Ännu ett år är till ända och nu samlar vi nya krafter inför
2019 och välkomnar våren och sommaren med nya
aktiviteter i Byalaget.
16/4 hade vi besök av paret Åberg från Åbergs trädgård. De
berättade om allt som hör trädgården till och de framkallade
många glada skratt. Möjlighet fanns att köpa växter och
trädgårdsböcker.

Kommande aktiviteter i Byalaget:
Motion
Varje måndag med början den 6 maj går vi motionsslingan
och samlas i Järnvägsparken kl 19.00. Första måndagen i
månaden är grillen tänd.
Boule
Vi börjar spela boule tisdagen den 14 maj kl 18.30 på
banorna nedanför församlingshemmet.
Dans på ängen i Spjutstorp
Lördagen den 25 maj inbjuder Spjutstorps Byalag
medlemmarna i Onslunda Byalag till en försommarfest på
Bäckavallen kl 18.00 då det blir dans till Puls orkester.
Medtag mat och dryck. Pris 150 kr per person som sätts in
på BG 5289-6701 senast 10 maj.

Gökotta
Torsdagen den 30 maj samlas vi till gökotta
Järnvägsparken kl 6.00. Medtag egen kaffekorg.
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Återträff
Lördagen den 1 juni kl 11-16 visas bilder från ”gamla
Onslunda” på ML Borstteknik.
Kl 13.00 guidar Ingar Möller oss genom bygatan,
Lantmannavägen, - då och nu.

Studiebesök
Söndagen den 9 juni besöker vi Lars Dureheds Flygmuseum
i Östra Vemmerlöv. Inträde 80 kr/person. Samling kl 9.30
vid miljöstationen för samåkning. Tag med egen fika.
Idrottsplatsen
Onsdagen den 12 juni spelar vi tillsammans med
Hushållningsgillet brännboll och kubb på idrottsplatsen kl
19.oo. Efteråt grillar vi, tag med något att grilla och dricka.
Därefter bjuder Gert Jönsson på jordgubbar.
Midsommar
Torsdagen den 20 juni klär vi midsommarstången på
Hembygdsgården kl 18.30.
Bidrag gärna med blommor till detta. När vi är klara firar vi
”lille midsommarafton” med medhavd mat och dryck.
Välkommen!

Fredagen den 21 juni firas midsommar på Hembygdsgården
kl 13.15. Dans kring midsommarstången, kaffeservering
med hembakt och lotterier. Arrangörer är Byalaget,
Hembygdsföreningen, PRO och Idrottsföreningen.
Grillfest
Fredagen den 2 augusti inbjuder Byalaget sina medlemmar
till den traditionella grillfesten i Järnvägsparken. Tag med
egna stolar och bord. Kostnaden för maten är 80 kr per
person (barn gratis) som sätts in på Bankgiro 5182-0512
eller Swish: 123 636 4491.
Dryck tar man med sig själv. Anmälan senast 21 juli till
Håkan Svensson 073-8009246.
Familjedag
Söndagen den 18 augusti kl 13.00-16.00 ordnar vi en
familjedag i Järnvägsparken med aktiviteter för barn samt
korv- och kaffeservering.

Kräftskiva
Fredagen den 23 augusti kl 19.00 är det kräftskiva på
Hembygdsgården tillsammans med Hembygdsföreningen.
Var och en tar med sig att äta och dricka. Anmälan senast
19 augusti till respektive ordförande.
Onslunda lyser
Lördagen den 2 november tänder Byalaget marschaller
utefter Lantmannavägen.

Jugranständning
Lördagen den 30 november kl 16.00 tändes julgranen på
torget. Byalaget bjuder på glögg och pepparkakor.
Styrelsen i Byalaget:
Gert Jönsson ordförande, Mats Berglund vice ordförande,
Per Sahlin sekreterare, Tore Sahlin vice sekreterare, Håkan
Svensson kassör, Ingar Möller styrelseledamot, Solveig
Krondahl styrelseledamot.
Suppleanter:
Sven Persson, Anders Zinn, Charlotte Ivarsson-Lundberg,
Henrik Olsson, Fredrik Karlsson, Ninna Håkansson.
Information:
Ny boulebana är på gång i Järnvägsparken.
Ciderprovning och chokladprovning hos Cake Cowboy i
Kivik planeras till hösten. Tid meddelas senare.
Medlemsavgiften är 75 kr per person och 150 kr för familj.
Hemmavarande barn upp till 18 år ingår i familjekortet. Vårt
bankgiro är 5182-0512 och Swishnumret är: 123 636 4491.
Glöm inte adress och mailadress.
Meddela gärna din mailadress till per.sahlin@tomelilla.nu så
har vi möjlighet att skicka direktinformation till dig.
Är du intresserad av Byalaget? Har du idéer om arbetet,
styrelsen, aktiviteter?
Hör av dig till någon i styrelsen. På hemsidan www.onslundabyalag.se finns telefonnummer till styrelsen.

En riktigt skön sommar till er alla önskar vi
i Byalaget
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