Lantlollornas Program

Våren 2016
Tisdag 16/2 kl 19.00
N Ströö Skola

Upptakt med Polis i ny organisation
Vi hälsar polisman Rolf Paimensalo från Knislinge välkommen.
Han kommer att berätta om sitt polisiära arbete, både organisatoriskt
och praktiskt. Vi lovar att det kommer att bli ett nöje att lyssna
på denna polis, känd från TV! Ingen anmälan behövs, men kom gärna
ihåg att ta med er vårens medlemsavgift, 150:-/person. Semlor!

Torsdag 31/3 kl 19.00
N Ströö skola

Seans		
Ann-Sofie Hathor Stolpe heter kvällens medium, som kommer att ha en
seans tillsammans med oss och andra hemliga gäster...
Lättare förtäring kommer att bjudas när vi har en liten andhämtning.
Anmäl er senast den 24/3 till Susanne Cederberg, 0733 631517,
eller Ingrid Jonsson, 0705 795309.

Onsdag 20/4 kl 19.00
Samåkning från skolan
kl 18.30

Lantlolle-Boule
Vi styr kosan till Hässleholm och Zuperbowl, där vi ska spela boule!
Man kan vara 4-6 lollor per bana till ett pris av 180:-/bana, som vi
subventionerar. Instruktör ingår. Efteråt äter vi något på restaurangen
som finns i samma byggnad, där var och en betalar för sig själv.
Intresseanmälan redan på upptaktskvällen, så vi kan boka preliminärt
antal banor snarast. Annars anmälan senast 12/4 till Inger Sundström,
0702 733 817.

Lördag 14/5 Pingstafton
N Ströö skola kl 18.30

Jubileumsfest ”Irländsk afton”		
Lantlollorna fyller 25! Klart att vi måste fira detta med en fest
tillsammans med respektive. Här bjuder vi också med Lantlollor
som kommit och gått under årens lopp och kanske även kommande
lollor i byn! Levande musik i form av liveband som spelar irländsk
musik, underhållning, mat och dryck i form av vatten, läsk eller
lättöl till en kostnad av 200:-/person. Övriga drycker medtages.
Anmälan senast 1/5 till Ann Lavesson, 0722 490148, eller
Karin Svensén, 0767 993221.

Torsdag 26/5
kl 18.30

Qigong uti vår hage
Eller rättare sagt uti Kerstin Nylanders hage. Qigong kommer
ursprungligen från Kina och betyder ungefär ”träning i att öka sin
livsenergi”. Det gör att du lättare kan hantera stress, oro och panik.
Det är Britta-Lisa Humphrey som kommer att guida oss i denna lära.
Efteråt njuter vi av picknick i hagen, var och en tar med sin egen korg.
Ingen föranmälan krävs, bara vackert väder!

Välkomna önskar Kvarnbergagruppen!
Helen, Kerstin, Ingrid, Åsa, Inger, Karin, Ann, Stina, Inger, Karin Maria,Susanne,Eva-May

