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Omväxlande? ...

....kallt och varmt....

Omväxlande snö och värme har hösten bjudit
på så här långt och nu undrar vi alla om det
nalkas en vit Jul eller ej. Väderobservationerna visar att 2016 globalt sett är det
varmaste året någonsin sedan mätningarna
började, men att det betyder varmt väder för
oss här i Jul är långt ifrån samma sak. Att vi
successivt
måste
anpassa
oss
till
förändringarna är dock helt klart, bland annat
längre växtperioder kan vi förvänta oss.

Vad sägs om julfest, pepparkaksutställningen, SPF gästar vår skola, och
kyrkklockorna ringer in det nya året. Vad mer
kan man begära?
Vi önskar er alla en riktigt skön vinter!

Annelie Tillman, Agneta Warnhag,
& Anders Nylander

Men i väntan på detta har vi några stabila
trygga aktiviteter här i vår bygd och det känns
tryggt.

Årsstämma Fritids!
Onsdag 30 november, kl. 19.00

Julfest!

Fritidshemmet Norra Strö ekonomiska
förening kallar till årsstämma i Norra Strö
gamla skola. Välkomna! Styrelsen

Insändare
Hej Ströbladet!
Vill bara framföra stort tack till de som har ett
finger med i spelet om att det har börjat
asfalteras på vägarna i byn.
Det bästa som hänt på många år här i Strö.
Tack!

Anders Svensson

Bygdens egen hemsida

Söndag 11 december
kl 15.00-17.00
Välkommen till Norra Strös traditionella julfest
i Norra Strö skola. Det blir julmys med glögg
och kaffe och hembakt, besök av tomten,
lotteri och dans kring granen med mera.
Entré 40 kr för vuxna. Överskottet från
julfesten går till Världens Barn.
Välkomna! Skolhusföreningen

www.norrastro.se

info@norrastro.se

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

KALENDARIUM

Februari
sön 5 feb

Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och felaktigheter.

sön 12 feb

November
sön 27 nov
sön 27 nov
ons 30 nov

December
sön 4 dec
tor 8 dec
tor 8 dec

fre 9 dec
sön 11 dec
sön 11 dec
sön 11 dec
sön 11 dec
tor 15 dec
sön 18 dec
lör 24 dec
lör 31 dec
Januari
fre 6 jan
sön 8 jan
sön 15 jan
fre 20 jan
sön 22 jan
tor 26 jan

sön 29 jan
sön 29 jan

sön 12 feb
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Gudstjänst
i Strö kyrka kl 14
Norra Strö Fritids
årsstämma i Strö skola kl 19
se annons
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Lantlollorna damhandboll i
Arenan, Kristianstad kl 18
Tillverkning julgrupper
i Strö skola kl 18 - 21
se annons

tis 14 feb

sön 19 feb
sön 26 feb
sön 26 feb
tis 28 feb
Mars
sön 5 mar

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
se annons
Konsert Anders Anton
i Strö kyrka kl 17
se annons
SPF Luciafest
i Strö skola kl 14 se annons
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Julbön
i Strö kyrka kl 16.30
Nyårsbön
i Strö kyrka kl 16.30
Musikgudtjänst
i Strö kyrka kl 16.
Zumba
i Strö skola kl 10 – 11
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
Lantlollorna
Uppstart
i Strö skola kl 18.30
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Taizégudtjänst
i Strö kyrka kl 19
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Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Musikgudtjänst
i Strö kyrka kl 16
Skolhusföreningen
årsmöte i Strö skola kl 18.30
se annons
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Taizémässa
i Strö kyrka kl 19
Lantlollorna
i Strö skola kl 18.30
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11

SPF Luciafest
Torsdag 15 december
kl. 14.00

Luciafest samt musikunderhållning i Strö
skola. Välkomna! Araslövs SPF
STRÖBLADSREDAKTIONEN
Lämna oss gärna material och annonser före
presstopp 3/2
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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Annonser

Föreningsnytt

Tillverkning
av julgrupper
Torsdag 8 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!
Skolhusföreningen

Pubkväll
i vår!
Lördag 25 mars 2017 kl 19
Boka redan nu lördagen den 25 mars för en
trevlig pubkväll i skolan. Mer information
kommer i nästa nummer av Ströbladet och
på vår hemsida.
Skolhusföreningen

Även Julen
har ett slut

Zumba!
Söndag 8 januari, kl. 10.00

Den som vill lägga sin
gamla barrlösa gran på
Vallebergs valborgsbål
går det bra att göra så
efter "tjugonde Knut"
hälsar William Hammilton.

Vårterminen med den populära Zumban i Strö
skola startar söndagen den 8 januari kl.10.0011.00. 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

Skolhusförening
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Annonser

Föreningsnytt

Yoga!

Daniel Emitslöv kommer att höra av sig till de
som anmält sig intresserade för yoga efter
julhelgen. Har ni frågor så kontakta Daniel på
0709-740672

Utställning med
pepparkakshus

Arr: Daniel Emitslöf
Certifierad Yogainstruktör

19/12 och 20/12, kl. 16.00-18.00
Norra Strö fritidshem välkomnar alla till vår
pepparkakshusutställning i Norra Strö gamla
skola. Vi bjuder på glögg och pepparkakor.
Välkomna! Norra Strö fritidshem

Skolhusföreningens
årsstämma 2017
Tisdag 14 februari, kl. 18.30
Skolhusföreningens medlemmar kallas till
stämman i Norra Strö skola. Norra Strös alla
invånare inbjuds också att delta på mötet.
Information ges om vad som är på gång.
Efter sedvanliga mötesförhandlingar bjuds på
kaffe och fika.
Skolhusföreningen
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