
Bygden egen hemsida            www.norrastro.se                  info@norrastro.se 
                          alltid aktuell information, var med och utveckla den, skicka in idéer och förslag på material!  

  
 
 
 
 
 
 

2013 
Årgång 22     nummer 3     Höstnummer 

 
 

Strödda aktiviteter 
 

Efter en fantastiskt varm och härlig sommar kom 
några dagar med regn och åska. Det märks i luften 
att hösten närmar sig.  
I sommar har det varit mycket aktiviteter i byn; 
bygget av förskola är påtagligt för dem som rör sig 
i byn, fiberföreningen har haft välbesökta möten 
och bandyföreningen såg till att det blev en trevlig 
lördag i augusti för alla åldrar. 
Hösten kommer fortsätta i samma anda, med 
mycket aktiviteter av olika slag, om vi alla bjuder 
till. I höst kommer även en kommunal byastämma 
att hållas i Norra Strö den 24:e oktober. Då får vi 
tillfälle att visa politikerna förskolan och mycket, 
mycket mera av våra aktiviteter, ska bli spännande 
att se deras förslag och visioner för vår bygd. 

 
Men i väntan på byastämman hoppas vi att DU 
hittar något i kalendariet som passar just dig! 
 

Ha nu alla en riktigt skön höst!  
 

 Annelie Christensen , Agneta Warnhag, 
& Anders Nylander 

 
 
 

 

Årsstämma! 
Alla medlemmar i Fritidshemmet Norra Strö 
ek. för. hälsas välkomna till årsstämma 
fredagen den 27 september kl. 18.00. Efter 
mötet är det som vanligt mat till 
självkostnadspris. Anmälan senast den 
 20:e september till tfn 740 55. 
 

Styrelsen Norra Strö Fritids ek. för. 

 

 

 

Succé för innebandy-
turnering! 

 

 
 

Lördagen den 10 augusti var det 
världspremiär för Norra Strös första 
innebandyturnering. Arrangörer var 

ungdomssektionen i Norra Strö 
Skolhusförening. 

 

Under två somrar har det tränats bandy på 
asfaltplanerna där militärförråden tidigare låg. 
I sommar har 10-15 ungdomar i Strö jobbat 
med att bygga sargar för bandyspel. 
Ungdomarna har sökt och fått bidrag från 
Leader Unga Ess till materialet. Målet som 
nåddes med bravur var att anordna en 
innebandyturnering för alla. 
Sju lag med vardera 3-4 spelare genomförde 
en mycket lyckad turnering som lag Marcus 
från Önnestad vann. Många ströbor kom 
under dagen för att titta på turneringen och 
köpa en grillad korv eller ta en fika. 
Olyckligtvis kommer asfaltplanerna försvinna i 
höst. Därför söker nu bandyföreningen en ny 
plan för de mobila sargarna för att kunna göra 
om den lyckade turneringen till något årligt 
återkommande. 
Har du en idé till lösning? Ring eller maila Ivan, 
0707-311098, ivan.nylander@gmail.com  
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KALENDARIUM 
 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar  
och felaktigheter. 
 
 

augusti  

sö 25 aug Hembygdsföreningen 
Sommarfest i 
Hembygdsgården Övarp 
Utställning, 
musikunderhållning och  
kaffeservering 

fr 30 aug Bokbussen stannar vid  
Strö kyrka kl 15.45-16.15 

september  

sö 1 sep Gudstjänst 
i Strö kyrka kl 9.30 

sö 1 sep Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

ti 3 sep Lantlollorna 
Upptakt i hembygdsgården  
kl 19 

sö 8 sep Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

on 11 sep Luffarslöjd  
hos Ann Lavesson kl 19 

fr 13 sep Bokbussen stannar vid  
Strö kyrka kl 15.45-16.15 

sö 15 sep Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

ti 17 sep Stickcafé 
i Strö skola kl 19-21, se 
annons 

sö 22 sep Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

on 25 sep Luffarslöjd  
hos Ann Lavesson kl 19 

fr 27 sep Bokbussen stannar vid  
Strö kyrka kl 15.45-16.15 

fr 27 sep Norra Strö Fritids 
Årsstämma kl 18, se annons 

sö 29 sep Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sö 29 sep Taizémässa 
i Strö kyrka kl 19 

må 30 sep Lantlollorna 
Fitnesskväll i Knislinge 
samåkning från Strö kyrka  
kl 18.30 

oktober  
sö 6 okt Zumba 

i Strö skola kl 10 - 11 

ti 8 okt Stickcafé 
i Strö skola kl 19-21, se 
annons 

on 9 okt Luffarslöjd  
hos Ann Lavesson kl 19 

fr 11 okt Bokbussen stannar vid  
Strö kyrka kl 15.45-16.15 

sö 13 okt Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sö 13 okt Skördegudstjänst 
med bibelutdelning till 
5-åringar i Strö kyrka kl 16 

