Till hushållen i Näshulta från föreningarna i Näshulta
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Nyinﬂyttade på rundtur
Att presentera Näshulta för våra nyinﬂyttade och visa en
del av vad bygden kan erbjuda är en idé som grott en tid
på ﬂera olika håll. Då Svenska kyrkan Näshulta församling
lade fram förslaget var flera av Näshultas föreningar med
på noterna och man bestämde att bjuda in till en rundtur
med buss.
Lämpligt nog strålade solen från en klarblå himmel den 2
juni då bussen från Svalbovikens Buss startade från Kommunalhuset med Hans Pettersson vid ratten.
Första anhalt var Näshulta Kvarn där Näshulta Hembygdsförenings ordförande Lasse Johansson berättade om föreningens renoveringsprojekt.
Sedan gick färden till scoutstugan Hagberget för förmiddagsﬁka och information om Näshulta Scoutkår och Näshulta
GoIF.
Vid Haneberg säteri visades spelplatsen för den kommande
kulturveckan i juni. Näshulta Framtids ordförande Staffan Liljesved presenterade föreningen och delade ut bildekaler.

Dagen bjöd också på en överraskning – ett besök i diabasbrottet i Svalboviken med guidning av Hans Pettersson.
Stopp för lunchpaus blev det vid Sandvik. Den planerade
båtturen med ångslupen Gerda ﬁck tyvärr ställas in eftersom
Gerda var på reparation. De nyinﬂyttade ﬁck istället löfte om
en senare åktur av Föreningen Ångslupen Gerdas representant
Rolf Andersson.
Rundturen avslutades med ett besök i Näshulta kyrka under
ledning av kontraktsprost Håkan Jarl.
Med på resan var bland andra Onerva och Kaj Falk som ﬂyttat från Norrland till ett hus vid Hjälmarens strand. Kaj har sina
rötter i Torshälla och ville tillbaka till hemtrakterna och för
Onerva var ett hus på landet ett måste.
-Det är ﬁnt att intresseföreningarna värnar om bygden. Det
här är ju fantastiskt, menar Kaj.
Övriga 16 deltagare i rundturen instämmer säkert.
Lena Lindholm

-Vi har hittat vårt Mekka, säger Onerva och Kaj Falk som inte ångrar
ﬂytten från Kälarne i Jämtland resp Örnsköldsvik

Familjen Schultz – Sophia och Jarl med barnen Egil och Ivar – har
ﬂyttat till Näshulta från Göteborg
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Även blomskott kan hjälpa
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Drygt 7 000 kronor, när vi dragit av kaffet, blev resultatet av Centerkvinnornas
blomskottsauktion på logen i Sundtorp
den 16 maj. Det är det bästa resultat vi
uppnått hittills.
Många underbara människor kom och
bidrog med plantor och blomskott och
lusten att ropa in växterna var väldigt
stor. Vi höll på till sena kvällen.
Vid auktionen redogjorde vi lite för
vart pengarna ska gå. Ännu har vi inte
fördelat pengarna. Det ska vi göra på
nästa styrelsemöte.
En del ska vi skicka till Centerkvinnornas u-landsform “Världen Angår
Oss”, såsom vi gjort under ﬂera år. De
biståndsprojekt som vi bedriver ﬁnansieras till 80 procent av Forum Syd, som i
sin tur får medel från Sida. Men utan en
egeninsats från Centerkvinnorna på 20
procent skulle projekten aldrig bli av.
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Solveig Nordin ropade ut blomskott och plantor på centerkvinnornas auktion

