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NNäärr  kkoommmmeerr  ssoommmmaarreenn  
 

 
 

Näktergalen har anlänt och nu väntar vi på 
värmen men minns ändå med glädje den 
ovanligt vackra vinter vi hade i år. 
 

Detta nummer av Ströbladet skrivs en 
söndagseftermiddag i början av maj. Det 
grönskar utanför fönstret, men solen lyser 
med sin frånvaro där ute. Här på redaktionen 
har vi det ändå extra fint denna gång för 
Annelie är den nya entusiastiska 
medarbetaren som sprider värme på 
redaktionen. Välkommen! När du håller detta 
blad i din hand kan du nog glädja dig åt både 
ett nytt Ströblad och en värmande sol ute. 
 

I förra numret av Ströbladet inbjöds till 
diskussioner om bredbandet. Sedan dess har 
vi haft kontakt med Bikab. Deras löfte är att i 
sommar kunna leverera upp till 8 Mbit 
bredband i Strö, till samma kostnad som 
erbjuds i Kristianstad. 
 

Internet är framtidens melodi så vi  på 
redaktionen håller på att tillsammans med 
Lena Westerlundh arbeta fram en hemsida 
för Norra Strö. Vi planerar för ett innehåll med 
möjligheter för föreningar och företag i Norra 
Strö att presentera sig och möjlighet till e-
postadresser mm. Någon gång under 
sommaren kommer den att lanseras.  

 
 

En riktigt härlig sommar 
Annelie, Agneta, Anders 

 

 

  

MMiiddssoommmmaarr  ii  SSttrröö  
 
 

 
 

fredagen den 25 juni kl 9.00 
 
 
 
 

Vi firar midsommar vid Strö skola med en 
midsommarfrukost. Vi klär midsommar-
stången, dansar och fikar i det gröna.  

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Ta med frukostkorg samt  
blommor och grönt till stången.  
 

 
 
 

Hjärtligt välkomna 
 

Skolhusföreningen 
 
 

 
 
 

STRÖBLADSREDAKTIONEN 
Ströbladet utges av Norra Strö skolhusförening som är en 
paraplyförening för de flesta föreningar som har verksamhet i 
Norra Strö. 
Adress: Norra Strö skolhusförening, Ströbladet 
  c/o Agneta Warnhag 
 Strövägen 88    291 95 Färlöv 

Men skicka gärna e-post till oss, se nedan 
Redaktörer            Agneta Warnhag           tel  741 72 
   e-post: familjen.warnhag@kund.biknet.se 
 Annelie Christensen      tel  740 33 
   e-post: annelie@christensen.nu   
Ansvarig utgivare:  Anders Nylander            tel  741 40 
   e-post: anders.nylander@nylan.se 
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KALENDARIUM 
 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och felaktigheter. 
 
 

Maj 
söndag 16 
maj 

Araslövs SPF. Gökotta vid  
Torsebro Krutbruk kl 9 

söndag 16 
maj 

Knytte kl 10-11.30. 
Samling Strö skola 

onsdag 19 
maj 

Kören "Alegria" övar i  
Strö skola kl 19.33 

torsdag 20 
maj 

Stavgång. Samling vid 
Strö kyrka kl 19 

onsdag 26 
maj 

Bokbussen stannar vid  
Strö kyrka kl 13.15 - 13.45 

torsdag 27 
maj 

Stavgång. Samling vid 
Strö kyrka kl 19 

lördag 29 
maj 

Lantlollorna, Turridning Islands-
hästar i Visseltofta kl 14.  
Samåkning kl 13 

söndag 30 
maj 

Knytte kl 10-11.30. 
Samling Strö skola 

Juni 
onsdag 2 
juni 

Kören "Alegeria" övar i  
Strö skola kl 19.34 

torsdag 3 
juni 

Stavgång. Samling vid 
Strö kyrka kl 19 

onsdag 9 
juni 

Bokbussen stannar vid  
Strö kyrka kl 13.15 - 13.45 

torsdag 10 
juni 

Stavgång. Samling vid 
Strö kyrka kl 19 

söndag 13 
juni 

Gudstjänst i Strö kyrka 
kl 9.30 

torsdag 17 
juni 

Stavgång. Samling vid 
Strö kyrka kl 19 

torsdag 24 
juni 

Stavgång. Samling vid 
Strö kyrka kl 19 

söndag 27 
juni 

Sommarmusik i Strö 
kyrka kl 19 

Juli 
torsdag 1 juli Stavgång. Samling vid 

Strö kyrka kl 19 

lördag 3 juli Konfirmation med mässa 
i Strö kyrka kl 15 

söndag 4 juli Mässa i Strö 
kyrka kl 11 

söndag 4 juli Öppet hus i Hembygdsgården 
kl 14-17. Kaffeservering och 
möjlighet till att titta på våra 
utställningar 

