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Nu är hösten här… 
 

Efter en sval men ändå skön sommar 
kommer hösten med skördetid på åker, 
trädgård och skog, där kantarellerna lyser 
ovanligt gula i år och björnbären står i tur. 
 

Det gamla ”televerket” är snart ett minne blott 
och för de som vill ha telefonen kvar blir det 
till att ansluta sig till fiber, eller nöja sig med 
det som mobiltelefonen kan erbjuda, en 
nästan hundraårig teknik går i graven. 
 

Men inte behöver man deppa för det! Det 
händer mycket nytt och trevligt i byn som vi 
kan glädjas åt tillsammans i bygden i höst! 

 
 
 

Vi önskar er en härlig höst, som kan 
starta nu med en stunds trevlig 

läsning! 
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Arbetsdag! 
Den 7 oktober kl. 10.00-14.00 

i Strö skola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta tillfället att göra en insats för Skolhuset! 
Vi är beroende av ideella krafter för att utföra 
enklare underhållsåtgärder, så att vi kan leja 
ut mer omfattande och kvalificerade arbeten. 
 

Välkomna! Skolhusföreningen 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
Italiensk 

afton! 
Lördag 21 oktober  

kl. 18.00 i Strö skola 
 
Varmt välkomna till en storslagen italiensk 
afton med vinprovning från Castello di 
Roncade, sång och musik med Nino Tiritiello 
och vokalissa samt en härlig italiensk 
pastabuffé – allt till ett pris av 250 kr. 12-18 år 
eller den som inte vill ha vin: 150 kr. Anmälan 
senast 15 okt till info@norrastro.se. 
 

 
 
Välkomna! Skolhusföreningen 
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KALENDARIUM 
 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar  
och felaktigheter. 
 
 

September  
fre 1 sep Bokbussen stannar vid Strö kyrka  

kl 15.10-15.40 
sön 3 sep Zumba 

i Strö skola kl 10 - 11 
mån 4 sep Hembygdsföreningen 

kyrkogårdsvandring Strö kyrka kl 17.30 
tis 5 sep Lantlollor upptakt i Strö skola  

med Per-Erik Tell kl 18.30 
lör 9 sep Strödagen i Hembygdsgården  

kl 13-16, se annons 
sön 10 sep Gudstjänst i Strö kyrka 

kl 9.30 
sön 10 sep Zumba 

i Strö skola kl 10 - 11 
fre 15 sep Bokbussen stannar vid Strö kyrka  

kl 15.10-15.40 
sön 17 sep Zumba 

i Strö skola kl 10 – 11 
sön 17 sep Kyrkoval i Araslövs församling 

Svenska kyrkan 
 

lör 23 sep Hembygdsföreningen  
"Emmas väg tillbaka till livet" i 
Hembygdsgården kl 13-16. 

sön 24 sep Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sön 24 sep Taizémässa 
i Strö kyrka kl 19 

tor 28 sep Filmvisning 
i Strö skola kl 18, se annons 

fre 29 sep Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.10-15.40 

lör 30 sep Lantlollor lunch på Stockhultgårdens 
Tebod, samåkning från Strö skola kl 11 

Oktober  
sön 1 okt Zumba 

i Strö skola kl 10 - 11 
sön 1 okt Familjegudstjänst  

i Strö kyrka kl 14 
lör 7 okt Arbetsdag i Strö Skola 

kl 10-14, se annons 
sön 8 okt Zumba 

i Strö skola kl 10 - 11 
sön 8 okt Skördegudstjänst  

i Strö kyrka kl 16 
tor 12 okt Lantlollor Studiebesök Bergendahls, 

samåkning från Strö skola kl 17.30 
fre 13 okt Bokbussen stannar vid Strö kyrka  

kl 15.10-15.40 
sön 15 okt Zumba 

i Strö skola kl 10 - 11 
lör 21 okt Italiensk afton  

i Strö skola kl 18, se annons 

sön 22 okt Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sön 22 okt Hembygdsföreningen  
"Bildsköne Bengtsson" i  
Hembygdsgården kl 13-16. 

fre 27 okt Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.10-15.40 

sön 29 okt Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sön 29 okt Taizégudstjänst 
i Strö kyrka kl 19 

November  
fre 3 nov Musikandakt  

i Strö kyrka kl 15 
sön 5 nov Zumba 

i Strö skola kl 10 - 11 
sön 5 nov Minnesgudstjänst 

i Strö kyrka kl 18 
tis 7 nov Filmvisning 

i Strö skola kl 18, se annons 
fre 10 nov Bokbussen stannar vid Strö kyrka  

kl 15.10-15.40 
sön 12 nov Zumba 

i Strö skola kl 10 - 11 
tis 14 nov Lantlollor Modevisning från af Skea  

i Strö skola kl 18.30 
sön 19 nov Zumba 

i Strö skola kl 10 - 11 
sön 19 nov Ljusstöpning i Strö skola 

kl 13-18 se annons 
sön 19 nov Hembygdsföreningen  

"Genvägar till släktforskning" i  
Hembygdsgården kl 13-16. 

