Östraby Bygdeförening startades den 15 mars 1988. Syftet med föreningen är att den skall
främja och verka för landsbygden samt anordna aktiviteter för såväl gammal som ung. En del
aktiviteter har blivit tradition och återkommer år efter år.
Alla är välkomna att delta i vår verksamhet.
Medlemsavgiften för år 2022 är 100 kr/familj.
Bygdeföreningen har en hemsida: www.ostraby.info samt finns på Facebook
E-postadress: bygdeforeningen@ostraby.info
Vi är alltid i behov av hjälp vid våra aktiviteter och du kan själv bestämma hur aktiv du vill
vara. Om du vill vara med, kontakta någon i styrelsen, se nedan.
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Året 2021 blev inte som vi planerat. En del av programpunkterna kunde vi genomföra även om
de fick modifieras med hänsyn till Covid-19. Andra fick ställas in helt. Du håller nu i din hand
Östraby Bygdeförenings programblad för 2022. Mycket av innehållet känner du säkert igen från
tidigare och i år hoppas vi kunna genomföra allt. Som du säkert förstår är det beroende av
hur Coronaläget utvecklas. Våra arrangemang kollar du enklast på vår hemsida eller
facebooksida. Välkomna att delta!
Tack till alla som på olika sätt engagerat sig i våra aktiviteter och tack till våra annonsörer.

Några axplock från verksamheten 2021:
På grund av Corona fick årsmötet senareläggas och genomfördes först den 24 augusti.
En torgdag den 24 april med försäljning av allehanda plantor, honung och handsytt blev ett
uppskattat arrangemang. Däremot fick det traditionella valborgsmässofirandet ställas in pga
Corona.
Nationaldagen firades i närvaro av 35 personer med att svenska flaggan hissades till
trumpetfanfar av Jan Davidsson och nationalsång vid Gästis. Därefter fanns fika på Mys Inn.
Den 6 maj och 19 augusti genomfördes två historiska vandringar i och utanför byn. Drygt 15
personer deltog vid vardera tillfälle.
Runt 75 personer deltog i midsommarfirandet på Gästis gräsmatta. I det soliga vädret spelade
Eva Blad till dansen runt majstången. Gästis höll sin kaffeservering öppen.
Ett ”tårtkalas” genomfördes för bygdens pensionärer på Östraby Gästis den 22 september.
Tillställningen blev lyckad.50-talet gäster kom och fick lyssna till orkestern ”Blandfärs”, som stod
för den musikaliska underhållningen. Arrangemanget stöttades ekonomiskt av Lions Club i
Hörby.
Av de mindre arrangemangen har vi genomfört sex handarbetskaféer, tre quiz-kvällar, tre GPSrundor, en blomstervandring, en ljusstöpningsdag och, tillsammans med LRF, 4 grillkvällar.

En torsdagskväll i oktober arrangerades ärtbuffé på Mys Inn. 20-talet gäster åt välsmakande
ärtor och pannkaka och hade en trivsam kväll tillsammans.
Den traditionella julmarknaden kunde genomföras i bra väder den 27 november.
Arrangemanget var välbesökt - av både knallar och besökare - och kommersen var god.
Föreningen har haft hand om flaggor längs bygatan och flaggning vid byns infart. Vi har köpt in
blommor och planterat i kommunens blomsterfat i byn. Liksom tidigare år smyckade vi bygatan
till Advent och fram över julhelgen med julstjärnor klädda med granris. Tack vare bidrag från
Sparbanksstiftelsen har stjärnorna fått ny LED-belysning. Kommunen stöttade genom att sätta
upp en stor julgran med belysning vid den f.d. brandstationen.

ÖSTRABY RÖDAKORSKRETS
TORGDAGEN lördagen den 7 maj säljer vi hembakat.
UTFÄRD torsdagen den 19 maj. Du som bor i Östraby socken
och fyller 70 år eller mer i år är välkommen att anmäla dig senast
den 11 maj till Els-Marie 0733-50 10 35,
Sonja 0722-52 15 44 eller Ingrid 0415-402 95.
I mån av plats är även f.d. Östrabybor och
yngre – såväl RK-medlemmar som icke RKmedlemmar – välkomna.
Kom till vår serveringsvagn på LRF:s

STUBBARACE lördagen den 10 september.
Där finns kaffe och hembakat!

