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Äntligen höst!
Så var då hösten här med minskande sol och
värme, men värmen vi alla kände när den
nya Förskolan invigdes 27 augusti kommer
vara länge, länge, länge! Det får nog räknas
som den största händelsen för bygdens
utveckling på decennier. Den ger många
arbetstillfällen och många barn med
knytningar till Norra Strö, härligt!
Den gamla skolan är nu också åter möjlig att
boka för allehanda aktiviteter så nu ska vi
bara vårda och fortsätta utveckla det vi har
och det nya vi fått. Ett enkelt sätt att göra det
på är att delta i några av de aktiviteter som
står i detta Ströblad, tillsammans bygger vi
vänskap, tolerans och utveckling.
Trevlig höst önskar vi i ströbladsredaktionen!

Annelie Christensen, Agneta Warnhag,
& Anders Nylander

Invigning av förskolan
Så var det då dags, den 27 augusti var det
invigning av förskolan och huset som NSU
byggt. Strålande sol och mycket folk från
både stad och land hade mött upp för att
delta i firandet. Tillsammans med barnen
klippte Landsbygdsdirektören bandet.

Clownen förgyllde tillställningen och glassen
med de nybakade rånen gav mersmak och
öronen fick också sitt när Fabian Tillman och
Ivan Nylander bjöd på lite musik därtill.
Över huvud taget kan man säga att väldigt
många, nästan alla, i vår byggd har hjälpt till
för att möjliggöra detta milstens projekt. Det
är också glädjande att det genom detta blivit
en förskola med extra höga kvalitéer, i
förskoleverksamheten, i parkettgolven, i
byggnationen, i utemiljön i funktion och
arkitektur. Låt oss gratulera varandra och
tacka för att Kristianstads kommun supportar
att vi vill driva förskoleverksamhet här ute.

Pub 24 oktober!
Med liveband Välkomna kl 19
Skolhusföreningen hälsar medlemmar, bybor,
unga & gamla välkomna till pubkväll i skolan.
Anmäl er gärna till info@norrastro.se eller
070-5936377 PS Vill ni hjälpa till så hör av er!
Skolhusföreningen
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Nu är skolan åter tillgänglig att hyra! Kontakta Ann Lavesson, som har hand om bokningarna och nyckel, tel 74003, 072-2490148

2014

KALENDARIUM
Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och felaktigheter.
September
on 3 sep

sö 7 sep
sö 7 sep
fr 12 sep
sö 14 sep
ti 16 sep
on 17 sep
on 17 sep
sö 21 sep
sö 21 sep

on 24 sep
fr 26 sep
sö 28 sep
sö 28 sep
Oktober
on 1 okt
on 1 okt
sö 5 okt
sö 5 okt

ti 7 okt
on 8 okt
fr 10 okt
sö 12 okt
sö 12 okt
ti 14 okt

Lantlollorna höstupptakt i Strö
Skola kl 18.30 med föredrag av
Niklas Larsson om kungligheter i nutid
Gudstjänst i Strö Kyrka
kl 9.30
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 16.00-16.30
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Stickcafé
i Strö skola kl 19-21, se annons
Luffarslöjd
hos Ann Lavesson kl 19
Kören Alegria rep
Önnestads församlingshem kl 19
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Hembygdsföreningen Kristina Backe
tolkar Evert Taube. Hembygdsgården
kl 14 Inträde 100 kr inkl fika
Kören Alegria rep
Önnestads församlingshem kl 19
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 16.00-16.30
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Taizémässa i Strö Kyrka
kl 19
Luffarslöjd
hos Ann Lavesson kl 19
Kören Alegria rep
Önnestads församlingshem kl 19
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Familjegudstjänst i Strö Kyrka
kl 16. Utdelning av barnbiblar
till femåringar
Lantlollorna besöker Vävstolsmuseet i Glimåkra kl 18.30
Kören Alegria rep
Önnestads församlingshem kl 19
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 16.00-16.30
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Skördegudstjänst i Strö Kyrka
kl 16
Stickcafé
i Strö skola kl 19-21, se annons
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on 15 okt
on 15 okt
lö 18 okt

sö 19 okt
on 22 okt
on 22 okt
fr 24 okt
sö 26 okt
sö 26 okt
on 29 okt
on 29 okt
fr 31 okt
November
sö 2 nov
sö 2 nov
ti 4 nov
on 5 nov
to 6 nov

fr 7 nov
sö 9 nov
sö 9 nov
on 12 nov
on 12 nov
sö 16 nov
on 19 nov
fr 21 nov
lö 22 nov
sö 23 nov

Luffarslöjd
hos Ann Lavesson kl 19
Kören Alegria rep
Önnestads församlingshem kl 19
Hembygdsföreningen Bertil Nilsson
berättar om sitt liv som journalist.
Hembygdsgården
kl 14 Inträde 80 kr inkl fika
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Norra Strö Fritids
Årsstämma kl 19, se annons
Kören Alegria rep
Önnestads församlingshem kl 19
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 16.00-16.30
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Taizégudstjänst i Strö Kyrka
kl 19
Luffarslöjd
hos Ann Lavesson kl 19
Kören Alegria rep
Önnestads församlingshem kl 19
Musikandakt i Strö Kyrka
kl 15
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Minnesgudstjänst i Strö Kyrka
kl 18
Stickcafé
i Strö skola kl 19-21, se annons
Kören Alegria rep
Önnestads församlingshem kl 19
Lantlollorna besöker Arnolds
Kannibalmuseum och Thairestaurangen i Önneköp kl 18.45
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 16.00-16.30
Mässa i Strö Kyrka
kl 9.30
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Luffarslöjd
hos Ann Lavesson kl 19
Kören Alegria rep
Önnestads församlingshem kl 19
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Kören Alegria rep
Önnestads församlingshem kl 19
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 16.00-16.30
FIXARDAG i Strö Skola
kl 9.30 Alla är välkomna att hjälpa till
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
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sö 23 nov
ti 25 nov
on 26 nov
on 26 nov
sö 30 nov
sö 30 nov
December
on 3 dec
ti 2 dec
fr 5 dec
sö 7 dec
sö 7 dec

