Upptakt
Tisdag 3/9 kl 19.00
Hembygdsgården i Övarp
Kurdiska Bahar Mirkha med rötter från både
Irakoch Iran gästar oss och berättar om sin
bakgrundoch hur hon upplevde det att komma
till Sverigepå 90-talet.
Sedan blir det lite nya smakupplevelser när vi
går igenom höstens program och löser
medlemsavgiften!

Fitnesskväll
Måndag 30/9 kl 19.00
Samåkning från kyrkan i N Strö kl 18.30
Vi åker till Knislinge Fitness Center där Emil
Svensson visar oss hur vi kan bygga upp oss
med hjälp av styrketräning!
Ta med träningskläder och vattenflaska. Det
bjudspå välförtjänt frukt efter passet.
Anmäl er senast den 25/9 till Helen HosshagePersson, tel 0734-220 374 eller Inger
Wihlborg-Rannek, tel 044-741 39.

Besök på surdegsbrödbageri
Onsdag 23/10 kl 18.30
Samåkning från kyrkan i N Strö kl 18.00
Till Gärds Köpinge styr vi kosan och besöker
Margaretelunds surdegsbageri, Köpingevägen
418. Där visar Heikki Bagare oss surdegsbrödets hemligheter! Matig baguette och fika
äter vi till självkostnadspris.
Anmälan till Karin Svensén, tel 044-740 35
eller Kerstin Nylander, 044-741 40 senast
16/10.

Kyrklig Modevisning
Torsdag 7/11 kl 19.00
Heliga Trefaldighets Kyrka
Samåkning från kyrkan i N Strö kl 17.20
Missa inte detta tillfälle att vara med om en
modevisning i Heliga Trefaldighets kyrka, där
det kommer att visas mode från Kristianstads
butiker.
Biljetter köper var och en i förväg i någon av
Handelsföreningens butiker i Kristianstad. Vi
samlas utanför kyrkan för att få platser
tillsammans.
Efteråt går vi och äter på någon av stadens
restauranger om intresse finns, då bokar vi
bord i förväg.
Mer info på upptaktskvällen!
Anmälan senast 1/11 till Inger Sundström, tel
044-700 80.

Allsång i juletid
Torsdag 21/11 kl 19.00
Hembygdsgården i Övarp
Inför julens alla högtider sjunger vi upp oss
tillsammans med Malin Fredriksson, därefter
bjuds på lussefika. Vi lovar att kvällen bjuder
på både skratt, högtidlig stämning och kanske
en och annan överraskning!
Anmälan till Ann Lavesson, tel 044-740 03 eller
Ingrid Jonsson, tel 0705-795 309 senast 14/11.

Välkomna önskar vi i vårt glada gäng!
Helen, Kerstin, Ingrid, Åsa, Inger, Karin,
Ann, Stina, Inger, Karin Maria