JULAUKTIONEN planeras till onsdagen den 7 december. Plats
ej bestämd. För mer information kontakta Els-Marie
0733-50 10 35, Sonja 0722-52 15 44 eller Ingrid
0415-402 95. Se även facebook-sidan
”Vad händer i Östraby”, Bygdeföreningens
hemsida och facebooksida.

2021 skänkte vi nära 26 000 kr till
Röda Korsets katastrofhjälp

Korvgrillning i
Holmgrens fälad
I samarbete mellan Bygdeföreningen och ÖstrabyVästerstads LRF anordnas fyra grillaftnar under sommaren. Nedanstående kvällar, från klockan 19.00,
glöder grillen, där du lägger på vad du har tagit med dig. Du får stanna så länge
du vill. Tag gärna med något att sitta på t.ex. filt, stol eller sittunderlag. Hittar du
inte, eller har andra frågor, så kontakta Rolf Crona 0739-72 37 33 eller Håkan
Martinsson 0708-12 51 88.
Boka in följande kvällar under 2022 för en trevlig stund:

Handarbeta
tillsammans
Vi träffas på Mys Inn kl. 18.30. Handarbeta med vad vill. Har du stött på
problem? Kanske vi kan hjälpa dig. Du är lika välkommen om du kommer en
eller alla gånger. Du är välkommen även utan handarbete! Fika serveras.
Följande onsdagskvällar gäller:

13 april – 14 september – 9 november.
2023: 11 januari – 8 februari – 8 mars.

Ilstorp 904
273 57 Brösarp.
Tel. 0417-261 28.
www.strombecks.se
Vi erbjuder närproducerade kött- och charkuteriprodukter till högsta kvalité. Vi utför även nödslakt
Butiken öppen fredagar.

MYS INN

Övernatta i trevlig lantmiljö
För bokning ring Lena Bergström
0415-40058, 0735-941606

info@ankistyger.se www.ankistyger.se
Öppet tisd – fred 10-18, lörd 10-13
Tel.: 0415-104 41

Nya torg 2, 242 31 Hörby Tel. 0415-147 60

Quiz-kvällar
Gör frågetecken till utropstecken. Kom och
delta i en prestigelös frågesport där du
själv rättar dina svar. Vi träffas på Mys Inn
kl.18.30. För 120 kr får du fördrink, varmrätt från buffé, quiz, kaffe och kaka.
Anmälan görs senast 3 dagar före varje quiz-tillfälle till Lena Bergström, 0415-40058,
0735-94 16 06. Välkommen till gemytlig samvaro!

22 april - 19 augusti – 23 september21 oktober - 18 NOVEMBER

Nu kan du gå en tipsrunda där du får karta
och frågor direkt i din smarta telefon. Gå när
du vill under den tid tipsrundan är öppen. Gå
till idrottshallens parkering och logga in på
play.gpsquiz.com i din telefon. ”Dra ihop”
kartan så du kan se den gröna droppen som
visar kontrollens läge. Framme vid kontrollen
dyker frågan upp. När du skickat i väg ditt
svar kommer nästa kontroll upp på kartan. När tipspromenaden stänger kan du se
ditt resultat och arrangören kan utse vinnare.

Digitala
tipsrundor!

Vi planerar tre olika tipsrundor. Alla startar vid idrottshallen (fd bygdegården).
”Östrabyrundan” 26-29 maj är ca 3,2 km, avsedd för promenad och har barn/
ungdomsanpassade frågor.
”Lilla promenaden” 3-6 juni är ca 2 km.
”Cykel- eller bilrundan” 17-31 juli är ca 25 km.
Prisutdelning sker vid Bygdeföreningens
årsmöte den 7 mars 2023.
Välkommen ut!

