
 

Aktiviteter 2019  
 

- 7 maj, kl 18 - Trivselkväll vid Agdas stuga , vi fixar till 

stugan. Byalaget bjuder på korv och bröd. Tag gärna 

med städmaterial samt blommor till trädgården. 

 

- 30 maj, kl 8 – Gökotta vid Finjasjöns strand i Tostarp, 

tipsrunda. Medtag kaffekorg. Njut av naturen runt 

Matteröd när den är som finast. 

 

- 21 juni, Midsommarafton kl 14 – 16. Midsommarfirande 

vid Agdas stuga. Vi klär stången, dansar och fikar 

medhavd kaffekorg. Liten tipsrunda mm.  

 

- 2 juli, kl 18 - tipsrunda runt Matteröd, korvgrillning. Vi 

träffas vid Agdas stuga. 

 

- 31 augusti, kl 18 – Kräftskiva i Deleberga 
 
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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7 maj, kl 18 – Trivselkväll vid Agdas stuga 

 

18 maj,  kl 13-16  -  Friluftsdag bland djuren 

 

30 maj, kl 8 – Gökotta vid Tostarp 
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http://www.matterodsbyalag.se/


 
18 maj, kl 13,00 – 16,00  Friluftsdag bland djuren 
vid Lilla Oberöd / Knutstorp. Fika på Glada Getens 

Gårdsmejeri alt tag med egen fikakorg. Tipsrunda  -  

vinster till alla barn. Fritt inträde 

 

- Lilla Oberöds minigrisar 
Här kan ni bl a träffa minigrisen Roger 

som var med i Talang 2019. Påfåglen 

Kit går fritt på gården. Där finns även 

ponnyn Trolla som vid bra väder är 

sadlad för en liten ridning i hagen (så länge hon känner att 

hon orkar).  

 

- Knutstorps gård, får- och hönor. Här kan ni ta en titt 

på fåren, kanske det också finns söta små lamm att titta 

på. Nyvärpta ägg mm finns till försäljning. 

 

 

 

 

 

 
 

- På Knutstorps ranch finns flera djur som fått en andra 

chans efter att de inte har kunnat vara kvar i sitt tidigare 

hem. Kaniner av blandras, Teddylöwen/Belgisk jätte och 

en angorakanin.  

 

Tre hästar och två ponnyhästar 

som gården använder i sin 

verksamhet med turguidning. 

Gården har en bana för boule och 

agility. Dessutom har de egna husdjur såsom hundar, 

katter, hamster och ödla. 

 

- På Glada Getens Gårdsmejeri finns möjlighet att 

handla fika och se killingarna i killinghagen. 

 
  

 


