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Vinternummer

Höst igen. Hurra!
Eller, är det något att hurra för? Sommaren
med sol & värme, tid att umgås med nära &
kära och skörd av bär & svamp är ljuvlig.
Men jag kan inte låta bli att tycka att det är
mysigt när hösten kommer. Det gör inget om
man glömmer solskyddsfaktorn. Man kan fylla
förråden med god frukt. Vänner och bekanta
är tillbaka från semester och skollov. Alla
föreningar startar upp sina aktiviteter. Livet
börjar liksom om på nytt lite grann.
I höst behöver vi inte åka långt för att roa oss.
Titta bara på alla föreningsannonser i bladet!
Skolhusföreningen lockar med popcornsdoftande filmvisning för små och stora barn.
Eller du kanske föredrar den mer vuxna doften
av öl?
Lantlollorna fortsätter att hitta nya aktiviteter
som utvecklar bygdens kvinnor. Nätverket är
alltid öppet för fler medlemmar. Läs terminens
program på www.norrastro.se och kom på det
du är intresserad av. I höst finns en aktivitet
där även ”Lantstollar” är välkomna: ”Helenes
fantastiska resa!” den 5/11 kl 18.30. Ta
chansen att höra hur det är att jobba som
minister.

Pubafton

Hembygdsföreningen utvecklar också våra
hjärnor. T.ex. kan vi fundera över
teknikutvecklingen från häst till GPS…
Ulla Jönsson

Nästa Ströblad
Period

Manusstopp

26/10 kl 19.00
Strö skola

Utgivningsdag

1/1 – 31/3

4/12

29/12

1/4 - 30/6
1/7 – 30/9
1/10 – 31/12

4/3
4/6
4/9

25/3
25/6
25/9

Trevlig läsning önskar

Kvällens tema: Bygg din egen hamburgare
Entre: 50 kr. Ingår: mat & alkoholfri dryck,
kaffe/te och chokladbit.
Starkare drycker säljs i baren.

Magnus Nilsson, Peter Rolandsson,
Stina Rolandsson, Ulla Jönsson
Bygdens egen hemsida

www.norrastro.se

Välkomna!
Skolhusföreningen
info@norrastro.se

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 2018. 150kr för vuxen, 50 kr för barn, 350 kr för familj BG 777-6545

2018

KALENDARIUM

December
lör 1 dec

Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och felaktigheter.

sön 2 dec

Oktober
lör 6 okt
lör 6 okt

fre 12 okt
lör 13 okt
sön 14 okt
lör 20 okt
sön 21 okt
sön 21 okt

fre 26 okt
fre 26 okt
lör 27 okt
sön 28 okt
November
fre 2 nov
lör 3 nov
sön 4 nov
mån 5 nov

lör 10 nov
lör 17 nov

lör 17 nov
lör 24 nov
lör 24 nov
sön 25 nov
ons 28 nov

Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Lantlollorna
Salut Absolut!
Samåkning från skolan kl 14.15
Bokbussen
vid Strö kyrka kl 15.10 - 15.40
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Familjegudstjänst
i Strö kyrka kl 16
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Filmvisning
i Strö skola kl 15, se annons
Hembygdsföreningen
"Från häst till GPS"
Hembygdsgården kl 14 - 17
Bokbussen
vid Strö kyrka kl 15.10 - 15.40
Pubafton
i Strö skola, se annons
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Taizégudstjänst
i Strö kyrka kl 19

Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Gudstjänst
i Strö kyrka kl 9.30
Lantlollorna
Kreativa kransar till advent!
Fridhems Trädgård kl 18 - ca 21

mån 3 dec

tor 6 dec
lör 8 dec
sön 9 dec
lör 15 dec
mån 24 dec

Julgrupper
i Strö skola kl 18 – 21, se annons
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Julfest
i Strö skola kl 15 – 17, se annons
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Julbön
i Strö kyrka kl 16.30

Bokbussen
Fortsätter att komma till Strö, men från 1/11 får
den nya tider. I skrivande stund har Biblioteket
inte gjort det nya schemat.

Ljusstöpning

Musikandakt
i Strö kyrka kl 15
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Minnesgudstjänst
i Strö kyrka kl 18
Lantlollorna
Helenes fantastiska resa!
Strö skola kl 18.30
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Hembygdsföreningen
"Hur du klarar dig vid en kris"
Hembygdsgården kl 14 - 17
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Ljusstöpning
i Strö skola kl 13 – 18, se annons
Taizégudstjänst
i Strö kyrka kl 19
Lantlollorna
Kreativa kransar till advent!
Fridhems Trädgård kl 18 - ca 21

Bygdens egen hemsida

Lördagen den 24 november, kl. 13 - 18
i Strö skola
Kom och stöp dina advents- eller juleljus på
traditionellt vis.
4 ljus och fika för 80 kr. Därefter 30 kr/2 ljus.
Anmäl dig gärna senast den 18 november
till anmalan@norrastro.se

www.norrastro.se
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Skolhusföreningen
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aktuell information, var med och utveckla den, skicka in idéer och förslag på material!

Föreningsnytt

Föreningsnytt

Gissa vägen!