sö 20 okt Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

on 23 okt Lantlollorna 
Besök Surbrödsbageri sam-
åkning från Strö kyrka kl 18 

to 24 okt Byastämma 
för mer information se 
kommunens hemsida och 
informationstidning 

fr 25 okt Bokbussen stannar vid  
Strö kyrka kl 15.45-16.15 

sö 27 okt Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sö 27 okt Taizémässa 
i Strö kyrka kl 19 

ti 29 okt Stickcafé 
i Strö skola kl 19-21,  
se annons 

november  
fr 1 nov Musikandakt med kyrkkaffe 

i Strö kyrka kl 14 

sö 3 nov Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sö 3 nov Minnesgudstjänst 
i Strö kyrka kl 18 

on 6 nov Luffarslöjd  
hos Ann Lavesson kl 19 

to 7 nov Lantlollorna 
Kyrklig modevisning 
samåkning från  
Strö kyrka kl 17.20 

fr 8 nov Bokbussen stannar vid  
Strö kyrka kl 15.45-16.15 

sö 10 nov Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sö 17 nov Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

ti 19 nov Stickcafé 
i Strö skola kl 19-21,  
se annons 

on 20 nov Luffarslöjd  
hos Ann Lavesson kl 19 

to 21 nov Lantlollorna 
Allsång i juletid 
i hembygdsgården kl 19 

fr 22 nov Bokbussen stannar vid  
Strö kyrka kl 15.45-16.15 

lö 23 nov Fixardag 
vid Strö skola kl 10 

sö 24 nov Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sö 24 nov Taizémässa 
i Strö kyrka kl 19 
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december  

sö 1 dec Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

fr 6 dec Bokbussen stannar vid  
Strö kyrka kl 15.45-16.15 

sö 8 dec Julfest 
se mer information i nästa 
nummer av Ströbladet 

 
 

Stickcafé 
 

Vårt trevliga Stickcafé fortsätter under 
hösten. Vi träffas i Strö skola tisdagar kl. 
19.00-21.00 den 17 september, 8 oktober, 29 
oktober och 19 november. Vi bjuder på kaffe 
och te. Medtag gärna doppa. 
Kontakt: Lena Westerlundh 740 04 eller 
Agneta Warnhag 741 72. 

 

Hjärtligt välkomna!      Skolhusföreningen 
 

 

Zumbatajm! 
 

Med start den 1 september kl. 10.00-11.00 
fortsätter populära Zumban i Strö skola. 
Därefter varje söndag samma tid. Vi fortsätter 
med samma professionella ledare. 
Anmälan till: Kerstin Hallenborg, 741 01, 
0705-93 63 77 eller på info@norrastro.se 

 
 

 
 
 

HUSET VÄXER SÅ DET KNAKAR 
 

Som du säkert sett är bygget av förskola i full 
gång. Plattan är gjuten och bärande väggar 
resta. I mitten av augusti kommer takstolarna 
så taket kommer på plats innan höstregnen 
börjar. Utemiljön är formad i grova drag. För 
att hålla ogräset i schack sår vi gräsmattan 
inom kort. Du kan följa byggets utveckling i vår 
bilddagbok. Gå in på hemsidan; 
www.norrastro.se under ”N Strö Utveckling”.  
 

Byns ungdomar har slitit hårt under ledning av 
Bengt Romell. Det tackar vi för! Nu börjar 
skolorna igen så det är dags för medlemmarna 
att ta över hammare och målarpenslar. Hör av 
dig till Bengt om du vill boka tid för en 
välkommen arbetsinsats.  
 

Vill du bli medlem? Har du frågor om N Strö 
Utveckling eller förskolebygget? Gå in på byns 
hemsida www.norrastro.se. Där finns som 
sagt den eminenta bilddagboken, men också 
kontaktuppgifter till styrelsen och lite allmän 
information.  
 

Ha en skön höst! 
Önskar Styrelsen i N Strö Utveckling 

 

 

Föreningsnytt 
 

FIBERN LYSER 

 
 

Beslut om byggstart togs på föreningens 
årsstämma i maj. Under sommaren har 
bindande avtal för drygt 200 anslutningar 
tecknats. 
Totalentreprenören, ElTel, arbetar nu med 
detaljprojekteringen och övriga förberedelser 
inför 1:a spadtaget som planeras tas i 
september. Den 14 augusti träffade ElTel ca 
120 medlemmar på ett informationsmöte på 
Vinslövs Bygdegård. De berättade bl.a. om 
hur grävningen är planerad, material m.m.  
Innan grävningen kan starta måste markavtal 
skrivas. ElTel kommer att kontakta samtliga 
fastighetsägare för planering om var på 
respektive tomt kabeln skall läggas. Inför 
deras besök får varje fastighetsägare en 
checklista över det som är viktigt att ta reda på 
före detta möte, var olika ledningar ligger osv. 
Efter besöket kommer ElTel att skicka ut ett 
markavtal. Det är mycket viktigt att detta avtal 
skrivs under och skickas tillbaka så snart som 
möjligt eftersom grävning inte kan starta förrän 
avtalet är klart. Följ senaste nytt på hemsidan: 
www.norrastro.se/fiber. 
 

