
Lantlollornas program Våren 2020  
 
Tisdag 4 feb 
kl 18.30 Upptakt i 
Strö Skola 

 
 
Upptakt med framtidens mat! 
Strös ”bönor” får mat från Gaston & Vega som får sina bönor från Fagraslätt och 
Per Modig. Två entreprenörer med den nya maten berättar sin historia: Per om 
sin framgångsrika odling av udda bönor, linser, quinoa och andra udda grödor 
och Anneli från Gaston & Vega berättar om sin start av the Green Food Truck. 
Vi går också igenom vårens program och tar emot avgiften för våren på 150kr. 

Onsdag 26 feb 
kl 18.15/18.30 
 

 
 

 
 
Antikbutik  
Vi åker till Färlövs Prästgård och antikvitetsbutiken där vi blir serverade en härlig 
soppa med hembakt bröd, kaffe o kaka och samtidigt berättar IngMarie om 
bakgrunden till köpet av prästgården, lite historik och lite om olika stilar i 
antikvärlden. Sen får vi en rundvisning i butiken. Allt till en subventionerad 
kostnad på 75 kr.  
Samåkning från skolan Norra Strö kl 18.15, samling i Färlöv kl 18.30. 
Anmälan till Lisbeth på lisbeth@thuressons.com eller 070-5980039 senast 12/2. 

Torsdag 2 apr  
kl 18.00/18.30  

 

 
Toffelmakare PIUKK Munkagården 
Vi åker i samlad trupp från Strö skola kl 18.00 till Munkagården utanför Norra 
Åsum eller så ses vi där kl 18.30. Där möter Christian Stoltz oss. Han är tredje 
generationen toffelmakare. Han visar oss hantverket och det finns möjlighet att få 
personliga tofflor gjorda. Kostnad 40 kr inkl smörgås, kaffe o te. Anmälan till Eva 
NJ på eva.n.johnsson@gmail.com eller 073-3643283 senast 26/3. 

Onsdag 29 apr 
kl 18.30/19.00  

 

 
Glada Lollor besöker Glada Geten!  
I Lilla Oberöd, Tyringe. 
Viktoria Mårtensson eller hennes man berättar om gården, vi får en rundvandring 
bland getter, klappa killingar och blir serverade en tallrik med lokala produkter 
från gårdsmejeriet. Subventionerad kostnad är 50 kr inkl mat o dryck. 
Samåkning från skolan Norra Strö kl 18.30 och samling vid Glada Geten kl 19.00. 
Anmäl till Eva ST på eva_stensfelt@hotmail.com eller 070-2800203 senast 22/4. 

 
Torsdag 28 maj  
Kl 18.00/18.30 
Inkas Trädgård  

 

 
 
Inkas trädgård bland blommor och blader gör oss glader! 
Ing-Mari visar sin trädgård som är skapad under 30 år. Det är en platt, lummig 
trädgård som ligger vid Sveriges lägsta punkt med udda växter och spännande 
upplägg. Vi samåker från Strö skola kl 18.00 och ses på Smiths väg 14, 
Hammarslund 18.30. För 30 kr får vi visning, kaffe, te eller annan dryck och 
somrig kaka. Det finns möjlighet att handla till sommarens trädgårdar!  
Anmäl till Kerstin E på kerstin.ewing@gmail.com eller 070-1064811 senast 18/5. 
 
 
Kejsarträdet finns i Inkas trädgård 

 
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! 

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


