Östraby Byalags aktiviteter 2018.
Tisdagen den 19 juni kl. 19.00 Blomstervandring. Vi går från nr 3-vägen
förbi Gubbavången ner till mossen. Ta gärna med kaffekorg, och även flora och
lupp om du har. Vid dåligt väder ändrar vi dag. Osäker? Ring Ingrid 402 95.
Bronholm lördagen den 7 juli. Var och en bestämmer om de vill åka 8.30 eller
10.30 från Ystad. Färjebiljetten gäller även som bussbiljett på Bornholm. Var
och en bestämmer själv vart man vill åka och var man vill äta på Bornholm. För
hemresan kan du välja mellan 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 och 22.30. Både utoch hemresa måste bokas i förväg. Det gör du när du anmäler deltagande till
Jan-Inge 404 78 senast den 25 juni. Med RESERVATION för slutsålda
endagsbiljetter. Kostnad för färjebiljetten 100 kr/person.
Jägersrokväll onsdagen den 26 september kl. 17.00. Vi besöker Jägersro.
Entré, program, guidad tur på stallbacken och information om loppen som pågår
ca 18.15–21.45. Medan tävlingarna pågår äter vi i restaurangen med utsikt över
banan. Kostnad 100 kr/person. Anmäl deltagande och samåkning till Ingrid
402 95 senast den 12/9.
Bowling fredagen den 26 oktober kl. 18.30 i Hörby. Vi bowlar 1 timme och
äter sen en gemensam måltid. Anmälan till Kristina 404 78 senast den 7 oktober.
Kostnad ca 100 kr/person.
Fredagen den 30 november kl. 19.00. Som traditionen bjuder äter vi
gemensamt julbord på Östraby Gästis. Anmälan till Agne 400 32 senast den 23
november. Föreningen bjuder.
Arlövsrevyn lördagen den 2 februari 2019 kl. 19.30. Anmäl till Ingrid senast
den 1 oktober och betala och hämta biljetten före den 15 december. Kostnad 250
kr/person.
Fredagen den 8 mars 2019 kl. 19.00 blir det årsmöte. Som vanligt hålls
årsmötet på Östraby Gästis. Anmälan till maten – som föreningen bjuder på –
senast den 2 mars till Agne 400 32.

Välkomna!

Styrelsen

