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DDeett  ggiicckk  eenn  vviinndd    
öövveerr  vviinnddeenn  äännggaarr  

 

Det lär knappast ha undgått någon att våren 
började med en rejäl storm. Men nu när snön 
är borta och vinden torkat markerna så känns 
det i luften att våren är på väg. Som vanligt 
har vi ett välfyllt kalendarium och hoppas att 
ni får en trevlig läsning. Vi ses förhoppnings-
vis på något av byns alla arrangemang! 
 

En riktigt skön vår!  

Agneta Warnhag, Annelie Christensen 

 & Anders Nylander 
 
 
 

 

EEfftteerrllyyssnniinngg!!  
VVii   bbeehhöövveerr   mmaatteerriiaall     

tt ii ll ll   vvåårr   hheemmssiiddaa  
wwwwww..nnoorrrraassttrroo..ssee  

 
Nu är vår hemsida www.norrastro.se klar! 
Men vi behöver er hjälp för att fylla den med 
material. Vi uppmanar därför er alla att skicka 
in foto (nya som gamla) gärna tillsammans 
med en historia om någonting som har hänt i 
bygden nu eller för länge sedan, tipsa om 
aktuella händelser eller förslag på aktiviteter, 
allmänt tyckande och tänkvärda tankar mm. 
Har du fotografier på papperskopia kan vi 
scanna in det. Alla idéer och förslag är 
mycket välkomna. 
 

Skicka ditt bidrag till info@norrastro.se 
eller kontakta Lena Westerlundh på 740 04. 
 

Vill du ha en e-postadress med 
domännamnet @norrastro.se kan du 
meddela detta till info@norrastro.se 

OBS! e-postadresserna är gratis!!! 
 
 

Ströbladsredaktionen 
 

 

 
 

    

ValborgValborgValborgValborg    

på på på på 

VallebergVallebergVallebergValleberg    

 
 

Vi samlas traditionsenligt för att välkomna 
våren på Valborgsmässoaftons kväll, 30/4. 
Program för kvällen: 
 
19.30   Fackeltåg från Strö skola 
            Skolhusföreningen tillhandahåller  
            facklor 
20.00   Bålet tänds 
            Försäljning av korv, kaffe m.m 
20.15   Allsång 
 

Hjärtligt välkomna! 
 

Skolhusföreningen 
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KALENDARIUM 
 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar  
och felaktigheter. 

 

Februari 
tis 15 feb Lantlollorna 

Inspirationskväll hos Sture 
Perssons måleri i Knislinge. 
Samåkning Strö skola kl.18.30 

ons 16 feb Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

ons 16 feb Luffarslöjd  
hos Ann Lavesson kl 19 

tor 17 feb Skolhusföreningens Årsmöte 
Strö skola kl 19. Se annons 

sön 20 feb Gudstjänst 
Strö kyrka kl 9.30 

tis 22 feb Bridge 
Strö skola kl 13.30 

tis 22 feb Taize-mässa 
Strö kyrka kl 19 

ons 23 feb Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

 

Mars 
ons 2 mar Bokbussen  

stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

ons 2 mar Luffarslöjd  
hos Ann Lavesson kl 19 

sön 6 mar Gudstjänst 
Strö kyrka kl 14. Efteråt  
serveras kaffe och semla 

mån 7 mar Kortmakeri med Lantlollorna 
i Strö skola kl 19 

tis 8 mar Bridge 
Strö skola kl 13.30 

ons 9 mar Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

fre 11 mar Pilgrimsvandring  
Araslövs församling. Strö kl 11 

ons 16 mar Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

ons 16 mar Luffarslöjd  
hos Ann Lavesson kl 19 

sön 20 mar Gudstjänst 
Strö kyrka kl 9.30 

tis 22 mar Bridge 
Strö skola kl 13.30 

ons 23 mar Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

tis 29 mar Taize-mässa 
Strö kyrka kl 19 

ons 30 mar Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

ons 30 mar Luffarslöjd  
hos Ann Lavesson kl 19 

tor 31 mar Araslövs SPF 
Strö skola kl 14 

 

April 
sön 3 apr Pilgrimsmässa 

Strö kyrka kl 9.30 
tis 5 apr Bridge 

Strö skola kl 13.30 
ons 6 apr Kören Alegria 

övar i Strö skola kl 19.30 
ons 13 apr Bokbussen  

stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

ons 13 apr Luffarslöjd  
hos Ann Lavesson kl 19 

tor 14 apr Lantlollorna 
Lär dig göra blomster-
arrangemang i Strö skola kl 19 

sön 17 apr Skolhusföreningen  
har fixardag 
i Strö skola kl 10-14, se annons 

tis 19 apr Bridge 
Strö skola kl 13.30 

ons 20 apr Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

ons 27 apr Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

ons 27 apr Luffarslöjd  
hos Ann Lavesson kl 19 

lör 30 apr Valborg på Valleberg  
se annons 

 