Vi stöder bland annat projektet mot
könsstympning i Burkina Faso. Vi har
nått så långt att könsstympning nu är
förbjudet i landet, men det är ännu långt
tills könsstympningen upphör i många
avlägsna byar.
Vi stöder också Khomas Women in
Development i kåkstaden Katutura i Namibia som arbetar för att kvinnor ska få
utbildning och möjlighet att försörja sig
på olika sätt.
Resultatet av blomskottsauktionen ska
också användas för att arrangera en logdans lördagen den 25 augusti på logen
i Sundtorp. Anteckna detta i din almanacka och bjud in trevliga människor. Vi

kommer att bjuda in hela Eskilstunakretsen då. Vi måste ta ett inträde, men vi vet
ännu inte hur mycket det blir.
Vi vill också stödja barnkultur i Blå
Huset i sommar som leds av Maria Christenson och vi räknar med att kunna ge en
slant till Bygdebladet.
Tack alla fantastiska människor som
ställde upp på olika sätt denna blomskottskväll. Vi kommer igen nästa år.
Elisabeth Anderson
ordförande i Näshulta Centerkvinnor

Kalibra debuterade på brukstävling

Halt (stopp) i motlut. Foto: Emma Ericsson

Hej igen! Det är jag, Kalibra på Lövlund. Jag tänkte berätta att husse,

matte och jag var på utﬂykt för ett tag sedan. Ja, Figaro, den kaxiga
lilla pygméhästen, var med också. Han är en plåga. Han tror att han
är större, starkare och snyggare än en ardenner trots att han bara är en
liten shettis. Det är okej att ha honom med när man ska ut och åka i alla
fall. Det blir långsamt att åka själv.
Hur som helst så åkte vi till ett annat land som heter Vikbolandet.
Där är hästarna ljusa med en mörk ål på ryggen och manen står rakt
upp som en borste. Dom säger att de är Fjordhästar. Det var bara jag
och en ardenner som såg annorlunda ut.
När vi kom fram ﬁck vi stå i transporten och vänta ganska länge.
Husse och matte gav oss massor av beröm. Tänka sig, få beröm för
att stå och sova.
När det blev vår tur så kom en domare, han kollade alla remmar
i selen och att mina hovar såg bra ut, sen skrev han ”snygg häst” i
protokollet.
Det visade sig att vi kommit till en brukstävling. På en brukstävling
så kan man antingen dra en vagn eller bära en människa. Man måste
”lyssna” riktigt noga för att förstå vad hussen eller matten vill att man
ska göra. T.ex. så signalerade min husse ”stopp” mitt i en uppförsbacke så jag stannade. Då ville han att jag skulle gå ett par steg till men
det är inte så lätt så han ändrade sig och körde vidare. När vi lite senare

kom nedför samma backe så signalerade han att jag skulle bromsa in
och stanna med vagnens framhjul på en markering. Det var tydligen
där han ville att jag skulle stanna på väg upp också. Där ﬁck jag stå och
hålla vagnen i en evighet.
På ett ställe skulle jag dra in vagnen mellan två pinnar och vända i
en liten fyrkant. Det gick ganska bra. Jag gick åt sidan med framhovarna tätt intill linjen till ett hörn och sedan till nästa hörn och sedan till
pinnarna där vi kom in. Sen blev det konstigt. Jag trodde inte att man
skulle röra pinnarna men när jag var på väg ut signalerade husse att jag
skulle ta ett steg åt höger och när jag gjorde det så pinnen ramlade så
signalerade han vänster så även den andra pinnen ramlade. Antingen
gjorde husse några misstag eller så trodde han att det var bra att samla
straffpoäng. Om det var det senare så måste han ha varit besviken på
rak- och slalomkörningen i trav där vi nästa inte tog några poäng alls.
Inte heller på ”skrämselhindret” tog vi några poäng. Tror de att de
kan skrämma mig med en traktorgrävare när det är en snäll sån som
kommer med mat till oss på Lövlund. Jag travade bara förbi och konstaterade att den inte hade någon mat åt mig.
Jag ordnade några straffpoäng åt husse när han ville att jag skulle
springa genom ett vattenhål. Jag gick i med framhovarna men det var
så lerigt och äckligt så jag svängde tvärt och tog en vägen över sidovallen.
Jag tyckte att det var en ganska rolig utﬂykt och husse och matte
var jättenöjda trots att vi hamnade långt ned på resultatlistan. Vann
gjorde en fjordtjej som heter Filippa. Hon och hennes matte samlade
ihop drygt 20 poäng. Nu kanske husse fattar att det är få poäng man
ska ha, inte många. Innan vi åkte hem provade jag att bära matte runt
banan. Figaro ﬁck också vara med. Husse sprang runt banan med honom. Han var riktigt duktig på hopphindren…Figge alltså, han hoppade högt över hindren.
Skriv in den 7 juli i era almanackor. Då är det nämligen Jordbrukets
dag på Julita. Där ska jag och en massa kompisar visa upp oss.
Skriv även in söndagen den 9 september, för då ska ni komma och
heja på mig när jag ska släpa husse samt bära matte på en brukstävling
på Viggartorp i Björkvik.
Vi ses!
Kalibra på Lövlund

