Tisdag 27 augusti
kl. 19.00 i Strö skola

Bara vara Kerstin

Lördag 7 september
Skarshults slott

Kvinna före sin tid
Samåkning från Strö skola kl. 9.45.
Dagsutflykt till Skarhult slott. Vi börjar med att äta sopplunch till självkostnadspris (110 kr). Därefter får vi en guidad visning om Ester Blenda
Nordström, äventyrerska, journalist och kvinnosakskvinna och en av
anledningarna till att vi har kvinnlig rösträtt. Lantlollorna bjuder på
entré och visning. Begränsat antal 20 personer.
Bindande anmälan senast den 28/8 till Christin 073-387 60 09 alt
cricke.nilsson@gmail.com

Torsdag 19 september

Tivoliparkens gröna guld
Karin Bergendal från Naturskyddsföreningen tar oss med på en vandring bland Tivoliparkens unika träd. Därefter äter de som vill kvällsmat
till självkostnadspris på Sotnosens Café i Fornstugan. För meny se
www.sotnosenskorvar.se
Bindande anmälan och beställning av mat senast den 9/9 till Monica
073-416 93 14 alt mejermonica@gmail.com

Måndag 7 oktober
kl 18.00 i Strö skola

Onsdag 27 november
Samåkning Strö skola
kl 18.10

SNOKA på Vinslövs bibliotek
Vi börjar med kaffe & sillamacka i skolan. Sedan åker vi tillsammans
till Vinslövs bibliotek (kl. 19.15), där bibliotekarie Annice Hansson
visar runt, berättar om höstens boknyheter, SNOKA-biblioteket och
e-lån.
Bindande anmälan senast 1/10 till Ulla 070-771 02 42 alt
ovarpsulla@live.se
Bygdens brygd
Vi får en guidad visning av Klackabackens Bryggeri. Efteråt åker vi
tillbaka till skolan och njuter av en julig kvällsfika.
Bindande anmälan senast 19/11 till Lena 070-523 04 50
alt lena@norrastro.se

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

Välkomna

önskar City/Övarpsgruppen

Ev ändringar i programmet meddelas via mejl och på vår hemsida www.norrastro.se

Samåkning Strö skola
17.30 / Tivolibadet 18.00

Upptaktsmöte med föredrag. Föreläsare Kerstin Mathiasson berättar
om hur det är att leva med flera funktionsvariationer, bl.a. autism och
OCD. Efteråt bjuder vi på kaffe & frallor och går igenom höstens
program.
Ingen anmälan behövs, men kom gärna ihåg att ta med höstens
medlemsavgift på 150 kr.

