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Utställning med
pepparkakshus

Nej inte riktigt ännu, men advent och
julförberedelsetiden går alltid alldeles för fort
tycker vi i redaktionen. Så fast vi har det
varmaste året, så länge vi kunnat mäta, är
julen och vintern obevekligt på väg.

15/12 och 16/12, kl. 15.30-18.00

Vi har mycket att glädjas åt och många
aktiviteter att erbjuda varandra här i bygden,
men även en tråkig händelse, som ni kan läsa
om på sista sidan i detta blad.
Världen utanför bygden är i olag men låt oss
slå vakt om de värden och den gemenskap vi
har här, utan att för den skull isolera oss, vi är
trots allt även en del av det globala samhället.

Annelie Tillman, Agneta Warnhag,
& Anders Nylander

Norra Strö fritidshem välkomnar alla till vår
pepparkakshusutställning i Norra Strö gamla
skola. Vi bjuder på glögg och pepparkakor.

Julfest i Norra Strö

Välkomna! Norra Strö fritidshem

SPF Luciafest

6 december 15.00-17.00

Den 10 december, kl. 14.00

Välkommen till Norra Strös traditionella julfest
i Norra Strö skola. Det blir julmys med glögg
och kaffe och hembakat, luciatåg, besök av
tomten, lotteri och dans kring granen med
mera. Entré 40 kr för vuxna. Överskottet från
julfesten går till Världens Barn.

Luciafest samt musikunderhållning i Strö
skola med Börje Färm och Arne Castell.

Välkomna! Skolhusföreningen

Välkomna! Araslövs SPF
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sön 24 jan

KALENDARIUM
Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och felaktigheter.

sön 31 jan
sön 31 jan

November
sön 29 nov
sön 29 nov
sön 29 nov

December
tor 3 dec

fre 4 dec
sön 6 dec
sön 6 dec

tis 8 dec

tor 10 dec
sön 13 dec
tis 15 dec

Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Mässa
i Strö kyrka kl 14
Skolhusföreningen
Ljusstöpning i Strö Skola kl 14-18
se annons
Tillverkning julgrupper
i Strö skola kl 18 - 21
se annons
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Julfest
i Strö skola kl 15-17
se annons
Norra Strö Fritids
årsstämma i Strö skola kl 19
se annons
SPF Luciafest
i Strö skola kl 14 se annons
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Norra Strö Fritids
pepparkaksutställning i Strö skola
kl 15.30 - 18, se annons

ons 16 dec

Norra Strö Fritids
pepparkaksutställning i Strö skola
kl 15.30 - 18, se annons

fre 18 dec

Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Julbön
i Strö kyrka kl 16.30
Nyårsbön
i Strö kyrka kl 16.30

sön 20 dec
tor 24 dec
tor 31 dec
Januari
ons 6 jan
fre 8 jan
sön 10 jan
sön 17 jan
fre 22 jan
sön 24 jan

Julsångsgudstjänst
i Strö kyrka kl 16
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11

Bygdens egen hemsida

Februari
fre 5 feb
sön 7 feb
ons 10 feb
tor 11 feb

sön 14 feb
fre 19 feb
sön 21 feb
sön 21 feb
sön 28 feb
sön 28 feb
Mars
fre 4 mar
sön 6 mar

Familjegudstjänst
i Strö kyrka kl 14
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Taizémässa
i Strö kyrka kl 19
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Askonsdagsmässa
I Strö kyrka kl 19
Skolhusföreningen
årsmöte i Strö skola kl 19
se annons
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Familjegudstjänst
i Strö kyrka kl 14
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Taizégudstjänst
i Strö kyrka kl 19
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11

Vill ni hyra skolan?

