Verksamhetsberättelse Matteröds Byalag 2015
Ti 20 jan. Styrelsemöte med representant från valberedningen hos Maria Vennerdahl.
Sö 1 feb. Styrelsemöte hos Rosemarie Wiktorsson.
On 11 feb. Årsmöte i församlingshemmet med efterföljande konstituerande styrelsemöte. Mötet
inleddes med att Johan Jerleryd presenterade hans och Henrik Nilssons tankar kring en
fiberförening. 52 personer närvarade på årsmötet. Agneta Nilsson avgick som styrelseledamot
och Lars Lövkvist som suppleant. Efter årsmötespunkterna föreläste Saskia Titman, som arbetar
för Läkare utan gränser. Till sist var det dragning av lotteriet med många fina priser, skänkta av
lokala företagare.
Må 2 mars. Styrelsemöte hos Bodil Arvidsson.
Ti 7 april. Styrelsemöte hos Kristin Jönsson.
Må 4 maj. Trivselkväll vid Agdas stuga med vårstädning av stugan. Ett knappt femtontal
närvarande entusiaster bjöds efter fixande i stugan på korv till kvällsmat.
To 14 maj Kristi himmelsfärds dag. Gökotta och tipspromenad vid Finjasjöns strand i Tostarp.
Samarrangemang med Tyringe församling, Matteröds kyrkokör sjöng. 50-60 personer närvarade,
solen sken och göken deltog med intensitet. Vinnare av tipspromenaden blev Bo Nilsson.
Ti 2 juni. Styrelsemöte hos Kristina Carlsson.
Sö 7 juni. Cykelrunda med start vid församlingshemmet, via Skyrup till Glada Geten i Lilla
Oberöd för besök och fika och sedan vidare till Maglehult för besök hos Leif Nilsson, alias
”Rally-Leif”. Ca 20 personer deltog i det ganska behagliga cykelvädret. Efter cykelrundan
hjälpte byalaget till med att servera grillat och fika vid körens sommaravslutning i kyrkan.
Fre 19 juni Midsommarafton. Midsommarfirande vid Agdas stuga med dragspelsmusik av Evy
Larsson. Firandet hade 15-20 deltagare. Som överallt annars så regnade det. Trots det trevligt
och lotteriet genomfördes med fina priser från lokala sponsorer.
Må 3 augusti. Styrelsemöte i Agdas stuga.
Tyvärr blev den planerade kräftskivan inställd pga för få anmälda. Men byalaget hoppas på nya
tag nästa år då ny kräftskiva är inplanerad till 20 augusti.
Sö 6 sep. Klorofyllsöndag i samarrangemang med Tyringe församling. På grund av ostadigt
väder fick arrangemanget hållas i församlingshemmet. Predikan hölls av Lena Grimheden som
gjorde premiär i Matteröd. Eje Bugge och kören ”Hjärtats röst” stod för musiken. Byalaget
serverade därefter fika. Ca 35 deltagare.
Må 7 september. Styrelsemöte i Agdas stuga.
Sö 18 okt. Äppelsöndag i församlingshemmet. Ett 50-tal personer kom till församlingshemmet
för äppelkaksfika och föreläsning. Per Fredholm berättade om vinodlandes vedermödor och
tjusning i Mjölkalånga. Eftermiddagen avrundades med lotteridragning, även denna gång med
priser skänkta av lokala företagare.
Må 2 november. Styrelsemöte hos Marie Karlsson.

Byalaget har medverkat i den så kallade ”Tyringekalendern” som trycks upp av Tyringe Byalag.
Medverkan är kostnadsfri och innebär att Matteröds byalags aktiviteter presenteras tillsammans
med andra byalags och föreningars aktiviteter i Tyringe med omnejd. Den trycks för ett halvår i
taget och har delats ut i Matteröd. Fler kalendrar finns bl.a. på Tyringe museum och i digital
form på www.tyringe.nu.
Byalagets styrelse har antagit uppdraget att vara valberedning i den nystartade föreningen
Matteröds fiber.

