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Äntligen vinter!
Man trodde nästan inte att den skulle komma,
vintern, efter som hösten varit så varm och
betorna och rapsen frodas ännu. Till USA
kom den plötsligt med två meter snö på ett
dygn, undrar om vi någonsin behöver uppleva något liknande? Behöver man vara
beredd på förändring?
Ibland talar man om behovet av ett resilient
samhälle. Inom ekologin är resiliens ett mått
på den hastighet som ett ekosystem återgår
till sitt tidigare tillstånd efter att ha utsatts för
en störning. Men begreppet används även i
sociala och organisatoriska sammanhang. En
bygd som vår som tar egna initiativ, sjunger i
kör, bygger hus osv har bra förutsättningar,
men de kan bli ändå bättre, välkomna till
skolan 10:e januari, så samtalar vi mer!

Vinternummer

Julfest i Norra Strö
Välkommen till årets julfestligheter
i Norra Strö skola söndagen den
7 december kl. 15.00-17.00

Trevlig höst önskar vi i ströbladsredaktionen!

Annelie Christensen, Agneta Warnhag,
& Anders Nylander

Julutställning med
pepparkakshus

Tindrande julfest & julmarknad i skolan och
utanför med värmande brasor. Julmys med
het glögg och kaffe med hembakat.
Luciatåg, besök av tomten, dans kring granen
och julsånger.
Passa på att köpa årets stickade julklapp,
vackra julgrupper, julbak, årets julgran och
lotteri. Entré 40 kr för vuxna
Överskottet från julfesten går till Världens
Barn.
Hjärtligt välkomna
Skolhusföreningen

Gåvor till julfesten!
Norra Strö fritidshem och förskola hälsar alla
välkomna till vår lilla julutställning. Barnen
kommer att visa upp sina pepparkakshus
samt övrigt julpyssel. Vi bjuder på glögg och
pepparkakor.
Tid: 16/12 & 17/12 kl. 16-18
Plats: Norra Strö gamla skola

Bygden egen hemsida

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, senast 6/12
till vårt lotteri och kakor till
serveringen. Hör av er till
Lotta 741 02.
Skolhusföreningen

www.norrastro.se

info@norrastro.se

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

När första ljuset brinner står julens dörr på glänt, och alla är så glada att fira advent. När andra ljuset brinner vi julklappana syr och vi bakar kakor och har ett fasligt styr.

2014

KALENDARIUM
Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och felaktigheter.
November
sö 23 nov
sö 23 nov
ti 25 nov
on 26 nov
sö 30 nov
sö 30 nov
December
ti 2 dec
on 3 dec
fr 5 dec
sö 7 dec
sö 7 dec
on 10 dec
on 10 dec
to 11 dec
sö 14 dec
sö 14 dec
ti 16 dec

on 17 dec
on 17 dec
fr 19 dec
sö 21 dec
on 24 dec
fr 26 dec
on 31 dec
Januari
ti 6 jan

Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Taizémässa i Strö Kyrka
kl 19
Stickcafé
i Strö skola kl 19-21, se annons
Luffarslöjd
hos Ann Lavesson kl 19
Zumba
i Strö skola kl 17-18
Gudstjänst i Strö Kyrka kl 14
kören Alegria medverkar
Lantlollorna får guidad rundtur i
Rådhus Skåne kl 19
Kören Alegria övar i
Önnestads församlingshem kl 19-21
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 16.00-16.30
Julfest i Strö skola kl 15
se annons
Ton och dikt i Advent
i Strö kyrka kl 18
Luffarslöjd
hos Ann Lavesson kl 19
Kören Alegria övar i
Önnestads församlingshem kl 19-21
Araslövs SPF
Musik & Luciafirande i Norra Strö kl 14
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Jazz och visor i Juletid
i Strö kyrka kl 18 se annons
Fritids pepparkaksutställning
i Strö skola kl 16-18
se annons
Fritids pepparkaksutställning
i Strö skola kl 16-18
Kören Alegria övar i
Önnestads församlingshem kl 19-21
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 16.00-16.30
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Julbön i Strö kyrka kl 16.30
kören Alegria medverka
Musikgudstjänst
i Strö kyrka kl 14
Nyårsbön
i Strö kyrka kl 16.30
Mässa i Strö kyrka kl 11
kören Alegria medverkar
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sö 11 jan
on 14 jan
fr 16 jan
sö 18 jan
sö 18 jan
on 21 jan
sö 25 jan
sö 25 jan
ti 27 jan
on 28 jan
fr 30 jan
Februari
sö 1 feb
on 4 feb
on 4 feb
sö 8 feb
sö 8 feb

on 11 feb
to 12 feb

fr 13 feb
sö 15 feb
ti 17 feb
on 18 feb
on 18 feb
sö 22 feb
sö 22 feb
on 25 feb
fr 27 feb

Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Kören Alegria övar i
Önnestads församlingshem kl 19-21
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 16.00-16.30
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Gudstjänst i Strö Kyrka kl 14
Kören Alegria övar i
Önnestads församlingshem kl 19-21
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Taizémässa
i Strö Kyrka kl 19
Stickcafé
i Strö skola kl 19-21, se annons
Kören Alegria övar i
Önnestads församlingshem kl 19-21
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 16.00-16.30
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Luffarslöjd
hos Ann Lavesson kl 19
Kören Alegria övar i
Önnestads församlingshem kl 19-21
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Familjegudstjänst
med utdelning av familjeänglar
i Strö kyrka kl 16
Kören Alegria övar i
Önnestads församlingshem kl 19-21
Skolhusföreningen
årsmöte i Strö skola kl 19
se annons
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 övar i
Önnestads församlingshem kl 19-21
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Taizémässa i Strö Kyrka kl 19
kören Alegria medverkar
Kören Alegria övar i
Önnestads församlingshem kl 19-21
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 16.00-16.30