Bygdeföreningen anordnar traditionellt valborgsfirande, som börjar med
att vi samlas kl. 20.00 vid Gästgivaregården i Östraby.
Därifrån blir det ett gemensamt fackeltåg till bålet hos Agne Håkansson.
Det går bra att grilla vid bålet.
Från 19.00 håller Gästis baren öppen och serverar sill, mackor, kaffe,
kakor mm.
Välkomna !

Sveriges nationaldag
söndagen den 6 juni
Vi träffas och får en trevlig start på Sveriges
nationaldag. Samling på Östraby Gästgivaregård kl. 09.00 där flaggan hissas till trumpetfanfar.
Därefter äter vi som vill en gemensam stor frukostbuffé inne på Gästis. Kostnaden för detta är
120 kr/vuxen och 60 kr för barn under 10 år.
Anmälan, som är bindande, till Ingrid på telefon
0415 – 402 95 senast den 3 juni.
Välkomna!

Maskinstation
Hudvård. Skor och sandaler.
Växtbaserade läkemedel, örter,
vitaminer och mineraler.
Storgatan 8, Hörby
0415 – 137 50

0708-201539
maskingruppen.ostraby@live.se

Torgdag i Östraby
lördagen den 7 maj
kl. 10.00-14.00
utanför Mys Inn
Försäljning av plantor av grönsaker, sommarblommor, pelargoner, perenner,
bärbuskar mm. Dessutom säljs honung och handsytt (kassar, turbaner m.m.).
Har du överskottsplantor? Bygdeföreningen tar gärna emot dem för försäljning!
RödaKorset säljer hembakat.
Vill du själv torga? Kontakta Lena Bergström 0415-400 58, 0735-94 16 06
Mys Inn har både presentaffären och caféet öppet.

Välkomna att fynda och ta en fika!

Nyinflyttad?
Flyttar/flyttade du till vår bygd under 2022?
I så fall vill vi hälsa dig välkommen till Östraby Bygdeförening.
Ta kontakt med någon i styrelsen/aktivitetsgruppen så bjuder
vi på ett års medlemskap.
Välkommen!

Nya Östrabyboken
Än finns den kvar! Boken kan köpas av författarna Ingrid
Persson (0415-40295), Christer Nilsson (0415-40295),
Karin Rubin (0415-40228) eller hos Lena Bergström på
Mys Inn (0735-94 16 06).
Pris: 250 kr.

Årröd 7035, 242 91 Hörby

Telefon 0415-38 80 00

Franks Zoofor
Västergård, tel. 0415-30 10 30
Bra frö till rätt pris! Stor sortering av olika
blandningar. Fågelfrö, smådjursfoder mm.

Smådjursmarknad 1:a söndagen i maj
och 1:a söndagen i oktober

4 april 2021

Tisdagen den 10 maj är det

ÖPPET HUS i Östraby skola
mellan 16.30 och 18.30.
Då kan ni titta in i våra omoch nybyggda lokaler, se en del 24 maj 2021
av vad eleverna åstadkommit under
året och få en kopp kaffe i matsalen.
Välkomna!
Elever och personal

24 maj 2021

13 juni 2021

Upp till 150 personer
Fullständiga rättigheter &
traditionellt skånskt kök
Tel.: 0415-400 01
E-post: per@gmmgruppen.se Gilla oss på

Blomstervandring
Onsdagen den 8 juni går vi ut i
naturen för att titta på växter. Vart
vi beger oss beror på hur växtligheten utvecklas. Samling vid
idrottshallen (f.d. bygdegården)
för samåkning kl. 18.30. Blir det
regn ändrar vi dag. Tag gärna med
kaffekorg och även flora och lupp
om du har. Frågor? Ring
Ingrid 40295.

Blommande vildapel

Kruksmycken och provsticka

I Sverige hade vi en lag som förbjöd lösdriveri. Alla skulle arbeta annars hamnade
de i finkan. Luffarna kunde undvika detta om de hade lite ståltråd och en tång i
fickan. De kunde då hävda att de arbetade och försörjde sig genom att sälja sina
trådalster.
I dag arbetar man med tunnare och mjukare tråd. Vill du prova på
detta hantverk? Då har du chansen onsdagen den 12 oktober. Vi
träffas på Mys Inn kl. 18.30 och under sakkunnig ledning knåpar
vi ihop en egen krok, ljusstake, korg eller dylikt.
Anmälan till Lena Bergström 0415-400 58 eller 0735-94 15 06.
Kursavgift ca 200 kr. Begränsat deltagarantal.

