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Olförarn ha ole
Nö ska i sla e slag för spra’ke vore. Vå ha he ända vorte förn årning jeri
gamm verta. I kan eint begrip att alldeila ska val heit nanteng oppa engelska
nö förtin. I jer jö som tur var ient se ofta ni stan a schoppa som he nö för tin
hait da man hannel. Än gammelmännisch som jig ve nager timma
unnervisning i engelska begrip eint vå som feins einnaför väggarn deri
butika för skyltarn utaför däm vara deill nästarn 100% oppa engelska. Da i
hårt hurre däm diskutere i Ume i veinter om he skull heit kristmusmarket
iställe för julmarknad då for i reajer. A ju mar man far reajer ju värre vale.
Passere än firmabil idag ha man eint dän ringaste aning vå däm hall oppa
ve.Mjölkbiln han känn man at asse än Mats bårta kläppän, män restn’ vette
rakkarn vå he jer. I håppas att julmarknen jeri birnom fa hait oppa bonska
eller svenska för he lat faktiskt lik.
P-O Wikström

Sågens Dag
Lördag 27/7
Program:
11.00 Portarna öppnas
11.30 Sågning
12.15 Alf Staflund berättar
sant och osant
14.00 Sågning
15.00 Portarna stängs
Paltservering, hamburgare,
fikaförsäljning, lotterier, ansiktsmålning
för barnen, ponnyridning, trampbåtar,
plantförsäljning (Byskebygdens
Trädgårdssällskap).

Välkomna!
Fredrik och Nellie
Westin, Frostkåge, åker
trampbåt på dammen
vid ångsågen.

Folkets Hus
Folkan har köpt in 20 nya fällbord till stora salen. De gamla har tjänat oss väl, men
nu var det dags att förnya.
Kommande evenemang med oss och andra arrangörer:
17 augusti, Kvällsarrangemang DIF 60 år
25 augusti, Bytardag
5 oktober, Höstfest
Styrelsen Folkets Hus.

Klädbytardag Folkets hus
Söndag den 25 augusti, kl 9 – 12 är det klädbytardag på Folkets hus.
För inlämning och frågor ring Sarah 070 – 635 64 70.
Nummersläpp för inlämning sker den 22 juli. Först till kvarn …

Sarah

Drängsmarks IF
Den 17 augusti kommer vi att ha invigning av nya klubbhuset och fira klubbens 60års jubileum.
Det kommer att spelas mer matcher i höst på hemmaplan och information om detta
kommer att finnas på centrumhörnans anslagstavla.
Stefan Lundgren

Åbyn-Byske brukshundsklubb informerar
Den 3 och 4 augusti är det agilitytävlingar på idrottsplatsen i Drängsmark.
Agilityklass på lördag och hoppklass på söndag.
Den 12 augusti startar nybörjarkurs i Agility. För mer information och anmälan:
http://abynbyskebk.hundpoolen.nu/
Astrid Larsson

Bönhusföreningen informerar
En glädjande rapport från Bönhusföreningen är att vi fått nya engagerade bybor att
komma med i styrelsen. Nu är P-G Persson ordf., Eivor Larsson sekr., Gertrud
Sjöquist kassör, Einar Brännström vaktmästare, Ellenor Sundström, Annchristin
Marklund och Märta Hedlund ledamöter.
De aktiviteter som planeras under årets öppethållande är bland annat
Surströmmingsmiddag den 15 augusti, Gudstjänst med kyrkkaffe den 8 september
och Beatleskonsert med Gambyssa den 29 september.
Glöm inte att ni, under sommarhalvåret, kan hyra Bönhuset för 400 kr!
Gertrud Sjöquist

Drängsmarks byaförenings styrelse 2013
Ordförande P-O Wikström, tfn 72 73 20, vice ordf. Ulrika Karlsson, 72 70 95,
sekreterare Jeanette Jonsson, 72 72 44, kassör Lena Ålstig, 72 70 83, Benny
Öhman, 72 10 55, suppleanter Anneli Markström, 72 72 17, Sven-Erik Öman,
073 – 091 32 42, Anders Isaksson, 890 93, Sören Larsson, 070-244 53 08.

