
 
 

Lantlollornas program Våren 2015       

 
 

Torsdag 22 jan. 
kl 19.00  
i Strö Skola 

 

Upptaktsmöte 
Elna är sjuksköterska och har under en period arbetat med att hjälpa 
skadade och sjuka i det orkandrabbade Filippinerna. Hon berättar om  
sina upplevelser där. 
Medlemsavgift och uppdatering av vår e-postlista. 
Vi bjuder på något friskt, gott och nyttigt. 
Vårens övriga program presenteras. 
 

 

Tisdag 10 febr. 
kl 18.15/18.30 
 Lansi i Vinslöv 

 

 

Modevisning av vårens barn- och damkläder 
På Lansi i Vinslöv bjuds vi på tips om vårens modetrender och en 
modevisning av vårens dam- och barnkläder  
Därefter fikar vi på Ullis café tvärs över torget.  
2xfralla + kaffe 45 kr/person. 
Samåkning från skolan 18.15. 
Anmälan senast den 1 februari till Ulla ovarpsulla@live.se  
eller 070-771 02 42. OBS! Anmälan är bindande. 
   

 

Torsdag 5 mars 
kl. 17.30-19.00  
i Strö skola 

 
 

 

"Homeparty" med Gudrun Schyman  
 
Vi blir bjudna på lite folkbildning. och vi bjuder på gott tilltugg. Till den här 
spännande träffen får du gärna bjuda in någon väninna som betalar 40 kr.
. 
Anmälan till Madeleine Henriksson samba.henriks@bikab.net  
eller tfn 740 29 senast den 22 februari. 
 

 

Måndag 20 april 
kl 18.30. 
Granbacka Keramik 

 
 

 
Skapa i lera hos Lina 
 
Plats: Värahultsvägen 77-13 
Lina ger oss en lektion i hur man skapar i lera genom att dreja eller forma 
för hand. Kostnad 100 kr + material. 
Vi bjuder på en god kvällsfika. 
Anmälan till Lena lena@norrastro.se tfn 740 04, senast den 16 april. 
 

 

Torsdag 28 maj  
kl. 18.30/19.00 
Åraslövs mosse 

 

 
Kvällsvandring på Åraslövs mosse 
 
Vi ger oss ut på en kvällsvandring genom naturreservatet för att - 
förhoppningsvis - få njuta av utslagna orkidéer. Reservatet är känt för  
sin väldigt rika orkidéflora. Vi blir guidade av Sven Birkedal 
Ta med egen fika. Kläder efter väder. 
Anmälan till Christine cricke.nilsson@gmail.com tfn 740 45  
senast den 20 maj.  
Samåkning från skolan kl 18.30. 
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Medlemsavgiften 100 kr betalas helst vid den första träffen, men tas givetvis även emot vid andra träffar 

 
Välkomna önskar Övarpsgruppen 

 


