig avslutning. Ta
med fika. Frågor kan ställas till Kaj Nilsson 0700-17 16 84.

Midsommarafton
Den 19: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. Byns spelemän spelar upp till dans och vi
räknar med en stor uppslutning vid denna
traditionsenliga fest!

Byavandring
Årets byavandring blir i år
torsdagen den 25:e juni kl.
19.00. Den kommer att gå
till en plats i Norra Sandby

som kallas ”Högakärret” där det bodde en kvinna som kallades
”HögElna”. Vi kommer att berätta lite om denna bosättning mm.
Parkering och samling blir bakom Calle Jönssons (4236) där Hässleholms
fiber har sitt rör-förråd idag. Välj gärna grövre skor. Efteråt finns
grillplats i närheten av parkeringsplatsen och även tak om det blir regn.
Frågor kan ställas till sockengillet@norrasandby.se.
Mer information kommer längre fram i mail, Facebook och hemsidan!

Bollkul
För 10:e året i rad samlas vi på gamla fotbollsplanen för att spela brännboll och ev. fotboll samt trevligt samkväm runt grillen. Ta med att grilla.
Tre tisdagar blir det och boka in den 7:e, 14:e och 21:e juli kl. 19.00.

Fiber
Oturen med leverans av fiber till vår bygd följer oss. Först blev det
kraftig försening med starten och den tillsatta entreprenören gick i
konkurs efter att ha grävt i nästan 3 månader. Hässleholms fiber satte in
en ny entreprenör för att färdigställa de delar som nästan var klara och
koppla in alla som bor väster om Almån samt koppla upp Nodstationen i
Norra Sandby. I januari är stationen ansluten samt en del av
fastigheterna väster om Almån inkopplade och inkoppling fortgår. En ny
upphandling för resten av området pågår och ny entreprenad förväntas
komma igång under våren. Vill du ställa frågor till Sockengillets
fiberkontakt så kan man göra detta till fiber@norrasandby.se

Medlemsavgift
Nu är det dags för inbetalning av medlemsavgiften för 2020 som är
fortsatt fantastiskt låg med 25 kr per person. Betalning görs genom att
betala in på vårt BG 5545-0670 och i texten ange ”Medlemsavg +
samtliga namn”. Nu kan du också välja att swisha till 123 220 1630 med
motsv text. Vänta inte med inbetalning utan gör det redan idag!

Medlemsregister med e-postadresser
Vi informerar kontinuerligt om aktiviteter i föreningen via e-post. Se
därför till att du anmält din e-postadress till sockengillet@norrasandby.se.
Vid flera medlemmar i familjen bör du lämna e-adresser för alla.
Besök också vår hemsida www.norrasandby.se