Maj 
tis 3 maj Bridge 

Strö skola kl 13.30 
ons 4 maj Kören Alegria 

övar i Strö skola kl 19.30 
sön 8 maj Växtcafé och Prova på boule 

Strö skola kl 14, se annons 
ons 11 maj Bokbussen  

stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

sön 15 maj Strödagen 
i Strö skola kl 13, se annons 

tis 17 maj Bridge 
Strö skola kl 13.30 

ons 18 maj Kören Alegria 
övar i Strö skola kl 19.30 

ons 25 maj Bokbussen  
stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

lör 28 maj Lantlollorna 20-årsjubileum  
i Strö skola. Se annons 

 

Juni 
ons 1 jun Kören Alegria 

övar i Strö skola kl 19.30 
ons 8 jun Bokbussen  

stannar vid Strö kyrka  
kl 13.15 - 13.45 

 
 



FFöörreenniinnggssnnyytttt  
 

 

VVääxxttccaafféé  oocchh    
PPrroovvaa  ppåå  bboouullee  

88  mmaajj  kkll   1144--1166..3300  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Nu är det dags för växtcafé i Strö skola. Det 
innebär att du skänker dina övertaliga växter 
och samtidigt köper nya. Allt överskott går till 
skolhusföreningen. Boulebanan är renoverad 
och denna dag finns möjlighet att ”prova-på”. 
Passa även på att köpa en fika på 
serveringen. 
 

 

Hjärtligt välkomna! Skolhusföreningen 
 

 

  

FFiixxaarreeddaagg    
ddeenn  1177  aapprriill  

kkll  1100--1144  
  

Alla gamla och nya medlemmar hälsas 
välkomna till en fixaredag på Strö skola med 
gemenskap och arbete för vårt hus. Ta med 
dig pensel, kratta, hammare, dammtrasa eller 
kom bara för att umgås. Du är lika 
välkommen vad du än väljer att göra. 
 
Ring gärna Kerstin Hallenborg 741 01. 

 
Tack för din insats! Skolhusföreningen  

 
 

FFöörreenniinnggssnnyytttt  
 

 

SSttrrööddaaggeenn  

1155  mmaajj  
  

  

  
  

  

 
 
Kom till Strö skola den 15 maj kl. 13-16.30. 
Här hittar du utställning med försäljning av 
hantverk och konstverk! Fikaservering 
(Färlövs Scoutkår).  
 
Vill du hyra plats? Kontakta snarast  
Ann Lavesson 740 03 
Ulla Jönsson 740 96  
Karolina Holmgren 0737-20 85 23 
 
Hjärtligt välkomna! Skolhusföreningen 
 

 

 

  

LLaannttlloolllloorrnnaa  
2200--åårrssjjuubbiilleeuumm  

  

Firas med fest den 28 maj  
i Strö skola för lantlollornas  
medlemmar med respektive 

 

God mat och dryck, underhållning och pub 
Anmälan senast 15 maj till Lena Westerlundh 
tel 74004, lena@norrastro.se eller Agneta 
Warnhag tel 74172, 
familjen.warnhag@kund.biknet.se 

 
 



 

AANNNNOONNSSEERR  
 
 

 
 

  
  

  
  
  

 
 

TTYYCCKKTT  OOCCHH  TTÄÄNNKKTT  
 
 

  

TTaacckk  fföörr  aatttt  dduu  
pplloocckkaarr  uupppp  
hhuunnddbbaajjsseett!!  

  

I vår lilla by finns det många lyckliga hund-
ägare. Men att promenera på kvällen efter 
mörkrets inbrott innebär ofta en stor risk att 
trampa i hundbajs. Att plocka upp efter din 
hund, det som hamnar vid vägkanten eller på 
någon annans infart, borde vara självklart för 
alla. Vi är nu många som ber er som rastar 
hundarna att plocka upp efter hunden. För 
allas trevnad. 
 
  
 
Stort tack!  
Ströbor genom  
Ströblads- 
redaktionen  
 
 

 

 

IINNFFOO  
 
 

SSkkoollhhuussfföörreenniinnggeennss  
åårrssssttäämmmmaa  22001111    

 

Hålls i Norra Strö skola  
torsdagen den 17:e feb kl 19.00 

 
 

 
 
 

Kallelse. Skolhusföreningens medlemmar 
kallas härmed till stämman. 
 

Inbjudan. Norra Strös alla invånare inbjuds 
också att delta på mötet. 
 

Vi informerar lite om vad som är på gång 
 

Efter sedvanliga mötesförhandlingar bjuder vi 
på kaffe med semla och samkväm. 
  
 

Hjärtligt välkomna! Skolhusföreningen 
 

 

 

ANNONSER & TEXTER 
Presstopp för nästa nummer av Ströbladet är  
2011-05-10. 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:- 
 

 

 

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 
 
 


