Lantlollorna Våren 2021
Med hänsyn till den rådande pandemin har vi försökt anpassa programmet så att alla aktiviteter är
utomhus och så att det är möjligt att hålla avstånd till varandra. Har du minsta sjukdomssymtom,
vänligen stanna hemma.
Ta hand om och var rädda om varandra!
Bland blommor och bin
Vi utgår från Hembygdsgården i Övarp, tar en tur i naturen och klurar
på fiffiga frågor. När vi kommer tillbaka vankas föredrag om bin och
biodling. Och go-fika, så klart.
Det går utmärkt att komma någon gång under eftermiddagen så att vi
inte samlas för många på en gång.
Söndagen 21 mars
kl 14 – 16

Onsdagen 14 april kl
17.30 – 19.30

Bland sparvar och svanar!
Evert Valfridsson hjälper oss identifiera små och stora fåglar vid
Abrahamssons våtmark i Övarp. Kör mot Lunkeskog, cykla gärna för det
är begränsat parkeringsutrymme. Medtag kikare och egen fika. Det
finns några sittplatser, men ta gärna med egen stol så vi kan sprida ut
oss corona-ordentligt.
Det går utmärkt att komma någon gång under kvällen så att vi inte
samlas för många på en gång.

Lördagen 8 maj
kl 10

Strövtåg bland toner och träd!
Strövtåget startar vid Norra Strö kyrka kl 10. Vi går långsamt, i tystnad,
en och en på rad och stannar för sång, ledd av Bodil Bendixon, på
”vackra” platser där det passar. Vi stannar och äter vår medhavda
matsäck på Lilla Strö och har också ett lite längre sångpass. Därefter
fortsätter vi vårt strövtåg med sång någon timme till. Kl 15:30 är vi
tillbaka vid kyrkan. Total sträcka ca 7 km.
Anmälan till Maritha, 0734-036059 eller maritha@norrastro.se senast
den 3 maj. Obs! Begränsat antal platser.
Bland klot och sand
Favorit i repris! Bouleturning på de nyanlagda banorna vid idrottsplan.
Lantlollorna bjuder på lämplig dryck och tilltugg. Ta med stol och
vinnarskalle.

Torsdagen 27 maj
kl 18.30
Medlemsavgiften 150 kr betalas gärna på första träffen.

Välkomna!
Lantlollorna Centrum och Övarp