Loppis gav ﬁnt tillskott till scoutkassan
Näshulta Scoutkårs loppis vid scoutstugan Hagberget lockade som tidigare år mycket folk trots mulet väder
och regnskurar. Både yngre och äldre
passade på att fynda bland leksaker,
spel, böcker, husgeråd, prydnadssaker
och mycket annat.
Många lät sig oockså väl smaka av
grillkorven och kaffet med dopp.
Scoutkassan ﬁck ett bra tillskott och
arrangörerna var nöjda. Vad mer kan
man begära?
Lena Lindholm

Lisa Olsson med barnbarnet Rebecca
besökte scoutkårens loppmarknad vid
Hagberget
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Näshulta Hembygdsförening
www.näshulta.se

Premiär för kyrkogårdsvandring
Ca 70 personer hade samlats vid kyrkan denna majkväll för att
deltaga på föreningens första kyrkogårdsvandring som guidades
av tidigare kyrkvaktmästaren Rolf Andersson, med bistånd av
föreningens sekreterare Claes-Göran Eriksson. Upplägget var
sådant att man under rundvandringen stannade till vid ett antal
gravar som man pratade lite mera om. Som exempel kan nämnas präster, herrgårdsfolk, soldater, stora släkter, en utvandrare
(som återkom), någon proﬁl, olyckshändelser samt vid några
gravar som hade anhöriga med på vandringen. Vi stannade till
då någon hade något att berätta.
Första graven man stannade vid, till vänster innanför grindarna, var kyrkoherde Claessons som dog ung efter endast drygt
ett års tjänstgöring i Näshulta 1930-31. Han efterlämnade maka
och tre barn. Därefter blev det några ord över kommunalmannen Erik Pettersson i Kråksten innan man passerade godsägare
Skjöldebrand på Haneberg och kom till godsägare Cervins grav.
Cervin var under 1930-40 och -50 talen kyrkorådets starke man
i socknen och bestämde det mesta. Bland annat bestämdes det
att några bänkar intill gravar ﬁck det inte ﬁnnas. Ingen regel
utan undantag. Den enda graven som har en bänk är Cervins.
Vidare kunde besökarna beskåda den urhuggning som skett i
kyrkogårdsmuren och gjort graven större än den normalt skulle
vara. Intill dessa gravar ﬁnns ett antal gamla Österby- och Hedensögravar.
Vi stannade därefter till vid den stora kullen, där en von
Engelhart på Haneberg begravdes i slutet av 1700-talet. Det
sägs att han tog livet av sig efter att ha varit ute i något krig och
inte gjort rätt för sig. Vid kallelse till Stockholm för att stå till
svars för detta tog han istället livet av sig.
Från den östra delen av kyrkan kunde vi även genom en liten
lucka titta in på de Kurkska kistorna.
Vi stannade till vid några barn- och ungdomsgravar på östra
sidan – den äldsta delen av kyrkogården. En 2-årig ﬂicka från
Skräddartorp som dog 1966 vid kollision med en mjölkbil på
Österbyvägen, en mc-olycka utanför Anderstorp i Småland på
sent 1960 tal som kostade Sören Malmström, Hökärr, livet samt
en ﬂygolycka med ett Lansenplan utanför Luleå i februari1965
då fänriken Inge Rolandsson från Haneberg omkom.
En annan person som ﬁck sätta livet till vid en våldsam eldsvåda i en statarlänga vid Hedensö 1939 var 72-åriga Lina Forslund som har sin grav söder om kyrkan.
I förberedelserna för vandringen skulle man också ha någon
proﬁl med. Eftersom ingen vet var på kyrkogården ”Berga-Vilhelm” begravdes ﬁck Dremo-Kalle bli vandringens proﬁl. Den
