Verksamhetsberättelse Matteröds Byalag 2016
Må 11 jan. Styrelsemöte med representant från valberedningen hos Linda Nilsson.
On 10 feb. Årsmöte i församlingshemmet med efterföljande konstituerande styrelsemöte. Ca 40
personer närvarade på årsmötet. Efter sedvanligt årsmöte föreläste Boel Jeppsson i Isakstorp
kring linoljefärgen, dess historia och användningssätt. Till sist var det dragning av lotteriet med
många fina priser, skänkta av lokala företagare.
Må 7 mars. Styrelsemöte hos Kristina Carlsson.
Må 4 april. Styrelsemöte i Agdas stuga.
Må 2 maj. Trivselkväll vid Agdas stuga med vårstädning av stugan. I ett underbart vårväder
hjälptes ett tjugotal personer åt att fixa till stugan och dess trädgård. Kvällen avslutades med
korvgrillning.
To 5 maj Kristi himmelsfärds dag. Gökotta och tipspromenad vid Finjasjöns strand i Tostarp i
samarrangemang med Tyringe församling. Under arrangemangets förberedelser var göken på
plats, men gav sig sedan av. Istället inleddes gudstjänsten med jojk ut över Finjasjöns blanka yta
och fortsatte sedan med vacker sång i den strålande morgonsolen. Lena Grimheden höll i
predikan och Matteröds kyrkokör sjöng. 60 personer närvarade från när och fjärran, förbönen
höll Frida Nilsson tillsammans med Joel Collado från Filippinerna. Vinnare av tipspromenaden
blev detta år Simon Visser.
Må 6 juni. Familjedag vid Matteröds tidigare skola, med underhållning, hoppborg, hästridning,
kaniner, blåljus, ansiktsmålning och annat kul. På kvällen stod byalaget för serveringen när
kören hade sin sommaravslutning. Uppskattningsvis 200 personer besökte familjedagen och
roade sig i det vackra sommarvädret.
Fre 24 juni Midsommarafton. Midsommarfirande vid Agdas stuga. Firandet hade 20-30 deltagare
och bjöd på fint väder. Efter dans och fika i gröngräset blev det lotteri med priser från lokala
sponsorer.
Lö 20 augusti. Kräftskiva med Sweedz orkester. Ett 70-tal deltagare höll igång i sommarkvällen
med sång och dans.
Lö 1 okt. Lokala representanter från Centerpartiet och kommunalrådet Mats Sturesson mötte
representanter från byalaget i Agdas stuga. Byalaget pratade om sin verksamhet och de hade en
bra diskussion kring lokala behov och önskemål.
Sö 16 okt. Äppelsöndag i församlingshemmet. Ett 40-tal personer kom till församlingshemmet
för äppelkaksfika och föreläsning. Jens Olsson, slottschef för Hovdala slott berättade om slottets
verksamhet och tankar kring dess utveckling. Eftermiddagen avrundades med lotteridragning,
även denna gång med priser skänkta av lokala företagare.
Må 31 oktober. Styrelsemöte i Agdas stuga.
Under december månad drabbades Agdas stuga av två sabotage. För saneringen fick hjälp anlitas
via Länsförsäkringar.