MARS
18 Quiz-kväll, Mys Inn, kl. 18.30
APRIL
13 Handarbetscafé, Mys Inn, kl. 18.30
22 Quiz-kväll, Mys Inn, kl. 18.30
30 Valborgsmässofirande
Samling vid Östraby Gästis kl. 20.00
MAJ
7 Torgdag, Mys Inn, kl. 10.00- 14.00
19 Korvgrillning, Holmgrens fälad, kl. 19.00
26-29 GPS-tipsrunda
JUNI
3-6 GPS-tipsrunda
6 Sveriges Nationaldag med frukostbuffé
Östraby Gästgivaregård, kl. 09.00
8 Blomstervandring, Samling Idrottshallen
i Östraby, kl. 18.30
16 Korvgrillning, Holmgrens fälad, kl. 19.00
24 Midsommarfest
Östraby Gästgivaregård, kl. 13.00
JULI
14 Korvgrillning, Holmgrens fälad, kl. 19.00
17-31 GPS-tipsrunda
AUGUSTI
11 Korvgrillning, Holmgrens fälad, kl. 19.00
19 Quiz-kväll, Mys Inn, kl. 18.30

SEPTEMBER
10 LRF:s Stubbarace, Östraby kl. 11.00
14 Handarbetscafé, Mys Inn, kl. 18.30
18 Hemvändardag
23 Quiz-kväll, Mys Inn, kl. 18.30
28 Tårtkalas för pensionärer, Gästis, kl. 14.30
OKTOBER
12 Arbeta med luffarslöjd, Mys Inn, kl. 18.30
21 Quiz-kväll, Mys Inn, kl. 18.30
27 Ärtbuffé, Mys Inn, kl. 19.00
NOVEMBER
9 Handarbetscafé, Mys Inn, kl. 18.30
18 Quiz-kväll, Mys Inn, kl. 18.30
26 Julmarknad i Östraby, kl. 13 – 16

DECEMBER
7 Röda Korsets julauktion
JANUARI 2023
11 Handarbetscafé, Mys Inn, kl. 18.30
20 Quiz-kväll, Mys Inn, kl. 18.30

FEBRUARI 2023
8 Handarbetscafé, Mys Inn, kl. 18.30
17 Quiz-kväll, Mys Inn, kl. 18.30
MARS 2023
7 Årsmöte, Östraby Gästgivaregård, kl. 19.00

