Verksamhetsberättelse 2017 för Wadensjö Byagille.
Styrelsen har bestått av: Ordf. Pia Nilsson, vice ordf/ledamot Per Magnuson, kassör Jörgen Düberg
sekreterare Hanna Bradley, ledamot Mikael Winter, suppleanter, Malin Jönsson och Karin Ingvarsdotter.
Revisorer: Cecilia Nordin Persson och Lars-Göran Persson, suppleant Hans-Göran Andersson.
Vi har haft 4 styrelsemöten under året där vi bevakat och diskuterat byagillets intressen i olika
sammanhang.
Vi har en aktivitetskommitté som erbjuder aktiviteter för stora och små som skapar gemenskap i vår by. En
del aktiviteter har blivit inställda för att få har kunnat delta.
Vi har en uppdaterad hemsida och en facebooksida där man enkelt kan se vilka aktiviteter som är på gång.
# Den 3/3 startade vi året med en fredagsquiz. som innehöll allmänna frågor och musikfrågor. Det blev
uppskattat av de 15- tal personer som var med och njöt av medhavd mat. En glad och lättsam kväll! Tack
till alla som kom och till Karina, Linnea och Pia som fixat frågorna.
# Den 22/3 var det dags att lyssna på biodlingens ädla konst med Leif Winter från Eslöv som kom och
berättade för en liten skara intresserade.Fika serverades och tack till Kalle som fixade med det och till er
som kom.
# Den 1/4, inget aprilskämt, var det dags att "snygga"till vår by! Städning i väggrenen och avslutning i
byastugan med varm ärtsoppa. Tyvärr inte så många so ställde upp i år....Tack till Liza som fixade med
ärtsoppa och kaffe och till er som kom!
# Den 13/4, skärtorsdag var det åter dags att rulla ägg och slå "katten" ur tunnan och vädret var hyfsat! Vi
var en ca 12 barn och vuxna som deltog och fikade efteråt. Tack till alla som kom och till Pia som stod för
aktiviteten.
# Den 3/6 hade aktivitetsrådet en tanke om att det kunde bli loppis men behövde hjälp att arrangera detta.
Det blev ingen loppis... får se om intresse finns vid ett annat tillfälle!?
# Den 24/8 var det dags för en liten sommarfest! Vi grillade kotletter, korv och hade potatissallad till. Hade
fint väder så vi kunde sitta ute och njuta av en fantastisk utsikt och spelade boule. Vi blev ett 30 tal vuxna
och barn. Tack till alla som kom och till Per, Malin och Pia som fixade inför aktiviteten.
# Den 12/10 kom Karin Ardenvik till vår stuga och berättade om sin uppväxt i Vadensjö. Mycket
intressant! Så bra vi har det idag! Tyvärr finns inte huset längre, det brann, i två omgångar. Karin lämnade
en pårm med dokumentation till oss, som nu finns i Byastugan.Vi var ett 10- tal som lyssnade, tack till er
och tack till Pia som var kvällens fikavärd.
# Den 4/11 hade vi en plan om Halloween firande men intresset var för lågt, kanske fel dag? kanske inget
man vill fira? Vi får se om vi provar på nytt...?!
# Den 24/11 var det dags för glöggprovning med Birgitta Nilsson från systembolaget i Råå. Lite trögstartat
med deltagare men vi fick ihop lite dryt 25 personer som lät sig väl smakas och lyssna på glöggens historia
och innehåll. Kvällen avslutades med goda pajer och sallad, dryck till maten fick man ha med sig själv.
Tack till alla som kom och förhöjde stämningen och tack till Kalle, Liza, Anette, Karina och Pia som bakat
pajer.
# Den 10/12 var det dags för det traditionella luciatåget i vår vackra kyrka. Dessa fantastiska barn, i år
ca.10, (och föräldrar) och Patric som ställer upp varje år, det är underbart för oss som kommer och
tittar/lyssnar. STORT TACK till er alla! Det serverades god fika i vår byastuga efteråt som Anette hade
fixat. Tack till dig och till Kalle för goda hembakade lussekatter!

# En tisdag i månaden träffas Vadensjös Bokklubb för att diskutera boken som lästs och äta en god soppa
tillsammans. Det är uppskattat av de 7 medlemmar som är med och de ser gärna att fler bokälskare ansluter
sig till gruppen.
Vi ser framemot ett härligt 2018 med olika aktiviteter där vi hoppas att vi träffas för vår bygemenskap och
grannsämja!
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