Årgång 27

nummer 1

final & absolut sista numret ?

Är sista Ströbladet här?

Välkommen på
ölprovning!

Nu sätter vi punkt. Detta blad som ni håller i er
hand är det sista, i denna form och med denna
redaktion. Men ur detta kan såklart något nytt
och fräscht växa fram?

Lördag 21 april kl.18.00
i Strö Skola

I by Veberöd, som på flera sätt liknar N Strö,
startade Tim som 13 åring en sidan
www.veberod.nu som har 400.000 musklick i
månaden. Det utvecklades till ett ungdomsprojekt där ungdomar fick möjligheten att
prova på entreprenörskap. Nu är den ett nav
för att visa upp byns föreningar, bygdens
företag och göra bygden än mer vital. Kanske
något någon låter sig inspireras av?
Det sägs också att vi idag bor i ett
informationssamhälle och då kanske vi ska slå
vakt om en lokal oberoende kanal.
Vi på redaktionen önskar er alla en härlig vår
och tacka för alla åren vi fått ha nöjet att ha er
som läsare, för oss har det varit en trevlig
uppgift!
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Medlemsavgift 2018
Det är dags att betala till
skolhusföreningen för innevarande år.
Vuxen: 150 kr
Unga upp till 20 år: 50 kr
Familj: 350 kr

Tillsammans med Klackabackens Bryggeri
ger vi oss in i ölets värld! Under kvällen
serveras gulaschsoppa med bröd och
tillbehör. Därefter pub till självkostnadspris.

Betala in på BG 777-6545 och skriv namn på
medlemmarna! Medlemsavgiften finansierar
b.la. hemsidan, underhållet av Strö skola och
möjliggör arrangemang som Skolhusföreningen håller i. Den ger dessutom
rabatterat pris när ni vill hyra skolan. Skolan
bokas hos Malin Björk på telefon 0768-823961

Kostnad 200 kr/person inkl ölprovning och
mat. För dig mellan 12-18 år eller för dig som
inte vill prova öl, 100 kr. Priset bygger på att vi
blir cirka 40-50 personer.

Skolhusföreningen

Skolhusföreningen

Bygdens egen hemsida

Bindande anmälan senast den 15 april till
anmalan@norrastro.se

www.norrastro.se

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

sön 25 mar

KALENDARIUM

sön 25 mar

Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och felaktigheter.
Februari
fre 2 feb
lör 3 feb

sön 4 feb
fre 9 feb
lör 10 feb

sön 11 feb
sön 11 feb
ons 14 feb
fre 16 feb
sön 18 feb
sön 25 feb
sön 25 feb
tis 27 feb
Mars
fre 2 mar
sön 4 mar
lör 10 mar
sön 11 mar
sön 11 mar

sön 11 mar
fre 16 mar
sön 18 mar
tor 22 mar

fre 30 mar
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Hembygdsföreningen Berättareftermiddag i Hembygdsgården kl
14
Bertil Tillman, mitt 60-tal. Fri entré
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Skolhusföreningen lämna motioner
och förslag. Se annons
Hembygdsföreningen Berättareftermiddag i Hembygdsgården kl
14
Huda Yousef, 4 år på universitetet i
Bagdad. Fri entré
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Högmässa
i Strö kyrka kl 11
Skolhusförningen Årsmöte i Strö
skola kl 18.30. Se annons
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Taizégudstjänst
i Strö kyrka kl 19
Skolhusförningen träff för att
lämna remissvar kl 19 i Strö skola.
Se annons
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Lantlollorna besöker IKEA
Museum. Samåkning från Strö skola
kl 10
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Araslövs församling Fastevandring
från Önnestad och Färlöv till Norra
Strö.
Pilgrimsmässa i Strö kyrka kl 14
Pilgrimsmässa
i Strö kyrka kl 14
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Lantlollorna Miljövänligt trädgårdspyssel och fröbytarkväll i Strö skola
kl 18.30

Bygdens egen hemsida

April
sön 1 apr
sön 8 apr
sön 8 apr

fre 13 apr
sön 15 apr
lör 21 apr
sön 22 apr
mån 23 apr
fre 27 apr
lör 28 apr
sön 29 apr
mån 30 apr
mån 30 apr
Maj
sön 6 maj
tor 10 maj
fre 11 maj
sön 13 maj
sön 20 maj
sön 20 maj

fre 25 maj
sön 27 maj
tis 29 maj

www.norrastro.se

Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Hembygdsföreningen Årsmöte i
Hembygdsgården kl 14. Vi pratar
minnen kring foton. Kaffe och våfflor.
Araslövs församling Långfredagsmusik i Strö kyrka kl 15
Araslövs församling Påskotta i
Strö kyrka kl 8
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Hembygdföreningen Magnus
Mårtens-son visar bilder från
Indonesiens naturskatter i
Hembygdsgården kl 14.
Entre 80 kr inkl fika.
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Ölprovning och pubafton
i Strö skola kl 18. Se annons
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Lantlollorna Vandring på Hjärtasjöstigen. Samling vid Strö skola kl
17.30
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Skolhusföreningen Fixardag vid
Strö skola kl 10 - 14. Se annons
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Valborg på Valleberg
kl 19.30, se annons
Hembygdföreningen Valborg
på Övarp nr 1 kl 20
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Gökotta vid Rålambsdal kl 9.
Medtag kaffekorg. (Vid regn i
Hembygdsgården)
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10- 15.40
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Hembygdföreningen I kungliga
spår
med Niklas Larsson i
Hembygdgården
kl 14. Entre 80 kr inkl fika.
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Lantlollorna Boule a la France vid
Strö skola kl 18.30
info@norrastro.se