Verksamhetsprogram för Östraby-Västerstads LRF-avd. 2022
3 maj kl. 18.00
Visning och pröva på skytte och träffa andra LRF:are.
Vi får testa den nya skjutbanan i Öved-Östraby skytteklubb och visning av den nya klubblokalen.
Vi bjuder på korv, medtag dryck. Plats: Harald Hildetandsvägen 136 mellan Bjärsjölagård och
Brunslöv. Det är frivilligt att prova på skytte. Frågor Håkan Martinsson 0708-125 188.
14 maj kl. 10.00
Lär känna din bygd.
Vi åker runt med bussen och vår guide Leif Palmquist berättar om Harlösa-bygden och visar
Donationshuset vid kyrkan. Vi gör ett större stopp på BP-macken och gamla bränneriet där Sven
Malmborg visar sin samling av veterantraktorer, bilar m.m. Där intas också vår fika. Medtag dricka
så bjuder vi på korv, kaffe och ett wienerbröd. Samling vid Östraby skola 10.00 för gemensam
bussfärd. Vi beräknar vara åter 14.00. Anmälan senast 4 maj till Stefan Frank 070-620 57 13.
Maj
Markvandring.
Arrangeras i år av Frenninge LRF-avd. Mer information kommer. Frågor: Ring Stefan Frank 070620 57 13.
17 maj kl. 19.00
Uppstartsmöte för stubbarace och bonnafest.
Vi håller till på Östraby 9202, Norrgeård. Vi vill gärna ha med fler som kan hjälpa till. Frågor Ola
Hansson 070-521 44 80.
Maj- augusti
Korvgrillning i Holmgrens fälad den 19/5, 16/6, 14/7, 11/8.
Ta med fikakorg och korv. Crona har grillen het från 19.00. Frågor Håkan Martinsson 0708-125 188
10 september
Stubbarace kl. 12.00. Utställningen öppnar kl. 11.00.
Vi behöver många funktionärer - anmäl ert intresse till Stefan Frank på 0706- 20 57 13 och vi
behöver många som kör stubbaracet - anmäl er till Håkan Martinsson 0708–125 188.
10 september kl. 19.00 Bonnafest
Vår populära Bonnafest som i år blir på Östraby Norregård. Medtag egen dricka. Anmälan öppnar 1
juli 2022. Anmäl er genom att skicka ett mejl till Åsa och Patrik Malmros på raskamollan@telia.com
så skickar de en länk där ni anmäler er. Först till kvarn.
1 oktober
Studiebesök på OLW och Absolut vodka, därefter Ålagille.
Vi kör med egna bilar till Lars Andersson på OLW i Nöbbelöv, där vi ses kl. 13.00. Därefter åker vi
till Absolut Vodka i Åhus där vi också gör ett studiebesök och testar deras dricka. Studiebesöket
kostar 350 kr/pers inkl. provsmakning. Utan provsmakning 270 kr/pers. Vi sponsrar våra medlemmar med 50 kr/pers. Anmälan studiebesök senast 23 september till Ola Hansson 070-521 44 80.
När vi ändå är i Åhus passar vi på att gå på ett riktigt Ålagille. Ålagillet kostar 750 kr/person och för
de som inte gillar ål finns det annan mat. Man får ta med egna alkoholhaltiga drycker. De erbjuder
också en Ålagilleweekend. Där ingår förutom Ålagillet övernattning i dubbelrum och stadig frukost
till ett pris av 1 500 kr/pers inkl. transport till och från gillet. Anmälan till Ålagillet senast den 1
augusti till Håkan Martinsson 0708 125 188. Man kan vara med på allt denna dag eller någon del
av aktiviteterna.
22 oktober 2022
Shoppingresa till Tyskland
Vi ordnar en shoppingresa till Tyskland oktober 2022 start 06.30 hos Leif Håkansson. Vi
återkommer med pris. Frukost tillkommer för de som vill. Anmälan, som är bindande, senast 22
september 2022 till Leif Håkansson 0708 - 53 64 60.
Med anledning av Corona/Covid-19 kan visa aktiviteter ställas in med kort varsel. Vänligen
håll dig uppdaterad via vår facebook-sida Östraby och Västerstads LRF. Där lägger vi upp
programmet och ifall det blir några ändringar.
Uthyrning av bord och stolar
Om du ska anordna fest, så kan du hyra bord och stolar av oss i Östraby –Västerstads LRF. Vid
frågor och bokning ring Stig Eriksson 0730 - 217 619.

Foto: Bengt Åkesson

TRADITIONELLT MIDSOMMARFIRANDE PÅ
ÖSTRABY GÄSTGIVAREGÅRD
Kl. 13.00 börjar vi med att gemensamt klä majstången på gräsmattan vid
Östraby Gästgivaregård. Tag gärna med blommor till majstången. Vill du binda
en egen huvudkrans tar du med egna blommor. Eva Blad kommer med sitt
dragspel och spelar medan vi klär majstången.
Sen fortsätter Eva att spela till dansen och lekarna runt majstången.
Bygdeföreningen bjuder alla barn på glass och saft efter dansen!
Kl. 13.00 öppnar Östraby Gästgivaregård kaffeservering och erbjuder kakbuffé
Vid regn sker firandet inomhus på Östraby Gästgivaregård.

VÄLKOMNA!

