Aktiviteter 2014
12 maj – Trivselkväll vid Agdas stuga kl 18,00.
Vårstädning av stugan och i trädgården.
Medtag städmaterial, trädgårdsredskap och gärna
något att plantera i trädgården. Byalaget bjuder
på korv & bröd. Tillsammans hjälps vi åt.
29 maj – Gökotta vid Finjasjöns strand i Tostarp,
kl 8,00. Stämningsfull stund i underbar natur runt
Matteröd. På programmet står finstämd andakt och
kören medverkar med härliga vårsånger. Byalaget
arrangerar populär tipspromenad. Medtag
kaffekorg.
Finjasjöns strand vid Skyrup

Nära naturen vid ås & sjö
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Byabladet 2014
Nr 2

20 juni- Midsommarfirande vid Agdas stuga,
kl 14-16. Traditionsenligt klär vi stången och
dansar in sommaren. Efteråt fikar vid medhavd
kaffekorg. Evy Larsson medverkar med dragspel.
Välkomna att fira in sommaren i Matteröd.

8 juni – Byalagets 20-årsjubileum i Matteröd, kl 14-20

Fortsättning:

Välkommen till en hel eftermiddag full med aktiviteter.

8 juni – Byalagets 20-årsjubileum i Matteröd, kl 14-20

Kl 14,00 – 17,00
-

Skolan , ute & inne; utställning av lokala
hantverkare/företagare. Hopptorn för barnen, enkel
servering.

-

Vid kyrkan; utställare lantbruk & entreprenad

-

Agdas stuga, utställare av lokala hantverkare

-

Vid församlingshemmet servering; korv, hamburgare,
hembakat

Medverkande bl a;

Vill du medverka och presentera din verksamhet / hobby kontakta
styrelsen senast den 20 maj.
Tipspromenad arrangeras genom byn,
penna!
Kl 17-20
-

-

o Sandström Foto
o Henry Johansson, konst
o Leif Nilssons unika bilar
o Johan Jerleryd entreprenad
o Diverse djur
Fortsättning nästa sida

Servering i trädgården vid Församlingshemmet; korv,
hamburgare, hembakat

o Sofie Lossing konst
o Alf Lundström konst

Församlingshemmet, körens våravslutning med
”Musik-quiz”. Spännande tävling med lokal anknytning.

o Lennart Trä
o Byasnickaren

tag med

-

Avslutning i kyrkan med ytterligare sång
och musik.
Vi väntar oss mycket besök; samåk gärna eller varför inte ta
cykeln
Alla är välkomna till detta jubileumsfirande!

23 aug – Kräftskiva med logdans i Svens lada,
Deleberga, kl 18,00. Dans till Berhardz.
Boka in sommarens fest i Matteröd! Tag med hela
familjen!
Pris:
17- 100 år:150 kr

7 september – Skymningsvesper vid Agdas stuga
kl 18,00
Stämningsfull kväll i Matteröds vackra natur med
andakt och musikmedverkan.
Byalaget står för servering. Medtag stol.

10-16 år: 50 kr
0-9 år:

gratis

Sallad, bröd, paj samt musik till levande orkester
ingår i priset. Medtag egna kräftor, dryck samt
kaffe.
Byalaget står för korvgrillning senare under kvällen.

Anmäl dig gärna redan nu, dock senast den 20 juli
till:
Rossie; 070-26 27 795

19 oktober – Äppelsöndag i församlingshemmet, kl 14,00.
Traditionsenligt firande av hösten där en mängd olika
hembakade äppelkakor serveras.
Tyringes egen olympia-finalist (Montreal 1976), Dan
Glans, medverkar med inspirerande föredrag
En av årets höjdpunkter i Matteröd!
Inträde: 50 kr/pers

Marie: 0709-909 409

Under 16 år gratis.

Betalning senast den 1 augusti till
bankgiro:

Alla är välkomna

5914-2950

Styrelsen 2014:
Rossie Wiktorsson, ordförande. Tel 85118, rossie1981@hotmail.com
Marie Karlsson, sekr. Tel 53003, mariekarlssonsweden@hotmail.com

Matteröds Byalag – sedan 1994
Föreningen har till ändamål att befrämja utvecklingen i Matteröds socken.
Detta skall ske genom att:
* Verka för att landsbygden hålls levande.

Per Alvarsson, kassör. Tel 0733-842493, per.alvarsson@tele2.se

* Bevara och utveckla traditioner, natur- och kulturmiljö.

Bodil Arvidsson. Tel 53147, bodil_arvidsson@bredband.net

* Främja idéer kring och utveckling av:
nya verksamheter och hantverk, kulturliv och boendemiljö, jord- skogsbruk och

Anders Jaensson. Tel 81355, ajaenson@spray.se
Lars Lövkvist. Tel 65088
Agneta Nilsson, evelyn_agneta@hotmail.com
Kristin Jönsson, kristine.jonsson@yahoo.se
Maria Vennerdahl, maria_wennerdahl@hotmail.com
Anders Dahlqvist. Tel 0708-423390. anders.dahlqvist@hotmail.com

Alla är välkomna till Byalagets aktiviteter! Tillsammans gör vi byn
levande.

naturvård,
bygdens fysiska, sociala och ekonomiska resurser.
* Byalagets styrelse verkar som ett serviceorgan för byalagets medlemmar och
är behjälplig med stöd och myndighetskontakter i frågor som berör de boende i
socknen.

Viktigt: Alla som bor i ”Matteröds socken” är automatiskt medlemmar i
Byalaget och är välkomna till våra aktiviteter. Vi har ingen ”formell”
medlemsförteckning eller avgift!

