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Fågelmorgon 
Lördag 19 maj kl 5
Vill du titta och lyssna på fåglar? Kom med på fågel-
skådning lördagen den  maj. 
Vi träffas vid Bygdegården kl  (!) och blir ledsa-

gade av kunnige Per Bengtson, från Naturskyddsför-
eningen, tillika Sättrabybo. Samåkning i bil. Ta med
fika!

Majbrasan är utbrunnen, dyngan är utkörd på
åkrarna, morgnarna är ljusa och fåglarna
kvittrar. Ytterligare några elkablar och vatten-

rör har blivit avklippta i fiberdragningens spår. Man blir
glad och förbannad om vartannat.
I bygdegårdsföreningen tuffar vi på med diverse pro-

gram och aktiviteter. Vi samarbetar med Studieförbun-
det Vuxenskolan om våra program och får också
ekonomiskt stöd från Bygdegårdarnas Riksförbund för
vissa evenemang.

Tack till alla som ställde upp med en arbetsinsats på
städdagen. Vi var ungefär  personer som städade ute
och inne och krattade badplatsen. Efteråt avnjöt vi soppa
med smörgås, kaffe med läckra chokladbiskvier (tack
Ingfrid!).
Utomhus har staketet blivit målat. Inne i huset har vi

under våren fått nya, dimringsbara lampor i lilla salen
samt lite lampor över bardisken i köket. I stora salen
hänger nu akustikridåer längs ett par väggar. Vi hoppas
verkligen att det ska märkas skillnad på ljudet när vi är
många i salen som pratar samtidigt. Kom och testa aku-
stiken på vårmiddagen! 

Vi har fått bidrag med   kr från Roslagens Spar-
banksstiftelse för att köpa en hjärtstartare. Det blir hög-
tidlig utdelning på café Chocolate måndag  maj.
Höstens program är inte riktigt spikat än men vi har

bestämt några datum som du kan spara.
Väl mött!

ANDERS ERIKSSON, TEL 0175-631 15

Ordförande har ordet

Vårmiddag 
med Magi. Lördag 26 maj kl 18.30. 

Vi beställer cateringmat
(kött) från ICA Rimbo
och tillagar en del
själva. Ta med egen
dryck. 
Men se upp! Troll-

karlen Johannes sätter
helt säkert myror i hu-
vudet på oss.
Anmäl deltagande

till Karin, tel -

   senast  maj.

Kostnad  kr/person.

Marianne Westman och Karin Larsson
märker upp köksskåpen.

Bröderna Bo och Rolf Lindgren 
krattar gården.

Fågelskådare maj 2011 under Per Bengtsons ledning.



Du som får detta medlemsblad som brev på posten:
om du har en mejladress är vi tacksamma att få
den, allt för att få ner portokostnaden för utskick.
Skicka din mejladress till karinwestman@telia.com

Midsommarafton
Kom och klä stången kl . Lämna gärna blommor i
framställd vattenhink kvällen före. Vi reser stången kl 
och dansar till midsommarmusik. Kaffe-, korv- och
annan servering kommer att finnas.
Vi behöver absolut hjälpande händer från kl  och

framåt. Hör av dig till Lisbeth om du vill delta, tel -

 . Hör också av dig redan nu om du kan vara
med och baka inför dagen, förbereda lotterier eller
andra praktiska bestyr.

Sommargudstjänst                                                          
Tisdag 10 juli kl 18 flyttar Edsbro kyrka till 
Bygdegården.

HÖSTENS KALENDARIUM
Mer information om programmet kommer i augusti.

Kräftskiva lördag 25/8

Soppmiddag onsdag 12/9 
Hur lär vi oss språk? Varför har vi så olika lätt/svårt att
lära oss ett nytt språk? Kenneth Hyltenstam berättar ut-
ifrån sin forskning om flerspråkighet. 

Soppmiddag onsdag 10/10 tema ej bestämt.
Soppmiddag onsdag 7/11 tema ej bestämt.

Soppmiddagar: 
Anmäl några dagar i för-
väg till Karin Westman tel 
-   att du kom-
mer så vi vet hur mycket
mat som ska förberedas. Vi
behöver bli fler som hjälps
åt med förberedelserna. Du är mycket
välkommen!

Nobelmiddag eller Julfest lördag 8/12

Bastun i Sättraby
Bastufrågan låg i tiden. Runt om i Sverige byggdes
bastuer med hjälp av Svenska föreningen för folkbad
som hade bildats .
I Sättraby var det läraren Maja Gustafsson som 

tog initiativet till en bastu. Den kostade  kr att
bygga. Pengarna kom från Pensionsstyrelsen  kr,
Majblomman  kr, frivilliga bidrag  kr.
Antal bad : män , kvinnor .
Skolbad: gossar , flickor , summa .

Det kostade  öre, karbad  kr, gratis för skolbarn
Elon Eriksson (pappa till Anders Eriksson) var till-
synsman för badstugan första året.
Bastun var i gång ända till år 1967. 

Studiecirkeln om 
Bygdekunskap 
fortsätter från våren. Ring An-
ders, tel  , om du vill delta.
Vi använder bland annat
»Boken om Sättra By«, som
blev resultatet av en studiecir-
kel i slutet av -talet.

Hjärt-Lung-Räddningskurs 
Vi ordnar kurs i höst som temadag/temakväll och kom-
mer att göra det med hjälp av räddningstjänst/civilför-
svar/Röda korset.

Syrade grönsaker 
Du tar med vitkål, mo-
rötter eller andra grön-
saker du vill syra.
Datum kommer i hös -
tens utskick.

Hyra lokalen
Du vet väl att du kan hyra bygdegården för privata till-
ställningar men även för föreningsträffar eller arbets-
möten. Vi har bord, stolar och servis för 

personer. Ring Birgitta som är bokningsansvarig, 
tel -  .

Sättralundsfesten äger rum 14 juli i år. Håll utkik på
facebook! Fröken Elvis m fl kommer.


