
Ysane Norje Hembygdsförening 

Program våren 2020 
 

Januari Tipspromenad, söndagar 12/1, 19/1 och 26/1 kl 10.00-12.00. Start och mål vid 

Havsgården. Servering av fika och korv. 

 

Februari Tipspromenad, söndagar 2/2, 9/2 och 16/2 kl 10.00-12.00. Start och mål vid 

Havsgården. Servering av fika och korv.  

Februari Start av Linedance eller Zumba, om ledare kan lösas. Intresseanmälan senast 24 januari 

till Hembygdsföreningen. Minst 10 deltagare krävs. 

 

13 mars Byaöl i Havsgården, fredag 13/3 kl 18.30. Vi träffas och umgås med nya och gamla vänner. 

Enklare förtäring till litet pris, popcorn för medföljande barn (barnfilmer på tv:n). 

25 mars Teater i Tingshuset onsdag 25/3 kl 18.30. Den bejublade föreställningen ”Femme 

Fatale” som spelas av, med och om kvinnor – men som passar lika bra för män att se då 

igenkänningsfaktorn är stor! Sketcher, musik, dialoger och humor blandas hej vilt.  

27 mars Byaöl i Havsgården, fredag 27/3 kl 18.30. Vi träffas och umgås med nya och gamla vänner. 

Enklare förtäring till litet pris, popcorn för medföljande barn (barnfilmer på tv:n). 

 

4 april Kak & Bak, lördag 4/4 kl 14.00. Vi ställer till med ett hejdundrande kakkalas! Hugade 

bagare lämnar in 100 st av sin bästa kaka, dessa dukas upp till en läcker kakbuffé. Vi korar 

den godaste kakan och vi samlar recepten i ett häfte. Det blir broderade dukar och kaffe i 

finporslin och vi säljer buffébiljetter till kalaset. 

5 april Brage-MAIF, söndag 5/4 kl 14.30. Vi träffas i Tingshuset och ser matchen ihop. 

18 april Röjningsdag, lördag kl 09.00-15.00. Vi gör fint runt Tingshus och Havsgården. Vi grillar korv 

och delar skratt vid kafferasterna. Vi kombinerar glädje och motion med nytta, samtidigt som 

vi hinner träffa nya vänner. All hjälp mottages tacksamt. 

19 april Norrköping-MAIF, söndag 19/4 kl 14.30. Vi träffas i Tingshuset och ser matchen ihop. 

25 april Bakluckeloppis, lördag 25/4 kl 10.00. Föranmälan till Hembygdsföreningen. 

30 april Valborgsmässoafton, torsdag 30/4 kl 19.00 vid Havsbadet. I samarbete med 

Havskrogen där bord kan bokas för mat och trubadurkväll. Valborgsmässobål planeras 

om eldningstillstånd ges. 

 

8 maj Fredagsboule på Havsgården, fredag 8/5 kl 18.00. Ta chansen att lära dig spela 

boule. Ta med vänner, familj och fikakorg. Grillen är igång för de som önskar grilla, 

serveringen är öppen för de som vill handla.  

16 maj Trädgårdsdagen, lördag 16/5 kl 10.00. En succé i repris. Mer info kommer. 

23 maj Cykelutfärd, lördag 23/5 kl 10.00. Vi cyklar runt våra fina byar. Fika och korvgrillning.   

 

26 juni Fredagsboule på Havsgården, fredag 26/6 kl 18.00. Ta chansen att lära dig spela 

boule. Ta med vänner, familj och fikakorg. Grillen är igång för de som önskar grilla, 

serveringen är öppen för de som vill handla.  



 

 

25 maj – 7 juni handlar allt om Sweden Rock och vi behöver all hjälp vi kan få.  

• Kan du hjälpa oss före ”rocken” med byggande, utplacering av boendeplatser, bokningar, inköp 

och förberedelser?  

• Kan du hjälpa oss under ”rocken” med att ta emot gäster till camping, parkering, duschar, 

städning och frukost?  

• Kan du hjälpa oss efter ”rocken” att plocka undan, röja upp och avsluta? Vi skapar grupper för 

de olika uppgifterna och utlovar en trevlig middag före semestern för gänget som hjälpt till. 

 

Söndagen den 28 juni blir det Sommarmiddag för våra ideella krafter kl 16.00. Tack till alla som 

hjälper till i Hembygdsföreningen och ser till att vi kan genomföra aktiviteter och ha kul ihop. 

 

I Höstplaneringen finns bl.a. Hembygdens dag 29/8, Bakluckeloppis 26/9, Storseans 4/11, Rom- eller 

Whiskyprovning, Oktoberfest samt Julkväll i slutet av november.  

 

Vill du bli medlem i Hembygdsföreningen och vara med vid många roliga arrangemang? Och vill 

du engagera dig och var med i våra aktivitetsgrupper? Vi behöver din hjälp och kraft för att skapa en 

levande hembygd och en blandad kompott av aktiviteter. Hör av dig till kansliet på info@norje.net 

eller 0456-319 30 el prata med Helen. 

Vi kommer att skapa följande grupper: 

”Finlirarna” Det är vi som tycker om att göra det snyggt och prydligt. Vi vill röja, pynta, 

måla, gräva, sy, bygga, städa, fixa och dona.  

”Storlirarna” Det är vi som gillar de stora arrangemangen och vill vara med när det är 

Valborg, Sweden Rock, Hembygdens Dag etc. Då gör man lite av varje och 

allt där emellan. 

”Mat & Bak” Här är gruppen som gillar att ställa till med mat och bak, både till 

Hembygdsföreningens egna aktiviteter och till andra arrangemang. Kanske 

någon som bakar en plåt bullar och lämnar till ungdomarna på 

Havsgården? Eller någon som gör en vacker tårta vid ett kalas, goda frallor 

att sälja vid aktiviteter – eller annat? 

”Programfilarna” Vad ska vi göra inom Hembygdsföreningen? Vilka aktiviteter vill man ha 
som medlem? Vi behöver ha arrangemang för alla åldrar, grupper och 

intressen. Det behövs därför en blandad grupp som kan komma med goda 

(och genomförbara) idéer. Man vill engagera sig och ta del i aktiviteterna. 

”Strategerna”  Vi vill gärna vara en del av det som händer framöver i Norje och byarna 

runt om. Vi behöver därför verka för framtida planeringar där 

Hembygdsföreningen kan vara partners, drivande eller hjälpande. Det 

handlar om utveckling av norra kommunens service, tillgång och behov 

som finns. Hur vill vi att byarna ska utvecklas? Vad kan och vill vi göra? 

Den här gruppen jobbar tillsammans med andra föreningar, våra lokala 

företag, Sölvesborgs kommun och många, många fler. 

 

Vi hoppas du vill vara en av oss. 

Välkommen till Ysane-Norje Hembygdsförening! 
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