
 

 

 

 

 

 

 

VÄLKOMMEN! 

Välkommen till Rydebäck som firar 50 års 

jubileum 2016 på Rydebäcks Dag den 3 september, 

från kl 11.00-24.00. Invigning kl 13.00. Massor av 

aktiviteter för gammal och ung. 

 



På torget 

Rydebäcksgrabben Andreas Lilja som  

  vann Stanley Cup i Detroit Red Wings 

13.00 Dagen öppnas officiellt med RAMLÖSA BRUNNSEXTETT och 

invigningstalet hålls av den store, kände ishockey spelaren Andreas 

Lilja, bördig från Rydebäck,. 

13:30 Kyrkans barnkörer, Joysing och Snäckorna, underhåller på torgets scen 

14:00 Montessoriskolans elever underhåller med olika aktiviteter på 

torgets scen. 

14:30 Agneta Westman underhåller med elever från Rydebäcksskolans 

årskurs 7-9 på torgets scen. 

15.00 Agneta fortsätter underhållningen med sin barnkör ”UNGA TONER” 

15.30  Prisutdelning av Sju Bönors baktävling 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Detroit_Red_Wings
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andreas_Lilja.jpg


 

13:00-16:00 KYRKAN är öppen. Vandring i kyrkan utifrån frälsarkransen. 

10:00-15:00  BIBLIOTEKET. Bokförsäljning, Fotoutställning: ”Rydebäcks gård – En 
skildring av livet på och kring gården”        
Tyck till om Rydebäcks framtid. 

Yonova, Birgitta Olsson ställer ut sina tavlor i fönster mot torget och 
mot kyrkan. 

Läshund 13:30-14:30. Läshunden Ebbe och hans matte Elisabeth 
Asplund berättar och visar hur en läshund arbetar  

10:00-15:00  TRÄFFPUNKTEN. Caféet är öppet med servering av kakor och 
smörgåsar.  

12:45  Träffpunktens Seniorshake har uppvisning vid torget. 

12.00-14.00  Träffpunktens sommarmarknad, lotteri med bl a utlottning av boken 
”Rydebäck från leråker till höghus”, ett ”minikontaktcenter” med bl a 
Äldreombudet och Visningspunkten.  

12:00-16:00 SJU BÖNOR. ”Hela Rydebäck bakar” Utställning av bakverken som skall 

bedömas av en jury, och en segrare skall koras.  Bakverken inlämnas 

mellan kl. 11:00 till 13:00 

12:00-22:00 PIZZERIAN. Är öppen med uteservering och fullständiga rättigheter. 

08:00-20:00 HEMKÖP. Underhållning med Lina och Markus i entrén    

Lördagsgodis för 3,95:-/hg 

13:00-16:00 VÅRDCENTRALEN. Rydebäcks vårdcentral kommer att ha 

blodtrycksmätning, blodsockermätning, friskvårdsinformation och 

information om astma-KOL samt rökavvänjning denna dagen. 

10:00-16:00 HÖRNAN. Erbjudanden är under planering 

10:00-16:00 APOTEKET. Ger en gåva till den som handlar för 250:- 

10.00-16.00 CAFÈ VIRA. Det nyöppnade caféet i Rydebäck presenterar sig med 

försäljning av konditorivaror 

13:00-16:00 RYDEBÄCKS SCOUTKÅR. Chokladhjul, lotteri, grillad korv och dricka 

samt backklättring  

13:00-16:00 SPF RYDEBÄCK. Presentation av Rydebäcks SPF 



13:00-16:00 RYDEBÄCKS MUSEIFÖRENING. Information, bok- och vykortsförsäljning, 

medlemsvärvning. 

13:00-16:00 RYDEBÄCKS BYALAG.  Lotteriförsäljning under hela dagen och kvällen till 
kl.19:00, då det blir dragning av lotteriet i Partytältet, under tiden vi äter. 
Dragningslista kommer att införas i Nyhetsbladet. 

13:00-16:00 PLANTAGEN. Tävling där man kan vinna att få hem deras egen 

trädgårdsingenjör och trädgårdsdesigner för hjälp med trädgården. 

13:00-16:00 NATTVANDRARNA. Informerar och värvar medlemmar. 

13:00-16:00 HELSINGBORGS POLITIKER. Reklam för sin politik, SD, M, L,  C, S och  V 

13:00-16:00 ERA mäklare. Kommer att ha en tävling, ballonger till barnen och något 
gott att bjuda på. 

