Nybrostrands byablad - extra Sommaren 2019
Nybrostrands torg står färdigt och ska fyllas med samvaro och glädje!
Tillsammans erbjuder Hildas Livs, Spf Kabusa och Nybrostrands byalag på
följande aktiviteter på vårt torg under bar blå himmel och välvillig sol.
Torsdagen den 18 juli, 8.30 frukostmöte med Kerstin Svensson.
Ämne, Nybrostrands natur och växtlighet, även invasiv sådan. Hilda erbjuder
kaffe och fralla 40 kr, eller tag med egen frukost. Byalaget bjuder på
jordgubbar. Frukosten avslutas med blomstervandring med Kerstin, för dem
som vill.
Måndagen den 22 juli, 18.00 Allsångskväll med Lollo för alla åldrar.
Under ledning av Louise Gustafsson, med stöd av några av Lollokörs sångare,
musiker Gustaf Brandt och sånghäften sjunger vi, barn, föräldrar och seniorer.
Vill någon själva sjunga eller spela något så är det välkommet. Vi bjuder på fika
och glass till barnen i pausen.
Lördagen den 3 augusti, 18.30 bjuder Hilda på trubaduren Kristoffer.
Hilda erbjuder mat och dryck enligt sin meny eller så tar man med egen
picknick-korg till pergolan. Kristoffer är en uppskattad trubadur och
tillsammans i uppsluppenhet blir det en kväll av munterhet och glädje.
Fredagen den 9 augusti, 8.30 frukostmöte med Elisabeth Håkansson.
Vår ledande politiker i Ystad bosatt i Nybrostrand berättar om hur det är att
vara politiker. Ett personligt samtal om vad som driver henne, vilka frågor hon
brinner för och hur politiken påverkar hennes privatliv. Hilda erbjuder kaffe och
fralla 40 kr, eller tag med egen frukost. Byalaget bjuder på jordgubbar.
Tisdagen den 13 augusti, 8.30 frukostmöte om Nybrostrands historia.
Trevliga och intressanta bybor som bott länge i vår by berättar om
Nybrostrands utveckling från sommarort till dagens samhälle, under ledning av
Jan, byalaget. Till denna frukost hoppas vi att alla som kan bidra till
historiebeskrivningen möter upp liksom du som vill informera dig. Hilda
erbjuder kaffe och fralla 40 kr, eller tag med egen frukost. Byalaget bjuder på
jordgubbar.

Varje torsdag 15.30 prova på Boule under ledning av Spf Kabusas sakkunniga
ledare. Fråga efter Irene Marceau som finns på plats i kretsen av glada boulare.
Ett tillfälle att bekanta dig med Spf Kabusa och eventuellt bli medlem. De har
ett omfattande program för gemenskap, trivsel och glädje.
Vill du själv spela boule har Byalaget köpt in klot att låna hos Hildas. Packa en
picknick-korg, ta gubben/gumman i hand och gå till torget och spela boule,
mysigt! Eller gör detsamma och utmana era grannar eller bjud med någon,
kanske någon ensam, i gatan som behöver lite omtanke och en trevlig stund.
Måndagar 18.00 Cykeltur t.o.m. 29 juli med Spf Kabusa. Samling hos Hildas
och i ledningen för dessa turer ser du Jan Nilsson. En lagom cykeltur som gärna
tar en fika halvvägs. Blir du medlem i Spf Kabusa är du också välkommen till en
avslutande Grillfest den 7 augusti.
Påminnelser
Nybrostrandsmästerskap i golf 2019 spelas den 14 juli 12.00. Spelas i tre
klasser, herr, dam och junior. Avgift 30 kr, ingår fika. Medlemskap i
Nybrostrands byalag krävs och anmälan sker på Min Golf eller i receptionen.
Stor-loppis vid Hildas lördagen 13 juli. Visst har vi alla en del som vi inte
använder som skulle kännas som en lättnad att sälja för en billig peng. Och
kanhända också göra ett fynd, vem vet? Eller bara uppleva folklig glädje på
Nybrostrands torg till en fika.
Glömt att betala medlemsavgiften till Byalaget?
Har du inte fått medlemskort har du kanske glömt att betala medlemsavgiften
på 150 kr/hushåll. Betalar du via internetbank så ange namn. Även adress om
du är ny. Och mycket gärna epost-adress så kan du få mer information från
byalaget. Plusgiro 106196-9

Välkommen till sommarens aktiviteter!
Byalagets styrelse och kulturutskottet

