
VÅREN 2016 I VADENSJÖ 

Torsdagen 10 mars Ostprovning
Fredagsmys där vi provar olika ostar med kex och marmelad då Smakfullt från 
Landskrona kommer på besök i Byastugan. Egen dricka medtages.                     
Anmälan till Pia Nilsson senast 3 mars. Minst 20 pers.  Pris 199 kr per person för 
medlemmar i Byaföreningen och 225 kr för icke-medlemmar.                             

Skärtorsdagen 24 mars Påsk i Byastugan
Pia arrangerar traditionsenligt  påsklekar med barnen. Fika. Anmälan till Pia 
Nilsson senast 21/3.

Lördagen 2 april städdag i byn
Samling kl 10 vid Byastugan respektive Stationsområdet nere i Byn. Alla plockar 
skräp och gör fint under ett par timmar på förmiddagen och firar sen med 
ärtsoppa och pannkakor hos Winters. Varmt välkommen att göra byn vårfin!       
För info kontakta Anders Ericsson (saml. Byastugan) eller Karina Winter (saml. 
Stationsområdet). Medtag egna handskar men plastsäckar finns på plats.

Lördagen 28 maj kl 16 Allsång                                                            
Vi samlas på Lekplatsen nere i byn med kaffekorg och har en mysig eftermiddag 
i gröngräset.  Patric och Anders Kullenberg leder oss i allsång och grillen är tänd 
för den som vill grilla. För info kontakta Liza Kullenberg.                                    

Hela våren Bokklubben                                                                        
Vill du vara med i vår trevliga bokklubb?                                                           
Vi träffas en tisdag i månaden, äter soppa och diskuterar månadens pocketbok. 
Här avhandlas de mest skilda genrer. Nobelpristagare likväl som deckare och 
komiska tidsfördriv. För info kontakta Liza Kullenberg.  

Till hösten….                                                                                    
Vi hoppas få ordna en Antikträff där man kan få sin antikvitet värderad.              
Vidare vill vi gärna anordna en Loppis igen.

Kontaktpersoner för aktiviteterna:                                                               
Liza Kullenberg 0704-33 46 28                 Anders Eriksson 0721-58 37 80         
Karina Winter 0768-50 88 98                    Pia Nilsson 0737-27 65 81         

Varmt välkommen på Vadensjö Byagilles aktiviteter.
För mer info gå in på hemsidan: www.vadensjo.se

Övrigt som händer i närheten:                                                                       
17 april 18.00 Danne Stråhed och Rönnebergakören i Asmundtorps kyrka.  
Lions arrangerar, och biljetter finns hos Hanna-Kerstin. Pris 250kr/st.                 
30 april 20.00 Valborgsfirande Rönneberga backar.

http://www.vadensjo.se/