fre 24 nov Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.10-15.40 

sön 26 nov Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sön 26 nov Taizémässa 
i Strö kyrka kl 19 

December  
sön 3 dec Gudstjänst i Strö kyrka 

kl 9.30 
sön 3 dec Zumba 

i Strö skola kl 10 - 11 
 

 
 

STRÖBLADSREDAKTIONEN 
Lämna oss gärna material och annonser före 

presstopp 2/11 
 

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) 
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Föreningsnytt 
  

 

Strödagen 
 

Den 9 september, kl. 13-16 
i Hembygdsgården i Övarp 

 

Strödagen är tillbaka! Varmt välkomna till en 
dag med livemusik med Snickeribandet, 
fika, lotteri och följande utställare: 
 

Akvarellmålning – Strö-kursen  
Får & Väskor – Susanne Cederberg  
Hembakat – Araslövs Församling  
Holistiska örter – Catharina Ehlo  
Keramik – Karolina Holmgren 
Kortmakeri – Marie Hjörring  
Linberedning – Karin Persson 
Luffarslöjd – Ann Lavesson  
Mathantverk – Harastorps Gästabud  
Silversmide & Knyppling – Ulla Jönsson  
Tavlor & Snideri – Alexander Feldt 
Träslöjd – Uno Isaksson 
Tovat – Anita Davidsson 
Utställningar – Hembygdsföreningen 
 

Välkomna! N Strö Hembygdsförening 
 

 
 
 

Telefon avvecklas – FIBER erbjuds 
Telia/Skanova kommer snart att stänga ner 
det kopparkabelbaserade telenätet till 
stationen i Norra Strö. Mobiltelenätets vari-
erande kvalitet och kapacitet är det som 
erbjuds men även fiberanslutning, en 
framtidssäkring av kommunikation för såväl 
data, telefoni och TV, erbjuds av bygdens 
egen förening Norra Strö fiber ekf. Även en 
kommersiell aktör, IP-Only, har börjat skicka 
brev mm, men vi i föreningen, som inte har 
vinstsyfte, hoppas ni vill ansluta till vårt 
befintliga nät om ni inte redan gjort det. 
 

Vi har i dag ett fåtal intresseanmälningar för 
anslutning från nyligen sålda fastigheter. Vi 
behöver bli fler för att hålla grävnings-
kostnaderna etc nere. Vi erbjuder därför 
med denna notis samtliga återstående ej 
anslutna fastigheter möjlighet att anmäla 
intresse för anslutning. Anmälningarna 
skall skickas in till föreningen senast 1:e dec. 
2017, för att arbeten ska kunna upphandlas 
och genomföras under 2018. 
Mer information finns på internet: 
http://norrastro.se/fiber/index.html 
Det går också bra att kontakta undertecknad 
för mer information. 
Östen Warnhag 
Ordförande / Norra Strö Fiber ek.för. 
 
 

 

Föreningsnytt 
 
 

 
 
 

Zumba med 
styrketräning 

 

Varje söndag kl. 10.00-11.00 
 

Alla är välkomna att komma och prova på 
Zumba med styrketräning i Strö skola.  
 

Avgift 1.000 kr. Om du enbart vill styrketräna, 
enbart vill träna Zumba eller om du pga 
arbete eller annat endast kan en tredjedel av 
gångerna, är priset 600 kr. För anmälan och 
mer information ring till Kerstin Hallenborg 
044-741 01, 0705-936377 eller på 
info@norrastro.se.  
 

Välkomna! Skolhusföreningen 
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Föreningsnytt 
   

Ljusstöpning 
 

Den 19 november, kl. 13-18 
i Strö skola 

 

 
 
Kom och stöp dina advents- eller juleljus på 
traditionellt vis. 4 ljus och fika för 50 kr. 
Därefter 20 kr/2 ljus. Anmäl dig gärna senast 
den 9 november till info@norrastro.se 
 
Välkomna! Skolhusföreningen 

 
   

Tillverka 
julgrupper 

 

7 december kl. 18.00 
 
 

Kom till Strö skola och tillverka julgrupper och 
kransar som sedan kommer säljas på 
julfesten. Förhandsinlämning av krukor, fat 
etc. till  
Jenny Birgersson veckan före. 
 

Välkomna! Skolhusföreningen  
 
 

Julfest med lucia 
 

10 december kl. 15.00-17.00 
i Strö skola 

 
 

Boka redan nu in byns traditionella julfest 
med luciatåg! Vill du vara med i luciatåget? 
Anmäl gärna intresse till styrelsen@norrastro.se  
Det blir lotterier, försäljning av julgrupper, 
julfika och dans kring granen såklart!  
Mer information kommer i nästa nummer av 
Ströbladet. 
 

Välkomna! Skolhusföreningen 
 
 

 

Annonser 
 
 

 
 

Granbacka Keramik 
 

Öppet fr.o.m. 14 september på 
 torsdagar kl 16-19. 

 

 
 

Är du intresserad av att gå en kurs hos mig 
under hösten, gå in på min hemsida 
www.granbackakeramik.n.nu för info, eller 
ring mig, så berättar jag mer.  
 

Välkomna! Karolina Holmgren  
0721 823993 

 
 


