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Medborgarservice Ryd
Södra Ryds Bibliotek, Timmervägen 1

076–133 73 96       |       medborgarserviceryd@skovde.se

Måndag & onsdag kl. 14.00–18.00
Tisdag, torsdag & fredag kl. 10.00–14.00

ABF Skaraborg
Aktiviteterna sker på Biblioteket i södra Ryd, Timmervägen 1                                                 
Doris Andersson, 072-301 26 32, doris.andersson@abf.se

18 augusti: Capoeira, i Rydskolans entréhall
Här får du chansen att gratis testa capoeira, en härlig mix av 
kamp, dans, akrobatik, sång och musik. Capoeira kan utövas av 
alla oavsett ålder, kön eller förmåga. Föreningen Capoeira CVM´s
ledord är kultur, träning och gemenskap.

kl 18.00–18.45: Capoeirakurs för alla 10–15 år.

kl 18.45–19.00: Capoierauppvisning

Familjecentralen symfoni
Timmervägen 27     |     Facebook/familjecentralensymfoni
Familjecentral är en mötesplats för barnfamiljer. Här kan barn 
leka och sjunga och göra många aktiviteter.

Onsdag 21 juni kl 10.00: Midsommarfirande ute på ett grön-
område i Södra Ryd.
Vi samlas vid Familjecentralen och går gemensamt. Barnen 
plockar blommor och klär midsommarstången, därefter 
dansar vi och leker. Var familj tar med eget fika.
Tipspromenad för barnen och vi bjuder på glass. 

PRO Södra Ryd 
Måndag 11 september: Föredrag av Missing People

Måndag 9 oktober: Agneta visar bilder och berättar om sin resa 
från Afrika.

Måndag 13 november: Medlemsmöte: fastställande av budget, 
verksamhetsplan och medlemsavgift.
Underhållning: Marianne Westberg, Håkan Nyström

December: Julbuffé kommer att planeras även i år.

Matteuskyrkan 
Västra Skogsrovägen 2       |       Annica Svensson, 0500-47 65 91

Söndag 25 juni kl 18.00: Mässa vid Ryds kyrkoruin (vid dåligt 
väder i Matteuskyrkan). Medtag kaffekorg.

Söndagar kl 10.00: Högmässa med kyrkfika

Tisdagar kl 12.00: Middagsbön med lunch (fram till 13 juni).

Tisdagar kl 14.00–16.00: Våffelcafé (27 juni–15 augusti)

Torsdagar kl 18.00: Torsdagsmässa med kvällsfika

Finska gudstjänster kl 13.00 t.o.m 25 juni

Skogsrokyrkan
Gullhönevägen 1    |    tel. 0500–43 72 72    |    www.skogsrokyrkan.se

Söndagar 18 juni–6 augusti kl 17.00: Gudstjänst

FC Skövde Södra Ryd
Välkommen till FC Skövde för alla! Det är en ny fotbollsklubb i 
Skövde som spelar i div 6.

Öppna träningar för de som vill testa på fotboll kl 17.30–19.00:
Måndagar 3, 10, 17, 24, 31 juli & 7 augusti
Torsdagar 6, 13, 20, 27 juli & 3, 10 augusti

Skövde KIK
26–30 juni: Skövde KIK anordnar i samverkan med Skövde 

kommun, Flamman och några andra föreningar en vecka 
fylld av aktiviteter för tjejer 8–12 år. Det blir fotboll, dans, 
bad och annat skoj. Heldagar mån–tors och avslutning på 
fredag förmiddag. Anmälan görs till skikmail@gmail.com. 

IFK Skövde fotboll
Fredag 30 juni & Lördag 1 juli kl 18.00–21.00: Kompismatcher i 

fotboll arrangeras på Konstgräsplanen av Skövde kommun 
och IFK Skövde fotboll.

Biblioteket i södra Ryd
Timmervägen 1

Onsdag 21 juni kl 14.00: Kickstart av Sommarboken.
Vi rivstartar sommarläsningen med författarbesök av Lena 
Ollmark. Sommarboken är för åldrarna 8–12 år, men alla 
åldrar är välkomna på författarbesöket!

Makerverkstad:
Måndag 26 juni kl 12.00 – 18.00
Onsdag 28 juni kl 12.00–18.00

Teknik/konst och vetenskap som möts på Balthazar kommer 
till biblioteket och har Makerverkstad. 
Gratis – ingen föranmälan!

Fredag 30 juni kl 13.00: Jojjo Wadenius sjunger och spelar 
barnvisor. Gratis!

Torsdag 17 augusti kl 14.00: Sommarkalas med avslutning av 
Sommarboken. Vi bjuder på fika och pratar om vad vi har läst 
i sommar. Gratis!

Skövde Skateförening
Lördag 1 juli kl 12.00–14.00: Testa på skateboard med hjälp av 

Skövde Skateförening vid Konstgräsplanen i Ryd.

Fritidsgården Flamman
Timmervägen 1
26–30 juni kl 18.00–20.00: Hiphop, musikkurs för ungdomar 

mellan 13–15 år

27 & 29 juni, 4–5, 18–19 juli, 1–2, 15–16 augusti kl 17.00–20.00: 
Fritidsbussen kommer till Ryd centrum med en lastbil full 
med utrustning för sportaktiviteter. Introducerar sport och 
föreningsliv på ett väldigt spontant och roligt sätt. 

4–6 juli: Close to nature – plant based cooking course. 
Barn och unga mellan 8–15 år får möjlighet att testa på 
matlagningskurser. 5 platser finns tillgängliga. Kurserna 
hålls i Rydskolans hemkunskapssal eller i parkstugan, Ryd. 

11–12, 25–26 juli, 8–9 augusti kl 17.00–20.00: Fritidsbussen 
kommer till Ryd centrum för spontanidrott. 

7–11, 14–18 augusti: Sports for you: Barn mellan 8–12år får testa 
på olika idrotter där feriepraktikanter är idrottsledare och 
arrangerar träningar i Ryd. 

7–11 augusti: Danskurs i hiphop där Ellinor Läth är ledare för 2 
grupper. En grupp för 10–12 år mellan kl 15.00–16.30 och en 
grupp för 13–15 år kl 17.00–18.30. Gymnastiksalen, Rydskolan
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