
Lantlollornas program Våren 2018       

Upptaktsmöte   Onsdag 31 januari kl. 18.30 i Strö skola 
 
Katja från Ekeby blev Katja of Sweden och förändrade den svenska modevärlden.  
Hennes design och hennes kreationer har färdats över västvärlden och påverkat  
miljontals kvinnor och hur de klätt sig i mer än ett halvsekel. Vår gäst Chris Geiger  
berättar om sin kända mor och visar prov på sådan design som är mer känd i USA än 
här hemma. 
Medlemsavgift (150 kr), uppdatering av e-postlista och presentation av vårens  
program. Vi bjuder på morotssoppa med tillbehör samt kaffe/the 

IKEA Museum     Lördag 10 mars  

Samåkning från skolan kl 10.00. 
Vi åker till Älmhult och besöker IKEA Museum för en tur i dåtid, nutid och framtid. 
Eventuellt finns möjlighet att följa med på museets allmänna visning kl 11.30,  
annars strosar vi runt med Louise Hamilton som arbetat på IKEA i 28 år. Lunch/
fika till självkostnadspris. Möjlighet att handla unika produkter i butiken samt att 

stanna och shoppa i stora varuhuset.  
Subventionerat inträde till muséet.  Bindande anmälan senast den 3 mars till Louise Hamilton  
0708 75 35 45 alt lussehamilton95@gmail.com . Meddela i anmälan om 
a) du kan köra/vill åka  
b) om du önskar åka hem direkt efter lunch /vill stanna och gå en tur i varuhuset 

 Miljövänligt trädgårdspyssel & fröbytarkväll    
 Torsdag 22 mars kl. 18.30  i Strö skola 
 

Istället för att samla på dig gamla halvfulla fröpåsar kan du byta med andra  
Lantlollor. Vi gör såkrukor av tidningspapper, myggljus av gamla ljusstumpar 
och fågelskrämmor av konservburkar. Kvällen avslutar vi med att byta frön med 
varandra så vi får spännande trädgårdsland med många sorter. 
Ta med: ljusstumpar, några konservburkar av metall, plåtsax om du har, valfri fröpåse.  
Bindande anmälan till ovarpsulla@live.se eller 070-771 02 42 senast 15 mars. Vi bjuder på kvällsfika. 

Vandring på Hjärtasjöstigen   Måndag 23 april 
 

Samåkning från skolan kl 17.30 

En naturnära och vacker vandringsstig runt den lilla skogssjön Hjärtasjön, 
3 km väster om Lönsboda. Vi går en härlig tur på 2,8 km runt sjön och njuter sedan av medhavd 
fika runt en värmande eld. 
Anmälan till Maritha Hamrin maritha@norrastro.se Obs! Ta med egen matsäck. 

Medlemsavgiften, 150 kr, betalas helst vid den första träffen, men tas givetvis även emot  
vid andra träffar 

Välkomna  

önskar City/Övarpsgruppen 

Boule a la France   Tisdag 29 maj kl. 18.30 i Strö skola 

Vi avslutar terminen med en boule-turnering med franska tillbehör som vin och 
ost i en (förhoppningsvis) skön försommarkväll.   
 
Anmälan till Lotta lotta@norrastro.se senast en 22 maj  

lantlollorna@norrastro.se http://norrastro.se/lantlollorna 
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