Verksamhetsprogram för Östraby-Västerstads LRF-avd 2017
Öppen gård för klass 3 på De la Gardie-skolan i maj. Vi samlar klassen hos Peter Nagy.
Där kommer vi ha massor av aktiviteter. Ni som vill hjälpa till ring Magnus Wämmerfors på
070-394 78 41.
14 maj, kl. 14.00. Lär känna din bygd. I år åker vi utanför vår församling igen och
besöker Övedskloster. Där kommer Otto Ramel att ta emot oss och visa runt i slottet och
berätta om såväl släktens och gårdens historia som om deras lantbruk och skogsbruk. Var
och en tar med sin fikakorg med alla tillbehör, som vi efteråt avnjuter i närheten av
Övedskloster. Blir det dåligt väder får vi vara inomhus. Vi samlas på parkeringen efter den
gamla smedjan i Öved kl. 14.00. Frågor ring Ola Hansson 0705-214 480.
18 maj, kl. 18.00. Markvandring. Värd i år är Öved-Ö. Kärrstops LRF avd. Vi samlas vid
stenlängan på Bjärsjölagårds egendom. Sen tittar vi på ekologisk odling hos Jörgen
Sturesson i Rönås. Därefter åker vi till Håkan Lindqvist, för att sluta på Bjärsjölagård med
vall- och majsodling. Efteråt blir det något att äta. Markvandringen är ett samarbete mellan
Öved-Ö. Kärrstorps, Östraby-Västerstad, Frenninge och Vollsjö-Branstad LRF avd. Frågor
ring Stefan Frank 0706-205 713.
18/5, 15/6, 27/7, 10/8. Korvgrillning i Holmgrens fälad. Ta med fikakorg och korv. Crona
har grillen het från 19.00. Frågor Håkan Martinsson 0708-125 188.
9 september, kl. 12.00. Stubbarace. Utställningen öppnar kl. 11.00. Vi behöver många
funktionärer, anmäl ert intresse till Stefan Frank på 0706-20 57 13, och vi behöver många
som kör stubbaracet, anmäl er till Magnus Wämmerfors 0703-947 841 eller Håkan
Martinsson 0708-125 188.
9 september kl. 19.00. Bonnafest i Leifs Lada. Vår populära Bonnafest får ni inte missa.
Medtag egen dricka. Anmäl er genom att skicka ett mejl till Åsa Malmros på
raskamollan@telia.com så skickar hon en länk där ni anmäler er.
8 oktober. Skördegudstjänst, där LRF-avdelningen bjuder på kaffe efteråt.
7-8 oktober planerar vi en resa till solskensön Bornholm.
Avfärd från Leif Håkanssons kl. 7.00 för resa ner till Ystad där vi tar snabbfärjan till Rönne.
På färjan får vi frukost. Väl i hamn möts vi av en lokal guide som är med oss på hela resan.
Vi får en busssightseeing runt hela ön och besöker Nylars Kirke, Automobilmuseet,
Grubbegård traktor- och motormuseum, Svaneke, Baltic Sea Glass m.m. Vi bor på Hotell
Balka Strand där vi avslutar kvällen med en trerätters middag. Efter frukost åker vi vidare
och gör nya intressanta stopp. Vi stannar i Hammershus där vi får kaffe med smörrebröd.
Kl. 17.30 tar vi färjan tillbaka till Ystad. Ombord äter vi en Dansk fläskesteg. Åter i Östraby
ca. kl. 20.45. Allt detta med mat och övernattning kostar 2.600 kr för medlemmar i
avdelningen och 2.900 kr för övriga. Frågor och anmälan till Leif Håkansson 0708-536 460.
I oktober och november kommer vi att ordna HLR-utbildning.
HLR står för Hjärt-lungräddning. Gert Ehlke kommer att hålla i kursen. Han kan instruera
max 12 personer per kväll, så när vi ser hur många som anmäler sig, bestämmer vi antalet
kvällar vi håller kursen. Anmäl er till Peter Nagy 0738-242 163 så får ni ett datum.

