Meddelande från Husby-Oppunda Sockenförening www.husby-oppunda.se

Sockenstugan bokas hos
Tord Bonde 070-367 23 23 tordbonde@telia.com

Hantverksgruppen träffas varannan tisdagskväll ojämna
veckor i sockenstugan. Kontaktperson Agneta Graffton tel.
0155-93 151; 073-960 45 63

Ordförande Lars Graffton 073-595 00 38 Kassör Gudrun Tollin 0155-till 073-150 81 39
Visekassör Kent Aspemo 070-6309714 Sekreterare Tord Bonde 070-367 23 23
Webmaster Jacqueline Hellsten 0707-25 62 69

Glöm inte att betala medlemsavgiften 2019 som är 150: - per hushåll
Bankgiro 316-7731 Vet Du inte om du redan betalat? Ring Gudrun Tollin!

Vår och sommarprogram 2019
Evenemangen hålls i sockenstugan och 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. OBS! Ny tid 18:30.
Onsdag 6/2
Vi diskuterar vårt muséum och de alternativ om handhavandet som finns. Agneta Norberg,
Lars Graffton, Urban Neumüller, Claes Norberg och Lasse Skog har deltagit i en grupp med Vrenas
hembygdsförening för att utveckla muséet.
Pubvärdar: Mickan Flink och Anna Bonde
Tisdag 12/2 William Hellsten och Anders Edling inbjuder till att vara med om ölbryggning
 Välkommen till Sockenstugan och se hur bryggningen går till från kl 17:00
 Det kommer ta hela kvällen med några avbrott så det blir lite öppet hus för de som vill.
 Vi fixar pyttipanna
 Den 3 april, se nedan i programmet, kan man komma och provsmaka sockenölet och höra hur det gick till.
Onsdag 20/2 Lennart Palm, från Lerum är musiker och hörs ofta i radions "Melodikrysset" på lördagarna. Lennart har
som hobby att inspektera och dokumentera gravvalv. Han kommer att berätta många roliga och intressanta episoder om några
av de personer som vilar i några gravvalv och visa fina bilder.
Pubvärdar Annika och Claes Norberg
Fredag 15/2 Idépub i Råbyborgen om enkäten till Nyköpings Kommun, eller kom till Sockenstugan nedan..
Onsdag 27/2 Idépub samling i Sockenstugan om enkäten till Nyköpings kommun och vad vi tycker fattas
oss på landsbygden. Obs! datumet.
Onsdag 6/3
Kallelse till Årsmöte med val av funktionärer, redovisning av ekonomi, verksamhetsberättelse och
verksamhetsplan. Redovisning också från hantverksgruppen, museigruppen, kyrkgruppen och om kommande loppis.
Pubvärdar: Elisabet Åfors och Kent Aspemo

Onsdag 20/3 Göran Hedin berättar om Hertig Karl-företagarfurste och envåldshärskare ” Lejonet av Nor
den” Gustav II Adolf och ” Hjärtats drottning” Maria Eleonora på Nyköpingshus
Pubvärdar Karin och Urban Neumüller

Onsdag 3/4
ningen.

Anders och William håller ölpub och bjuder på sin bryggda sockenöl. De visar bilder och pratar om bryggPubvärdar: Ann och Lennart von Quanten

Onsdag 17/4 Stickan ”Elvis” Carlsson från Skövde berättar om sitt liv med Elvis. Det gör han med bilder, sång, musik och
videos.
Pubvärdar: Amie och Fredrik Norberg
Måndag 30/4 Valborgsfirande med brasa, vårtal och sång vid Husbygård. Efteråt samling i sockenstugan med
enkel förtäring och bar till självkostnadspris.
Lördag 4/5 Vandringslederna underhålls start 10:00 vid Sockenstugan. Vid återkomst smörgås och kaffe.
Lör-söndag 11-12/5 Konstnärsrundan. Hantverkare och konstnärer i vår trakt har öppet hus med visningar.
Loppismöte onsdag 15/5 19:00 Genomgång inför sommarens loppis.
Söndag 26/5 10:00 Hopenbadet. Iläggning av bryggan och städning av stranden. Tag med krattor och kaffekorg!
Söndag 1/6 Veterantraktorrally. Samling vid Fredrikshall, Vrenavägen. Anmälan till ”Tusse” Lennart Eriksson
070-257 25 19 eller Håkan Nyström 070-452 7282
Fredag 21/6 Midsommarafton Alla gamla och nya vänner hälsas välkomna till Midsommarfirande på Torps Säteri.
Program
• 13.00 Gemensam lövning av majstången/midsommarstången.
• 14.00 Dans och lekar till ”speljäntor” för vuxna och barn. Fri entré (medtag egen kaffekorg).
• Inget program för kvällen i Rosenhanska magasinet.
Lördag 6/7 Årensning De föregående åren fick inte dämmet lyftas på grund av vattenbrist i Lidsjön. Vi får se hur den kommande sommaren blir.
Lördag 20/7 Loppis mellan 10:00 och 13:00
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 och den andra går säkert lätt att fixa vid behov.
Handla närproducerade livsmedel!
Elin Beckman, Berga säljer lokalproducerat gräsbeteskött elin177@hotmail.com 0737-63 52 96
Vrena grönt, har fina grönsaker till bra priser http://www.vrenagront.se 070-647 00 05
I Råby kan du också hämta beställda matkassar från ICA Maxi i en kylcontainer.
Kontakta Håkan S Lundberg, tel 070-321 60 60 för information, eller…
gå in på www.servicepunkt.se och se träffpunkt Råby-Ripsa-HusbyOppunda 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 ta del av ansträngningarna för Din hembygd.
Var med och påverka så att landsbygden inte blir eftersatt staden. 1/3 av befolkningen bor här!
Se här om Ny film sprider det lokala utvecklingsarbetet i Kiladalen
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

Om Du har en mailadress, sänd den till tordbonde@telia.com. Det sparar mycket tid, arbete och porto om vi kan sända mail i
stället för brev till Er, och Du får också påminnelser inför alla kommande evenemang per mail.
Gå in på dessa länkar för att skydda dig för id-kapning. https://www.adressandring.se/adresslaset
https://www.dinsakerhet.se/idkapning https://rikatillsammans.se/2016/09/30/sparra-obehorig-adressandring/

