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HHöösstteenn  äärr  ppåå  vväägg  
 

Nu känns det i luften att hösten kommer, men 
det är som en skön dessert efter den varma 
fina sommar vi haft i år. Vi hoppas på många 
soliga och varm dagar med klar och hög luft. 
 

Bredbandet i Strö, vill också färdas genom 
höstluften. Det är en följetong som inte riktigt 
vill få ett gott slut. Vi har varit i kontakt med 
Bikab och enligt uppgift har de ännu inte fått 
nödvändiga tillstånd från Post och 
telestyrelsen för att utöka kapaciteten här. Vi 
kommer fortsätta jaga dem och kan bara 
hoppas att nästa gång vi skriver Ströbladet 
så har vi bra uppkopplingar till alla som vill. 
 

Norra Strös egen hemsida på internet är på 
gång. Vi vänta nu på att kommunen ska 
lämna uppgifter så vi kan använda en bra 
adress på vår hemsida. Har ni synpunkter 
eller vill delta i arbetet så kontakta någon av 
oss på redaktionen. Det ska bli kul att kunna 
visa upp bygden på den globala arenan. 
 

Men Ströbladet behöver inte cyberspace, 
internet eller kommunen men däremot goda 
distributörer – tack Sven och Ann. Njut av det 
verkliga bladet du nu har i din hand. 
 

Vi på redaktionen önskar er alla,  
 

En riktigt skön höst  

Annelie, Agneta, Anders 
 
 

 
UTHYRNING AV STRÖ SKOLA 

Vill du hyra Strö skola kontakta 
Ann Lavesson tel 740 03 

 

 

 

 

PPuubb  ii   SSttrröö  3300  ookkttoobbeerr!!  
 

Med Fabian och Ola! 

 
 

Välkommen till mysig PUB kväll 
Fabian Tillman och Ola Hjelm 
spelar härlig, medryckande, 
blandad, dansant(!!!) musik.  

 

Bra låtar för alla! 
Välkomna kl 19 

 
OBS föranmälan till: 
         Kerstin Hallenborg 74101 
         Lotta Abrahamsson 74102 
         Karin Svensén 74035 

 
Pris 100 kr/vuxen (20 år) 

 
 

 

SSaammllaarrllooppppiiss  
  

Sälj ditt överflöd 
Hyr en plats i Strö skola 

 
Strö skola 

25 september 11-16 
 

Anmälan till Ann Lavesson 
Tel 740 03 senast den 20/9 
Arr. Ann, Stina och Carolina 

 



 

KALENDARIUM 
 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och felaktigheter. 

 

tisdag 31 
augusti 

Fritids. Stormöte i Strö 
skola kl 19 

september  

onsdag 1 
september 

Bokbussen stannar vid  
Strö kyrka kl 13.15 - 13.45 

onsdag 1 
september 

Lantlollorna. Upptaktsmöte med 
Klimatsmart spelkväll i Strö 
skola kl 19 

torsdag 2 
september 

Stavgång. Samling vid 
Strö kyrka kl 19 

lördag 4 
september 

Invigning Strö Ramverkstad 
kl 15-17. Se annons 

tisdag 7 
september 

Bridge i Strö skola 
kl 13.30 

onsdag 8 
september 

Kören "Alegria" övar i  
Strö skola kl 19.30 

torsdag 9 
september 

Herrarnas matlagningskurs 
Strö skola kl 18.00 

söndag 12 
september 

Knytte. Kl 10 - ca 11.30 
Samling vid Strö skola 
se annons 

onsdag 15 
september 

Bokbussen stannar vid  
Strö kyrka kl 13.15 - 13.45 

onsdag 15 
september 

Luffarslöjd hos Ann  
Lavesson kl 19 

fredag 17 
september 

Araslövs församling. 
Vandring/Hälsoförmiddag i Strö 
kl 11. Se annons 

söndag 19 
september 

Gudstjänst i Strö kyrka  
kl 9.30 

tisdag 21 
september 

Bridge i Strö skola 
kl 13.30 

onsdag 22 
september 

Kören "Alegria" övar i  
Strö skola kl 19.30 

lördag 25 
september 

Samlarloppis i Strö skola  
kl 11-16. Se annons 

söndag 26 
september 

Knytte. Kl 10 - ca 11.30 
Samling vid Strö skola 

tisdag 28 
september 

Taize-mässa i Strö kyrka 
kl 19 

onsdag 29 
september 

Bokbussen stannar vid  
Strö kyrka kl 13.15 - 13.45 

onsdag 29 
september 

Luffarslöjd hos Ann  
Lavesson kl 19 

torsdag 30 
september 

Araslövs SPF. Månadsmöte i 
Strö skola kl 14 

torsdag 30 
september 

Lantlollorna. Besök på Hara-
storps Gästabud. Samåkning 
från skolan kl 17.45 

oktober  

fredag 1 
oktober 

Fritids. Årsmöte i Strö 
skola kl 18 

tisdag 5 
oktober 

Bridge i Strö skola 
kl 13.30 

tisdag 5 
oktober 

Skolhusföreningen. Styrelse-
möte kl 19-21 

onsdag 6 
oktober 

Kören "Alegria" övar i  
Strö skola kl 19.30 

söndag 10 
oktober 

Knytte. Kl 10 - ca 11.30 
Samling vid Strö skola 

söndag 10 
oktober 

Skördemässa i Strö kyrka kl 11. 
Bibelutdelning till 5-åringar. 
Kören Alegria medverkar 

