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Torsdag 24/1 kl 18.30 Besök av en välkänd radioröst
Hembygdsgården, Övarp Anders Liljeqvist från P4 Kristianstad gästar oss och berättar om vad 
 som kan hända en vanlig morgon på jobbet. Ingen anmälan behövs, men 
 kom gärna ihåg att ta med er vårens medlemavgift 150:-/person. 
 Det vankas wraps!

Torsdag 28/2 kl 18.30 En uppväxt fri från våld  
N Ströö skola Psykolog Ulrika Oskarsdotter tar upp ett viktigt ämne denna kväll. 
 Hon leder ett projekt med samma namn som rubriken ovan. Projektet 
 sätter relationer och värderingar i fokus och riktar sig till förskolor 
 i kommunen. Hennes övertygelse är att det är med de allra yngsta 
 barnen vi måste börja om vi vill motverka våld i samhället. 
 Anmälan till Helen Persson Hosshage, 072 1674923 eller Ingrid 
 Johnsson, 070 5795309 senast 20/2. Efteråt diskuterar vi vidare över 
	 en	kopp	kaffe/te	och	semla.	 
 
Tisdag 19/3 kl 18.30 Vin, kvinnor, sång och lek
N Ströö skola Det är alltid roligt att leka. Vi delar upp oss i lag efter lite pizza och vin
	 (alternativ	dryck	finnes)	och	lekledarna	Inger	&	Inger	leder	kvällens 
 aktiviteter. Inga förkunskaper eller sångröster krävs.
 Anmälan till Inger Wihlborg Rannek 0725 274139 eller Inger 
 Sundström, 0702 733817 senast onsdag 13/3.

Intresseanmälan maj Vi spänner bågen  
Samåkning N Ströö skola Visst vore det roligt att vara Robin Hood för en kväll och gästa 
 Kristianstads Bågskytteklubb för att prova på denna historiska sport?
 Klubben vill veta antal intresserade innan datum spikas.Vi tänker
 någon gång i början av maj eftersom vi ska vara utomhus. 
 Anmäl dig senast den 19/3 till Ann Lavesson, 0722 490148 
 eller Stina Rolandsson, 070 2095696. Går också att skriva på en lista 
 om du är med på upptaktskvällen. Spikat datum kommer via mail. 

Lördag 25/5 kl 10.15 Vandring på Skåneleden med avslutande brunch
Samåkning N Ströö skola Vår tanke är att gå en bit på Skåneleden i den vackra bokskogen vid 
kl 9.00 Torna Hällestad. Vi parkerar och går drygt två kilometer till Torna 
	 Hällestads	Lanthandel	där	vi	äter	brunch	(250:-/pers)	Sedan	går	vi	en	annan
 väg tillbaka till parkeringen, dagens sträcka blir allt som allt fem kilometer.   
 Anmälan till Karin Svensén 076 7993221 eller Kerstin Nylander,
 072 9619209 

Välkomna önskar Kvarnbergagruppen!


