Lantlollornas program Våren 2013
Onsdag 23 jan
kl 18.30
Strö Hembygdsgård

Sanningen bakom matens bokstavskombinationer!
GI, LCHF, Atkins, BMI, Iso, VLCD – vad är vad? Vad är bra eller dåligt?
Kostutbildare Birgit Josefsson bringar reda i dietdjungeln och ordning bland
bokstäverna.
Bokstavskombinationsbuffé på nya året serveras och vårens program
presenteras.

Torsdag 28 feb
kl 19.00 i Hässleholm
Samåk från Strö Skola
18.30

Nya Djursjukhuset i Hässleholm! Nåt att bita i!
Lantlollor får en exklusiv guidning av Djursjukhusets nybyggda och
nyrenoverade lokaler. Efter guidning får vi dryck med lätt tugg till
självkostnadspris.
Anmälan senast fredag 22/2 till Annelie 74177, killebro@bikab.net , eller Eva
0702800203, eva_stensfelt@hotmail.com. Meddela om du vill samåka.

Måndagen 25 mar
Kl 18:30 på
Humlalyckan
Samåk
Strö
skola
kl 17.45

Tisdag 16 apr
kl 18.30
Strö hembygdsgård

Påskpyssel på Humlalyckan med Cecilia
Humlalyckan är laddad inför påskhelgen med mat, fika, konst och inredning.
Kvällen startar med en soppa och fortsätter med att Cecilia pratar inspiration
och metoder. Sen går vi ut i Häststallet för att fritt pyssla och kreera! Kvällen
avslutas med kaffe o kaka och betalning. Subventionerad kväll inkluderar
mat o inspiration. Kostnad 100kr + material till pyssel.
Obs! Anmälan senast tors 28/2 till Karolina A, 74079, linaokida@live.se,
eller Jenny O, 0703169047, Jenny_eleonore_Olsson@hotmail.com .Anmäl
ev specialkost och om du vill samåka.

Ölkunskap / ölprovning med Charlis Bryggeri
Kasper som är utbildad bryggmästare, driver Charlis som förmodligen är
Europas minsta bryggeri och finns i vår närhet! Han lär oss om öl, dess
historia, bryggning och allmän ölkunskap. Sen provar vi olika ölsorter från
Charlis Bryggeri och smakar på enkel buffé till.
Subventionerat pris är 200 kr för ölprovningen och buffén.
Anmälan senast fredag 12/4 till Kerstin H, 74101, kerstin@hallenborg.nu,
eller Mari A, 74076, mari@norrastro.se.

Tisdag 7 maj avgång
Kl 18.30 fr Strö skola
Vill du
cykla
träffas vi
vid Adinal

Upplev Våtmarkerna Adinal i Strö!
Evert Valfridsson fågelskådar med oss i våtmark alldeles i vår närhet.
Ingen vandring eller skådning utan fika! Ta med kaffe i ryggsäcken, kikare
och fågelbok om du har. Evert har med sin tubkikare.
Givetvis är det kläder efter väder!
Anmäl senast 5 maj till Annika, 70932, Annika.Book@gmail.com, eller Eva A,
74052, eva.bo.albinsson@bikab.net

Medlemsavgiften på 100 kr/termin betalas vid den första träffen.

Välkomna!
Anneli R, Eva A, Iris A, Eva S-T, Lisbeth T, Karolina A, Kerstin H, Annika B, Mari A, Ingela N,
Jenny O, Britt-Marie N