13:00-16:00 FORTUNA F14 lag. Presenterar sig på torget och gör en insamling till 

träningsläger. 

13:00-16:00  PG GRÖN DESIGN, trädgårdsdesign, beskärning och rådgivning. Visar en 

Trädgårdsmonter tillsammans med EH entreprenad.  

13:00-16:00 FRITID HELSINGBORG, Skapande verksamhet 

13:00-16:00 MONTESSORIESKOLAN, Information om skolan. 

10:00-16:00 PERFORMANCE GYM, Öppet hus med flertal aktiviteter under dagen

IDROTTSHALLEN 

13:00-16:00 RIF:s aktiviteter i Idrottshallen. Loppmarknad, ansiktsmålning, 
Fiskdamm, ballongtwist, lotteri, utställare, försäljning av hamburgare, 
HARIBO NALLEN.  

Se RIF:s program 

13:00-24:00 WC i idrottshallen, är tillgänglig hela kvällen.  



RIF:s KLUBBSTUGA 

Vid Idrottshallen

13.00-16.00 Planschutställning: Rydebäcks historia. Guider kommer att finnas 
på plats.       Ett 40-tal plancher om Rydebäcks historia

   GRUS & 

ASFALTPLANEN 

Se Partytältet nedan. 

13:00-18:00 Hindergård c:a 10x 3m² finns på asfaltplanen bakom Idrottshallen. 

14:00-15:30             Polis och Räddningstjänsten visar upp sig på grusplanen 

FOTBOLLSPLANEN 

prel. program  

10:00-13:00  Fotbollsmatcher- P08 sammandrag ( 8 lag/ 4 planer ) 

10:00-16:00  Fotbollsborg på plats för spel & lek. 

Försäljning av mat och dryck, fika & kaffe.           
Fortuna partners medverkar, Fortuna FF Information – information om 
Föreningen samt supportermedlemskap. 
Försäljning av Sverigelotten.  

13:00-15:00  HIF spelare för autografskrivning mm.  

13:30-16:00  Fotbollsutmaning- hinderbana. Intäkterna går oavkortat till     
Gustavs  vänner & Barncancerfonden södra  

CAFÉ GENTILE och PRIMO PIZZA  har ordinarie 
öppentider. 
FORTUNA STRANDKROG Le Rock Brothers, Rydebäcks ungdomar, 
spelar rock från kl. 20:30  



HELIKOPTERTUR 

 

11-00-15.45 Flygtur med helikopter, från markerad plats på orienteringsplan, 

kommer att erbjudas till en kostnad av 350:-/PERSON. Turen kommer 

att ta ca 5 minuter, där man kommer att se otroligt mycket av 

Rydebäck/Helsingborg samt ha en bra utsikt över sundet till Helsingör 

under flygningen. Helikoptern tar 3 passagerare, där samtliga har 

fönsterplats. 

 Helikopterplatsen är på gräsplanen söder om Ytterövägen mitt emot 

Tärnögatan.   

 

 

PARTY TÄLTET 

 

16:15-17:00 Musikföreställning av Sander & Gander för barn, 3-10 år i partytältet. 

 

 

 
 

17:30-20:00 Mat i Party tältet,  

Menyn består av grillad gris och grillad lamm. Tillbehör är potatissallad 
ochsallad.                                                                                                                                                           
Sju Böner erbjuder vegetariska biffar som alternativ och som man kan 
grilla vid grillplatsen.  

Biljetter kommer att säljas till en kostnad av 135:- / st, barn 65:- 
Drycker till maten tas med av resp. 
matgäst.                                                                                                               
Medlemmar i Rydebäcks Byalag betalar 100:- / st. barn 50:-,Matbiljetter 
kommer att kunna köpas enl. uppsatt plakat i Centrat  

Under måltiden underhålls vi med sång av en trubadur.  

 



20:00-22:00 Dansmusik till GOOD TIMES BAND             

 

 

 
 

22:00-23:45 Vi i tältet underhåller oss med Karaoke under ledning av Richard 

”Ricco” Nilsson, RICCO EVENT, som, under måltiden, kommer att dela 

ut sånghäften till Karaoken. 

 

23:50-24:00 Avslut av dagen med FYRVERKERI       

 

  
 