stora mannen med minst 52 i skostorlek och en skinnjacka lika
stor i förhållande till skorna. Denna m m från Kalle ﬁnns att
beskåda på Hanebergs gårdsmagasin.
De gamla soldaterna Strand hade även anhöriga med på vandringen. Vi närmade oss sedan den nyare delen av kyrkogården
och passerade på vägen lärarna Wänström, kyrkvärden i tredje
generationen från Barrö, Artur Barrögård, samt gamla prosten
Albert Ericsson.
Längst ner mot sjön kan vi inte undgå att titta på Gunnar
Graﬂunds mäktiga gravsten som enligt Rolf Andersson är ner-
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grävd lika djupt under jord som ovan. Graﬂund har på Barrön
vid denna sten skjutit ett antal älgar.
På vår väg mot utgången stannade vi vid bröderna ingenjör
David Anderssons, Åstorp och arkivrådet Sam Hedars gravar.
Hedar som skrivit boken ”En Sörmlandsbygd och dess inbyggare” har genom boken bidragit mycket till vår historia .
David Andersson är en av dem vi kan tacka för att vi ﬁck en
bro till Norge – Svinesundsbron.
Ulf Axelsson berättar lite om släkten Axelsson och sin farfar nämndemannen och kommunalpampen Olof Axelsson. En
gammal släkt med anor från Goffars.
I inledningen nämndes stora släkter och i anslutning till sistnämnda gravar ligger tre systrar från den i folkmun kallade
”Rotarbolsläkten” Dessa tre systrar tillsammans med ytterligare sex syskon av sammanlagt tio utgör nog ganska säkert den
största syskonskara som är begravd på kyrkogården.
Vi avslutade vår ca 1½ - 2 timmar långa vandring vid naturälskaren Göte Larssons gravsten strax söder om gravkapellet.
Rolf berättar: - Göte var ju en av dem, som var väldigt mån om
fågellivet i Näshultasjön och har därför också några lommar på
sin natursten. Det märkliga var att då man sänkte ner stoftet efter Göte hörde man lommen skrika från sjön just som ett farväl
till en god vän.
Med detta som avslutning uppfattade vi att det nya initiativet med en kyrkogårdsvandring inte var en engångsföreteelse.
Vilken historia en kyrkogård kan berätta! Inte minst för släktforskare.
CG.Eriksson

Näshultadagen

lördag 11 augusti kl 10-15

i och kring Näshultagården.
Bygdens föreningar, företag och hantverkare
visar upp sig. Fri parkering, fri entré.

Förskoleklassen och år 1-2 tackar hembygdsföreningen för en trevlig dag i Parken Zoo.
Mellanstadiet tackar för resan till Gripsholm.

Har du sett detta foto i något gammalt släktalbum från 19191929 då Ullman var kyrkoherde i Näshulta? Bilden är med
största sannolikhet tagen vid Vidökna Prästgård. Kan det vara
en syförening som är samlad?
Nr 4 fr v i övre raden är ålderdomshemsföreståndarinnan fröken Skoglund. Nr 1 fr v i mittenraden är Hildur Rosenberg.
Ekstugan, nr 3 fr v är Anna Ericsson, Knutstorp och nr 4 fr h i

mittenraden är barnmorskan Tekla Karlsson, Axelsberg. Mannen längst t v är Erik Pettersson, Kråksten, nr 3 fr v i främre
raden är hans syster Anna Pettersson, Rotarbol och nr 4 deras
syster Emma, Berga.
Svar emotses med spänning till Claes-Göran 0150-270 63.
Tänk på att skriva upp namnen på dem som är avbildade på
gamla släktfoton. Annars blir de ointressanta.