Senaste nytt från

N Strö Utveckling
September är den första höstmånaden. Idag
(läs den 4 september) har det varit en sådan
höstdag som man vill ha många av.
I förskolan har en planerad ombyggnad av
personal- och kontorsutrymmet påbörjats. En
vägg ska byggas för att skapa en separat
kontorsdel.
I styrelsen har vi fördelat arbetsuppgifter och
bland annat utsett en grupp för att ta fram ett
underlag för eventuella solpaneler. Vi kommer
att ta kontakt med andra utvecklingsbolag för
att utbyta erfarenheter.
Föreningen har som mål att fortsätta utveckla nya
projekt. Det finns idéer i styrelsen och det finns säkert
många idéer bland invånarna i Norra Strö. Styrelsen tar
gärna emot era förslag, allt från rena idéer till mer
genomarbetade förslag.

Vill du bidra? Ta kontakt med någon i
styrelsen.
Norra Strö Utveckling ek för
Conny Wiktor, ordförande
0705-93 60 00, conny@wiktor.nu

Nya arrangörer sökes!

Strödagen 2019
Strödagen är bygdens egen hantverks- och
konstmarknad. Den började på initiativ av
Anita Lindberg på Araslövs församling.
Efter ett par år flyttade vi från Strö skola till
Övarps Hembygdsgård. Därefter har vi
(Karolina Holmgren, Ann Lavesson och Ulla
Jönsson) drivit arrangemanget i samarbete
med N Strö Hembygdsförening.
Det har varit några väldigt roliga år med härlig
stämning och mycket besökare. Vi tackar för
den tid som varit, men känner att nu är det
dags för nya krafter att ta över stafettpinnen.
Någon som känner sig manad?
Med hopp om många framtida Strödagar
Ann, Karolina, Ulla

Bygdens egen hemsida

Bild Magnus Nilsson

Vi bor i en vacker bygd. Kan du gissa
vilken väg det här är?
Maila ditt svar till t.bruket@hotmail.com
senast 31 december 2018. Rätt svar och
vinnare publiceras i Ströbladet nr 1, 2019.
(Priset är ära och berömmelse i hela byn.)

Ströbladet via e-post
I dagsläget har vi fått in ett 30-tal mailadresser
till folk som kan tänka sig att få bladet i digital
form. Så vi är lååångt ifrån att kunna gå över
till att maila ut bladet.
Om man tänker GDPR, så ser Skolhusföreningen detta som ett avtalsförhållande.
Föreningen förbinder sig att skicka dig
Ströbladet mot att du lämnar en fungerande emailadress. Skolhusföreningen förbinder sig
även att inte lämna ut din e-mailadress till
någon annan och att bara använda den för att
skicka ut bladet.
Ju fler som väljer att få Ströbladet som en pdf
via e-post, desto bättre för miljön. Det går åt
både mindre papper och mindre bensin.
Föreningen sparar också pengar, eftersom
både tryckning och utdelning kostar en slant.
Lämna din e-mail till strobladet@norrastro.se
så blir du upplagd i sändlistan.
Tack för hjälpen!
Skolhusföreningen
STRÖBLADSREDAKTIONEN
Ströbladet utges av Norra Strö skolhusförening
Adress:
Norra Strö skolhusförening, Ströbladet
c/o Ulla Jönsson, Strövägen 77, 291 95 Färlöv
Redaktion:
Magnus Nilsson tel 0709-52 85 42, e-post: t.bruket@hotmail.com
Peter Rolandsson tel 0733-80 01 70, e-post: prolandsson@gmail.com
Stina Rolandsson tel 0702-09 56 96, e-post: stina@norrastro.se
Ulla Jönsson
tel 0707-71 02 42, e-post: ovarpsulla@live.se
(Ansv. utgiv)
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Föreningsnytt

Annonser

Välkommen till Enelund för
att musta din egen frukt!
Den 5 och 6 oktober erbjuder vi dig att komma
och musta din frukt hos oss. Möjlighet till
pastörisering och emballering finns.

Julfest!
Söndag 9 december
kl 15.00-17.00
Strö Skola

Priser:
Mustning av egen frukt
Pastörisering
3l Bag-in-Box - påse
3l Bag-in-Box - låda

20kr/l
5kr/l
15kr
10kr

Anmäl ert intresse senast 1 oktober till:
Emelie, 044-740 14, 0704-19 32 78, eller
emelie@enelund.nu

Välkommen
till
Norra
Strös
traditionella julfest. Det blir julmys
med glögg, kaffe och hembakt,
besök av tomten, lotteri, dans kring
granen, med mera.

Hör även av er om ni har frågor, eller större
mängder frukt som ni vill musta vid annat
tillfälle.

Vi ses!
Emelie och Magnus

Entré 40 kr för vuxna. Överskottet
från julfesten går till Världens Barn.

Tillverkning
av julgrupper

Välkomna!
Skolhusföreningen

Hjälp!!!
Skolhusföreningen
behöver
hjälp
med
genomförandet av julfesten! Du som vill hjälpa till
med att baka till fikat eller att duka och ställa
iordning lokalen – meddela Ingela Nilsson på epost: ingela85@icloud.com eller på telefon 070934 92 40.

Torsdag 6 december,
kl. 18-21
Kom till Strö Skola och tillverka julgrupper och
kransar, som sedan kommer att säljas på
julfesten. Ta gärna med någon kruka eller kärl.
Blommor, mossa, dekor mm finns.
Förhandsinlämning av krukor, fat etc till Stina
Rolandsson veckan före.

Tack på förhand!
Skolhusföreningen
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Alla är välkomna!
Skolhusföreningen
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