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En fullspäckad vår

Vinternummer

Valborg
på Valleberg

Ja, det blev ju vinter även i år, men redan nu
börjar det ljusna morgon och kväll och
fåglarna kvittrar. Februari är statistiskt sett
årets kallaste månad, vi får se om 2014
ändrar statistiken. Detta Ströblad är späckat
med annonser och aktiviteter som räcker
ända fram till sommaren. Under våren
hoppas vi kunna inviga både fibernät och
förskola. Även andra har fått upp ögonen för
det som händer i vår by. Kommunen och
”Centrum för publikt entreprenörskap”
kommer att bjuda in till ett möte den 20 maj
om ”Inspiration kring olika finansieringsmöjligheter”. Norra Strö Utveckling ek för har
fått en förfrågan om att medverka.

Väl mött i vår!
Annelie Christensen, Agneta Warnhag,
& Anders Nylander

Glöm inte!
Skolhusföreningens
årsstämma 2014
Välkomna till Norra Strö skola torsdagen
den 13:e februari kl. 19.00

Vi samlas traditionsenligt för att välkomna
våren på Valborgsmässoaftons kväll, 30/4.
Program för kvällen:
19.30 Fackeltåg från Strö skola
Skolhusföreningen tillhandahåller
facklor
20.00 Bålet tänds
Försäljning av korv, kaffe m.m
20.15 Allsång
Hjärtligt välkomna! Arr: Skolhusföreningen

Tack!
Välkomna! Skolhusföreningen

ANNONSER & TEXTER
Presstopp för nästa nummer av Ströbladet är
2014-05-19
Både artiklar, texter, föreningsnytt och annonser är välkomna
bidrag. Sponsra gärna Ströbladet ekonomiskt.

Bygden egen hemsida

Vi tackar alla som trots regn och rusk bidrog
till julstämningen i Norra Strö och kom till vår
julfest. Ett extra stort tack till alla som stickat
och bakat och skänkt saker till lotteri och
försäljning. Detta resulterade i att vi kan
skänka 3.000 kr till Världens Barn!
Hälsningar Skolhusföreningen

www.norrastro.se

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 2014. 100 kr för vuxen, 50 kr för barn BG 777-6545

2014

Föreningsnytt

Välbesökt fibermöte

På kvällen den 22 januari fylldes Vinslövs
Bygdegård med uppskattningsvis 150
medlemmar. Det var ett mycket välbesökt
informationsmöte tillsammans med vår
kommunikationsleverantör,
C4 Energi
Stadsnät och ITUX AB som representerade
de olika tjänsteleverantörerna. Även ElTel
bidrog med information. Av C4 och ITUX fick
medlemmarna information bl.a. om hur deras
portal är uppbyggd och hur man beställer
Internet, TV och telefoni, vilken hastighet som
passar till vilket behov m.m. ElTel bidrog med
förslag på hur man kan bygga upp
fastighetsnätet i hemmet. Ni som inte kunde
närvara på mötet, eller har kommit på fler
frågor om tjänsteutbudet, kan vända er till
föreningen. Det finns möjlighet att ordna
ytterligare informationsmöte. Har du tekniska
frågor om din egen anslutning, bör du
kontakta ElTel via e-post: Norra-StroFTTH@eltelnetworks.se
eller
ringa
044-18 48 20. Vi vill ännu en gång påminna
om att om du är intresserad av att ansluta
dig, men inte har anmält det: lämna en
skriftlig medlems-ansökan (blankett finns på
hemsidan). För en eventuell etapp 2 i
projektet behöver vi veta inom vilket/vilka
områden det kan vara aktuellt med
utbyggnad.
Mer
info
på
www.norrastro.se/fiber.html

KALENDARIUM
Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och felaktigheter.
Februari
Zumba
sö 9 feb
i Strö skola kl 10 - 11
Stickcafé
ti 11 feb
i Strö skola kl 19-21, se annons
Kören Alegria övar i Färlövs
on 12 feb
Församlingshem kl 18.15
Skolhusföreningen
to 13 feb
årsstämma i Strö skola
kl 19, se annons
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
fr 14 feb
kl 15.45-16.15
Zumba
sö 16 feb
i Strö skola kl 10 - 11
Kören Alegria övar i Färlövs
on 19 feb
Församlingshem kl 18.15
Luffarslöjd
on 19 feb
hos Ann Lavesson kl 19
Hembygdföreningen
fr 21 feb
Sportlovsaktivitet, se annons
Zumba
sö 23 feb
i Strö skola kl 10 - 11
Taizégudstjänst
sö 23 feb
i Strö kyrka kl 19
Kören Alegria övar i Färlövs
on 26 feb
Församlingshem kl 18.15
Lantlollor
on 26 feb
samling Strö kyrka kl 18.30
se annons
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
fr 28 feb
kl 15.45-16.15

