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Sommarvärme
fast hösten nalkas
Sommarvärmen dröjer sig kvar när vi på
redaktionen sitter och knåpar ihop höstnumret
av Ströbladet, kanske det är läge för en kall öl?
I höst arrangeras flera aktiviteter som ni
säkert känner igen – men även lite nytt.
Skolhusföreningen testar till exempel ett nytt
grepp och bjuder in till Oktoberfest den 8:e
oktober, ett jättebra tillfälle för alla att lära
känna varandra här i byn, välkomna då!
Vi önskar er alla en riktigt skön höst!?

Annelie Tillman, Agneta Warnhag,
& Anders Nylander

Oktoberfest !

Fixardag!

Lördag 8 oktober
kl. 19.00-01.00

Den 13 november kl. 10-14

I år spexar vi till det med oktoberfest istället för
pubafton! Det bjuds på charmtaktik &
sauerkraut med inspiration från Tyskland. Lite
live musik, umpa umpa !?
Kostnad för vuxna: 150 kr. Kostnad för barn
under 15 år: 0 kr. OBS! Ingen försäljning utan
ta med valfri dryck!
Skicka din intresseanmälan senast den 15/9
till malin.bjorkk@gmail.com så att vi kan
planera festen utefter det. Din anmälan blir
sedan automatiskt bindande den 25/9 men
fram tills dess kan du lämna återbud utan
förpliktelser.
Skolhusföreningen
Gör en insats för föreningen! Kom och hjälp
till med att fixa olika saker som behöver
göras på vårt gemensamma hus.
Skolhusföreningen
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sön 30 okt

KALENDARIUM
Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och felaktigheter.
September
fre 2 sep
sön 4 sep
lör 10 sep
sön 11 sep
sön 11 sep
tor 15 sep

fre 16 sep
sön 18 sep
ons 21 sep

sön 25 sep
sön 25 sep
fre 30 sep
Oktober
sön 2 okt
sön 2 okt
lör 8 okt
sön 9 okt
sön 9 okt
ons 12 okt
fre 14 okt
sön 16 okt
sön 23 okt
tor 27 okt

fre 28 okt

Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Hembygdsföreningen
Linberedning
vid Linbastan i Kålaberga kl 13-17
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Gudstjänst i Strö kyrka kl 16
Bibelutdelning till konfirmander
Lantlollorna upptaktsmöte med
föreläsning av Peter Åberg
i Strö skola kl 19
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Hembygdsföreningen
underhållning
av Alba Mars i Hembygdsgården kl
19. Entre 80 kr
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Taizegudtjänst
i Strö kyrka kl 19
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Familjegudstjänst
i Strö kyrka kl 16
Oktoberfest i Strö skola kl 19
se annons
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Skördegudstjänst
i Strö kyrka kl 16
Lantlollorna det giftfria badrumsskåpet i Strö skola kl 19
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Hembygdsföreningen föreläsning
av Lena Wierup i Hembygdsgården
kl 19. Entre 80 kr
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
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Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Taizegudtjänst
i Strö kyrka kl 19

sön 30 okt
November
sön 6 nov
sön 6 nov
fre 11 nov
sön 13 nov
sön 13 nov
mån 14 nov

fre 18 nov
lör 19 nov
sön 20 nov
sön 20 nov
fre 25 nov
sön 27 nov
sön 27 nov
December
sön 4 dec
tor 8 dec
fre 9 dec
sön 11 dec
sön 11 dec
sön 11 dec
sön 18 dec
fre 20 jan

Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Minnesgudstjänst
i Strö kyrka kl 18
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Fixardag vid Strö skola
kl 10-14 se annons
Lantlollorna föreläsning av
Ewa-Gun Westford
i Strö skola kl 19
Trubadurkväll
i Strö kyrka kl 18
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Ljusstöpning i Strö skola
kl 13-18 se annons
Taizemässa
i Strö kyrka kl 19
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Gudstjänst
i Strö kyrka kl 14
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Lantlollorna damhandboll i
Arenan, Kristianstad kl 18
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Gudstjänst
i Strö kyrka kl 14
Julfest i Strö skola kl 15
mer information i nästa nummer
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50

STRÖBLADSREDAKTIONEN
Lämna oss gärna material och annonser före
presstopp 4/11
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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Artikel

Föreningsnytt

Norra Strö, en
plats i världen
Man brukar tala om Megatrender, de som
påverkar oss alla, även oss i norra Strö. De tre
som det tals mest om just nu är:




Hållbarhet krisen
Globalt ömsesidigt beroende, men med
växande spänningar
Teknik som förändrar allt

Vi kan alla göra saker lite bättre, tanka
biodiesel, vet ni att man kan få tag i bra 50100% biodiesel nuförtiden, förutom biogas, el
och etanol.
Den globala ömsesidigheten är ofta till nytta
lokalt, vi har alla någon amerikansk, kinesisk
och indisk produkt där hemma, men måste
också då jobba för att motverka ojämlikhet,
fattigdom etc. och våga möta immigration och
urbanisering med positiva förtecken.
Teknik som internet, Facebook, mobiltelefoni,
datoriserade tröskor och fordon etc. har vi gott
om även i Norra Strö, på gott och på ont. Vi
måste våga välja "till vad och hur" vi ska
utveckla, välja och använda den nya tekniken.
Som hjälp för oss i Norra Strö i de valen kom
jag att tänka på tre gamla dikter som kanske
kan komma till någon nytta hos er läsare?
Livet måste levas framåt
men kan bara förstås bakåt.
Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855)

