Årgång 21

nummer 3

En tillbakablick

Höstnummer

Nu har förskolan

Framtiden och barnen har åter intagit skolan och
både framtid och forntid ryms i detta nummer. I
tjugo år har Ströbladet getts ut och i höstnumret
för exakt tio år sedan publicerade vi en dikt från
läsarna. Den speglar väldigt mycket hur många
känner när hösten rivstartar. Men lugn, bara lugn.
Slutet gott. Allting gott.

öppnat!

Varför Norra Strö?
Vi sitter på en veranda, när solen nu går ner
Syrsorna spelar i gräset, det regnar inte mer
Det känns som om staden, finns väldigt långt iväg
Vi varken ser några lampor, eller hör människornas
steg
Så här är inte livet, vareviga dag
Nej för det mesta, är det helt andra tag
I samma stund man vaknar, slår alla klockor till
Vad har vi nu för tider, Vi gör inte vad vi vill
Vad är det för dag idag, Är alla barnen väckta
Skall det packas av nåt slag, Man är van att jäkta
Vem skall handla mat, Vem hämtar barnen
Nå´n får köra till fotboll ikväll så klart, Har jag själv valt
denna grottekvarnen
Har jag nå´t möte ikväll, Vilket av dom skall jag ta
Fixa tvätten är du snäll, Den där TV-serien, går den ida´
Vi tycker och vi tänker, Vi är aldrig still
Fast klockan aldrig skänker, De extra timmar man vill
Vara med på allt är det mitt kall, Varför ej en lägenhet i
stan
Man kanske stupar knall och fall, Hur trendig är en skog
av gran
Man är nog rätt skruvad, som har flytt till Strö
På offentlig service blir man snuvad, när man till stan
sagt adjö
Men vi är ju några stycken, som hamnat häromkring
Gemenskap har vi mycken, Här finns nåt annat än bara
stadens ting
Det kanske är dom andra, Som missat det vi har
Varför skall man klandra, Vi stannar säkert kvar
Kerstin Nylander och Östen Warnhag

Ha nu alla en riktigt skön höst!
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Nu har förskoleverksamheten gjort sitt första
avtryck i vår fantastiska miljö här i Norra Strö.
Verksamheten är igång och de nyanställda
pedagogerna heter Maria och Marianne.
Totalt är det 13 barn inskrivna vilket innebär
att det i dagsläget redan är fullt. När den nya
dagisbyggnaden står färdig, förhoppningsvis
under 2013, kommer förskolan kunna
välkomna ännu fler barn till vår bygd.
Har ni frågor om verksamheten så kontakta
gärna personalen på telefon 740 55.

Att vi på nytt skulle bli
är att begära för mycket.
Men
vi
kan
försöka
att våra barn blir som vi.

www.norrastro.se

som

barn

förhindra
Erich Kästner

info@norrastro.se

alltid aktuell information, var med och utveckla den, skicka in idéer och förslag på material!

Du har väl betalat? : Alla personer, även just DU är hjärtligt välkommen som medlem i Skolhusföreningen för år 2012. 100 kr för vuxen, 50 kr för barn BG 777-6545

2012

KALENDARIUM
Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och felaktigheter.
Augusti
ti 28 aug

on 29 aug

September
sö 2 sep
sö 2 sep

on 5 sep

sö 9 sep
ti 11 sep

sö 16 sep
ti 18 sep

on 19 sep

sö 23 sep
ti 25 sep

ti 9 okt
ti 9 okt

sö 14 okt
Bokbussen
stannar vid Strö kyrka
kl 15.45-16.15

sö 14 okt

on 17 okt
Lantlollorna
upptaktsmöte med klimat och
energirådgivare i Hemnbygdsgården,
Övarpkl 18.30
on 17 okt
Gudstjänst
i Strö kyrka kl 9.30
Zumba
i Strö skola kl 17-18
se annons

sö 21 okt
ti 23 okt

Stickcafé
i Strö skola kl 19-21
Bokbussen
stannar vid Strö kyrka
kl 15.45-16.15
Skördegudstjänst samt kyrkkaffei
Strö kyrka kl 16
Zumba
i Strö skola kl 17-18
Hembygdsföreningen
Maj-Britt Nilsson kåserar med
tema Smycken kl 19
Kören Alegria
övar i Färlövs
församlingshem kl 19.30
Zumba
i Strö skola kl 17-18
Bokbussen
stannar vid Strö kyrka
kl 15.45-16.15

