Aktiviteter 2016:
2 maj kl 18,00. Trivselkväll vid Agdas stuga
Vårstädning i stugan och trädgården.
Medtag städmaterial, trädgårdsredskap och gärna något att

Familjedag den 6 juni, kl 14-17.
Clownen ”Cito” kommer med sin ”Mini Cirkus” där
bl a cirkushunden Simba medverkar. Föreställningen

plantera i trädgården. Byalaget
bjuder på korv & bröd.
Tillsammans hjälps vi åt.

börjar kl 15.
Clownen Cito delar ut ballonger till alla barn.
(läs mer på sid 3)
Välkommen till en spännande eftermiddag i Matteröd!

5 maj, kl 8,00. Gökotta med tipsrunda vid
Finjasjöns strand i Tostarp
Stämningsfull stund i underbar natur runt
Matteröd. På programmet står finstämd andakt och kören
medverkar med härliga vårsånger. Byalaget arrangerar populär
tipspromenad. Medtag kaffekorg.

www.matterodsbyalag.se
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6 juni, kl 14,00 – 17,00 Familjedag i Matteröd
Tag med hela familjen till en spännande och kul
dag vid skolan i Matteröd.
På programmet står:
- Uppträde av clownen Cito och
cirkushunden Simba

24 juni, kl14-16. Midsommarfirande vid Agdas stuga
Traditionsenligt klär vi stången och dansar in
sommaren. Efteråt fikar vi medhavd kaffekorg.
Medtag blommor och pynt till midsommarstången.
Lotteri!
Välkomna att fira in sommaren i Matteröd.

- Visning av ”blåljusbil”
- Ponnyridning

Boka in 20 augusti för årets kräftskiva med

- Hoppborg

dans i Deleberga. Mer info kommer i nästa

- Djurbesök från Lilla

Byablad.

Tockarps Gård

Styrelsen 2016:

- Ansiktsmålning

Rossie Wiktorsson, ordförande. Tel 070-262 77 95,

- Kioskservering

rossie1981@hotmail.com

- Tipsrunda

mariekarlssonsweden@hotmail.com

Marie Karlsson, sekr. Tel 0709-909 409,

Kl 18,00 startar Körens

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

säsongsavslutning med

Anders Jaensson. Tel 81355, ajaenson@spray.se

Sång och Musik i kyrkan. Därefter serverar byalaget
hamburgare, korv, fika mm i Församlingshemmets
trädgård.
Välkomna till en hel eftermiddag och kväll i Matteröd.

Bodil Arvidsson. Tel 53147, bodil_arvidsson@bredband.net
Kristin Jönsson, kristine.jonsson@yahoo.se
Maria Vennerdahl, maria_wennerdahl@hotmail.com
Kristina Karlsson, kristina197071@live.se
Linda Nilsson, lindome33@hotmail.com
Camilla Karlsson, knudis79@hotmail.com