Metartävling – en tradition hos Näshulta S
Att anordna metartävling har blivit en tradition för Näshulta
Socialdemokratiska förening. Det har de gjort i 10 år nu.
Bibybron är ett populärt metarställe och dit begav sig ett tjugotal entusiaster den 1 juni för att pröva ﬁskelyckan.
Några ﬁskade från bron, andra från strandkanten och någon
vadade ut i vattnet. Efter 2 timmars idogt metande blåstes täv-

Till metartävling vid Bibybron bjöd Näshulta S in den 1 juni

lingen av och de lyckligt lottade som hade fått napp bildade kö
för den spännande invägningen.
I barnklassen segrade Jesper Eklund med 85 g. Linda Eklund
vägde in 100 g och lyckades bäst bland damerna. Mest ﬁsk ﬁck
Lars Pettersson som gick hem med en fångst på hela 660 g.
Lena Lindholm

Klassegrare blev Lars Pettersson, Jesper Eklund och Linda Eklund
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Bra start i femman
En plats i mitten av tabellen är facit då
Näshultas fotbollsseniorer spelat säsongens 8 första matcher.
Med hjälp av Rickard Flodins kommentarer på hemsidan konstateras att laget bjudit på ömsom vin ömsom vatten:
”Stabil match mot Babylon, usel mot Julita, bra mot Gnesta, sämre mot Malmköping och lysande mot Tystberga. Hulta
har blandade resultat hemma.”
Hemmamatchen mot ett av topplagen
Tystberga den 1 juni slutade 4-1 och
innebar att Tystberga halkade ned till en
tredjeplats.
Efter 8 spelade matcher ligger premiärlaget Näshulta i mitten av
tabellen i div 5. Här möter laget Malmköping på Ekhammaren

Näshulta Jaktklubb
Näshulta Jaktklubbs 37:e jaktstig vid Hökärr samlade
234 skyttar i ett bra skytteväder som gav goda resultat.
Näshulta Jaktstigsresultat 2007

Lena Lindholm

DAMER
Plac.Namn
1 Gunilla Blomberg
2. Asta Gustafsson
3. Lisbeth Lööv

Klubb/ort
Örebro
Vingåker
Björkvik

Resultat
148
140
137

Skilje
10
12
5

JUNIORER
Plac.Namn
1. Daniel Eriksson
2. Edvin Moberg
3. Emil Moberg

Klubb/ort
Granbergsdal
Floda
Floda

Resultat
158
146
139

Skilje
22
6
16

YNGRE OLDBOYS
Plac.Namn
1. Folke Oskarsson
2. Leif Nilsson
3. Johan Wegemark

Klubb/ort
Åsbro
Floda
Björkvik

Resultat
160
156
156

Skilje
11
18
11

ÄLDRE OLBOYS
Plac.Namn
1. Dan Lindqvist
2. Olle Andersson
3. Göte Jansson

Klass/ort
Kolsva
Tived
Floda

Resultat
157
156
147

Skilje
19
6
23

ÖPPEN
Plac.Namn
1. Alf Lindblom
2. Frank Karlsson
3. Per-Olof Nilsson

Klubb/ort
Möklinta
Julita
Rejmyre

Resultat
160
160
158

Skilje
11
10
23

Prisskjutning Kråka 224 serier
1. Hans Löfgren
2. Olle Blomberg
3. Alf Lindholm

Lerduva 97 serier
1.
2.
3.

Jimmy Wessel
Lisbeth Lööv
Daniel Palmqvist

Arboga
Örebro
Möklinta

30 p.
27 p.
26 p.

Floda
Björkvik
Flen

10 p.
10 p.
10 p.

Avstånd till rådjur: 56,35 meter
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Telge toppar tabellen med 19 poäng efter 8 spelade matcher
mot Näshultas 12 poäng. Julita ligger på en niondeplats med
endast 6 poäng. Övriga lag i serien har spelat färre matcher.
Med ﬂer suveräna insatser som den mot Tystberga har Näshulta alla chanser att säkra en plats i div 5 även nästa säsong. Vi
håller tummarna och ser fram mot ﬂer spännande matcher.