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

Fixardag

Mars
sö 2 mar
sö 2 mar
ti 4 mar
on 5 mar
on 5 mar
sö 9 mar
sö 9 mar

on 12 mar
fr 14 mar
sö 16 mar
on 19 mar
on 19 mar
sö 23 mar

Lördagen den 26 april
kl. 10.00, Strö Skola
Medtag fikakorg, hacka och räfsa

sö 23 mar

Hjärtligt välkomna! Arr: Skolhusföreningen

on 26 mar

Bygden egen hemsida

www.norrastro.se

ti 25 mar

Gudstjänst
i Norra Strö kyrka kl 9.30
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Stickcafé
i Strö skola kl 19-21, se annons
Kören Alegria övar i Färlövs
Församlingshem kl 18.15
Luffarslöjd
hos Ann Lavesson kl 19
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Hembygdföreningen
Matts Martinsson berättar om sin tid som
utlandspräst i Hembygdsgården kl 14.
Entre och fika 50 kr
Kören Alegria övar i Färlövs
Församlingshem kl 18.15
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.45-16.15
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Kören Alegria övar i Färlövs
Församlingshem kl 18.15
Luffarslöjd
hos Ann Lavesson kl 19
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Hembygdsföreningen
Årsmöte i Hembygdsgården kl 14
Stickcafé
i Strö skola kl 19-21, se annons
Kören Alegria övar i Färlövs
Församlingshem kl 18.15
info@norrastro.se

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

fr 28 mar
sö 30 mar
sö 30 mar
April
on 2 apr
on 2 apr
sö 6 apr
sö 6 apr
on 9 apr
fr 11 apr
sö 13 apr
ti 15 apr
on 16 apr
on 16 apr
fr 18 apr
on 23 apr
fr 25 apr
lö 26 apr
sö 27 apr
sö 27 apr
on 30 apr
on 30 apr

Maj
sö 4 maj
on 7 maj
fr 9 maj
sö 11 maj
sö 11 maj

on 14 maj
sö 18 maj
sö 18 maj

on 21 maj
fr 23 maj
sö 25 maj

Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.45-16.15
Taizégudstjänst
i Strö kyrka kl 19
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Kören Alegria övar i Färlövs
Församlingshem kl 18.15
Luffarslöjd
hos Ann Lavesson kl 19
Mässa
i Strö kyrka kl 9.30
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Kören Alegria övar i Färlövs
Församlingshem kl 18.15
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.45-16.15
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Stickcafé
i Strö skola kl 19-21, se annons
Kören Alegria övar i Färlövs
Församlingshem kl 18.15
Luffarslöjd
hos Ann Lavesson kl 19
Korsandakt
i Strö kyrka kl 15
Kören Alegria övar i Färlövs
Församlingshem kl 18.15
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.45-16.15
Fixardag
vid Strö skola kl 10
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Taizégudstjänst
i Strö kyrka kl 19
Valborg
på Valleberg, se annons
Valborg
hos Gunvor och Roland Tillman
i Övarp kl 20
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Kören Alegria övar i Färlövs
Församlingshem kl 18.15
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.45-16.15
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Strödagen
i Hembygdsgården kl 13-16
se annons
Kören Alegria övar i Färlövs
Församlingshem kl 18.15
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Växtcafé
vid Strö skola kl 14-16.30
se annons
Kören Alegria övar i Färlövs
Församlingshem kl 18.15
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.45-16.15
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
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on 28 maj
to 29 maj

Kören Alegria övar i Färlövs
Församlingshem kl 18.15
Hembygdsföreningen
Gökotta kl 9.
Plats meddelas senare

Föreningsnytt

Det rullar vidare
Husbygget rullar fortfarande enligt plan.
Yttertaket är på plats och det är rördragningen för elen också. Nästa steg är fönster
och dörrar, vvs-installation, målning av
innerväggar och golvläggning. Följ gärna
arbetet
genom
vår
bilddagbok
på
www.norrastro.se under rubriken ”Norra Strö
Utveckling ek.för.”. Föreningsstämma blir i
april. Vi skickar ut kallelse till föreningens
medlemmar via e-mail.
Är du intresserad av att bli medlem i
föreningen? Medlemsansökan finns på
hemsidan under ”Dokument”. Eller hör av dig
till Ulla Jönsson på ovarpsulla@live.se.
Ha en skön vårvinter! Önskar
Styrelsen i N Strö Utveckling ek.för.
PS. Invigningen av förskolan blir någon gång
i maj! För mer information – håll ögonen
öppna på hemsidan.