on 10 dec

Taizémässa i Strö Kyrka
kl 19
Stickcafé
i Strö skola kl 19-21, se annons
Luffarslöjd
hos Ann Lavesson kl 19
Kören Alegria rep
Önnestads församlingshem kl 19
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Gudstjänst i Strö Kyrka
kl 14
Kören Alegria rep
Önnestads församlingshem kl 19
Lantlollorna får guidad rundtur i
Rådhus Skåne kl 19
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 16.00-16.30
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Julfest i Strö skola
mer information i nästa nummer
av Ströbladet
Kören Alegria rep
Önnestads församlingshem kl 19

Bandyturnering

För andra året i rad anordnades det en
lyckad innebandyturnering i Norra Strö.
Söndagen den 10 augusti gjorde 10 lag upp
om den stora äran att bli Norra Strös bästa
bandylag. "Jönssons Pågar" tog hem vinsten
i år.
Glada deltagare och entusiastisk publik
bidrog till en härlig stämning som rådde
under hela dagen.
Nästa år kommer turneringen kanske spelas
på en ny spelplan. Arbetet med att anlägga
denna har inletts av arrangörerna av
turneringen
dvs
ungdomssektionen
i
Norra Strö Skolhusförening.
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Föreningsnytt

Fiberföreningen
Nätet i drift
Nu är samtliga 225 anslutningar installerade.
Under sommaren har många medlemmar
beställt och kopplat in en eller flera av
tjänsterna telefon, TV eller bredband från
någon av tjänsteleverantörerna C4 Energi
erbjuder. En del har haft lite problem med att
beställa tjänster till korrekt adress men nu
verkar det mesta fungera.

Fler anslutningar
Inom det beviljade projektstödet har
föreningen ekonomisk möjlighet ansluta fler
fastigheter och därför kommer ytterligare ett
30-tal anslutningar att färdigställas under
hösten. Det arbetet startar augusti-september
och beräknas vara klart månadsskiftet
november-december. Tiden för ansökan om
projektstöd löper ut i början av nästa år så
detta kommer att vara föreningens sista
etapp.
Styrelsen önskar alla en härlig höst!
Norra Strö Fiber ek.för.
fiber@norrastro,se, tfn. 740 04 (Lena)

Stilstudie i Boul!

Även 2014 års boule stimulerade till vighet
och lekfullhet. Allt under ledning av damen på
bilden, Stina 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

www.norrastro.se

info@norrastro.se

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

Föreningsnytt

Annonser

Gåvor till julfesten!

Platsannons!

Den 7 december är det dags för den årliga
julfesten. Överskottet från lotteri och försäljning skänks varje år till Världens Barn.
Vi tar tacksamt emot gåvor
till vårt lotteri och kakor till
serveringen. Hör av er till
Karin 740 35 eller
Lotta 741 02.
Skolhusföreningen

Stickcafé
Ett hösttecken är att vårt trevliga Stickcafé
startar igen. Vi träffas i Strö skola tisdagar
kl 19.00 – 16 september, 14 oktober,
4 november och
25 november. Vi
bjuder på kaffe/te.
Medtag gärna
doppa. Varmt
välkomna till en
stunds trevligt
prat och (kanske)
lite handarbete.
Kontakt: Lena 740 04
Arr: Skolhusföreningen

Fastighetsvärd/Hustomte
För att allt ska fungera bra och alla verksamheter
trivas
är
N Strö Utveckling,
Fritidshemmet
och
Skolhusföreningen
gemensamt i behov av någon som kan lägga
några timmar i månaden på drift, lättare
underhåll och allmänna uppgifter i såväl
gamla som nya huset.
Vi har inte tänkt färdigt än, varken vad gäller
tjänsten, placeringen, sysselsättningsgrad
eller exakta arbetsuppgifter. Men tycker du
att detta låter intressant är du välkommen att
höra av dig till någon av oss Conny Wiktor
010 20 91 172 , Ulla Jönsson 070 771 02 42
eller Kerstin Hallenborg 0705 93 63 77.
Välkommen med din intresseanmälan.
Styrelsen Norra Strö Utveckling ekf.

NSU & Förskolan!
Förskolan är färdig och vi tackar alla som ställt
upp, bidragit och engagerat sig för att bygget
skulle bli klart i tid.
Ett stort välkommen till verksamheten,
Styrelsen Norra Strö Utveckling ekf.

Årsstämma!

ANNONSER & TEXTER

Alla medlemmar i Fritidshemmet Norra
Strö ekonomiska förening hälsas
välkomna till årsstämma onsdagen den
22 oktober kl. 19.00. Vi kommer att
föreslå en stadgeändring från ett
föräldrakooperativ till ett personal- och
föräldrakooperativ.

Presstopp för nästa nummer av Ströbladet är
2014-11-14
Både artiklar, texter, föreningsnytt och annonser är välkomna
bidrag. Sponsra gärna Ströbladet ekonomiskt.

Styrelsen Norra Strö Fritids ekf

Zumbatajm!
Med start den 31 augusti kl.10.0011.00 fortsätter populära Zumban i
Strö skola.
Därefter varje söndag samma tid.
Samma professionella ledare.
Anmälan till Kerstin Hallenborg
044-741 01, 0705-93 63 77
eller på info@norrastro.se
Arr: Skolhusföreningen
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