MILSTOLPAR I VÅR BYGD
Redan 1722 bestäms att en gästgivargård skall inrättas på dåvarande Östraby nr 3. Gården,
som idag är riven, låg på åkern bakom de nuvarande husen norr om kyrkan. Det ansågs
nödvändigt med en gästgivargård på orten, halvvägs mellan Frosta och Färs Häraders
tingsplatser i Hörby och Åsum. Även Östraby har för övrigt under en period haft status som
tingsplats. På gästgivargården skulle statens tjänstemän och övriga myndighetspersoner
beredas mat-, övernattnings- och skjutsmöjligheter under sina yrkesmässiga resor mellan olika
orter. De s k gästgivarskjutsarna utgör både en skyldighet och en förmån för gästgivarna.
Genom stormaktstidens ökande centralförvaltning och ökande resande, hade belastningen på
allmogens skjutsplikt nått outhärdliga nivåer och en lindring var oundgänglig. Det skedde
genom att Kronan införde (och strikt tillämpade) traktamenten och resepenningar till sina
ämbetsmän, vilket i sin tur skapade behov av kunskap om avstånd i landet.
I Sverige användes milstolpar från 1649 års Gästgivarordning till 1890-talet för att markera
avstånd längs landsvägar och senare häradsvägar. Vanligen sattes en större stolpe upp vid
varje hel mil, och mindre stolpar som markerade halva och fjärdedels mil. På sina håll sattes
två trästolpar upp på helmilplats, en på var sida av vägen. Det är då svensk gammal mil som
avses, vilket motsvarade 18 000 alnar, alltså cirka 10 688 meter. Det ursprungliga syftet med
milstolparna var att få tillförlitliga underlag för beräkning av reseersättningar.

Milstolparna är oftast försedda med kunglig krona och monogram, miltalet (1 mil – 1/2 mil – 1/4
mil), landshövdingens namn samt ibland även årtalet. Milstolparna placerades oftast i
fundament (postament) av kallmurad sten. Landshövdingarna var ofta intresserade av att få ett
varaktigt minnesmärke över sin person och gärning, och genomdrev bygget av milstenar med
"lämpliga föreställningar". De äldsta kända milstolparna i Sverige är från Dalarnas län och
Skaraborgs län, båda 1652. Milstolpar är genom fornminneslagen 1942 lagskyddade fasta
fornminnen och får inte utsättas för någon åtgärd utan länsstyrelsens (Kulturmiljöenhetens)
skriftliga medgivande. De kan fortfarande ses längs många gamla vägsträckor.
I vår bygd står en ¼-milsten kvar vid gamla landsvägen söderut från Östraby. Den är placerad
ca 50 m söder om infarten till ”Tre-vägen”, tillverkad av sandsten, ungefär 80 cm hög. Härifrån
var det således, om man följer den ursprungliga vägsträckningen, 4500 alnar eller 2672 m till
Gästis. Följer man den gamla vägsträckningen vidare söderut, så hittar man 1-milstenen
utanför Brandstad prästgård. Vill man studera ytterligare milstenar från vår bygd kan man göra
det i Alnarp. Utanför lantbruksmuséet finns ett flertal ditforslade stenar, bl.a. en helmilsten som
stått strax öster om Löberöd, en mil från Östraby Gästis (se nedan).

Milsten en
fjärdingsväg
(fjärdedels mil)
söderut längs
dåvarande
landsvägen från
Gästgivargården
på Östraby
Nr.3. Den lilla
stenen med
inskriptionen IHS
är inte ursprunglig.

Helmilsten från Löberöd. Denna
modell pryds överst av en
krona. Inskriptionen där under:
Monogrammet FRS – Fredricus
Rex Suecorum (Fredrik I
Sveriges Konung)
1 M (= 1 mil från Östraby)
1728 (= året då denna modell
sattes upp)
JC (= Johan Cronman,
landshövding i Malmöhus län).