söndag 25 
juli 

Sommarmusik i Strö 
kyrka kl 19 

Augusti 
torsdag 5 
augusti 

Stavgång. Samling vid 
Strö kyrka kl 19 

söndag 8 
augusti 

Gudstjänst i Strö kyrka 
kl 9.30 

torsdag 12 
augusti 

Stavgång. Samling vid 
Strö kyrka kl 19 

söndag 15 
augusti 

Sommarfest i Hembygdsgården
kl 13.30. Se annons 

torsdag 19 
augusti 

Stavgång. Samling vid 
Strö kyrka kl 19 

söndag 22 
augusti 

Gudstjänst i Strö kyrka 
kl 9.30 

torsdag 26 
augusti 

Stavgång. Samling vid 
Strö kyrka kl 19 

tisdag 31 
augusti 

Fritids. Stormöte i Strö 
skola kl 19 

September 
torsdag 2 
september 

Stavgång. Samling vid 
Strö kyrka kl 19 

lördag 4 
september 

Invigning av  
Juni Inramningar 
Gamla butiken/banken 

 

 
 

 

SSkkoollhhuussfföörreenniinnggeenn  
  

MMeeddlleemm??  
 

Tack alla ni som betalt medlemsavgiften till 
vår gemensamma förening och vårt 

gemensamma hus. Några har frågat efter 
bankgironummret som är  777-6545. 

 

Som medlem stödjer du byggnaden 
Strö Skola och många av aktiviteterna där. 

Vuxna (≥19 år) betalar 100:- per år 
Är man yngre betalar man 50:- 

 
 

Hjärtligt välkommen som medlem 
Skolhusföreningen 

 

 
 

ANNONSER & TEXTER 
Presstopp för nästa nummer av Ströbladet är  
2010-08-21.   Både artiklar, texter, föreningsnytt 
och annonser är välkomna bidrag. 

Sponsra gärna Ströbladet ekonomiskt. 
Annonspriserna är: 
 Privat annons   10:- 
 Föreningsannons 0:- 
 Företagsannons 100:- 
 Helår 4 nr 300:- 
 Sponsring 100-1000:- 
 



 

FFöörreenniinnggssnnyytttt    
 

 

FFrriittiiddss  bbeerräättttaarr  
  

Vi skulle vilja rikta ett tack till 
Skolhusföreningen! 

 

Det var inbrott på Fritids i vintras, och 
barnens pengar som de tjänat ihop på att 
baka och sälja julfika till föräldrarna i julas, 
blev stulna. Det var meningen att vi skulle 
bowla till våren för de pengarna. Tack vare 

Skolhusföreningens initiativ, att ge 800 kronor 
(det var vad tjuven tagit) till Fritids kunde nu 

alla barnen åka och bowla. Vi hade en 
jätterolig eftermiddag i bowlinghallen i 

Hässleholm! 
 

Tack 
Fritids 

 

 
 

Här är lite härliga bilder från skidåkning i den 
ljuvliga snön i vintras Fritidsbarnen åkte 
mycket skidor, man hade fått förmånen att 
låna skidor så att alla kunde åka i flera dagar. 
Det var populärt! 
 

 

Joel tillsammans med Alva, Fanny och Stephanie 
 
 

Sen hade vi påskkärrningspromenader i Strö 
på skärtorsdagen! Här är gänget som gick: 

 

 
 

Uppe från v Alice, Selma, Fanny, Elsa, Stephanie, Emma, 
Linnéa. Nere fr v: Luna, Maja, Alva, Lova, Greta. 

 

Foto: Karolina , N Strö Fritids 
  

 

 

FFöörreenniinnggssaannnnoonnsseerr    
 

SSoommmmaarrffeesstt  ii  
HHeemmbbyyggddssggåårrddeenn  

 
 

Söndagen den 15:e augusti kl 14.00 
 
 
 

Sommarfest 
Drick kaffe, umgås och ha det trevligt. 

 
 

Utställning 
Invigning kl 14 av utställningen 

SOLDATTORP 
.förrättas av Peter Alf Västra Göinge 

Hembygdsförening 
 
 

 
 
 

Hantverksvisning 
Luffarslöjd – Ann Lavesson  

 
 

Underhållning 
Musik av Göinge Dagspelsgille  

 

 
 

Inträde 
Barnen går gratis 

Vuxna 60:- inklusive kaffe. 
 

Hjärtligt välkomna 
Hembygdsföreningen 



  

AANNNNOONNSSEERR  
 

 

 

AANNNNOONNSSEERR  
 

 
 