Mars
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sö 1 mar
on 4 mar
on 4 mar
sö 8 mar
ti 10 mar
on 11 mar
fr 13 mar

Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Luffarslöjd
hos Ann Lavesson kl 19
Kören Alegria övar i
Önnestads församlingshem kl 19-21
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Stickcaféi Strö skola kl 19-21, se annons

Annonser

Kören Alegria övar i
Önnestads församlingshem kl 19-21
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 16.00-16.30

Föreningsnytt

Framtidskafé!
Den 10 januari kl.13.00-16.30 bjuder
Ströbladsredaktionen in till en förutsättningslös
inspirationsstund
kring
bygden och framtiden, alla är varmt
välkomna!.
~ Värmande soppa & kaffe mm
~ Tre små föredrag, bl.a. Axplock ur
23 år med Ströbladet.
~ Film & pyssel för barn och ungdom
~ Samtal om bygden och framtiden
Det är när människor möts och samtalar
som idéer bryts och planer skapas. Vi
vet att vi kan i vår bygd. Men vi behöver
vara flera av alla åldrar som oförtrutet
fortsätter arbetet, alla utifrån sina
förutsättningar. Låt oss ha trevligt en
stund och samtala om detta.
Föranmälan och information:
Annelie Christensen: 740 33
Agneta Warnhag: 741 72
Anders Nylander: 741 40, 0728 85 49 35
e-post se redaktionsrutan

Nu är skolan åter
tillgänglig att hyra!

Kontakta
Ann Lavesson,
som har hand om bokningarna och nyckel,
tel 740 03 eller 072-2490148

Bygden egen hemsida

Skolhusföreningens
årsstämma 2015!
Välkomna till Norra Strö skola torsdagen
den 12 februari kl. 19.00
Skolhusföreningens medlemmar kallas till
stämman. Norra Strös alla invånare inbjuds
också att delta på mötet. Information ges om
vad som är på gång. Efter sedvanliga
mötesförhandlingar bjuds på kaffe med fika.
Skolhusföreningen

Arr: Ströbladsredaktionen

Skolhusföreningen

Föreningsnytt

Stickcafé
I januari fortsätter vi med vårt trevliga
Stickcafé! Vi träffas i Strö skola tisdagar
kl 19.00 – 27/1, 17/2 och 10/3. 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

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

Föreningsnytt

Föreningsnytt

Norra Strö Utveckling

Fiberföreningen

Ekonomisk förening
Den nybyggda förskolan är färdigbyggd och
verksamheten är i full gång. Allt fungerar som
tänkt. Första året är en inkörningsperiod så
lite småjusteringar har gjorts och kommer att
behövas göras, men det hör till.
Ännu en gång ett stort tack alla som bidragit
till att förskolan blev till.
Vill även DU bli medlem? Mer eget kapital,
som du får utdelning på, skulle göra gott i
föreningen.
Har du frågor om N Strö Utveckling eller
förskolebygget? Gå in på byns hemsida
www.norrastro.se. Där finns den eminenta
bilddagboken, men också kontaktuppgifter till
styrelsen och lite allmän information.
Alla som har andra idéer om vad som skulle
kunna utvecklas i byn är varmt välkomna att
ta kontakt med oss i styrelsen. Föreningen är
öppen för att ta i tu med nya utmaningar.
Ha en skön höst och en God Jul!
Önskar Styrelsen i N Strö Utveckling

Zumbatajm!

Fiberläggning i mål.
I dagarna färdigställs den andra och sista
etappen av fibernätsutbyggnaden i bygden.
I och med det avslutas vårt projekt "Fiber till
byn". Totalt har det blivit 255 anslutningar till
225 medlemmar i två kommuner. Det har
också inneburit tre och ett halvt år med
undersökningar, planering, ansökningar,
medlemskontakter, upphandling, uppföljning,
problemlösning, redovisning etc. etc.

Driftsfasen börjar
När den andra etappen är klar, och
föreningen lämnat all redovisning m m till
Länsstyrelsen, går föreningens verksamhet
över i ett drift- och förvaltningsskede. Vår
uppgift blir då att se till att nätet och
utrustningen fungerar så att allt ideellt arbete
som lagts ner leder till att området fortsätter
att ligga i framkant när det gäller
landsbygdsutveckling och blir attraktivt för
boende och verksamheter.

Tack
Styrelsen vill tacka alla som på ett eller annat
sätt bidragit till projektets genomförande och
vi ser fram emot medlemmarnas fortsatta
engagemang så att allt kan fungera väl
framöver.
Vi önskar alla våra medlemmar en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År.
Styrelsen

Med start den 11 januari kl.10.00-11.00
fortsätter Zumban i Strö skola.
Därefter varje söndag samma tid.
Samma professionella ledare.

Norra Strö Fiber ek.för. www.norrastro.se/fiber.html

Anmälan till Kerstin Hallenborg
044-741 01, 0705-93 63 77

Tack!

eller på info@norrastro.se
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
Redaktörer:

Agneta Warnhag
tel 741 72
e-post: agneta.warnhag@gmail.com
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
2015-01-23
Både artiklar, texter, föreningsnytt och annonser är välkomna
bidrag. Sponsra gärna Ströbladet ekonomiskt.
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Norra Strö förskola vill framföra ett stort tack
för alla gåvor och lyckoönskningar vi fick i
samband med invigningen av vår förskola.
Ett stort tack för träd, blommor, leksaker och
böcker som allt har kommit till nytta och
skänker oss
glädje i vår
vardag.
Hälsningar
Barn &
personal
på Norra
Strö
förskola

www.norrastro.se

info@norrastro.se

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

