Lantlollornas program Hösten 2014
Onsdag 3 sep
kl 18.30 Niklas
Larsson i Strö
Skola

Tisdag 7 okt
kl 18.00/18.30
Vävstolsmuséet
Glimåkra

Torsdag 6 nov
kl. 17.45/18.45
Kannibalmuséet
Önneköp

Tisdag 2 dec
kl 18.30/19.00
Rådhuset i
Kristianstad

EXTRA!
Gudrun Schyman
till Norra Strö!

Rojalist, Javisst!
Niklas Larsson har kungligheter som hobby. Han visar bilder och berättar
med värme och humor om sina senaste äventyr i kungligheternas spår. Vi
bjuder på Kunglig spis med drottninglik efterrätt.
Vi går också igenom höstens program.

Väv och varp, skedar och skyttel, rips och (filli)bom!
Lillemor Johansson visar runt i muséet och berättar om olika tekniker i
vävning.
Pastasallad med väv serveras.
Kostnad: 50 kr/person.
Anmäl till Annika 0709-317166, annika.book@gmail.com eller Ingela
0709-349240, ingela85@cloud.com senast torsdag den 2/10.
Middagssällskapet i grytan?!
Vi börjar med att äta på den välrenommerade Thairestaurangen i
Önneköp för att sedan ta oss till Arnolds Kannibalmuseum för att lyssna
på hans resor i världen och hans möte med bland annat kannibaler.
Lollorna sponsrar besöket på muséet medan var och en betalar för sin
mat. Samåkning från skolan Norra Strö kl 17.45
Anmälan till Kerstin 070-5936377, kerstin@hallenborg.nu eller Eva A
0702-155144, evaalbinsson5353@gmail.com senast fredag den 31/10.

Vandring i maktens korridorer!
Guidad tur på Rådhus Skåne genom korridorer och landskap. Fredrik
Lager bjuder på visning. Det blir lättare förtäring till självkostnadspris.
Samåkning från skolan Norra Strö kl 18.30.
Anmäl till Mari A. 0705-537547, mari.albinsson@gmail.com eller Eva S-T
0702-800203, eva_stensfelt@hotmail.com senast den 28/11.

”Åååh tjejer, åååh tjejer! Vi måste HÖJA våra röster för att höras…”
Gudrun Schyman kommer till Norra Strö i höst på ”homeparty”.
Dag, tid och plats återkommer vi till efter valet, när Gudruns kalender är
aktuell och uppdaterad. Vi annonserar tiden på norrastro.se.

Medlemsavgiften på 100 kr betalas helst vid den första träffen, men tas givetvis emot
vid andra träffar

Välkomna!
Anneli Romell, Eva Albinsson, Iris Albinsson, Eva Stensfelt-Thuresson, Lisbeth Thuresson,
Jenny Olsson, Jenny Hedlund, Eva Hällgren, Eva Nordkvist J, Kerstin Hallenborg, Annika
Böök, Mari Albinsson, Britt-Marie Nilsson, Ingela Nilsson, Karolina Albinsson.

