Meddelande från
Husby-Oppunda sockenförening
http://www.husby-oppunda.se
Sockenstugan bokas hos Gudrun Tollin
073-150 81 39 eller Tord Bonde 070-367 23 23
Boule kan spelas när ni behagar! Bilda egna grupper!
Kontaktperson saknas. Ring Tord Bonde 070-367 23 23
Pingisbord finns i sockenstugan för medlemmar.

Hantverksgruppen träffas varannan tisdagskväll
(ojämna veckor) i sockenstugan. Kontaktperson Agneta
Graffton 93151
Kyrkgruppens kontaktperson är Amie Norberg 930 45.
Hjärtstartare finns i sockenstugan.

Höstprogram 2018
Ordförande Lars Graffton 0155-931 51; 073-595 00 38 Kassör Gudrun Tollin 0155-21 08 27; 073-150 81 39
Sekreterare Tord Bonde 070-367 23 23
Webbmaster Jacqueline Hellsten 0707-25 62 69
Medlemsavgiften 2018 är 150: - per hushåll. Bankgiro 316-7731
Vet Du inte om Du redan betalat så fråga Gudrun Tollin! 073-150 81 39

Välkommen till våra evenemang i sockenstugan mitt emot Husby-Oppunda kyrka och som börjar klockan 18.30
om inte annat anges.
Pubvärdarna serverar soppa, smörgåsar, öl och andra drycker samt kaffe och kaka till låga priser. Man slipper laga
mat hemma denna kväll.
Onsdag 19/9 Loppispub. Vi går igenom vad som hänt under loppis och funderar ut vad som kan göras bättre.
Pubvärdar
Onsdag 3/10 Hembygdsföreningens filmer från vår trakt dvs Husby-Oppunda. Kom och hjälp oss att identifiera
personer på filmerna!
Pubvärdar
Onsdag 17/10 Jan Moberg berättar från sin bok om våra urgamla vägar. ”Från hålväg till motorväg Sörmländska
färdvägar under 1000 år” https://www.sn.se/kultur-noje/vagarna-skvallrar-om-kulturarv/
Pubvärdar Gunilla och Thomas Falkeborn
Onsdag 31/10 Ölprovning med Anders Edling och William Hellsten
Pubvärdar Anders och William
Onsdag 14/11 Lasse Skog har något att berätta från sina många resor och visar bilder.
Pubvärdar Agneta och Lars Graffton
Onsdag 28/11 Göran Hedin berättar om ”Dansen kring järnet i bergslagen runt Nyköping under 1500—1700talet” (Del I)
Pubvärdar Adéle och Staffan Bergentoft.
Onsdag 12/12 Lucia med kaffe och lotteri av hantverk.

Pubvärd Hantverksgruppen

Övrig verksamhet:
Lördag 10/11 19:00 blir det Höstfest då vi träffas med mat, öl, vin och dans till DJ Micke Flink.
Kostnad 150:- per person. Medtag gärna egna drycker. Öl och vin finns också i baren till självkostnadspris.
Anmälan till Tord Bonde 070-367 23 23 tordbonde@telia.com
Söndag 25/11 9/12 kl 18.00 OBS denna ändring Konsert i kyrkan med Boris Fogelman ( flygel) som tillsammans
med Jonas Olsson (trummor) och Henrik Stålberg( bas) spelar ur ”The Great American Songbook”. Mingel och
förfriskningar i pausen!
Bouleverksamheten! Ni är alla välkomna att bilda era egna grupper och spela boule på de banor som finns.
Anna och Hans Lindberg har krattat och rensat en bana utanför sockenstugan och den andra går säkert lätt att fixa
vid behov.
Familjen Neumüller låter oss fortsatt disponera ladugården för vinterboule.
Handla närproducerade livsmedel!
Elin Beckman, Berga, säljer lokalproducerat gräsbeteskött 0737-635296 elin177@hotmail.com
Vrena grönt, har fina grönsaker till bra priser, vrenagront.se
Sara Palm, Vallby, har fortfarande fina grönsaker till försäljning.
I Råby kan du också hämta beställda matkassar från ICA Maxi till en kylcontainer.
Kontakta Håkan Lundberg 070-3216060 hakan@lundbergtrading.se för information, eller…
gå in på www.servicepunkt.se och se träffpunkt Råby-Ripsa-Husby-Oppunda Ekonomisk förening som arbetar för
bättre service i våra socknar. Här finns anvisning för att komma in på den digitala handelssidan och beställa matkassar.
Gå in på www.kommunbygderadnykoping.se och se vad Kommunbygderådet gör för vår bygd.
http://www.kommunbygderadnykoping.se/levande-landsbygd/servicepunkt/
Var med och försök påverka så att landsbygden inte blir eftersatt staden. 1/3 av befolkningen bor faktiskt här!
Om Du vill få en påminnelse inför varje evenemang i puben så sänd Din mailadress till tordbonde@telia.com
Vill Du synas på hemsidan www.husby-oppunda.se med din verksamhet i form av stuguthyrning, hantverk, konst,
yrkesverksamhet eller annat? Kontakta Jacqueline Hellsten, vår webbmaster, så hjälper hon Dig. Tel: 0707-256269.
Jacqueline.hellsten@telia.com

Gå in på dessa länkar för att skydda dig mot id-kapning.
www.rikatillsammans.se/2016/09/30/sparra-obehorig-adressandring