Kontakta Joel Tillman, som är den som nu
har hand om bokningarna och nyckel.
Joel nås på tel 0702-052794
Skolhusföreningen
STRÖBLADSREDAKTIONEN
Lämna oss gärna material före presstopp 22/1
Ströbladet utges av Norra Strö skolhusförening
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 Tillman tel 740 33, e-post: annelie@christensen.nu
Anders Nylander tel 741 40, e-post: anders.nylander@nylan.se
(Ansv.utgiv)
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Insändare

Föreningsnytt

Jag går gärna en runda
eller två, med mina hundar i skogen runt Strö gård.
Allemansrätten är bland det finaste som finns men
den gäller under ansvar, speciellt för oss hundägare. Som hundägare har man strikt hundägaransvar. Det är inte ok att ha sin hund lös och
låta den springa vind för våg eller springa fram och
bita eller skrämma andra hundar, människor eller
djur. Om man nu ska ha sin hund lös måste man
ha inkallning och full kontroll på den alltid och inte
bara ibland. Om hunden nu inte gillar, joggare,
svarta hundar, bruna hundar eller cyklister så
innebär inte det att den har rätt att jaga dom, bara
för det.
Den som blir ofredad av en lös hund kan inte veta
vad den har för avsikter, det enda man vet säkert
är att ägaren inte har någon koll på sin hund och
det kan få förödande konsekvenser.
Till alla Er som har era hundar under kontroll, i eller
utan koppel, kan jag bara säga att det är så det ska
vara, resten måste ta sitt ansvar och skärpa till sig!
Min förhoppning är att de som inte har 100% koll
på sina hundar har dom i koppel så att andra kan
gå i skogen utan att gång på gång falla offer för
andras oaktsamhet.
Anneli på Gamlemölla

Föreningsnytt
Gymnastiksalen i Skolhuset
Fritidshemmet har fått krav från Kristianstads
Kommun på att väggarna i gymnastiksalen ska
repareras och underhållas. Det finns skador på
träpanel och väggputs som behöver lagas.
Därefter
behöver
väggarna
målas
och
ljudabsorbenterna rengöras. Arbetena behöver
vara klara senas under mars 2016.
Skolhusföreningen och fritidshemmet har bestämt
att hjälpas åt med renoveringen. Vi behöver hjälp
av några personer gissningsvis två lördagar under
senvintern. Hör av dig, du som vill göra en insats
för byn med detta till info@norraströ.se. Den höga
takhöjden ställer ju särskilda krav hur arbetet kan
genomföras.
Östen Warnhag, ordf Skolhusföreningen

Tillverkning av julgrupper
Den 3 december, kl. 18-21
Tillverkning av julgrupper i Strö Skola för
försäljning vid julfesten. Ta gärna med någon
kruka eller kärl. Blommor, mossa, dekor mm
finns. Alla är välkomna!

Hej på dig, ny eller gammal, Ströbo!
I din hand håller du något så unikt som en lokal
tidning. Ströbladet ges ut av Norra Strö Skolhusförening och är resultatet av ett stort ideellt arbete
från bybor som har insett vikten av lokalt
engagemang för att vår bygd skall bli attraktivt att
bo och verka i.
Flera föreningar, med Norra Strö Skolhusförening
som ”paraply”, står bakom innehållet i tidningen.
Ströbladet är bara ett exempel i raden av aktiviteter
och projekt som genom åren dragits igång i byn
och närområdet, där Skolhusföreningen ofta varit
med som aktör för att bl.a. kanalisera idéerna.
Lantlollorna, Fritidshemmet - numera även med
förskola, Norra Strö Fiber, Norra Strö Utveckling,
och nu senast Strö Backar IF. För att nämna
några. Därtill ett antal föreningar och organisationer som regelbundet har verksamhet för och
med oss som bor i Norra Strö och som ofta
annonseras i Ströbladet.
Skolhusföreningen äger och förvaltar Norra Strö
gamla byskola. Förutom att vara hemvist för
Fritidshemmet används lokalerna flitigt till många
olika aktiviteter. Det mesta underhållsarbetet utförs
av föreningens medlemmar, mest av ekonomiska
skäl, men även för att stärka sammanhållningen i
byn.
Skolhusföreningen bedriver också verksamhet i
egen regi. Både årliga arrangemang som
Valborgsfirande,
Midsommarfrukost,
Julfest,
pubkvällar och växtcafé. Men även veckovisa
aktiviteter
som
Zumba/styrketräning
och
Boulespel. Saknar DU någon aktivitet?
Det är unikt för en by av den här storleken att ha så
många olika aktiviteter, men det är också så att ju
längre från centralorten man bor, desto större är
ofta det ideella engagemanget.
Vi vill bli fler medlemmar i Skolhusföreningen.
Oavsett om du bara vill stödja det arbete som görs,
eller själv aktivera dig, på kort eller lång sikt, är det
viktigt att det också syns i medlemssiffrorna. Ett
ökat medlemstal bidrar direkt till att vi kan fortsätta
hålla hög kvalitet, både på Ströbladet och på våra
aktiviteter. Som medlem i Skolhusföreningen kan
du också hyra lokalerna i skolhuset till ett mycket
förmånligt pris.
Att vara medlem ett kalenderår kostar 150 kronor
för vuxna och 50 kronor för barn (upp till 18 år).
Medlemskap för hela familjen kostar 300 kronor.
Så här gör du för att bli medlem:
.
Betala in till bankgiro: 777-6545. Notera namn,
telefonnummer och e-postadress för personerna
inbetalningen berör.
Du kan också skicka epost till info@norrastro.se
och meddela namn, adress, telefonnummer och
epostadress samt att du/ni vill bli medlemm(ar).

