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ETT STORT TACK TILL ALLA MEDLEMMARNA FÖR ETT FANTASTISKT 2005 !
Vi är nu 101 medlemmar, inte dåligt i en liten by med knappt mer än 50 hushåll
Evenemanget
ÖSTERLEN LYSER I HÖSTMÖRKRET
gick av stapeln lördagen den 5 november
på ALLA HELGONS DAG.
Byalaget bidrog till den samlade aktiviteten på Österlen
genom ett marschallarrangemang på byalagstomten samt
med en tillfällig fasadbelysning av Mellby kyrka.
Kyrkan lyste upp bygden gav en varm och respektfull
Inramning till kyrkklockornas själaringning över årets
bortgångna församlingsbor.
Den gav också en föraning om hur det kommer att kunna
se ut så snart kyrkans budget tillåter investeringen.

Sen var det dags med byns stora höjdpunkt inför julen nämligen JULSTÖKET och ca 50
förväntansfulla bybor mötte upp på tipsstarten vid Lappri och fortsatte nerför backen och gav sig
hänryckande i kast med de uppradade aktiviteterna. Det var julgransförsäljning hos Östen och i
bageriet fanns det marsipangristävling samt julbak, det serverades kaffe och lussekatt samt bjöds
på dragspelsmusik samt slank där inte ner en och annan jägermeister borta i Ingvars hörna också
månntro.

Det var full rulleans på julgransförsäljningen hos Östen

Einar Ericsson spelade julbitar på dragspel

På väg över till Lisa i klockargården för julglögg och kransbindning stötte
vi på byns egna tomtenissar, men de verkade ha gått upp rejält i vikt. Är
det månne alltid så i början av säsongen eller är det resultat av dålig kost
och dryckesvanor månntro men deras glada humör och pratgladhet
kändes bekant och deras generösa givmildhet med godiset likaså.

Efter det så bar det av ner till vägen och
Louises krukmakeri ,Kaos samt till våra
konstnärer Marie Blixt med teckningstävling
samt till Bo innan färden gick uppför
kyrkobacken för att avslutas med en andakts
stund i kyrkan med vår kyrkoherde Cerny och
några stilla tankar inför julen.

Kvällen avslutades nere hos Ditte och
Hans på ett fullsatt Någorlunda, där vi åt
och njöt av en fantastisk god knaperstekt
grisstek a la dansk tradition samt
efterföljande julegröd.

Vinnarna korades
i tips-,marsipanoch
teckningstävlingar
med fina priser
ifrån företagarna i
byn.
Båda Marsipan
priserna vanns av
familjen Ericsson (
mor och dotter )
ett STORT grattis
till er:
Den snyggaste
tomten ritades i år
av Jonathan
Alvarsson i
S.Mellby

In emellan matbitarna svarade Jultomtarna för visor

Och sen gick var och en hem till sig och julefriden spred sig i byn och stugorna.......................
ETT STORT TACK TILL ALLA FÖRETAGARNA FÖR ATT NI ORDNADE VÅRT JULSTÖK
Se flera bilder på vår hemsida: www.sodramellby.se

SEN KOM VINTERN OCH MED DEN SNÖN och hela byn och trakten kläddes in i ett vitt skimrande
och härligt gnistrande snötäcke. Och visst är vår by otroligt vacker oavsett vilken årstid det än är. Njut
utav Pelles vinterbilder. Se flera bilder på vår hemsida: www.sodramellby.se

Året avslutades i Mats och Katarinas paddock, ca 40 bybor hade samlats för att tacka varandra för
det år som gått samt för att skåla in det nya året under ett gemensamt fyrverkeri.
ETT NYTT ÅR -2006- ,ett nytt år fyllt av
förväntningar om fred och frid på jorden och
för vår lilla by ett år med nya aktiviteter och
nya möjligheter att fortsätta att forma vår by
till den finaste och trevligaste byn på
Österlen.

Kom därför gärna med tips om vad ni önskar
av ert byalag, vad vi kan göra för våra
ungdomar samt synpunkter på innehåll i
Mellbybladet.

Jag vill till sist påminna om ÅRSMÖTET den första tisdagen efter påsk den 18 april kl 1900 i
kyrksalen .En trivsam by kräver aktiva medlemmar och jag hoppas därför på bra uppslutning på såväl
årsmötet som på RÖJARDAGEN lördagen den 8 april då vi gemensamt gör byn en uppfräschning
inför påsken.
.
Ett stort tack för året som gått och tills vi ses igen ha det så bra
Vid pennan
Wiking

