
          Aktivitets-kalender och vad händer i byn under 2023
        Januari  -  Juni

Billinge Byalag vill verka för att byn ska vara en trivsam, välkomnande och dynamisk plats att leva på.
Förutom att anordna aktiviteter och mötesplatser, engagerar vi oss i frågor som bebyggelse,

   trafik och miljö, i nära dialog med kommunen och andra intressenter.
Har du förslag på aktiviteter eller projekt ? Vill du hålla i något själv eller hjälpa till ?

      Hör av dej; vår byaförening är allas vår förening.
      Vi hoppas på ditt medlemskap, betala in 100 kr (enskild) eller 150 kr (familj) 

till bankgiro 442-1392 eller swish 123 298 1108.  Glöm inte ange era namn 

Varmt välkommen på byns aktiviteter

Februari Yogapass i Billinge gymnastikhall på onsdag kvällar 
För mer info och anmälan via Medborgarskolans webbsida 

fred 24/2      Afterwork i ridhusets cafeteria kl. 19-23                                       
………………………………………………………………………………………………...
Mars     
fred  24/3 Afterwork i ridhusets cafeteria kl. 19-23               

sönd 26/3 Årsmöte i ridhusets cafeteria kl 16.00. Börjar m kaffe,  avslutar m middag
…………………………………………………………………………………………………
April
lörd     8/4 Ägg-jakt på Getabjer för barnen. Start kl 10.00    

sönd  16/4 Vårfint-dag i byn kl 11-13. Korvgrillning efteråt  

fred   28/4 Afterwork i ridhusets cafeteria kl. 19-23            
…………………………………………………………………………………………………  
Maj
sönd 14/5 Växt-och trädgårdsdag kl 10.00. Vi byter, säljer fröer             

och växter/plantor m.m. Ta med eget bord.
Ni som vill vara med, kom till Bil & Traktor Röstångavägen 26. 
Vid frågor ring Susanne 079-3481970

tisd  16/5 Prova på Orientering. Eslövs FK arrangerar sprint-orientering         
i byn. Samling vid ridhuset kl 18.00

lörd 20/5 Spelmansstämma på Gamlegård kl 13.00          arr: Stiftelsen Gamlegård

Vänd



      Aktivitetskalender och vad som händer i byn 2023  
      

sönd 21/5 En dag för barnen med många roliga aktiviteter kl 11-14     
vid Bil & Traktors gräsplan     
Korv och hamburgare till försäljning 

lörd  27/5 Musik-kväll på Magasinet. Country och Rock `n Roll Show
med Edward and The Hayriders Insläpp o servering kl 17.30  
Förköp biljetter 100 kr via swish 123 298 1108
Ev kan biljetter köpas på plats 

…………………………………………………………………………………………………...
Juni
tisd  6/6 Nationaldagsfirande på Gamlegård kl 19.00           arr: Stiftelsen

            Gamlegård
lörd 17/6 Bya-loppis i Billinge mellan kl 10.00-13.00

Ta med era prylar och eget bord. Korv o Hamburgare till försäljning
Plats: Grönytan vid Bil & Traktor, Röstångav. 26
Ni som vill vara med anmäl er till Anna 073-1521565

lörd  17/6    Friluftsteater med teatergruppen Tibbe på Gamlegård kl 15.00          arr: Stiftelsen
                    Kläder efter väder. Fri entré                                                                     Gamlegård
                                                                                         
sönd  25/6   Barnteater på Gamlegård kl 15.00               arr: Kultur&fritid/stiftelsen Gamlegård
……………………………………………………………………………………………………..

                    Aktiviteter för juli – december kommer i nytt utskick i juni månad

          Besök gärna vår hemsida : www.billingeby.se   e-mail: info@billingeby.se

                                                                  Styrelsen 
                      Anders Borgqvist ordf      anders.borgqvist@billagard.com  070 5542085
                      Lotta Gunnarsson v.ordf   lotta@trumpetarbostallet.se          070 5642303
                      Mats Persson kassör
                      Susanne Eckersten sekr.
                      Torsten Werner
                      Ralph Svensson
                      Tommy Bengtsson
                      Anne Udd
                      Agnetha Nordahl

OBS ! Du glömmer väl inte medlemsavgiften   100 kr (enskild)  150 kr (Familj)
                             Bankgiro 442-1392 eller swish  123 298 1108
                                              glöm inte ange era namn   


