Verksamhetsplan för 2019
Styrelsen för När Sockenförening arbetar aktivt för att intressanta och livskraftiga
arrangemang och initiativ i socknen samordnas och genomförs för allas bästa. Ett av
Sockenföreningens mål är att bevara vår historia samt berika socknen genom nya
evenemang och göra den attraktiv och intressant för såväl fastboende och
nytillkommande invånare som för sommarboende och mer tillfälliga besökare.
- Scenen och hela anläggningen vid Närsakar fortsätter att vara vårt största och mest
arbetsintensiva åtagande. Närsakar har satt socknen på kartan och vi kommer att fortsätta
att underhålla och förbättra anläggningarna och på olika sätt se till att de fylls med
aktiviteter. Sommarens föreställningar är fortfarande på planeringsstadiet. Planerade är f.n.
två föreställningar med gycklargruppen Trix, hundtävling och ett bröllop.
- Hannah Jakobsson fortsätter som administratör för socknens hemsida www.nar.se, Hon
ska hålla portalen och När o Närkar på facebook aktuella och levande med löpande
information.
- Vi kommer att arrangera en bussresa under våren till Länsteaterns uppsättning ”Anna och
Jacob Dubbe”- Den årliga städningen på Närsholmen äger rum 14 juli så att även
sommarborna kan känna sig delaktiga. Vi sopsorterar på plats. Kaffe och korvgrillning.
- I slutet av april sker årets fagning av Närsakar med hjälp av på När boende elever i klass
7-9 från Högbyskolan i Hemse. Alla är välkomna att delta. Kaffe/läsk och korv serveras.
- Valborgsmässoelden hoppas vi kunna tända sista april kl 20. Allsång och servering av
värmande tilltugg. Plats meddelas med lapp i Bodi.
- Årets utgåva av NärKontakten beräknas komma ut som vanligt till midsommar i 1500 ex.
Hela tidningen kommer även att finns på hemsidan.
- En lista över samtliga evenemang som äger rum i socknen under sommarhalvåret
kommer att sammanställas och sättas upp i Bodi och runtom i närområdet. En fortlöpande
uppdaterad evenemangslista finns under hela året på socknens hemsida www.nar.se.
- Sockenfotogruppen planerar en ny fotoutställning med café i Skolu juli/aug
- I juli planerar vi en håvningsdag för barn och vuxna där vi undersöker livet i vattenbrynet,
lär oss, skapar akvarier och har picknick. Tid och plats anslås i Bodi.
- I samarbete med Sportfiskarna och markägarna har en viss sträcka av Närsåns nedre del
nu belagts med krav på fiskekort som SoF hjälper till att administrera under ett provår 2019.
Alla mantalsskrivna i När och Lau fiskar dock fritt.
- Längs Linnéstigen fortsätter betningen med lamm och lammungar från Nylunda gård inom
det stängslade området. I samarbete med Lau hbf fortsätter arbetet med nya skyltar och att
ta fram en ny skrift för stigen och ny stor informationstavla vid Gannor bro. En återinvigning
planeras under våren med bl a guidad vandring. Se anslag i Bodi för arbetskvällar för röjning
och oljning av bord och bänkar.
- Den årliga sockenfesten där alla är välkomna kommer återigen att genomföras på
Närshamn i månadsskiftet juli/augusti tillsammans med Närs fiskehamnsförening efter
liknande koncept som föregående sommars succé.
- Forneldarnas natt kommer att iakttas vid något av våra många fiskelägen sista lördagen i
augusti med brasa och stekt strömming.
- Under hösten hoppas vi att tillsammans med NärBio ordna en filmkväll i Bygdegården.
Vi hoppas på ett intressant, aktivt och innehållsrikt verksamhetsår tillsammans med
er under 2019. Vi tar gärna emot förslag på ytterligare aktiviteter.
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