Skolhusföreningen
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Annonser

Annonser

Årsstämma Fritids!

Skolhusföreningens
årsstämma 2016

Tisdag 8 december, kl. 19.00
Fritidshemmet Norra Strö ekonomisk förening
kallar till årsstämma i Norra Strö gamla skola.
Välkomna! Styrelsen

Lediga tjänster!
Två av våra duktiga medarbetare på Norra
Strö förskola går på föräldraledighet i början
av 2016. Vi söker nu två barnskötare eller
förskollärare som vill jobba hos oss under
deras ledighet. För mer information se på vår
hemsida www.strobarn.se Eller skicka ditt CV
till norrastro.forskola@telia.com

Den 11 februari, kl. 19.00
Skolhusföreningens medlemmar kallas till
stämman i Norra Strö skola. Alla andra som
bor och verkar i Norra Strö inbjuds också att
delta på mötet. Förutom stämman ges
Information om vad som är på gång. Efter
sedvanliga mötesförhandlingar bjuds på kaffe
och fika.
Skolhusföreningen

Trygghet i Norra Strö
Vi har tyvärr den senaste tiden upplevt ett
antal inbrott och stölder eller försök till stölder.
Och nu senast råkade ett par ut för väpnat rån
i sin bostad.
Skolhusföreningens styrelse känner att något
måste göras nu. Vi vill förstärka den goda
samverkan vi har i byn med något konkret. Vi
kommer inom kort att anordna och bjuda in till
ett informationsmöte om ”Grannsamverkan”
som görs i samarbete med Polisen,
Försäkringsbranschen
och
Stöldskyddsföreningen.

Norra Strö förskola

Zumba!
Söndag 10 januari, kl. 10.00
Vårterminen med den populära Zumban i Strö
skola startar söndagen den 10 januari
kl.10.00-11.00. Därefter varje söndag samma
tid. Vi fortsätter med samma professionella
ledare. Anmälan till Kerstin Hallenborg
044-741 01,
0705-93 63 77
eller
på
info@norrastro.se
Skolhusförening

Tegelpannor till salu!

Information kommer att finnas på hemsidan
och som anslag. Vi kommer också att skicka
ut e-post enligt den allmänna informationslistan för medlemmar.
Mer information , filmer, etc, finns också på:
http://samverkanmotbrott.se där du kan se
vad ett Kontaktombud ska göra.

Enkupiga tegelpannor, 1100 långa och 550
djupa. Pris. 3 kr/st. Kontakta Östen Warnhag
på telefon 044-74172.

OM du ser ett pågående brott, ring 112!
OM du vill lämna tips, bilnummer, sett något
etc så ring 114 14

Skolhusföreningen

Skolhusföreningens styrelse

Bygdens egen hemsida

www.norrastro.se

info@norrastro.se

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