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

Föreningsnytt

Annonser

Katarina Hamiltons
Minnesfond

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

Ris till
valborgsmässobålet
Ris från trädgården och julgranar etc. kan
lämnas i rishögen på Valleberg. OBS! Inget
bygg- eller annat avfall!. Det går bra att lämna
så länge stängslet är öppet, fram till 23 april.
Skolhusföreningen

Grönplan 27/2 kl 19
Satsa en kväll på demokratin! Vi svara på
remissen från Kristianstads kommun om allas
vår grönplan. Viktigt att vår röst, från den
gröna landsbygden hörs i detta sammanhang.
En grönplan omfattar ett brett verksamhetsområde som berör gröna och blå värden,
rekreation, friluftsliv, naturvård, det gröna
kulturarvet, landskapsbild ekosystemtjänster
med mera, centrala värden för oss i N Strö.
Läs gärna på www.kristianstad.se/gronplan
Skolhusförening

Bygdens egen hemsida

Katarina Hamilton satte under hela sitt liv ett
mycket stort värde på det engagemang,
sammanhållning och framåtanda som finns i
Ströbygden. Hon hade ett stort engagemang i
många människor runt omkring sig och var
engagerad i många projekt med lokal
anknytning. För att fortsätta i hennes anda har
hennes barn instiftat en minnesfond för att
främja och möjliggöra bygdens fortsatta
utveckling. Detta sker genom att vi årligen
delar ut ett stipendium. Stipendium delas ut
enligt 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 och
projekt som verkat inom Norra Strö församling.
Fonden äger också rätt att genom andra
åtgärder än ovan nämnda förverkliga sitt
ändamål.
Stipendiet kommer att delas ut under våren
2018 av fondens styrelse bestående av
Katarinas familj. Styrelsen välkomnar egna
ansökningar såväl som nomineringar av
andra. Ansökan sker i form av ett brev till
Styrelsen där bakgrund, motivering, tänkt
ändamål samt eventuell projektplan anges.
Ansökan och eventuella frågor skickas till
KH.Minnesfond@gmail.com. Ansökan skall
vara styrelsen till handa senast 1 mars 2018.
Vi ser fram emot er ansökan!
Carl-Fredrik, Gustaf och Kristian
STRÖBLADSREDAKTIONEN För sista gången.
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

Annonser

Glöm inte
Skolhusföreningens
årsmöte 2018

Bostad sökes!

Välkomna till Norra Strö skola
den 14:e februari kl. 18.30
Sedvanliga förhandlingar samt
efterföljande fika med vaniljhjärtan.
Motioner och förslag lämnas senast den
9 februari till forslag@norrastro.se
På mötet kommer även planerna för det
kommande året att tas upp och alla
medlemmar är välkomna med förslag på
aktiviteter som man vill genomföra i
skolhusföreningens regi.

Hus för två personer önskas hyra i Norra Strö
med omnejd. Vi behöver lämna vårt nuvarande boende senast 1 oktober pga att
hyresvärden ska flytta hem. Därför letar jag
och min son ett varaktigt boende. Inga större
krav på boendet mer än att husdjur är tillåtet.
Emma Linder, 0733-663654

Köp Landlotten – stöd
Skolhusföreningen!
Prenumerera på nya Landlotten!
Besök www.norrastro.se/skolhusföreningen.
Klicka på bilden till vänster så kommer
blanketten upp. Skriv ut och fyll i din
beställning för att föreningen skall få ditt stöd.
Ifylld blankett skickas till: Landlotten, 113 94
Stockholm. Tänk på att om du anmäler
autogiro, slipper du faktureringsavgift och vi
får ytterligare 150:- i stöd.

STRÖvtåg i
minnenas bygd

Välkomna! Skolhusföreningen

en av nyutgiven bok författad av

Stort tack!

Nils Lennart Persson

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.

200 sidor om gångna tider i N Strö.
Egen försäljning. Pris 200 kronor
Nils Lennart Persson, 044-740 36

Skolhusföreningen

Ströbladredaktionen

Fixardag!
Lördagen den 28 april
kl. 10.00-14.00 i Strö skola

Så har vi då skrivit vårt sista Ströblad, Agneta,
Annelie och Anders. På det öppna redaktionsmötet 28/1 kom några läsare och tackade
för de här 26 åren och en kandidat för att
fortsätta utgivningen, vilket är i minsta laget för
en fortsättning. Vi är glada och tacksamma för
den uppskattning vi fått och vi har också haft
roligt den tid vi nu skrivit bladet men nu är det
slut, för vår del i alla fall.
Önskar era alla i bygden en
riktigt skön vår och fortsatta
goda tider ur alla bemärkelser.

Medtag fikakorg, hacka och räfsa
Hjärtligt välkomna! Skolhusföreningen

Bygdens egen hemsida

Tack alla trogna läsare!
Ströbladsredaktionen
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