Centrumhörnan rapporterar
Från och med den 5 augusti är det nya tider som gäller. Vi kommer att ha
Centrumhörnan öppen ALLA DAGAR i veckan! Vi testar med öppettiderna månfre 12.00 - 20.00 och lö-sö 12.00 - 19.00, och hoppas att bybor och andra kunder
uppskattar förändringen.
”Det kommer att bli jätteroligt att få en arbetskompis att bolla idéer och dela
ansvar med” säger Inger Nyström och avser då Gunnel Ek som anställts och bidrar
med erfarenhet ifrån liknande verksamheter – vi hälsar henne varmt välkommen.
Förstärkningen innebär också att trycket på frivilliggruppen minskar något och att
verksamheten kan fortsätta att utvecklas.
Vi firar de nya öppettiderna med tårtbuffé (smaka på olika sorts tårtor), priset är 50
kr inkl. kaffe. Tårtkalaset blir den 8 augusti kl. 13.00 – 19.30.
I augusti gör vi även första försöket med försäljning av nötkött från Stenvallen AB.
Vi kommer att ha djupfryst kött i butiken, men på leveransdagen kan ni köpa 10kilospaket att frysa in själva för endast 1500 kr. Anmäl intresse för nötköttspaket av
högsta kvalitet till Centrumhörnan tel. 076-764 43 40
Den 31 juli kl. 15.00 - 20.00 arrangerar vi tillsammans med Byaföreningen något
som vi kallar Byaloppis. Ni kan ta med eget bord och produkter, kostnaden blir då
50 kr och vi kan ordna ett bord, priset blir då 70 kr – välj att stå vid Centrumhörnan
eller vid Ångsågen.
Lilla lägenheten (ett rum med kokvrå) i Centrumhuset kommer att bli ledig. Om
intresse finns så hör av er till Lena Ålstig tel. 070-278 19 65.
Med bestörtning konstaterar vi att Clary Brännström har gått bort. Clary har på
många sätt stöttat vår verksamhet, främst som frivilligjobbare i caféet, men även
med skänkta produkter och goda idéer inför olika evenemang – vi saknar henne.
Gertrud Sjöquist

”After-Såg”
Pubkväll vid Ångsågen
Lördag 27/7
Klockan 21 – 02
Fri entré!
Välkomna!
Endast kontant betalning

Det händer i Drängsmark:
27 juli kl 11 – 15
27 juli kl 21 – 02
31 juli kl 15 – 20
2 – 4 augusti
8 aug. kl 13 - 19.30
15 aug. kl 17.30
17 augusti dagtid
17 augusti kväll
25 aug. kl 9 – 12
8 september
15 sept. kl 12 - 16
29 sept. kl 14
5 oktober
24 nov. kl 12 – 16

Sågens dag, Ångsågen
”After Såg”, pubkväll vid Ångsågen, fri entré
Byaloppis, Centrumhörnan/Ångsågen
Agilitytävlingar, Kamvallen
Tårtbuffé, Centrumhörnan
Surströmming, Bönhuset
DIF 60 år
Pub Folkets hus
Klädbytardag Folkets hus
Gudstjänst med kyrkkaffe, Bönhuset
Höstmarknad, Centrumhörnan
Gambyssa Beatleskonsert, Bönhuset
Höstfest, Folkets hus
Julmarknad, Centrumhörnan

Det är viktigt att stava rätt!
He var ’n bonn söör om stan som haadd skörde e stort åkerstöitj å to den där
storförbarmeliga traktorskäppa ditt ’a Lantmanna för att seli alltihop.
Då ’n hadd komme dit å for läss å se small ’e deill å han vart medvesslaus. Då ’n
for halversch vankern opp förschto ’n att han haadd hamne oppa lasarette.
Men han var ju fortfarane som i dauslom då ’n håårt ’n att he var nagen som löfte
oppa filt’n. Åsse seg ’n kweinnröst ”Mensi de här kan ju int stämma!”. Sen dro a å,
men he draidd eint laing förrnän han hårt ’n annar kweinn lööft oppa filtn å saaij
samma sak: ”Mensi de här kan ju int stämma!”
Men si då he komme ’n tredischötersk å löfte oppa filtn å for skaka oppa huvude då
hadd bonn komme se deill se pass att han skreie ått ’a: ”Men få i frååg, wåfför hååll
je oppå å lööft oppa filtn å skåda me? No ha fäll je seitt ’n kar förr?”
-Joo, schwåra schöterska. - Men de står i jornaln att ”Vid sädestömningen råkade
lemmen falla ner och krossa foten” - Å de se ju int ut som om Du ha nog för att få
till ’n sån skada!
Okänd känd

Bakom redaktörens pannben …
En del hävdar att ”gott om tid är det ont om”. Men det finns undantag. Jag har själv
mött en människa i norrbotten av den absolut mer positiva sorten. Johnny heter han
och ställer upp på direkten när det påkallas. Hans motto är: ”tid finns det alltid, det
kommer ju ny tid hela tiden”!
Det finns också Drängsmarkare med
samma inställning. Alla ideellt arbetande
som gör skillnad. Som gör livet lite
lättare, roligare, innehållsrikare. Ja helt
enkelt en anledning till att vi vill kliva ur
sängen ytterligare en dag. Ni är alla väl
värda ett stort tack. TACK!

