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Vårnummer

Än så är det långt till vår…
Gråväder har vi upplevt några veckor nu.
Dimman verkar inte riktigt lätta. Men vi föreslår
att vi i väntan på våren tillsammans passar på
att njuta av de aktiviteter som anordnas i byn.
Det finns mycket att välja på och kanske något
som passar just dig. Glöm inte heller att betala
medlemsavgiften
till
Skolhusföreningen.
Många medlemmar är en förutsättning för att
vi ska kunna driva Skolhuset, sända ut
Ströbladet och anordna aktiviteter.

Vi önskar er en härlig vår, men först en
stunds trevlig läsning!

Annelie Tillman, Agneta Warnhag
& Anders Nylander

Vårfest med
Musikquiz!

Glöm inte
Skolhusföreningens
årsstämma 2017
Välkomna till Norra Strö skola
den 14:e februari kl. 18.30
Stadgeenliga förhandlingar samt
efterföljande fika med vaniljhjärtan.

Lördag 25 mars kl. 19.00-01.00
I en lagtävling testas allas våra kunskaper att
med musikens hjälp leta fram svar på
frågorna! Två halvlekar under kvällen och
därefter prisutdelning! Däremellan pubmusik i
bakgrunden. Entré inkl. korvbuffé med
tillbehör 100 kr. OBS! Ingen försäljning av
öl/vin utan ta med egen dryck! Alkoholfri
dryck till maten ingår!

Kom och ta med goda vänner för en
trevlig lördagskväll!
Alla är välkomna!
Välkomna! Skolhusföreningen

Bygden egen hemsida

Skolhusföreningen

www.norrastro.se

info@norrastro.se

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

Dags att betala: Alla personer, även just DU är hjärtligt välkommen som medlem i Skolhusföreningen för år 2017. 150kr för vuxen, 50 kr för barn, 350 kr för familj BG 777-6545

2017

KALENDARIUM

April
lör 1 apr

Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och felaktigheter.
Februari
sön 5 feb
lör 11 feb

sön 12 feb
sön 12 feb
tis 14 feb

fre 17 feb
lör 18 feb

lör 18 feb
lör 25 feb

sön 26 feb
sön 26 feb
tis 28 feb
Mars
fre 3 mar
sön 5 mar
sön 12 mar
sön 12 mar
ons 15 mar
fre 17 mar
sön 19 mar
lör 25 mar
sön 26 mar
sön 26 mar
fre 31 mar

sön 2 apr
sön 9 apr

Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Hembygdsföreningen
80-åringar berättar, Nils-Lennart
Persson, Hembygdsgården kl 14

ons 19 apr
sön 23 apr

Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Musikgudtjänst
i Strö kyrka kl 16.
Skolhusföreningen
årsmöte i Strö skola kl 18.30
se annons

fre 28 apr
sön 30 apr
sön 30 apr
Maj
sön 7 maj

Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Hembygdsföreningen
80-åringar berättar, Olof Westerdahl
Norra Strö kyrka kl 14

fre 12 maj
lör 13 maj

Zumba
i Strö skola kl 9.30 - 10.30
Hembygdsföreningen
80-åringar berättar, Yngve
Holmgren
Hembygdsgården kl 14
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Taizémässa
i Strö kyrka kl 19
Lantlollorna Minimässa
i Strö skola kl 18.30
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Gudstjänst i
Strö kyrka kl 9.30
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Lantlollorna Tjong i betongen
på Ifö Center i Bromölla kl 18
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Vårfest i Strö Skola
kl 19-01, se annons
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Taizégudstjänst
i Strö kyrka kl 19
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
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sön 14 maj
sön 21 maj
fre 26 maj
Juni
fre 9 jun

Fixardag i Strö Skola
kl 10-15, se annons
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Lantlollorna Vandring
i Vedema kl 18.30
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Valborg på Valleberg
kl 19.30, se annons
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Lantlollorna Bussresa
till Österlen, Samling Strö skola kl
8.45
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50

Stort tack!
Vi tackar alla som kom till vår julfest och ett
extra stort tack till alla er som bidrog till lotteri
och försäljning. Detta resulterade i att vi
skänkte 3.000 kr till Världens Barn.
Skolhusföreningen
STRÖBLADSREDAKTIONEN
Lämna oss gärna material och annonser före
presstopp 15/5
Ströbladet utges av Norra Strö skolhusförening
Adress:

Norra Strö skolhusförening, Ströbladet
c/o Agneta Warnhag, Strövägen 88, 291 95 Färlöv

Redaktion:
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)

www.norrastro.se

info@norrastro.se

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

Annonser

Föreningsnytt

Katarina Hamiltons
Minnesfond

Styrketräning
och Zumba!

Katarina Hamiltons minnesfond kommer i år
att utdelas för tredje gången. Styrelsen har
fått in ett stort antal nomineringar av
beundransvärda initiativ och personer i byn
och ser även i år fram emot att dela ut ett
stipendium. Utdelning av 2017 års stipendium
kommer att ske i samband med gudstjänst i
Strö kyrka på Långfredagen den 14/4 2017.