Trygga, glada och kreativa är barn som
utvecklas och lär! Är ni intresserade av
förskole- & fritidshemsplats är ni välkomna att
höra av er till Norra Strö fritidshem och
förskola. Telefon: 044-740 55.
E-post: norrastro.fritidshem@telia.com

Stickcafé
Vi träffas i Strö skola tisdagar kl. 19.00-21.00
den 11 februari, 4 mars, 25 mars och 15 april.
Vi bjuder på kaffe och te – ta med doppa.
Kontakt: Lena Westerlundh 740 04 eller
Agneta Warnhag 741 72.
Hjärtligt välkomna! Arr: Skolhusföreningen
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alltid aktuell information, var med och utveckla den, skicka in idéer och förslag på material!

Strödagen

Välkommen till min
keramikverkstad

Söndagen den 11 maj, kl. 13.00-16.00
I Hembygdsgården i Övarp

Långfredag: 10-18 Påskafton: 10-13
Påskdagen: 10-18 Annandag påsk: 10-18
Övriga dagar: öppet då jag
är hemma, ring gärna innan
Karolina Holmgren
Granbacka Keramik
Tel 0721-823993
www.granbackakeramik.n.nu

Hantverkare och konstnärer från Norra Strö
med omnejd visar och säljer sina alster
denna dag. Kom och se! Njut också av kaffe,
kaka, grillad korv och andra smakupplevelser
som finns till försäljning. Kanske vinner du på
lotteriet. Våra fasta utställningar är öppna!
Hjärtligt välkomna! N Strö Hembygdsförening
Hantverkare/konstnär

Växtcafé
Söndagen den 18 maj
kl. 14-16.30, Strö skola.
Du skänker dina övertaliga växter och/eller
köper nya. Allt överskott går till skolhusföreningen. Passa på att köpa en fika.
Det serveras bara hembakat.
Hjärtligt välkomna! Arr: Skolhusföreningen

Inbjudan
Sitter du hemma på kammaren och skapar?
Ta chansen att visa dina alster!
Hur? Ställ ut/sälj på Strödagen
När? Söndagen den 11 maj kl. 13.00-16.00
Var? Hembygdsgården i Övarp
Pris? 50 kr/utställare + en vinst till lotteriet
Anmälan! Till Ann Lavesson 740 03 eller
Karolina Holmgren 0721-82 39 93.

Lantlollorna
Vi har vår uppstartsträff för våren onsdagen
den 26 februari. Vi träffas vid Strö kyrka kl.
18.30, där det blir visning av takmålningarna
och antependiet. Därefter blir det lite fika och
lantlolleprat i skolan. Resten av terminens
program kommer snart på vår hemsida.
Hjärtligt välkomna! Arr: Lantlollorna

”Först till kvarn”. Ordnar du själv bord och ev.
tält finns det massor med plats utomhus.
Hjärtligt välkomna! N Strö Hembygdsförening

Sportlovsaktivitet
Fredagen den 21 februari, kl 14.00,
Hembygdsgården
Upptäcktsresande Magnus Mårtensson
berättar och visar bilder på djur han mött i
Brasilien. Entré och enkel fika 50 kr.
Alla åldrar välkomna!
Arr: N Strö Hembygdsförening

Bygden egen hemsida

Tillfälligt boende!
Nordanå gård har ytterligare 2 hus för
uthyrning. Husen är 20 kvm stora, möblerade
och utrustade med pentry, dusch, toalett, tv,
internet mm. För mer information se vår
hemsida www.nordanågård.se
eller ring 044-71306 eller
0736-818400.
Hjärtligt välkomna!
Nordanågård, Bo Nilsson
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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alltid aktuell information, var med och utveckla den, skicka in idéer och förslag på material!