(8)
(6)
(5)

Sponsorhuset

Sponsorhuset är ett ca 12 månader gammalt projekt som
erbjuder svenskt näringsliv en möjlighet att stärka sin
ekonomi. De samarbetar idag med över 80 företag som
ﬁnns samlade på hemsidan www.sponsorhuset.se.
Sponsorhuset erbjuder en kostnadsfri klubbshop med
över 80 st sponsorer som kommer att sponsra Näshulta
GoIF. Över 3500 klubbar har redan ett samarbete med
Sponsorhuset.
Genom ett samarbete mellan Sponsorhuset och dessa
företag, kommer ett sponsorbidrag att tillfalla Näshulta
GoIF varje gång någon gör ett internetköp från företagen
och det enda du behöver göra är att gå via vår klubbshop
på www.sponsorhuset.se.
Detta är helt gratis för dig och kräver ingen stor insats för
att komma igång.
Du kan allstå handla till vanliga priser från över 80 av
Sveriges ledande företag inom en rad branscher, samtidigt som föreningens ekonomi växer.
Så här enklet är det att handla via Sponsorhuset:
1. Välj vilken förening du vill sponsra.
2. Du kommer till den valda föreningens klubbshop. Här
ﬁnns ca 80 olika företag att handla från. För att hitta dina
favoritbutiker ﬁnns två sökalternativ: Avdelningar och
Bokstavsordning.
3. Välj butik som du vill handla från. Du länkas då in på
den valda sidans webbutik och den utlovade sponsringen
tillfaller Näshulta GoIF vid köp. En del företag sponsrar
med en procentsats på ditt köp och andra med en bestämd
summa. Du betalar inget extra för att du går genom Sponsorhuset!
4. När du har beställt kan du enkelt se hur mycket du har
sponsrat Näshulta GoIF med.
Styrelsen Näshulta GoIF

NÄSHULTA GYMNASTIK O IDROTTSFÖRENING
Bli medlem du också! Sätt in medlemsavgiften på Plusgiro 17 79 94-1 och ange namn, adress och
födelseår. Junior tom 16 år 150 kr, senior från 17 år 200 kr, familj (inkl alla barn t o m 16 år) 400 kr.

Besök oss på www.ngoif.com

Vilstalöpare segrade i sjunde halvmaran

Starten har just gått i den sjunde upplagan av Näshulta Halvmaraton. Efter 1.21,20 stod
det klart att årets segrare var startnummer 128, Magnus Johansson från Vilsta IK.

Näshulta Halvmaraton med Näshultamilen som arrangerades den 19 maj samlade ett startfält på drygt 80 löpare.
Överlägsen segrare i halvmaran blev
Magnus Johansson, Vilsta IK, på tiden 1.21,20 följd av Patrik Pettersson
från IFK Strängnäs som klockades för
1.22,53. Bästa kvinnliga löparen, Catharina Sundelöf, Södertälje IF, ﬁck segertiden 1.29,52.
Johan Bäcklund från arrangerade Näshulta GoIF sprang med tiden 1.29,01 in

Första dam i mål blev liksom förra året
Catharina Sundelöf/Södertälje IF.

som sexa i klassen M40 och Tomas Runström, också han Näshulta GoIF, blev
femma i klassen M50 på 1.44,53. Näshulta GoIFs enda kvinnliga deltagare i
halvmaran Helene Ehnfors, född 1970,
ﬁck tiden 1.48,25.
37.04 blev segertiden för vinnaren av
Näshultamilen – Carl-Johan Olofsgård,
Hässelby SK. Andre löpare i mål var
Lars Claesson, Flens FS, 39.08. Med
tiden 39.33 sprang näshultalöparen Ulf
Ånebrant in på en tredjeplats.

