Vi hälsar alla, gamla och unga, medlemmar, och blivande
medlemmar, välkomna till

Odensholms byalags
årsmöte 2019
i Österledskyrkan i Uppsala,
Regins väg 1 i Gamla Uppsala

Lördagen den 23 mars kl. 11.00
Ta gärna med er andra släktingar, den yngre generationen, och andra intresserade på
årsmötet!
Brus, Erkas, Greis, Marks, Nibondas, Nigors och Stavas. Vi vill att alla släkter från
Odensholm ska vara med.
På årsmötet kommer vi bland annat att
• Ha årsmötesförhandlingar.
• Berätta mer om planerna för hembygdsgården.
• Visa foton från Odensholm från sommaren 2018.
• Planera för årets sommarresa till Odensholm
• Ta gärna med föremål eller foton från Odensholm för att visa på årsmötet och kanske
berätta något om.
• Det finns som vanligt bilder, kartor med mera att ta del av.
• Årsmötet är ett tillfälle att träffa vänner och släktingar, ta upp gamla minnen, sjunga
sånger och ha några trevliga timmar tillsammans.
• Mat och dryck samt kaffe och kaka serveras.
• Adressen till Odensholms byalags hemsida är: www.odensholm.se
• Vill ni nominera någon till styrelsen, ordinarie eller suppleant v.g. skicka namn och
telefonnummer till valberedning@odensholm.se .
Medlemsavgiften till Odensholms byalag är 150 kr/person för 2019. (Avgiften är dock högst
400 Kr per familj som är bosatta på samma adress). Betalas till Odensholms byalags Bankgiro nr
281-2006 , Uppge namn, adress och gärna e-postadress när ni betalar in medlemsavgiften.
Anmälan till årsmötet, via e-post eller telefon görs till:
Saga Adolfsson
eller till
saga.adolfsson@telia.com
Telefon:018- 32 4301 eller 0767 717251

Sånna sia i juli 2018

Lotta Odmar
lotta@odmar.se
Telefon:08- 711 45 24 eller 070 6998550

Köp en stock till Holmbogården, byalagets kommande hembygdsgård på Odensholm!
Var med och bli delaktig och bidra till finansieringen genom att symboliskt köpa en stock, i ditt eget eller
någon annans namn. Gör detta genom att sätta in 1000 kr på Odensholms byalags bankgirokonto 281-2006
och märk inbetalningen "Holmbogården" och namnet på den som ska stå som ägare till stocken. Vi utfärdar
då ett ägandebevis med det namn man önskar. Antingen kan man alltså själv stå som ägare eller så kan man
ge bort en stock till någon och uppvakta denne med delaktighet i Holmbogården. I det färdiga huset kommer
sedan en minnestavla med namnen på dem som bidragit med stockar att sättas upp. Man kan naturligtvis
också lämna ett större bidrag till flera stockar och kanske namnge fler personer som ska ha ägandebevis.

Prel. skiss av hembygdsgården från sydost , av arkitekt Sirje Hammerberg

Foton från juli, augusti 2018: Ägretthägrar i Lihlhamne,

Gravgården juli 2018

Kapellet sett från havet norrifrån

Backtimjan

Norda Sia

