Lantlollornas program hösten 2021
Tisdag 21 sep
kl 18.00/18.30

Rest från innan pandemieländet!
Glada Lollor besöker Glada Geten! I Lilla Oberöd, Tyringe.
Viktoria Mårtensson eller hennes man berättar om gården, vi får en rundvandring
bland getter och blir serverade en buffé med chark, ost och tortilla med dryck och
kaffe/te buffé lokalt producerad!
Samåkning från skolan Norra Strö kl 18.00 och samling vid Glada Geten kl 18.30.
Anmäl till Eva ST på eva_stensfelt@hotmail.com eller 070-2800203 senast 13/9.
Vi går också igenom höstens program och tar emot avgiften för hösten på 150kr.

Lördag 16 okt
kl 08.30 från Strö
skola, åter ca 15.30

Stenkul tur i nordöstra Skåne med sten, sliperi och myscafé!

Torsdag 11 nov
kl 19.00

Rackartyg i Skepparslöv!

Torsdag 25 nov
Kl 19.00
Strö skola

Fira 30 år med lantlollor och 40 år sedan sist med ABBA!
Det ingen trodde skulle ske har skett ! ABBA har släppt ny musik och
lantlollorna firar trettio år! Vi firar stort med en kväll med ABBA-musik och
härligt 70/80-tals-tema! Maten är inspirerad av den tidens mat och hämtas
från restaurang Aleksej, kostnad 250 kr/person (vegetariskt alternativ
180kr). Detta subventioneras beroende på kassan vid tillfället! Vi festar
loss med härlig musik, lite quiz och härligt firande!
Anmäl till Annelie, killebro@bikab.net senast den 17/11. Häng med!
Voyage med ABBA och ytterligare 30år med Lantlollorna!

Vi åker från Norra Strö kl 08.30 och styr norrut till Gylsboda Sliperi där vi blir
serverade frukostfralla med kaffe/te, tittar på utställningen och får en guidad tur i
stenbrottet av Pia Lindberg! Vidare går turen till Kullaro Form & Design där Jenni
och Andreas Kullaro berättar om sin verksamhet och vi får se deras fantastiska
produkter i diabas och trä när vi besöker butiken i Lönsboda. Sist, men inte minst,
vid 13-tiden, far vi till Strönhult och Lill-Stinas Café där vi blir serverad en lättare
lunch med en matig smörgås på hembakat bröd. Här finns möjlighet att handla
ost från Agnes gårdsmejeri och Lill-Stinas fantastiska bakverk i deras
gemensamma butik.
Allt detta får man för en subventionerad kostnad på 150kr .
Samåkning från skolan i Norra Strö.
Anmälan till Kerstin H på kerstin@hallenborg.nu eller 070-5936377 senast 10/10.

Vi besöker tapetserarverkstaden Rackartyg där Camilla och Ludwig arbetar med
att klä om och renovera möbler. Vi får lyssna på deras resa och se deras
verkstad och fantastiska tyger i butiken. Vi besöker även den relativt nyöppnade .
butiken Rackartyg Retro. Vi blir bjudna på kaffe/te och kaka till självkostnadspris.
Anmälan till Lisbeth lisbeth@thuressons.com senast 3/11.

Medlemsavgiften på 150 kr betalas helst vid den första träffen, men tas givetvis emot
vid andra träffar!
Glöm ej att säga till om ev kostallergier vid anmälan till aktiviteterna

Välkomna!
Annelie Romell, Eva Albinsson, Iris Albinsson, Eva Stensfelt Thuresson, Lisbeth Thuresson, Jenny
Hedlund, Eva Nordkvist-Johnsson, Kerstin Hallenborg, Maria Sundfeldt, Annika Böök, Mari Albinsson,
Ingela Nilsson, Karolina Albinsson, Kerstin Ewing, Marie Engkvist

