Fler aktiviteter 2019 (bl a)

- 7 maj, kl 18 - Trivselkväll vid Agdas stuga , korvgrillning
- 30 maj, kl 8 – Gökotta vid Finjasjöns strand, tipsrunda
- 21 juni, Midsommarafton kl 14 – Midsommarfirande vid
Agdas stuga
- 2 juli, kl 18 - tipsrunda runt Matteröd, korvgrillning
- 31 augusti, kl 18 – Kräftskiva i Deleberga

Mer information kommer i nästa Byablad
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!

Nära naturen vid ås & sjö
www.matterodsbyalag.se
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Årsmöte 2019
Tisdagen den 12 februari,
kl 19,00 är det dags för Årsmöte med Byalaget.
Plats: Församlingshemmet
Vi håller årsmötesförhandlingar där alla har möjlighet att
komma med förslag kring verksamheten i Byalaget.

Kvällens gäst: Gay Glans (se nästa sida)

Gay Glans från Tyringe kommer och
berättar om sin senaste bok "Isvaken"
Nationalstaternas gränsdragning har varit en plågsam process. Krig, tortyr,
våldtäkter, svält och avrättningar har ingått i makthavarnas strategi.
De som drabbats hårdast har, som alltid i krig, varit civilbefolkningen.
I sin nya bok Isvaken uppmärksammar Gay Glans oss på att inte heller
Göingeborna under skånska kriget på 1600 talet, när gränsdragningen mellan
Danmark och Sverige avgjordes, slapp detta helvete.
I boken får den tidens människor från bland annat Matteröd, Röke, Hörja,
Tyringe, Finja, Sjörröd, Stoby, Tormestorp, Vittsjö och Markaryd en röst som
dundrar in i vår tid.

Byalaget kämpar för att Matteröd skall vara en trivsam plats

Utan att skönmåla någon part i kriget ger Gay Glans en brutal version av vad som

att bo och leva i. Vi strävar efter att ordna aktiviteter som skall

utspelades på Finjasjöns is i februari 1677 och den efterföljande svenska hämnden

passa alla åldrar. Ju fler vi är desto trevligare blir det.
Tillsammans gör vi byn levande.

i Finja, Matteröd och Mjölkalånga. Boken avslutas när den svenska belägringen av
Kristianstad upphörde sommaren 1678.
Isvaken är en spännande och stundtals otäck läsning av förtrycket som den svenske

Välkommen till en intressant kväll i Matteröd.

Vi serverar kaffe, frallor & tårta.

kungen av guds nåde ansåg nödvändigt för att införliva Skåne i den svenska
maktsfären. Men boken innehåller också mycket värme, vänskap, kärlek och
motstånd.

Vill du läsa boken innan går den att köpa bl.a. på Hemköp i

Alla är välkomna!

Tyringe och Ica Maxi i Hässleholm.