Söndagar kl. 10.00
Alla är välkomna att komma och prova på
Zumba i Strö skola. Vi kör varje söndag
kl.10.00-11.00. Vi fortsätter med samma
professionella ledare. Anmälan till Kerstin
Hallenborg 044-741 01, 0705-936377 eller
på info@norrastro.se. Välkomna!
Skolhusföreningen

Gåvor och kakor
till julfesten!
11 december kl. 15.00-17.00

Den 11 december är det
dags för den årliga julfesten med Lucia. Mer
information kommer i nästa nummer.
Men vi vill redan nu nämna att vi tacksamt tar
emot gåvor till vårt lotteri och även kakor till
serveringen. Hör av er till Karin 740 35.
Överskottet från lotteri och försäljning skänks
varje år till Världens Barn.
Skolhusföreningen

Om man vägrar se bakåt
och inte vågar se framåt
så måste man se upp.
Tage Danielsson (1928-1985)
Klicka på länken så får ni se en liten film i den
digitala utgåvan:
https://www.youtube.com/watch?v=FuZWNDF8D-M
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Kom och prova
på Zumba!

Lantlollorna
Lantlollorna är ett kvinnligt nätverk för alla
kvinnor som bor eller på annat sätt har
anknytning till Norra Strö med omnejd.
Nätverket har funnits i 25 år. Vi är ca 40
medlemmar som är indelade i 3 grupper. Varje
grupp anordnar program var tredje termin. Det
brukar bli 4-5 träffar per termin och
aktiviteterna skiftar mycket. I höst ska vi lyssna
på två föreläsningar, göra vår egen giftfria
salva och deodorant samt titta på
damhandboll i europaklass i Kristianstad.
Är du intresserad? Kom till vårt upptaktsmöte
den 15 september i Strö skola kl 19. Vi lyssnar
till Peter Åberg som berättar om hur han
övervann sviterna efter en olycka.
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Historia & Annons

Föreningsnytt

Finns Strö Data?

Lokal till gym sökes!

Historik
1994 bildades Strö Data av Conny Wiktor och
Kerstin Hallenborg i Norra Strö.
Vårt nybyggda uthus med gästrum blev i stället det
med kontor.
Verksamheten, som bestod i att leverera ITtjänster och produkter till företag, bedrevs
mestadels ute hos kund, och kunderna fanns runt
om i Skåne med tyngdpunkt kring Osby och
Trelleborg.
Tiden gick och företaget växte så sakteliga, och
utökades med flera medarbetare. Kort sagt vi
behövde större utrymme.
Gert-Inge Olofsson som driver Stugtema i Vinslöv
växte i samma veva ur sin butik. Alltså föll det sig
naturligt att höra om han hade plats i sitt nybygge.
Det hade han och Strö Data flyttade till Vinslöv i
mars 2005
En stor fin skylt sattes upp utanför den nya butiken
med kontorshotell på ovanvåningen och där har
det stått Strö Data ända till i våras. Man kan säja
att av alla företagsnamn som har passerat revy på
den skylten var Strö Data det som fanns där i
särklass längst.
Vad hände då i våras?
Helt plötsligt stod det Addera IT på skylten. Vad var
detta? Finns det något samband?
Om vi spolar tillbaka bandet till 2015 så hände det
sig att Strö Data gick ihop med ett företag från
Ängelholm som hette TNM. Strö Data/TNM kan
man inte heta så efter intern namntävling, och
godkännande av bolagsverket fick vi vårt nya namn
Addera IT i februari 2016.
Så, ja det är samma människor på kontoret i
Vinslöv, men nej Strö Data finns inte kvar.

Emil Svensson som driver gymkedjan
Hälsoforum och Energicenter tycker det hade
varit kul med ett gym på 100-200 kvm i byn
som en social mötesplats samtidigt som vi får
bra möjligheter till att träna. Detta är inte tänkt
att drivas som en lönsam verksamhet utan
mer som ett ”bya-gym” där vi hjälps åt. Emil
har en del utrustning och mycket kunskap/
kontakter – någon annan har kanske en tom
lokal vi kan hjälpas åt att fixa till?
Hör av er till halsoforum@icloud.com om ni
har några idéer eller vill engagera er på annat
sätt.
Mvh Emil Svensson
www.halsoforumnordic.se

Ljusstöpning

Addera IT i korthet
Tre huvudområden:
 Drift och service, på platsen eller på distans
 Datacenter och lokalt producerade
molntjänster
 En Backuptjänst för företag av alla storlekar
Fokus: Trygghet, säkerhet, driftsäkerhet och
kundnytta.
Vi finns på tre orter: Ängelholm, Vinslöv och
Trelleborg
Resurser och kompetens: 20 konsulter till ert
förfogande.
Kunder: Alla typer av företag från 1 användare till
börsnoterade bolag
För mer info kontakta:
Conny Wiktor, +46 44 620 34 02
conny.wiktor@adderait.se
www.adderait.se
Conny Wiktor
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Den 20 november, kl. 13-18

Kom och stöp dina advents- eller juleljus på
klassiskt vis. 4 ljus och fika för 50 kr. I mån av
plats kan var och en stöpa ytterligare för
20 kr/2 ljus. Anmäl er gärna i förväg till:
info@norrastro.se
Skolhusföreningen
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