
Lantlollornas program hösten 2018  

 
Torsdag 30 aug 
kl 18.30, Strö Skola 

      

 
 
Laddade för hösten!  
Kom med fulladdad mobil och sommarutvilad hjärna.  
Välkommen till höstens uppstart! Vi bjuder på en säsongsinspirerad salladsbuffé, 
gott bröd och kaffe, te. Kan kanhända med nåt sött till…Vi går även igenom 
höstens program! Ingen anmälan men frågor om kvällen besvaras av Annika, 
0709–317166 och Ingela, 070–9349240! 

Tisdag 18 sep 
kl 18.30, Strö Skola 

 

 
Så räddar vi det vilda, KFV!  
Magnus Edelius är en av grundarna av Katastrofhjälp Fåglar och Vilt. Han 
berättar till bilder om verksamheten och vad vi ska tänka på med det vilda livet! Vi 
bjuder på vild ”sillamacka” med öl och härligt gemyt! 
 
Anmäl till Kerstin E 070–1064811, kerstin.ewing@gmail.com eller Eva ST, 0702–
800203, eva_stensfelt@hotmail.com senast 11 sep.  

 
Lördag 6 okt  
kl 14.15/15.00  

 
Två grupper är 
förbokade, en 15.00 
och en 15.30 

 
Salut Absolut! 
Vi får guidad visning av Absolut Home, det nya museet som öppnat i augusti. I 
grupp om 15 i varje får vi en inblick i ett av våra största och mest kända företag i 
regionen. Efter guidad tur får vi cocktailtips och provning vilket ingår i turen som 
tar ca 1,5 tim. Efteråt äter, vi som önskar, en god bit mat på Absoluts egen 
restaurang alternativt annan i Åhus. 
Kostnad för guidning inkl cocktailtips/provning är subventionerad till 120 kr!  
Anmälan till Kerstin 070–5936377, kerstin@hallenborg.nu eller Mari Albinsson 
070–5537547, mari.albinsson@gmail.com senast 16 sep OBS bindande 
anmälan. Ange vid anmälan om du vill äta en bit mat efter guidningen så bokar vi 
bord. Samåkning från skolan Norra Strö kl 14.15 

 
Måndag 5 nov 
kl 18.30 Strö skola 

       

 
Helenes fantastiska resa! 
Vi får lyssna på en spännande och imponerande resa från lokalpolitiker till 
regeringen. Hur kombinerar man en karriär som kvinna med familj och liv på 
landsbygden? Helene Fritzon berättar om sin resa, som bland annat har lett fram 
till en ministerpost, och om hur det är att arbeta i regeringen!  
Denna kväll är öppen såväl för lantlolla, icke-lantlolla och lantstollar! För icke-lolla 
och lantstolle kostar det 20 kr, lantlolla gratis�! 
Vi bjuder på fika med helen(a)bakelse, frukt, kaffe o te och ev nåt mer! 
Anmäl till Ingela Nilsson 070–9349240, ingela85@icloud.com eller Annika Böök, 
0709-317166, annika.book@gmail.com senast 30 okt. 

 

Onsdag 28 nov och 
måndag 3 dec, 
Fridhems Trädgård 
kl 18.00-ca 21.00 

 

 
Kreativa kransar till advent!  
Erik o Marie hälsar oss välkomna till Fridhems Trädgård med glögg och visning 
av växthusen. 
Därefter släpps kreativiteten loss i julstugan och vi får under ledning av florist 
Jessica göra kransar eller adventsarrangemang med ljusstake. Material till 
kransar finns, men ta med egen ljusstake. 
Kostnad 75 kr/person + använt material. Vi bjuder på risgrynsgröt med hallonsås 
gjord på härodlade hallon.  
Antal 8-12 per tillfälle. Anmäl vilken dag som passar dig bäst. 
Anmäl till Lisbeth 070–5980039, lisbeth@thuressons.com eller Eva N-J 0733–
643283, eva.n.johnsson@gmail.com senast 14/11. Anmälan är bindande! 

 
Medlemsavgiften på 150 kr betalas helst vid den första träffen, men tas givetvis emot 

vid andra träffar. Meddela alltid vid anmälan ev allergi/överkänslighet 

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


