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Bollspel med barn 
och unga 
från 10 juni
Kontakta Caglar för att få veta dag och tid, 
tel   , e-post: caglaray@hotmail.com

Midsommarafton 
Dansen börjar kl 13. Men kom gärna tidigare!

Vi ordnar parkering på åkern
bredvid bygdegården, ingen
parkering på gården.

Entré genom stora grind-
hålet, entréavgift  kr (inklusive lott till lotteri) för
vuxen, barn går in gratis och får också en lott. Vinst-
numren finns anslagna.

Dans kring midsommarstången börjar kl . 
Inomhus finns kaffeservering, i kuren på gården

finns våfflor och varmkorv.
Renées lipizzanerhästar står beredda att köra bar-

nen en tur i vagn, Marie har shetlandsponnyer som
barn kan rida på (hjälmar finns).

V i är ju inte bara en förening som ska hålla en
samlingslokal öppen på orten, utan helst också
aktivt fylla den med gemenskapelser. På med-

lemsmötet i maj kom det fram flera förslag på vad för-
eningen kan ägna sig åt. 

Några av dem realiseras redan i sommar och under
hösten, andra behöver mera tid på sig och vi återkom-
mer om dem efter sommaren.

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt gör varje år en
kulturutflykt för intresserade medlemmar och besöker
ett par bygdegårdar i länet. I år går resan till oss i Sätt-
raby för att se och höra hur vi har det. De kommer också
att besöka Edsbro och få en guidad visning vid masug-
nen. Om du vill vara med vid besöket hos oss, kan du
kontakta mig.

Arbetet med att anlägga boulebanan är igång.
Roslagens Sparbanksstiftelse har gett oss ett ekonomiskt
bidrag för materiel och arbete, men mycket av själva ar-
betet görs ideellt, vilket vi är jättetacksamma för. Vi tän-
ker oss att ha högtidlig invigning efter sommaren.

Banorna kommer förstås
att vara öppna för alla in-
tresserade att komma och
spela på. Gå ihop i ett par
lag, köp bouleklot och in-
vänta startskottet!

Och så det här med
badplatsen vid Smalsjön:
förra årets varma sommar

gjorde att det blev hårt tryck på badplatsen. För allas
trevnad är det bra om du lämnar badplatsen i det skick
som du vill ha när du kommer till den. Bygdegårdsför-
eningen har åtagit sig skötseln av badplatsen och betalar
för sop- och latrinhämtning. Alla som nyttjar badplatsen
är välkomna att bidra med en slant för att bekosta sköt-
seln. Bankgiro/swishnummer återfinns
nedan.

Väl mött vid bygdegården på midsom-
marafton! 

ANDERS ERIKSSON, TEL 070-840 08 05 

Ordförande har ordet: väl mött på midsommarafton!

Qi gong 
torsdag 27 juni kl 9.30
Kom och pröva på Qi gong under ledning av Boel
Hedin. Ta på mjuka och bekväma kläder.
Om det finns intresse fortsätter vi i höst. 
Kostnad  kr.

Skapardagar 
fredag 5 juli – lördag 6 juli kl 10–14

Barn och vuxna, alla
är välkomma att måla,
brodera, pyssla, bygga
pappersmodeller m m
i bygdegården. Solveig 
Danell, Ingmari Ek
och Ingrid Sillén hål-
ler i trådarna. Vi har
material men ta gärna
med eget om du vill
pyssla med något spe-
ciellt. 

Snart blir det boulebana.



Gudstjänst
onsdag 10 juli kl 18
Edsbro kyrka har gudstjänst i
bygdegården med mycket sång
och musik. Sms-kören sjunger. 
Det blir kyrkkaffe med gott kaf-
febröd.

Utflykt till Häverö prästäng
söndag 14 juli kl 10
Följ med till det vackra naturreservatet Häverö präst -
äng som ligger norr om Herräng. Niklas Wikström som
känner igen de flesta växter håller i utflykten.
Vi samlas vid bygdegården kl  och åker bil tillsam-
mans. Ta med egen matsäck. 
Anmäl dej senast  juli till Ingrid Sillén -  

så att vi vet hur många bilplatser det finns.

Så sant som det är sagt
Berättarteater 
lördag 28 september kl 18.30 – 20.30 
Entrépriset  kr inkluderar soppa, bröd och kaffe.
Mer annonsering kommer i september, men du kan
redan nu boka biljett via Karin tel -  .

Maria Arnadottir dramatiserar historier, skrönor och
kåserier och bjuder in till en spännande berättarvärld i
gränslandet mellan fantasi och verklighet, mellan fakta
och fiktion och utmanar våra tankar om sanning och
lögn.
»Goda historier är, som livet självt, fulla av paradoxer.
Med det menar jag att de
beskriver våra liv som rikt
sammansatta av glädje
och sorg, av humor och
bitterhet, av styrka och
maktlöshet. Goda histo-
rier lär oss hur mycket vi
har gemensamt och visar
oss samtidigt att inget är nytt under solen eftersom den
mest absurda historia alltid överträffas av livet självt.«

MARIA ARNADOTTIR

Soppmiddag
onsdag 9 oktober kl 18.00
Ruth och Kurt Scheidegger visar film om »Glaciär -
expressen«, järnvägen som går mellan St Moritz och
Zermatti i deras hemtrakter i Schweiz.

Mer i höst
Det finns flera förslag på aktiviteter i höst. Till exempel
berättarkafé, bokcirkel, ölbryggning, ordna träff för ny-
inflyttade fastboende och sommarboende.

Det finns också en idé om att gemensamt lämna
äpplen för mustning med Sättrabyetikett. Hör av dig
om du har egna idéer och om du kan hjälpa till att
ordna aktiviteterna.

Bli medlem i bygdegårds-
föreningen!
Genom att bli medlem stöder du vår verksamhet och vi
kan fortsätta med våra program. Medlemskap för 

kostar  kr för vuxen. Barn upp till  år i familjen är
gratis medlemmar, men vi vill ha namn på barn/en. Du
betalar till bankgiro - och anger ditt namn och
adress, och mejladress om du har det. Meddelanden till
oss (som inte ryms vid inbetalning) kan göras till vår
mejladress sattraby.bygdegardsforening@gmail.com 

Vår hemsida
Ta gärna en titt på vår hemsida:
https://bygdegardarna.se/sattraby. Där har
du länk till vår facebook, kontaktuppgifter
till styrelsen, information om bokning av
lokalen mm.

Bygdegården har fått en mängd dvd-filmer. Kom gärna och
botanisera bland dem, betala efter förmåga och ordna film-
tajm en regnig höstkväll!


