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Invigning av boulebanan 
Lördag 7 september kl 11–13. 
Speluppvisning, kaffe och smörgås.
Köp klot i närmaste sportaffär och börja spela. 

Regler för boulespel
samt skötsel av banan
finns på anslagstavlan
vid banan.

Lördag 14 sep-
tember kl 11–13
finns boulespelare från

Edsbro på plats vid banan för att inspirera och lära
oss nybörjare. Kaffe och smörgås serveras.
Kontaktperson: IngMarie Ek -  .

J ag vill börja med att tacka dig som kommer ochfirar mitt-på-dagen på midsommarafton! I bygde-
gården är midsommarafton vår stora dag på året och

det är trevligt att se så många bybor samlade. Ett särskilt
TACK till er som arbetar ideellt. Vad skulle vi göra utan
er som bakar, kokar, säljer, spelar, levererar björkris,
skänker lotterivinster, skänker fyra flyttkartonger med
dvd-filmer (!) eller låter barnen rida på era hästar? Om
du har förslag på några aktiviteter, små eller stora, till
nästa års midsommarafton, kan du höra av dig till mig.

Här kommer mera tack: till Hasse, Keith, Jonte och
Tommy, ni som har lagt ner tid och kraft på att färdig-
ställa boulebanan. Det återstår lite småjobb runt ba-
norna och strax ska vi ha invigning.
Badsäsongen är över för de flesta, några sena entusias-

ter som inte räds kylan finns förstås. Vårt sommarabon-
nemang på sop- och latrinhämtning vid badplatsen
avslutas i augusti och återuppstår i juni nästa år. 
Det har kommit förslag att lägga på ny markväv och

sand i vattnet närmast bryggan. Jobbet behöver göras
vintertid när isen är fast. Det skulle vara genomförbart i
vinter om vi får till några personer som vill vara med
och ösa sanden. Hör av dig till mig redan nu så jag vet
vilka jag ska ringa i vinter. Om vi blir ett gäng kan det gå
ganska smidigt. Det behövs förstås också några som hål-

ler igång korvgrillen och kaffepetter.
Frågan om sänkning av Smalsjön: beslut från Mil-

jödomstolen har överklagats av flera privatpersoner och
föreningar (de flesta utom markägare runt sjön hade
inte överklaganderätt). Ärendet ligger för behandling
hos Miljööversdomstolen. 

En lördag i augusti fick vi besök från stockholmsdi-
striktet av Bygdegårdarnas Riksförbund, med distrikts-
styrelsen och medlemmar från några
bygdegårdsföreningar, från Oaxen i söder till Estuna i
norr. Karin hade förberett en presentation av husets his-
toria, vår verksamhet och hur uthyrningen ser ut. De
ville höra om våra renoveringar av huset och hur vi har
finansierat dem. Vi berättade om Roslagens Sparbanks-
stiftelse för Näringsliv och Kultur, där vi fått flera bidrag
genom åren, och också om bra samarbete med Norrtälje
kommun. Sedan åkte de vidare till Edsbro, där guidning
om masugnen väntade. Det blev ett givande möte som
också resulterade i en inbjudan till Oaxen (en liten ö
söder om Södertälje, här är länk till deras
hemsida: http://oaxenbygdegard.se/) Vi
tänker att en bussutflykt en söndag nästa
försommar kanske skulle passa, vi åter-
kommer om det.

ANDERS ERIKSSON, TEL 070-840 08 05 

Ordförande har ordet: mycket händer under hösten också

Hantverkscirkel 
Start 19/9 kl 18–21. Vi träffas varannan torsdag:
3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11 och 12/12
Ta med det du slöjdar med så skapar vi saker som kan
bli till försäljning vid kommande evenemang i bygde-
gården. Vi kan även vid första träffen komma med för-
slag och önskemål vad vi kan tillverka gemensamt i
gruppen. Den sista kvällen, ⁄, bjuder vi in till en
»julmingelkväll«.
Hantverkskvällarna anordnas i samarbete med Stu-

dieförbundet Vuxenskolan (SV) i studiecirkelform och
är gratis för deltagarna. Ta med eget fika.
OBS! Anmäl dig till cirkeln senast 12/9.Minst fem
deltagare för att den ska bli av. För anmälan och infor-
mation, kontakta IngMarie Ek, -  , 
ingmarieek@telia.com 

   



Så sant som det är sagt
Berättarteater
lördag 28 september kl 18.30 – 20.30. 
Entrépriset  kr inkluderar soppa, bröd och kaffe.
Boka biljett genom Karin, tel -   senast 

sept (så vi vet hur mycket soppa som ska lagas).
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.
»Jag har alltid fascine-

rats av mötet med en god
historia framförd av en
god berättare. Jag upp-
skattar skratten, eftertan-
ken och koncentrationen
i det gemensamma lyss-
nandet. 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 historier 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

Qi gong 
måndag 30 september kl 18.00.
Kom och pröva på Qi gong under ledning av Boel
Hedin. Ta på mjuka och bekväma kläder. Kostnad  kr.
OBS föranmälan senast 23 september till 
Ingrid Sillén -  , ingrid.sillen@gmail.com

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

Ska vi brygga öl tillsammans?
Anmäl intresse till Gert Straschewski, tel -  .

Städdag och medlemsmöte
Lördag 26 oktober kl 10.
Vi behöver kratta gården och röja sly i häck och dike
mot åkern. Vi avslutar med medlemsmöte och kaffe. 
Mejla ingrid.sillen@gmail.com i valberedningen om

du har förslag på nya personer till styrelsen.
I valberedningen sitter också Kjell Westman och

Bosse Lindgren.

Syrade grönsaker
lördagen 16 november kl 13.00.
Lär dig att göra surkål eller syra andra grönsaker. Ta
med dig vitkål, morötter eller andra grönsaker. Dess  -
utom stora glasburkar och salt utan jod.
Anmäl dig senast  nov till Ingrid Sillén -  

Soppmiddag
onsdag 27 november kl 18.00. 
Karin och Lars Göran Larsson har gjort en charterresa
med tåg på DN:s initiativ. De berättar och visar bilder.

Adventskaffe 
Torsdag 12 dec kl 19. Lite glögg, lite kaffe, lite musik,
kanske lite hantverk. Alla är välkomna.

Bokprat
Vi pratar om böcker vi tycker om, tipsar varandra eller
bestämmer oss för att ha en gemensam bok att prata
om. Anmäl till Karin Larsson tel - 

Vår hemsida
Ta gärna en titt på vår hemsida: https://bygde-
gardarna.se/sattraby. Där har du länk till vår
facebook, kontakt uppgifter till styrelsen, infor-
mation om bokning av lokalen mm.


