
 
 

2 sept, kl 18,00 – Kräftskiva med logdans i Svens lada 
Deleberga. Dans till svängiga ”Christer 

Wrambjers Duo”  

Önska din egen låt, full fart hela kvällen!  

Boka in sensommarens fest i Matteröd! Tag med 

hela familjen! 

Pris:  

17- 100 år:150 kr 

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 grillar korv senare under kvällen. 

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

Betalning senast den 1 augusti till swish nr : 
123 520 7360 alt bankgiro: 5914-2950 

Välkomna! 
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25 maj, kl 8 – Gökotta vid Tostarp 

 

Familjedag den 6 juni, kl 13-16. 

Trollkarlen  ”Tobias Chilli”  

underhåller med trolleritrix, konster, 

musik och mycket mera! 
 

23 juni, kl14-16. Midsommarfirande vid Agdas stuga 

 
2 september, kl 18,00 – Kräftskiva med 

logdans i Svens lada, musik med ”Christer 

Wrambjers  Duo” 
 

www.matterodsbyalag.se 
 

http://www.matterodsbyalag.se/


 
  6 juni, kl 13,00 – 16,00  Familjedag i Matteröd  

Tag med hela familjen till en spännande och kul 

dag vid skolan i Matteröd. 

På programmet står: 

- Uppträde av trollkarlen ”Chilli” som 

underhåller med roliga trolleritrick, knasig 

jonglering och galna volter.  Ballongfigurer 

delas ut till alla barn. Ca kl 14,30 

- Visning av ”blåljusbil” 

- Ponnyridning 

- Hoppborgar 

- Djurbesök  

- Ansiktsmålning 

- Kiosk 

- Servering,  

o Korvgrillning 

o Hamburgare 

o Hembakade 

kakor 

Gratis inträde 

Alla är välkomna!! 

 

 
25 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.  

 

 

 

23 juni, kl14-16. Midsommarfirande vid Agdas stuga  

 

Traditionsenligt klär vi stången, leker och dansar in sommaren. 

Efteråt fikar vi medhavd kaffekorg. Medtag blommor och pynt 

till midsommarstången. 

   

Välkomna att fira in sommaren i Matteröd 
 

Lotteri! 

 

 

 

 

 