onsdag 13 
oktober 

Bokbussen stannar vid  
Strö kyrka kl 13.15 - 13.45 

onsdag 13 
oktober 

Lantlollorna. Antikrunda i Strö 
skola kl 18.30 

tisdag 19 
oktober 

Bridge i Strö skola 
kl 13.30 

onsdag 20 
oktober 

Kören "Alegria" övar i  
Strö skola kl 19.30 

söndag 24 
oktober 

Knytte. Kl 10 - ca 11.30 
Samling vid Strö skola 

söndag 24 
oktober 

Mässa i Strö kyrka 
kl 9.30 

måndag 25 
oktober 

Skolhusföreningen. StickCafé i 
Strö skola kl 19-21 

tisdag 26 
oktober 

Taize-mässa i Strö kyrka 
kl 19 

onsdag 27 
oktober 

Bokbussen stannar vid  
Strö kyrka kl 13.15 - 13.45 

onsdag 27 
oktober 

Luffarslöjd hos Ann  
Lavesson kl 19 

fredag 29 
oktober 

Araslövs församling. 
Vandring/Hälsoförmiddag i Strö 
kl 11. Se annons 

lördag 30 
oktober 

Pub i Strö skola  
kl 19 se annons 

november  

onsdag 3 
november 

Kören "Alegria" övar i  
Strö skola kl 19.30 

fredag 5 
november 

Musikandakt i Strö kyrka kl 15. 
Kyrkkaffe kl 13-16 

söndag 7 
november 

Lantlollorna. C400 - Staden i 
vattenriket. Regionmuseet kl 14 

söndag 7 
november 

Minnesgudstjänst i Strö kyrka  
kl 18 

tisdag 9 
november 

Bridge i Strö skola 
kl 13.30 

tisdag 9 
november 

Skolhusföreningen. Styrelse-
möte kl 19-21 

onsdag 10 
november 

Bokbussen stannar vid  
Strö kyrka kl 13.15 - 13.45 

onsdag 10 
november 

Luffarslöjd hos Ann  
Lavesson kl 19 

fredag 12 
november 

Knytte. Kl 18.30 - ca 20 
Samling vid Strö skola 

lördag 13 
november 

Skolhusföreningen. Fixardag vid 
Strö skola kl 10-13 

tisdag 16 
november 

Lantlollorna. Zumbadans i Strö 
skola kl 19 

onsdag 17 
november 

Kören "Alegria" övar i  
Strö skola kl 19.30 



måndag 22 
november 

Skolhusföreningen. StickCafé i 
Strö skola kl 19-21 

tisdag 23 
november 

Bridge i Strö skola 
kl 13.30 

onsdag 24 
november 

Bokbussen stannar vid  
Strö kyrka kl 13.15 - 13.45 

onsdag 24 
november 

Luffarslöjd hos Ann  
Lavesson kl 19 

söndag 28 
november 

Gudstjänst i Strö kyrka kl 14. 
Kören Alegria medverkar 

söndag 28 
november 

Knytte. Kl 10 - ca 11.30 
Samling vid Strö skola 

tisdag 30 
november 

Taize-mässa i Strö kyrka 
kl 19 

december  

onsdag 1 
december 

Kören "Alegria" övar i  
Strö skola kl 19.30 

söndag 5 
december 

Luciafest i Strö skola kl 15. Mer 
information i nästa nummer. 

 
 

FFÖÖRREENNIINNGGSSMMEEDDDDEELLAANNDDEENN  
 

FFiixxaarrddaagg  
Strö skola 

  

13 november 
Kl 10 - 13 

 
Medtag fikakorg och räfsa 

Skolhusföreningen bjuder på tårta 
 

Alla hjärtligt välkomna! 
 

Arr. Skolhusföreningen 
 

STRÖBLADSREDAKTIONEN 
Ströbladet utges av Norra Strö skolhusförening som är en 
paraplyförening för de flesta föreningar som har verksamhet i 
Norra Strö. 
Adress: Norra Strö skolhusförening, Ströbladet 
  c/o Agneta Warnhag 
 Strövägen 88    291 95 Färlöv 
 

Men skicka gärna e-post till oss, se nedan 
 

Redaktörer:           Agneta Warnhag           tel  741 72 
 e-post: familjen.warnhag@kund.biknet.se 
 Annelie Christensen      tel 740 33 
 e-post: annelie@christensen.nu 
 
Ansvarig utgivare:  Anders Nylander          tel  741 40 
 e-post: anders.nylander@nylan.se 

 

