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Ravlunda sockens byalag är en partipolitisk, religiöst och fackligt obunden sammanslutning, som 
har som målsättning att företräda Ravlunda sockens befolkning och deras intressen.  

 
 

MAJFEST och årsmöte 
 
I år blir byalagets fest lör-
dagen den 2 maj kl 18. Vi äter 
den vanliga menyn och roar 
oss därefter som de två 
senaste åren till Tvättstuge-
bandet. 
I skolan förstås. 
Festen föregås som vanligt 
av byalagets årsmöte som 
börjar kl 17.30. 
Pris: Vuxen 200 kr.  
         Barn: under 15 år 90 kr 

under 12 år gratis. 
Anmälan senast den 26 april till 
någon i styrelsen. 
 

 
 
 

Vin och klara drycker medtages efter behag och brukas efter behov! 
 
 

 
Valborgsbål 
Eftersom Kristi himmelsfärdsafton är så sent i år att många 
fåglar då kan ha kläckta ungar i bon i rishögen har vi 
bestämt att bålet i parken tänds redan den 30 april. 
Korv och annat får gärna grillas i anslutning till brasan, 
som tänds i skymningen. 
 
 
 

 
 

Arkeologiföreläsning 
Söndagen den 26 april föreläser Bertil Helgesson om 
fynd och utgrävningar i Maletofta. Det försiggår i 
skolan under tiden 10.00-12.00. 
Inträde 50 kr. Fika till självkostnadspris kommer att 
erbjudas. 



Maletoftadagar 22 och 23 maj 
 
Fredagen 22 maj och lördagen 23 maj kommer några av 
metallfynden från Maletofta att visas i montrar i skolan. 
Dessutom visas flygfoto av fyndplatser och foton av fynd. 
På programmet står också en rundvandring i området norr 
om Klammersbäck. Det finns också möjligheter att stifta 
bekantskap med några hantverk enligt gamla metoder. 
Barnaktiviteter. Servering av mat enligt järnåldersrecept. 
Fri entré. (Se vidare annonser i pressen) 
 
Preliminärt program: 
Fredag den 22/5 
13:00 – Utställningen öppnar 
14:00 – Bertil Helgesson, arkeolog 
från Regionmuseet i Kristianstad 
berättar om fynden, vad de berättar 
och vad det är vi ser.  
16:00 – Visning av Maletofta, samling 
vid parkeringen öster om Havängs 
sommarby 
17:00 – Utställningen stänger 
 

Lördag den 23/5 
11:00 – Utställningen öppnar 
12:00 – Bertil Helgesson, arkeolog 
från Regionmuseet i Kristianstad 
berättar om fynden, vad de berättar 
och vad det är vi ser. 
14:00 – Visning av Maletofta, samling 
vid parkeringen öster om Havängs 
sommarby 
16:00 – Utställningen stänger 

 
 
Städning runt skolan 
Lördagen 9 maj städar vi runt skolan. Vi börjar kl 10.  
 
 
Prylmarknad 
Börja samla ihop prylar du tror att andra behöver bättre än du och 
avyttra dem i Järnvägsparken söndagen den 12 juli. 
Var och en tar ansvar för sitt bord. 
Frågor besvaras av Gunne (74002) och Karin (74034; 046-127369) 
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Årsavgift 
Är du redan medlem i 
byalaget? 
Kontakta annars gärna 
vår kassör Valborg 
Johnsson på 741 32. 
Avgiften är 50 kr för 
enskild medlem och 
100 kr för familj. 
Betala på vårt bankgiro 
med nummer 
5490-4677. 