Norra Strö Fiber ek.för. 
fiber@norrastro,se, tfn. 740 04 (Lena) 
 

Gåvor sökes! 
Den 8 december är det dags för den årliga 
julfesten. Överskottet från lotterier och 
försäljning skänks varje år till Världens barn. 
Vi tar tacksamt emot gåvor till årets julfest 
från er alla. Hör av er till Karin 740 35 eller 
Lotta 741 02. 

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 
 

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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ANNONSER 
 

 

Efterlysning! 
 

Min 10-åriga 
dvärgschnauzer 
Zelma skulle behöva 
en dagmatte eller 
daghusse, under 
tiden jag är på jobbet, 
gäller måndag-
fredag. 
Hör av dig om detta 
verkar intressant!  
 
Mvh Cecilia Lind, Strövägen 10-2 i Övarp  
Tfn 044-10 16 19 eller 070-3058578. 

 
 

Gård sökes! 
 

Mina vänner, Anette och Peter, bor idag 
någon mil norrut men vill gärna flytta hit. 
Därför söker de nu en liten gård eller ett torp, 
även renoveringsobjekt, helst med minst 2 ha 
mark. Inte för nära någon stor och/eller tungt 
trafikerad väg. Pris max 1 Mkr. Även 
hyresobjekt är av intresse. 
Kontakt: Anette och Peter direkt, tfn 070-460 
39 41 eller mig på tfn 740 04 /Lena i Övarp 

 
 

 
 

Lantlollornas program 
hösten 2013 

 

 
 

Upptakt Tisdag 3/9 kl 19.00  
N Strö Hembygdsgård  
 

Kurdiska Bahar Mirkha med rötter från både Irak 
och Iran gästar oss och berättar om sin bakgrund 
och hur hon upplevde det att komma till Sverige 
på 90-talet. 
Sedan blir det lite nya smakupplevelser när vi går 
igenom höstens program och löser 
medlemsavgiften! 

 

Fitnesskväll Måndag 30/9 kl 19.00  
Samåkning från kyrkan i N Strö kl 18.30 
 

Vi åker till Knislinge Fitness Center där Emil 
Svensson visar oss hur vi kan bygga upp oss med 
hjälp av styrketräning! 
Ta med träningskläder och vattenflaska. Det bjuds 
på välförtjänt frukt efter passet. 
Anmäl er senast den 25/9 till Helen Hosshage-
Persson, tel 0734-220 374 eller Inger Wihlborg-
Rannek, tel 044-741 39. 
 
Besök på surdegsbrödbageri  
Onsdag 23/10 kl 18.30  
Samåkning från kyrkan i N Strö kl 18.00 
 

Till Gärds Köpinge styr vi kosan och besöker 
Margaretelunds surdegsbageri, Köpingevägen 
418. Där visar Heikki Bagare oss surdegsbrödets 
hemligheter! Matig baguette och fika äter vi till 
självkostnadspris. Anmälan till Karin Svensén, tel 
044-740 35 eller Kerstin Nylander, 044-741 40 
senast 16/10. 
 

Kyrklig Modevisning Torsdag 7/11  
Heliga Trefaldighets Kyrka kl 19.00 
Samåkning från kyrkan i N Strö kl 17.20 
 

Missa inte detta tillfälle att vara med om en 
modevisning i Heliga Trefaldighets kyrka, där det 
kommer att visas mode från Kristianstads butiker. 
Biljetter köper var och en i förväg i någon av 
Handelsföreningens butiker i Kristianstad. Vi 
samlas utanför kyrkan för att få platser 
tillsammans.  
Efteråt går vi och äter på någon av stadens 
restauranger om intresse finns, då bokar vi bord i 
förväg. Mer info på upptaktskvällen! 
Anmälan senast 1/11 till Inger Sundström, tel 044-
700 80. 
 
Allsång i juletid Torsdag 21/11  
kl 19.00 N Strö Hembygdsgård 
 

Inför julens alla högtider sjunger vi upp oss 
tillsammans med Malin Fredriksson, därefter 
bjuds på lussefika. Vi lovar att kvällen bjuder på 
både skratt, högtidlig stämning och kanske en och 
annan överraskning! Anmälan till Ann Lavesson, 
tel 044-740 03 eller Ingrid Jonsson, tel 0705-795 
309 senast 14/11. 
 

Välkomna önskar vi i vårt glada gäng! 
 

Helen, Kerstin, Ingrid, Åsa, Inger, Karin, 
Ann, Stina, Inger, Karin Maria 

 
 

ANNONSER & TEXTER 
Presstopp för nästa nummer av Ströbladet är  

2013-11-07 
 

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:- 
 