*******************************************************************
PÅSKDAGEN gudstjänst i Ö SALLERUP
söndagen den 17 april kl. 14 Jubilatekören medverkar.
***************************************************************
LÅNGARÖDS KYRKA SÖNDAGEN DEN 29 MAJ
KL.18.00
”Sång och musik på Mors dag” med Helena Widell,
Jeanette Krantz Adner och Annika Björk
*******************************************************************
VÄSTERSTADS KYRKA SÖNDAGEN DEN 19 JUNI
KL.18.00
”I midsommartid” Sommarkonsert med Jubilatekören, solist
och instrumentalister.
***********************************************************
VÄSTERSTAD KYRKORUIN
Midsommardagen den 25 juni kl. 20.00.
”Gudstjänst i sommarkvällen” Musikermedverkan.
***********************************************************
FRILUFTSGUDSTJÄNST vid Önneköps affär söndagen
den 3 juli kl. 14.00.
Gunilla Engdahl medverkar på tvärflöjt.
*******************************************************************
FRILUFTSGUDSTJÄNST vid Ö Sallerups Kulturhus
söndagen den 10 juli kl. 14.00.
Linderöds folkdanslag medvekar.
**********************************************************
FRILIFTSGUDSTJÄNST i Holmgrens fälad,
Oderup söndagen den 24 juli kl. 14.00
För musiken svarar Mats Larsson, dragspel och
Sylvia Loft, violin.
**********************************************************
ÖSTRABY KYRKA gudstjänst söndagen den 18
september kl. 11.00
Hemvändardag. Jubilatekören medverkar.
*******************************************************************

Söndagen den 18 september är det dags för hemvändardag.
8.30-9.30 serverar Mys Inn kaffe/te, smörgåsar och/eller kaka.
9.45-10.30 Rundvandring i den 2021 om- och tillbyggda skolan i byn.
11.00 Gudstjänst i Östraby kyrka under medverkan av Jubilate-kören.
12.30 Samling på Östraby Gästis.
13.00 serveras dansk fleskesteg med tillbehör.
14.30 Musikunderhållning.
15.00 Kaffe och en god kaka.
Anmälan till förmiddagsfikan och middagen görs till Lena Bergström 0415-400 58, 073594 16 06 senast den 11 september.
Kostnad för förmiddagsfika beroende av vad du väljer att äta.
Kostnad för middag inkl. vatten/öl, kaffe och kaka är 175 kr.
Sprid gärna informationen till f.d. Östrabybor!

Välkomna!

Tårtkalas för pensionärer
Foto: H Rubin

Blandfärs
För femte året i rad bjuder vi bygdens pensionärer på traditionsenligt tårtkalas med
underhållning onsdagen den 28 september kl. 14.30. Det blir kaffe, tårta och
underhållning av populära orkestern BLANDFÄRS. Kalaset äger rum på Östraby
Gästis och sponsras av Lions i Hörby.
Senast den 14 september vill vi ha din anmälan, så vi kan beställa tillräckligt med
tårta. Anmäl till Ingrid 402 95 eller Rolf 0739 72 37 33.
Fri entré!

Torsdagen den 26 maj kör vi igång vår 46:e säsong.

FRITIDSBAREN
Tel: 0411-10494

Carrie, Ingvar o Eva-Marie

Tel: 0415 – 400 58, 0735 - 941606

Torsdagen den 27 oktober kl. 19.00 träffas vi på Mys Inn i Östraby för att äta
ärtsoppa med fläsk. Därefter serveras kaffe och pannkaka med sylt.
För den som känner sig sugen går det att få varm punsch till ärtbuffén.
Priset för buffén är 120 kr per person, inklusive lättöl eller läsk.
Bindande anmälan görs till Lena Bergström, tel. 0415-400 58, 0735-941606
senast den 21 oktober.

Östraby Bygdeförening kallar till årsmöte enligt föreningens stadgar. Kom och dela
med dig av dina idéer och framför dina synpunkter.
TID: Tisdagen den 7 mars 2023, kl. 19.00.
PLATS: Östraby Gästgivaregård.
Föreningen bjuder på kaffe med tilltugg och lite underhållning.

Alla nya och gamla medlemmar hälsas välkomna.

/Styrelsen

Passa på att komma till byn för att njuta av julstämningen bland knallar och
hantverkare. Bland annat kan du köpa dörrkransar, blommor, diverse hantverk och
en hel del ätbart.
Skolungdomarna säljer sina alster och kl.15.30 går de Lucia för oss. Tomten
brukar komma med gottepåsar till barnen vid 15-tiden. Kommer han i år också?