ANNONSER & TEXTER 
Presstopp för nästa nummer av Ströbladet är  
2010-11-12.   Både artiklar, texter, föreningsnytt 
och annonser är välkomna bidrag. 
Sponsra gärna Ströbladet ekonomiskt. 
Annonspriserna är: 
 Privat annons     10:- 
 Föreningsannons     0:- 
 Företagsannons 100:- 
 Helår 4 nr  300:- 
 Sponsring             100 – 1000:- 

 

 

AARRTTIIKKEELL  
 

 

Vilja drar till havs 
Känslan när knaket från stöttorna talade - om 
att Vilja höll på att lyfta var en blandning av 
tomhet, vemod och förväntan. Sex års 
byggande hade kommit till sin ände och snart 
skulle vi få reda på om hon har de 
seglingsegenskaper vi hoppades på. 
 

 
 

Lyftkranen från Jinert och dess mycket 
kompetenta förare placerade Vilja på trailern 
med stor precision och fingertoppskänsla. 
Från byggplatsen i familjen Romells trädgård 
till havet i Åhus skulle färden gå via 
Önnestad, Färlöv, Karpalund, Norra Åsum till 
containerhamnen i Åhus. 
Många Ströbor, vänner och släkt hade 
kommit för att uppleva denna unika händelse. 
Många undrade säkert hur det skulle gå, om 
det fanns tillräckligt med plats för trailern på 
den smala grusvägen upp till asfaltvägen.  
Chaufför Stellan med medarbetare var 
mycket proffsiga. Med några centimeter 
tillgodo och i sakta mak kom Vilja upp på 
asfaltvägen och färden gick vidare mot Åhus. 
På några ställen fick vi kliva upp på Vilja och 
lyfta på trädgrenar och på ett ställe fick vi ta 
fram sågen och kapa några grenar, med 
ägarens tillstånd. Till Åhus kom vi fram en 
timme tidigare än planerat så kranförarna 
hann inte ens fika innan det var dags för 
nästa lyft. 
Arbetet i hamnen 
avstannade en 
liten stund medan 
Vilja lyftes ner i sitt 
rätta element.  
Många människor 
var på plats och 
tittade på henne 
och uttryckte sin 
beundran.  

 

Nu ligger Vilja i 
hemmahamnen i 
Hörvik, masterna är på plats och ett par 
seglingar har hon varit med om. 
Förväntningarna har inte kommit på skam 
och med en del arbete till blir hon riktigt bra. 

 



 

AANNNNOONNSSEERR  
 

SSaammllaarrllooppppiiss   
  

Köp prylar i Strö skola 
25 september 11-16 

 
Här kan ni köpa allt som kan tänkas säljas! 

 
Servering 

 

Välkomna! 
Arr. Ann, Stina och Carolina 

 

SSttiicckkCCaafféé  
  

25 oktober och 22 november 
Kl 19 – 21 Strö skola 

  
 
 

Medtag handarbete  
och doppa 

Vi bjuder på kaffe och te 
Beskrivning på 

handledsvärmare  
finns 

 
Alla hjärtligt 
välkomna! 

 
 

Kontaktperson:  
          Karin Svensén  
                      tel 740 35 

Arr. Skolhusföreningen 
 
 

 

Araslövs församling inbjuder till  

Vandringar 
  

17 september och 29 oktober 
 

Samling vid Strö kyrka kl 11 
 

Höstens vandringar blir förlagda i områdena i 
Norra Strö. Dessa vandringar kommer att 

utformas som pilgrimsvandringar. Pilgrimens 
sju nyckelord: enkelhet, långsamhet, 

andlighet, delande, bekymmerslöshet, frihet 
och tystnad kommer att prägla vandringen. 

  
Vi kommer att gå 3 – 5 km i långsamt tempo. 

Medtag liten lunchmatsäck 
 

 

Välkomna 
 

 

 

AANNNNOONNSSEERR  
 

MMaattllaaggnniinnggsskkuurrss  fföörr  
hheerrrraarr  ii  SSttrröö  sskkoollaa  

  

Uppstart den 9/9 kl 18 
Varannan torsdagskväll lagar vi mat från 
grunden. Lärare Christine Augustsson 

 

Välkomna! 
Anmälan senast den 3/9 till  
Östen Warnhag tel 741 72 

familjen.warnhag@kund.biknet.se  
Arr. Skolhusföreningen 
 

KKnnyyttttee  hhöössttssttaarrtt  1122//99  

 
 

Gamla och nya knyttar är välkomna till 
höstens KNYTTEäventyr i skogen! 

Uppstart 
N Strö skola den 12 sept kl 10 

Skogsknyttar är skogsäventyret för tre- och 
fyraåringar. Med mamma eller pappa vid sin 

sida är det lagom läskigt att upptäcka naturen 
och det som lever och växer där. 

Anmäl till Kerstin Hallenborg, 044- 74101, 
070-5936377 

Kom gärna till Familjedagen i Lerjevallen 5 
sept. kl 11-15, med massor med 

friluftsäventyr! 
Friluftsfrämjandet 

 
 

 

 


