Verksamhetsberättelse 2015 för Vadensjö Byagille
Styrelsen har bestått av: Ordf. Pia Nilsson, vice ordf. Per Magnuson, kassör Jörgen Duberg
sekreterare Hanna Bradley,ledamot Viveca Caesar och Mikael Winter, suppleanter, Malin
Jönsson och Liza Kullenberg.
Revisorer: Lena Karlsson och Lars-Göran Persson, suppleant Ingrid Palm.
Vi har haft 5 möten under året där vi bevakar och diskuterar byagillets intressen i olika
sammanhang.
Vi har en aktivitetskommitté som erbjuder aktiviteter för stora och små som skapar gemenskap i
vår by. En del aktiviteter har blivit inställda för att få har kunnat deltaga.
# Årsmöte hade vi den 1/3-15. Där fick vi bla. höra om Anamma Foods AB som nu är
verksamma i vår by. Vi avtackade Hanna-Kerstin Andersson som varit verksam i Byagillet i
många år och också varit vår “hustomte”. Det kommer att bli tomt men vi har fått lov att nyttja
hennes resurser vid behov. Tack för alla dessa år!
# Den 30/3 Var vi några stycken som begav oss till Trädgårdsidyll i Häljarp för att göra fina
påskarrangemang. Prat, skoj, lite lära om växter och såklart fika! Tack till Malin.
# Den 2/4 var det dags för påsklek. Vi målade ägg som rullades, denna gången inomhus p.g.a.kall
vind. Fikapaus med smörgås och sedan trotsade vi vädret och slog “katten” ur tunnan. I “tunnan”
fanns popcornspåsar och majskrokspåsar till alla barn. Ett 15-tal barn och ett 10 tal vuxna var
med och förgyllde dagen! Tack!
# Den 11/4 var det dags att “snygga” till vår by! Vad alla andra kastar i dikeskanterna är vi, ett
15-tal stora och små, duktiga på att plocka upp. Vi avslutade denna fantastiskt soliga dag på den
lilla “gröningen” på Vibyholmsvägen med Mickes goda ärtsoppa och pannkakor. Underbart!!
Tack Mikael Winter!
# Den 27/4 tog Per Magnuson med oss ut i naturen, för att bla.se vem som bor under sten och
bark. Gråsuggor och en salamander hittades i alla fall. Ett 10 tal små och stora var med på denna
spännande och intressanta tur. Tack Per!
# Den 27/6 fick vi klara strupen för då var det dags för allsång vid lekplatsen i “stationsbyn”.
Mulet väder men vi som var på plats, ca 10, sjöng bort regnvädret. Patric spelade och sjöng för
och med oss. Grillen var tänd och några korvar var där på! Tack till Liza och Patric Kullenberg
för trevligt arrangemang.
# Den 13/9 var det dags för motion, gå, lunka eller spring till förmån för barndiabetesfonden.
Karin och Anna hade arrangerat ett barnlopp, “vuxen”lopp på 5 eller 10 km. Mycket bra ordnat
med nummerlappar, uppvärmning, vätskekontroll och fika efter målgång.Bra jobbat Karin och
Anna , ett stort tack till er och alla som var med, drygt 80 stora och små. Vi tackar också
sponsorerna Moshi, Anamma Foods AB och Vadensjö/Ellenholms grönsaker.
# Den 10/10 var vi ett 14 tal intressenter som tog oss till DSV i Landskrona för att få se och höra
om detta stora komplex på insidan. Vår fantastiska guide, Karina Winter ledde oss omkring och
berättade om hennes arbetsplats. Stort, intressant och fantastisk utsikt bla. från deras matsal! Tack
Karina!

# Den 27/10 var det dags att få höra en del om Vadensjös historia. Hanna-Kerstin guidade oss
med berättelser om människorna som bott i byn, bla. en hel del skomakare som varit aktiva här.
Ett 30 tal var och lyssnade och kanske blir det en uppföljning 2016?! Tack Hanna-Kerstin!
# Den 20/11 var det dags för “fredagsmys”. Tacos med vegetarisk färs som var sponsrad av
Anamma Foods AB och tortilla bröd som sponsrades av Santa Maria. Vi var ca 25, både stora och
små som fick en ny smakupplevelse. Lite delade meningar om vad vi tyckte, men kul att prova
något nytt. Stämningen denna fredagskväll var på topp! Tack till Karina och Pia som fixade med
förberedelserna och till er som var med! Tack till sponsorerna!
# Så var det den 13/12 och dags för årets höjdpunkt. Luciatåg med byns alla barn (nästan i alla
fall, ca 16 var med i tåget). Patric har samlat barnen, övat sånger och ett fantastiskt luciatåg sjöng
i vår fina kyrka med barn i olika åldrar. Ljuvligt att se och höra! Ida Jönsson sjön solosång,
modigt och bra gjort!
Lussefika i byastugan efteråt, som näst intill var fullsatt. Tack till Hanna. B som fixat fika och till
Patric som höll i luciatåget. Tack till alla som kom och var med!
Så har 2015 gått mot sitt slut och vi ser framemot 2016 med nya aktiviteter som skapar
gemenskap i vår by. Tillsammans gör vi vår by levande!
Vi i styrelsen tackar alla
som varit med och bidragit till härliga möten med stora och små.
Vi tackar också för förtroendet ni gett oss.

