
Onsdag 26/1 kl 18.30 Skånska slott
Norra Ströö skola På vårens upptaktsmöte får vi besök av Ann Byrhult-Pålsson som till- 
 sammans med sin man Anders under pandemiåret 2020 besökte Skånes
 alla 90 slott! Dessa får vi ta del av genom Anns berättelser och bilder. 
	 Någon	gång	under	kvällen	fikar	vi	nyttiga	semlor	och	går	igenom	
 vårens program. Ingen anmälan behövs. 
 Medlemsavgiften 150:- betalas kontant eller via swish.

Torsdag 3/3 kl 17.30 Jukebox-bio! 
Roxy, Kristianstad Vi har abonnerat Roxy i Kristianstad för en egen jukebox-biokväll. 
Samåkning	skolan	kl	16.50	 Kvällens	film	blir	The	Father	med	Anthony	Hopkins	i	huvudrollen. 
 Roxy är lika mycket en restaurang som en biograf och vi kommer att
	 serveras	mat	och	dryck	under	filmens	första	minuter.	I	nuläget	är	menyn 
 inte satt, så bokning av maten löser vi när vi vet hur många vi blir. 
 Vi har ett maxantal på 29 personer till denna kväll så det är först till kvarn   
	 som	gäller...	Priset	är	340:-/person	och	då	ingår	filmen,	mat	och	dryck. 
 Detta pris kommer att subventioneras med visst belopp från lantlollekassan. 
 Och i vanlig ordning dessa tider måste vi reservera oss med tanke på hur
 restriktionsläget ser ut detta datum. 
 Anmälan senast 20/2 till Inger Sundström, 0702 733817. 
 
Torsdag 7/4 kl 18.30 Toffelmakare PIUKK Munkagården 
Samåkning skolan kl 18.00 Vi åker i samlad trupp från Ströö 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.	Vi	kan	besöka	utförsäljningen		
 i hans showroom som han har öppet under kvällen! Under tiden bjuds det på   
 god och nyttig frukt. Anmälan till Inger Wihlborg Rannek, 072 5274139   
 eller Ingrid Johnsson 070 5795309 senast den 28/3.  

Onsdag 15/6 kl 18.15 Pioner och Keramik 
Samåkning	skolan	kl	18.00,	 I	den	kanske	vackraste	av	alla	säsonger	som	finns,	nämligen	försommaren 
eller	en	kvart	tidigare	för	er	 ska	vi	avsluta	vårens	program	hos	Birgitta	Gunnarsson	i	Roalöv.	Hon	kallar		 	
som vill cykla! sig en glad amatörkeramiker och eftersom hon även är husdjursagronom   
	 träffar	hon	många	lantbrukare	och	deras	djur	så	det	kanske	inte	är	så	underligt		
 att det ofta dyker upp både traktorer, kor och grisar även i  keramikverk-  
 staden. Gärna med lite humor. Vid sidan om keramiken har Birgitta även
 ett stort trädgårdsintresse. Denna tid är Pionernas tid och vi kommer att få ta  
	 del	av	dessa	vackra	blommor	i	hennes	trädgård.	Fika	kommer	att	serveras	vid		
 lämpligt tillfälle och du anmäler dig till Ann Lavesson 072 24 90 148
 senast den 1/6. 
 Välkomna till vårens program önskar Kvarnbergagruppen!
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