Lantlollornas Program

Hösten 2020
Onsdag 2/9 kl 18.00
Åhus Vingård

Besök på Åhus Vingård
Vi får en inblick i svensk vinodling genom en guidad rundtur i vingården då 		
vi får njuta av den romantiska stämningen. Därefter provsmakar 			
vi en del av vingårdens viner. Kostnad 250:-/per person där vi subventionerar
200:-/per person. Vi samlas på parkeringen vid Rökeriet mellan Åhus och 		
Yngsjö (Yngsjövägen 226) kl 17.45, var och en ordnar med samåkning eller 		
kör på egen hand på grund av rådande pandemi.
Anmälan senast 28/8 till Inger Sundström, 0702 733817 eller
Ann Lavesson, 0722 490148.
Medlemsavgiften 150:- betalas kontant eller via swish 0729 619209.

Måndag 28/9 kl 18.00
Norra Ströö skola

Grill, sång och blomsterpill för den som vill		
Vi grillar korv på skolans nya grillplats (under tak) och sjunger visor ur
medhavda vishäften. Det serveras både vanlig grillkorv men även lamm-		
korv från Kålaberga Mölla samt alkoholfri öl, läsk eller vatten till.
Efter grillstunden kan den som vill göra eget ”Blomsterpill” inomhus.
Tygstycken och blommor finns på plats så det är bara att låta den kreativa
ådran flöda. Ingen anmälan behövs, men vi tänker förstås på att hålla
avstånd till varandra både inne och ute.

Torsdag 5/11 kl 18.30
Norra Ströö skola

Kvinnoskildring i snapphanarnas spår
Tyringefödde journalisten och författaren Gay Glans gästar oss och
berättar om sin bok Isvaken som skildrar hans nordskånska hemtrakter under
snapphane- och gränsdragningstidens grymma 1600-tal. Huvudfigurerna i
boken är två systrar och han har medvetet belyst kvinnors liv och perspektiv 		
i sin skildring av en tid som historiskt sett mest har handlat om män.
Det bjuds på äppelpaj, vaniljsås, kaffe eller te. Anmälan senast 1/11 till
Kerstin Nylander, 0729 619209 eller Karin Svensén, 0767 993221.

Torsdag 3/12 kl 17.15
Roxy, Kristianstad

Jukebox-bio!		
Vi har abonnerat Roxy i Kristianstad för en egen jukebox-biokväll
(110:-/person) och kvällens film är ”Min pappa Marianne” med Rolf
Lassgård i huvudrollen. Roxy är lika mycket en restaurang som en biograf 		
och vi kommer att serveras mat och dryck under filmens första minuter.
Välj mat på menyn och meddela vad du vill ha i samband med anmälan,
så förbeställer vi mat och dryck. Vi har ett maxantal på 29 personer
till denna kväll så det är först till kvarn som gäller...
Anmälan senast 29/11 till Inger Sundström, 0702 733817 eller
Helen Persson-Hosshage, 0721 674923.

Välkomna till höstens program önskar Kvarnbergagruppen!
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