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 Nästa press-stopp 14/4 

Press-stoppen för 2021 är  10/2, 14/4,  25/8,  17/11 
 
Redaktör: Maria Joelsson, Ryda Siggesgården 3 
E-post: rydabladet@hotmail.com.  
 
Rydabladet finns att läsa på helåsintresseförening,se 
och på amandashus.se.                                               

       Maria Joelsson 

Skogsbingo start 28/3 
 

 
Skogsbingo i Rydaskogen för hela familjen startar 
igång söndagen den 28/3 och håller på till och med 
söndagen den 23/5. Starttid kl.9,30-11,30.  
Almessåsens motionscenter, Ryda. 
Välkomna! 
   Ryda Skidklubb www.rydask.se 
 

I dessa tider längtar vi extra mycket till alla fina aktiviteter 
som vi har i Ryda. En härlig bygd där ideella krafter skapar  
möjligheter att umgås och känna glädje.  
 
Vi håller tummarna för att vi framöver får möjlighet att vara 
med på  valborgsmässofirande, rävemarschen, national-
dagsfirande, midsommarfirande, musikaftnar, mopedrally, 
strövtåg i hembygden, fotbollsmatcher och mycket annat ro-
ligt.  Stötta gärna föreningarna  genom att bli medlem eller 
skänk en gåva, se information på  deras hemsidor.  
 
Under tiden får vi njuta av skogsbingon som startar snart 
och vi har härliga spår i Rydaskogen, fina stugor att besöka  
och en härlig lekpark i Helås.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Ryda hembygdsförening– 

 rätt svar på tävlingen 
 

Tack till er som deltog i tävlingen– Gissa föremål, vad 
de används till. Vinnarna har meddelats personligen. 
 
Rätt svar: 1X2X1X211X221X1 
 
Bereda ull, mala kaffe, släcka bränder, spinna garn, 
konservera matvaror, skrubba tvätt, krossa kryddor, 
rosta kaffe, kärna smör, tröskning, samla växter att 
torka, mala säd, bereda lin, slipa verktyg och fästa 
ljusstumpar. 
 
Bilderna och frågorna finns på vår hemsida 
www.hembygd.se/ryda 
 
Passa på att besöka våra fina stugor i vinterskrud. Fina   
utflyktsmål att besöka och ta med fika. Karta finns på 
hemsidan.  

     Ryda hembygdsförening 
 

   
   
                                                 

Den här tiden på året brukar vara fullproppad med 
årsmöten. P g a Covid 19 så har övriga föreningar 
inga datum för sina årsmöten ännu. Vi får avvakta 
och se hur det blir framöver. 

       Ryda SK Digitalt årsmöte 
                            16/3  kl. 18.30 

 
Ryda SK årsmöte digitalt på nätet.  
Se mer information på Ryda SK´s hemsida. 
www.rydask.se 
 
Välkomna! 
      Ryda SK  