Varför inte ta en åktur med häst och vagn?
Östraby Bygdeförening har som vanligt korvförsäljning och sin tombola med fina
vinster.
Knallar och hantverkare som vill medverka på marknaden kan
kontakta Lena Bergström, tel. 0415 – 400 58, 0735 – 94 16 06.
Välkomna!

www.vasterstadsridskola.webdon.nu

tel. 0703-665 820

Riksteatern är en folkrörelse, som arrangerar och främjar scenkonst och som äger en
framgångsrik teater, en turnerande nationalscen för alla. Lokalt verkar Riksteatern i
teaterföreningar. Bygdeföreningen är medlem i Hörby Riksteaterförening.
Hörby respektive Färs Riksteaterförenings utbud våren 2022 består av:
Den som glad är. Tisdagen den 26 april kl. 19.00 på Metropol,
Hörby. Anna Bromee bjuder på en sprudlande glad & lustfylld
hyllningsshow till Siw Malmkvist & Barbro ”Lill-Babs” Svensson
och deras 1960-tal. Det blir en djupdykning bland deras älskade
örhängen. Biljettpris 250:-, med scenpass 200:-, ungdom 50:-.
Biljetter: Sandahls modehus. Säljs även vid entrén, även Swish.

Världen är en Scen. Fredagen den 29 april kl. 19.00, Florabiografen,
Sjöbo. En Improviserad teaterfest där allt kan hända! Två och en
halv timmes föreställning inkl. paus. Biljettpris 300:-, med scenpass
200:- Biljetter: Zorina blomsterhandel, Sjöbo.

Färs härads hembygdsförening har tre museer
fulla med lokalhistoria. Alla väl värda ett besök!
Hallsberg med 13 märkliga, uthuggna stenar och stora samlingar, bl. a. hantverksgata och ett
rum om Dala lantbruksskola.
Lilla Rödde gård med stor textilsamling, främst flamskvävnader.
Brandstads prästgård är från 1680-talet och därmed Skånes äldsta.
www.farsharadshembygdsforening.com

Evenemangskalender. Arrangemang som ev. tillkommer utöver de som finns med i detta
programblad kommer att finnas med i Hörby kommuns digitala Evenemangskalender samt
annonseras ut på vår hemsida och facebook-sida samt På fb-sidan ”Vad händer i Östraby”.

LOPPISPRYLAR
ASKERÖDS IF
TAR TACKSAMT EMOT LOPPISPRYLAR INFÖR ÅRETS
LOPPISDAGAR I ÖSTRABY, VILKA ÄR TREDJE
SÖNDAGEN I MÅNADERNA MARS – OKTOBER,
20/3, 17/4, 15/5, 19/6, 17/7, 21/8, 18/9 OCH 16/10.

DEN LILLA FÖRENINGEN MED DET STORA ENGAGEMANGET
Alla killar och tjejer från 4 år och uppåt är varmt välkomna till oss i Askeröd för att
prova på vår älskade sport – fotboll.
Vår prioritet är att barn och vuxna ska tycka att det är kul att röra på sig med
både individ och lag i fokus. Detta innebär att individens utveckling i samspel
med det som är lagets styrka. Att visa respekt, ta hänsyn till varandra och ta
tillvara våra olikheter.
I de yngre grupperna ligger fokus helt på att vara en del i en grupp och att få röra
på sig tillsammans med andra.
Med stigande ålder så ökas dosen av fotbollsteknik, strategi, kondition,
koordination och styrka.
Träning bedrivs under året på vår gräs- och konstgräsplan. Under vintern nyttjas
också hallarna i Hörby för inomhusträning.

Välkommen att kontakta oss för att få veta mer eller anmäla till träningsgrupp
eller kanske för att stötta vår förening på annat sätt, tex supporterlott 200:- /lott,
dragning varje månad och högsta vinst 5000:- i slutdragningen.
Kontakta oss på askerodsif@horby.nu

Östraby Bygdeförening
www.ostraby.info

Bli medlem i Bygdeföreningen!
Sätt in medlemsavgiften 100 kr/familj på
bankgiro 5380-9869. Glöm inte att ange
namn och adress.

