Lantlollornas program Våren 2017
Torsdag 26 jan
kl 18.30 Lukas
Ernryd, Strö Skola

Svenskt möter danskt!
Lukas Ernryd, journalist, kåserar kring hur det kan gå när svenskt möter danskt.
Vi bjuder på typisk svensk, matig kvällsfika och typisk dansk kaga!
Vi går också igenom vårens program.

Tisdag 28 feb
kl 18.30 - 20.30
Minimässa i Strö
Skola

Hud o flärd, hus o hem, nytta o nöje!
Vad mer kan vi begära av en minimässa i Norra Strö! En produktmässa i skolan
med bland andra Tupperware, Mary Key, Zelected by Houze, Kuddar och
Knoppar, Granbacka Keramik.
Mässan är öppen mellan 18.30 och 20.30 för lantlollor med vänner! Försäljning
under mässan och vinstchans på produkter! Mingelfika med semlor á 20 kr.
Anmäl till Maria 073–3940208 eller Karolina 070–7501722 senast 24/2, mest för
antal semlor ska bli rätt ☺.

Onsdag 15 mar
kl 17.30/18.00 Ifö Tjong i Betong - Mjuka kunskaper om hårt material
Center i Bromölla Vi åker till Ifö Center i Bromölla och får en specialkväll i betong av konstnärer

Teresa Holmberg och Jonathan Hahne! Vi får tillverka något som är förberett för
oss; ett fat, en skål, något med relief, en kruka eller ett genombrutet klot t ex.
Subventionerad kostnad med 50 %, 275 kr inkl fika, material och föreläsning om
material o teknik! Samåkning från skolan Norra Strö kl 17.30.
Anmälan till Kerstin 070–5936377, kerstin@hallenborg.nu eller Eva Albinsson
070–2155144 senast fredag den 8/3.

Onsdag 19 apr
kl 18.00/18.30
Vedema

Lördag 13 maj
Bussresa till
Österlen
8.45 - ca 17.15

Vårlig Vandring i Vedema!
Vi vandrar i Vedema Strövområde på Hörjaåsen i Hässleholms kommun. Efter
härlig vandring längs valfri stig äter vi medhavd fika och möjlighet att grilla nåt
finns vid förberedd eld.
Samåkning från skolan Norra Strö kl 18.00 samling i Vedema på parkeringen kl
18.30.
Anmäl till Kerstin E 070–1064811 för samåkning.

Engelska trädgården på Svabesholm och Alpaca of Sweden
Vi åker på utflykt i gemensam buss för 50 pers som avgår från Strö skola kl 9.00
mot Österlen. Plats för vän/väninna! Vi åker till Svabesholm där vi bjuds på
nybakade scones med tillbehör, kaffe & te. Sedan väntar guidad tur i Engelska
trädgården som fick arkitekturpris 2016. Vidare färd mot Löderup och Alpaca of
Sweden där vi guidas från ull till garn och färdig kofta i Spinnery & Design! Lunch
äter vi i Kåseberga i två omgångar.
I priset på 250 kr/lolla och 350 kr/ickelolla ingår bussresa, förmiddagsfika med
scones, guidade turer i Engelska trädgården och på Spinnery & Design samt frukt
och förfriskningar under bussresan! Denna utflykt subventioneras med pengar
från Katarina Hamiltons minnesfond.
OBS!!!!! Anmäl till Anneli 044-74177 el 070–2712789 eller Ingela 070–9349240
senast 28/4. Anmälan är bindande!

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

Välkomna!
Anneli Romell, Eva Albinsson, Iris Albinsson, Eva Stensfelt-Thuresson, Lisbeth Thuresson, Jenny
Hedlund, Eva Nordkvist J, Kerstin Hallenborg, Maria Sundfeldt, Annika Böök, Mari Albinsson, BrittMarie Nilsson, Ingela Nilsson, Karolina Albinsson, Kerstin Ewing

