
Verksamhetsprogram för Östraby-Västerstads LRF-avd 2018   

3 maj  HLR utbildning. Kl. 19.00
HLR står för Hjärt-lungräddning. Gert Ehlke som var på vårt årsmöte  2017, kommer att hålla i 
kursen. 10 personer per kväll tar han emot. Blir det fler än 10 personer ordnar vi fler kurser. Plats: 
Brandstationen i Hörby. Anmäl er till Peter Nagy 0738-242 163. 

Maj Öppen gård för klass 3 på De La Gardie Skolan.
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.

13 maj Lär känna din bygd. Kl. 13.00
I år åker vi till Fränninge och Skumparp med omnejd. Bertil Persson som kan mycket om bygdens 
historia blir vår guide. Ta med fikakorg. Samling vid Östraby idrottshall kl. 13.00 där vi kliver på 
bussen. Anmälan görs till Stefan Frank på 070-620 57 13.

23 maj Markvandring. Kl. 18.00 
I år är Vollsjö-Brandstads LRFs avd. som är värd för markvandringen. Samling hos Bo Mårtensson, 
Brandstad Gård. Vi tittar runt på Bos grödor tillsammans med säljare och rådgivare. Efteråt blir det 
något att äta.  Frågor, ring Stefan Frank 0706-205 713.

17 maj Korvgrillning i Holmgrens fälad den 17/5, 14/6, 12/7, 9/8.
Ta med fikakorg och korv. Crona har grillen het från 19.00. Frågor, Håkan Martinsson 0708-125 188.

14 juli Åker vi till Blekinge 
Vi åker till Eriksbergs gård med Nordens största safaripark. Det blir guidad tur bland  kron- och 
dovvilt, visenter, vildsvin och mufflonfår. Vi ser Färsksjöns röda näckrosor och delar av skärgården. 
Därefter äter vi på en trevlig restaurang. Sedan till Trolle Ljungby där inspektor Johan Henrysson 
visar runt (växtodling, mjölkkor, grisar, smedja, viltbod, bryggeri, jakt, skogsbruk och trädgård) och 
berättar lite om slottets historia. Ev. besöker vi även Ninas Chokladstudio på Trolle Ljungby. Egen 
kaffekorg på vägen upp. På hemvägen letar vi upp ett trevligt fik. Samling vid Östraby idrottshall 
kl. 8.00. Ring snarast och anmäl er till Leif Håkansson 0708-536 460.

8 september Stubbarace kl. 12.00. Utställningen börjar kl. 11.00
Många funktionärer behövs. Anmäl er till Stefan Frank på 0706-20 57 13. Tävlande behövs. Anmäl 
er till Magnus Wämmerfors 0703-947 841 el. Håkan Martinsson 0708-125 188 

8 september Bonnafest i Leifs Lada kl. 19.00
Vår populära Bonnafest som ni ej får missa. Medtag egen dricka. Anm. er genom att skicka ett mejl 
till Åsa Malmros på raskamollan@telia.com så skickar hon en länk där ni anmäler er.

14 oktober Skördegudstjänst där avd. bjuder på kaffe efteråt.

Besök gärna vår Facebook-sida Östraby och Västerstads LRF 

Där lägger vi upp programmet och ifall det blir några ändringar.

Avdelningen hyr ut bord och stolar. Kontakta Leif Håkansson på 0708-536 460.