Näshulta GoIF hälsar

Välkommen till Ekhammaren
Midsommarafton kl 12.00
Dans runt stången
Tipspromenad • Luftgevärsskytte
Chokladhjul • Fiskdamm
Lotterier • Kiosk • Kaffeservering

Första dam i mål på blev Ursula Turtinen, Näshulta GoIF, som avverkade
milen på 43.03 medan klubbkamraten
Birgitta Kuivailainen nådde målet efter
46.16.
Den hårda blåsten gjorde det jobbigt
för löparna. Endast Catharina Sundelöfs
tid tar sig in på kvinnliga 10 bästa listan.
Männens 20 bästa lista toppas fortfarande av Bjarne Thysell som 2001 sprang
halvmaran på 1.08,09.
Lena Lindholm

LEDIGA BOSTÄDER
2 rok Rosendal 55+
5 rok Thomastorp
4 rok Söderby Kvarn
Tel: 016-800 80, 016-801 90
www.haneberg-sateri.se
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Näshulta Socialdemokratiska förening
inbjuder till

BJÖRKSTUGANS PLANTOR

FAMILJEDAG

Tomater, sommarblommor
och perenner

vid Österby fritidsområde (badplatsen)

I år har jag öppet onsdag och söndag mellan
15 och 19 eller enligt överenskommelse.
016-802 20 Maria

lördag 18 augusti kl 14.00

Tipspromenad, boule samt andra aktiviteter.
Korvgrillning, läsk samt kaffe.
Alla hälsas välkomna

Välkommen till

Ekumenisk friluftsgudstjänst
vid Blå Huset (Emanuelsberg)

söndag 29 juli kl 14.30
Karl-Erik Sahlberg, Håkan Jarl,
Sångarbröderna
Svenska Kyrkan i Näshulta
och Näshulta Frikyrkoförsamling

Näshulta Rödakorskrets

RödaKorset behöver ﬂer medlemmar för sin
verksamhet. Du kan vara aktiv eller passiv
medlem. Hoppas du vill vara med i vår krets.
Redan medlem? Vill du delta i vårt arbete?
Kontaktpersoner:
Britt Forslund
Gun-Britt Pantzar

800 94
820 65

Motorcykelträff

vid Blå Husets trädgårdscafé
lördag 7 juli kl 13.00
Fredde Engberg (ordf i SMC Södermanland)
kommer att föreläsa om MC-säkerhet
Hjärtligt välkomna
önskar Husby-Näshulta Centeravdelning

Bo billigt och naturskönt
i Näshulta Kyrkby!

Vi bygger
Ditt hus
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NÄSHULTASTUGOR AB
Spången, 635 17 Näshulta
Tel 016-820 27

EVENEMANGSKALENDER
16/6

10.00

Försommarutﬂykt t Prästsjön
Arr: Näshulta Hembygdsförening

22/6

12.00

Midsommarﬁrande på Ekhammaren
Arr: Näshulta GoIF

25/6

19.00

Konsert med Viba Femba, Haneberg
Arr: Näshulta Hembygdsförening

26/6

11-15

Barnens egen dag, Haneberg
Arr: Hembygdsföreningen, Näshulta Framtid

28-30/6 19.00

Dyngbröllop på Haneberg
Arr: Näshulta Hembygdsförening

1/7

19.00

Dyngbröllop på Haneberg
Arr: Näshulta Hembygdsförening

7/7

13.00

Motorcykelträff vid Blå Huset
Arr: Husby-Näshulta Centeravd

29/7

14.30

Ekumenisk friluftsgudstjänst vid Blå Huset
Arr: Svenska Kyrkan o Näshulta Frikyrkoförsaml

11/8

10-15

Näshultadagen i Kyrkbyn
Arr: Näshulta Hembygdsförening

18/8

14.00

Familjedag vid Österby fritidsområde
Arr: Näshulta Socialdemokratiska förening

29/9

Musikalresa t Circus Stockholm
Arr: Näshulta GoIF

27/10

Dansafton i Näshultagården
Arr: Näshulta GoIF

8/12

Julbord i Kommunalhuset
Arr: Näshulta GoIF