Varje söndag kl. 10.00-11.00

Katarina Hamilton kom första gången till
Färlövsslätten 1969. Från 1992 fram till sin
bortgång 2012 bodde Katarina på Ströö
Gård. Under hela sin levnadstid satte
Katarina mycket stort värde på det
engagemang, sammanhållning och
framåtanda som finns i Strööbygden.
Katarina hade ett stort engagemang i många
människor runt omkring sig och stöttade
många projekt med lokal anknytning. För att
fortsätta i hennes anda har hennes barn
instiftat en minnesfond för att främja bygdens
fortsatta utveckling. Stipendium delas ut
enligt stadgeutdraget nedan:
Katarina Hamiltons Minnesfond har till ändamål
att främja och ge stöd till personer och projekt
som verkar enligt nedan nämnda riktlinjer.
Riktlinjerna är ämnade att återspegla Katarina
Hamiltons livsfilosofi och livsåskådning.
Katarina Hamiltons Minnesfond skall främja
personer, projekt eller föreningar som
• bidrar till att skapa mervärden i livet för andra
personer eller,
• bidrar till utvecklingen av en aktiv landsbygd
eller,
• främjar kulturhistoria
Medel delas företrädelsevis ut till personer,
projekt och föreningar som verkar i Norra Strö
och dess näromgivning.

Stipendiet kommer att delas ut av fondens
styrelse bestående av Katarinas familj.
Styrelsen välkomnar egna ansökningar så väl
som nomineringar av andra. Ansökan sker i
form av ett brev till Styrelsen där bakgrund,
motivering, ändamål samt eventuell
projektplan anges.
Ansökan och eventuella frågor skickas till
KH.Minnesfond@gmail.com. Ansökan skall
vara styrelsen till handa senast 17/3 2017.
Vi ser mycket fram emot er ansökan!
Carl-Fredrik, Gustaf och Kristian
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Varje söndag kl 10.00 hela våren t o m maj
svettas vi i Strö skola till häftig musik med
professionell ledare!

NYHET! Det är möjligt att endast vara med
på styrketräningen mellan 10.00-10.30.
Reducerat pris!!! Konditionsträning med
zumbatakter fortsätter därefter. Kvinnor, män,
flickor och pojkar! Alla är hjärtligt välkomna!
Kom och prova på! Vill du veta mer ring
Kerstin Hallenborg, 0705-93 63 77 eller skriv
till info@norrastro.se
PS Avvikande tid meddelas på hemsidan
eller via sms till anmälda!
Skolhusföreningen

Medlemsavgift 2017
Det är dags att betala medlemsavgiften
för 2017 till skolhusföreningen
Vuxen: 150 kr
Unga till 20 år: 50 kr
Familj: 350 kr
Betala in på BG 777-6545 och skriv namn på
medlemmarna! Medlemsavgiften finansierar
utgivningen av Ströbladet, underhållet av Strö
skola och möjliggör arrangemang som
Skolhusföreningen håller i. Medlemsavgiften
ger dessutom rabatterat pris när ni vill hyra
skolan. Skolan bokas hos Joel Tillman på
telefon 0702-052794.
Skolhusföreningen

www.norrastro.se

info@norrastro.se

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

Annonser

Föreningsnytt

Vår älskade katt
SVANTE är
försvunnen!

Valborg på
Valleberg
Svante försvann 25 november 2016 från
Mossadal, Övarp. Han är två år gammal,
svart och vit, kastrerad men inte chipmärkt.
Han bar ett halsband med Mickes
telefonnummer vid försvinnandet, men det
var ett halsband med säkerhetslås så det kan
hända att han inte har det kvar.
Någon som har sett Svante, död eller
levande, vänligen kontakta någon av oss
Åsa 073-9525933 eller Micke 070-5774103.
Åsa och Micke

Vi samlas traditionsenligt
på valborgsmässoafton
för att välkomna våren!
19.30 Fackeltåg från Strö gård OBS!
Skolhusföreningen tillhandahåller
facklor.
Parkering vid ridhuset
20.00 Bålet tänds
Försäljning av korv, kaffe m m
Tillsammans sjunger vi in våren med
den vackraste allsången!
Skolhusföreningen

Bygden behöver
Skolhusföreningen!
Skolhusföreningen behöver dig!
Både för hjälp med verksamhet och
fastighetsunderhåll.
Du som har idéer om verksamhet eller vill
hjälpa till att planera och genomföra
verksamhet som fester eller annat, liksom du
som är händig, proffs eller amatör, på
fastighetsunderhåll. Oavsett om det gäller en
enskild aktivitet eller återkommande för tex.
ett år framåt. Vi behöver alla krafter som kan
hjälpa till för en levande bygd.
Låt oss veta vad du kan göra för oss genom
ett mail till info@norrastro.se

Lördagen den 1 april
kl. 10.00-15.00, Strö Skola
Medtag fikakorg, hacka och räfsa
Hjärtligt välkomna! Skolhusföreningen

Norra Strö Skolhusförening
Styrelsen

Bygden egen hemsida

Fixardag

www.norrastro.se

info@norrastro.se

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

