Lantlollornas Program

Hösten 2017
Tisdag 5/9 kl 18.30
N Strö skola

Upptakt med Per-Erik Tell
Journalisten Per-Erik Tell drog på sig vandrarkängorna och traskade hela
vägen från Abbekås till Pamplona. Nu samlar han sina reserapporter i boken 		
”Till fots genom Europa.” Hör honom berätta om detta och annat 			
på vår upptakt. Vi fikar olika sorters äpplekakor och går igenom höstens
program. Ingen föranmälan behövs, men gärna medlemsavgiften, 150:-.

Lördag 30/9 kl 12.00
Samåkning kl 11.00
från N Strö skola

Lunch på Stockhultgårdens Tebod i Markaryd		
Stockhultgårdens Tebod ligger vackert i en glänta i skogen. Inne i det gamla 		
gårdshuset från 1856 välkomnas ni av en härlig doft av te. Längre 			
in finns affärsdisken där det säljs te i lösvikt, tetillbehör och presentartiklar.
Här finns mer än 160 olika slags te. Ett paradis för lantlollor! Vi ser fram
emot att träffas, luncha, handla och prata oss igenom en härlig lördag.
Var och en betalar för sig. Anmälan senast 26/9 till Ingrid Johnsson,
0705 795309 eller Stina Rolandsson, 0702 095696.

Torsdag 12/10 kl 18.00
Samåkning kl 17.30
från N Strö skola

Studiebesök på Bergendahls Food, Hässleholm
Vi får en presentation av företaget och sedan en visning av det exklusiva
höglagret. Efteråt serveras räkmacka, kaffe och kaka i personalmatsalen till
ett pris av 80:-/person, pengar som sedan skänks till välgörande ändamål.
Anmälan senast 5/10 till Inger Sundström, 0702 733 817
eller Inger Rannek 0725 274139.

Tisdag 14/11
N Strö skola kl 18.30

Modevisning av den ekologiska höstkollektionen från af Skea		
Charlotte Norrman-Oredsson från Skea gård utanför Hässleholm gästar oss
och informerar om gårdens ekologiska verksamhet. Därefter modevisning 		
av höstkollektionen från gårdens ekologiska klädbutik, af Skea.
Kläderna visas av äkta ekologiska lantlollor. Under kvällen serveras soppa. 		
Anmälan senast 8/11 till Kerstin Nylander, 0729 619209
eller Karin Svensén, 0767 993221.

Onsdag 6/12
N Strö skola kl 18.30

Virka årets julklapp!
Kvällens verktyg är virknål nr 8 och mattrasor som är ca 1,5 cm breda.
Har du detta hemma så ta med, men vi har fixat så det finns på plats
tillsammans med instruktioner och ritningar! Kaffe, te och tilltugg serveras.
Ingen föranmälan krävs, bara kom och var kreativa!

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