Kören Alegria
övar i Färlövs
församlingshem kl 19.30

on 24 okt

Zumba
i Strö skola kl 17-18
Bokbussen
stannar vid Strö kyrka
kl 15.45-16.15

Lantlollorna
Firar FN-dagen tillsammans med
Gertrud Ohlsson i Hembygdsgården,
Övarp kl 18.30

sö 28 okt

Zumba
i Strö skola kl 17-18
Taizémässa
i Strö kyrka kl 19
Stickcafé
i Strö skola kl 19-21
Kören Alegria
övar i Färlövs
församlingshem kl 19.30

Zumba
i Strö skola kl 17-18
Stickcafé
i Strö skola kl 19-21
se annons
Kören Alegria
övar i Färlövs
församlingshem kl 19.30
Zumba
i Strö skola kl 17-18
Bokbussen
stannar vid Strö kyrka
kl 15.45-16.15

sö 28 okt
ti 30 okt
on 31 okt

November
fr 2 nov
sö 4 nov
sö 4 nov

Musikandakt samt kyrkkaffe
i Strö kyrka kl 14
Zumba
i Strö skola kl 17-18
Minnesgudstjänst
i Strö kyrka kl 18
Bokbussen
stannar vid Strö kyrka
kl 15.45-16.15

to 27 sep

Hembygdsföreningen
Förskola igår och idag av
Ann-Charlott Grahn kl 18.30.

ti 6 nov

fr 28 sep

Fritids
Årsstämma i Strö skola
kl 18, se annons

ti 6 nov

Hembygdsföreningen
Gunilla från Åhus Vingård berättar
om att göra det "omöjliga möjligt"

sö 30 sep

Zumba
i Strö skola kl 17-18
Taizémässa
i Strö kyrka kl 19

sö 11 nov

Zumba
i Strö skola kl 17-18
Kören Alegria
övar i Färlövs
församlingshem kl 19.30

Lantlollorna
Flärdkväll i Hembygdsgården,
Övarp kl 18.30

sö 18 nov

sö 30 sep
Oktober
ti 2 okt

on 3 okt

sö 7 okt

Kören Alegria
övar i Färlövs
församlingshem kl 19.30
Zumba
i Strö skola kl 17-18
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on 14 nov

ti 20 nov

ti 20 nov

Zumba
i Strö skola kl 17-18
Bokbussen
stannar vid Strö kyrka
kl 15.45-16.15
Stickcafé
i Strö skola kl 19-21

info@norrastro.se

alltid aktuell information, var med och utveckla den, skicka in idéer och förslag på material!

sö 25 nov
sö 25 nov
on 28 nov

December
sö 2 dec
sö 2 dec
ti 4 dec

Zumba
i Strö skola kl 17-18
Taizémässa
i Strö kyrka kl 19
Kören Alegriaövar i Färlövs
församlingshem kl 19.30

Föreningsnytt

Fiber till Norra Strö
I skrivande stund är det 93 fastigheter
anmälda för anslutning till fiber i och runt
Norra Strö.

Zumba
i Strö skola kl 17-18
Gudstjänst
i Strö kyrka kl 9.30
Bokbussen
stannar vid Strö kyrka
kl 15.45-16.15

Som vi nämnde i förra numret av Ströbladet
så har Norra Strö Fiber ek.för. tagit in anbud
sö 9 dec
Julfest
se mer information i nästa nummer samt lämnat in ansökan om projektstöd till
Länsstyrelsen. Efter vissa kompletteringar är
av Ströbladet
senaste beskedet att vår ansökan skall tas
upp för ett del beslut under vecka 35. Efter
det mötet kommer vi att få besked huruvida
Skolhusföreningen
vår budget kan godkännas eller ej. Om och
informerar om Strö skola
när vi får ett positivt svar så återstår mycket
arbete innan vi kan ge besked till er om när
skopan skall sättas i marken.
Följ med på hemsidan, under ”Fiber till byn”,
där vi uppdaterar informationen efterhand.

Som meddelat tidigare i Ströbladet så är nu
förskolan i Norra Strö ett faktum. Till en
början bedrivs verksamheten tillfälligt i Norra
Strö skola. Styrelsen för Skolhusföreningen
försöker trots detta anordna en del
verksamheter för byn, t ex Stickcafé och
Zumba, främst i gympasalen.

Har du fortfarande inte anmält dig? Tveka
inte att kontakta någon av oss i styrelsen så
hjälper vi dig få svar på dina frågor och
funderingar kring anslutningen."
Norra Strö Fiber ek.för
Strövägen 46, 291 95 Färlöv, 044-740 04

Den populära julfesten blir av andra
söndagen i advent, så det är bara att boka in
den 9/12. Var och hur är dock inte riktigt klart
men det meddelas på hemsidan, i nästa
Ströblad och meddelande kommer att sättas
upp i god tid på anslagstavlorna. Tomten lär
komma i år också!
Väl mött i höst och beklagar olägenheterna
Skolhusföreningen

Zumba
Med start den 2 september fortsätter
den populära Zumban i Strö skola varje
söndag kl 17 minst 10 veckor. Vi fortsätter
med samma professionella ledare.
OBS! begränsat antal platser
Anmälan till Kerstin Hallenborg
044-741 01, 0705-93 63 77
eller på info@norrastro.se
Skolhusförening

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
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
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Årsstämma
Alla medlemmar i Fritidshemmet Norra Strö
ekonomisk förening hälsas välkomna till årsstämma fredagen den 28 september kl 18.
Efter mötet är det som vanligt mat till
självkostnadspris. Anmälan senast den 21
september till telefon 044-740 55
Styrelsen N Strö Fritids ekf
info@norrastro.se

alltid aktuell information, var med och utveckla den, skicka in idéer och förslag på material!

Föreningsnytt

ANNONSER

Nybyggnad av förskolebyggnad
N Strö Utveckling ekonomisk förening
projekterar, bygger och kommer att förvalta
den nya förskolebyggnaden.

Inget nytt finns kring Länsstyrelsens arbete
med beslutet kring överklagandet utan vi får
avvakta besked helt enkelt.
När bygget kommer igång finns det möjlighet
för traktens ungdomar och vuxna att få jobb
med byggnationen. Vi kommer också att
behöva låna/hyra utrustning maskiner och
köpa tjänster. Bengt Romell är den som
samordnar byggnationen. Känner du att du
vill bidra med arbete, tjänster eller kan låna ut
utrustning så kontakta gärna honom.
(tele 74177 eller killebro@bikab.net)
Föreningen har även en egen flik på
www.norrastro.se där du kan gå in och få mer
och aktuell information. Har du några frågor
eller vill engagera dig i föreningen finns
kontaktuppgifter där.
Välkommen som medlem!
Conny (74101, conny.wiktor@strodata.se)

ANNONSER & TEXTER
Presstopp för nästa nummer av Ströbladet är
2012-11-10.

Tisdagar,
kl.19-21.00
18/9, 9/10,
30/10, 20/11
i Strö skola

Vi stickar, virkar, broderar, syr, tipsar
varandra och fikar. Vill du gärna lära
dig något handarbete men har svårt att
komma igång? Här finns alltid några som
gärna visar dig. Naturligtvis är du välkommen
även om du struntar helt i att handarbeta och
bara vill umgås några timmar. Vi bjuder på
kaffe och te. Medtag doppa.

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:-
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Kontakt:
Lena Westerlundh 740 04
Agneta Warnhag 741 72
Arr. Skolhusföreningen

info@norrastro.se

alltid aktuell information, var med och utveckla den, skicka in idéer och förslag på material!

