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Vinternummer

Ugnsvarmt?
Vi har varit bortskämda med en varm och
härlig höst i år. Men ikväll när vi skriver
Ströbladet regnar det och i natt spås det att
den första snön ska komma. Till glädje för
vissa och förtret för andra. Oavsett vilket så
närmar vi oss julen i en rasande takt. Men vi
har ett flertal aktiviteter att se fram emot innan
dess, däribland den årliga julfesten – som i år
hålls utomhus vid Strö skola. Den dagen
hoppas vi verkligen att vi får tur med vädret. I
detta nummer berättar vi bland annat om att
både bygget av förskolan och fiberprojektet
rullar på i rask takt. 2014 kommer blir ett
fantastiskt år för vår by!

Julfest i
Norra Strö
Välkomna till årets julfestligheter
i Norra Strö söndag den
8:e december 14.00-17.00.

En riktigt god jul till er alla
önskar

Annelie Christensen , Agneta Warnhag,
& Anders Nylander

Gåvor & Bakverk
Skänk till den årliga julfesten 8 december,
allt mottas tacksamt. Överskottet från lotterier
och försäljning skänks som vanligt till
Världens barn. Hör av er till Karin 740 35 eller
Lotta 741 02.
Skolhusföreningen

Bygden egen hemsida

Tindrande julfest/julmarknad på skolgården
Norra Strö folkskola med tältpark och
värmande brasor. Julmys mellan 14.00 och
17.00 med kaffe och hembakt, het glögg,
grillad korv & bröd, lotterier. Passa på att köpa
årets stickade julklapp, julpyssel från fritids,
vackra jul-grupper, julbak och årets julgran.
Dans kring granen ca 15.30, jul-sånger och
tomten har meddelat ankomst i Norra Strö ca
16.30. Varma kläder för alla väder!
Överskottet
från
julfesten
går
till
Världens Barn!
Hjärtligt välkomna! Skolhusföreningen
PS. Vid hällregn eller snöstorm flyttar
marknaden in i gympasalen.
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Du har väl betalat? : Alla personer, även just DU är hjärtligt välkommen som medlem i Skolhusföreningen för år 2013. 100 kr för vuxen, 50 kr för barn BG 777-6545

2013

KALENDARIUM
Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och felaktigheter.

lö 23 nov sö 24 nov
sö 24 nov

sö 24 nov
sö 24 nov
on 27 nov

Fixardag
vid Strö skola kl 10
Kören Alegria
körhelg i Klippan
Hembygdsföreningen
Niclas Larsson, Osby håller
föredrag om kungligheter
Hembygdsgården kl 13
Taizémässa
i Strö kyrka kl 19
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Kören Alegria övar i
Färlövs
Församlingshem kl 18.15

sö 1 dec

Gudstjänst
i Norra Strö kyrka kl 14
kören Alegria sjunger

sö 1 dec

Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Kören Alegria övar i
Färlövs
Församlingshem kl 18.15
Bokbussen stannar vid
Strö kyrka
kl 15.45-16.15
Julfest
vid Strö skola kl 14-17
se annons

fr 6 dec

sö 8 dec

sö 8 dec
sö 8 dec
on 11 dec

to 12 dec

sö 15 dec

sö 15 dec
on 18 dec

fr 20 dec

Ord och ton i Advent
i Norra Strö kyrka kl 18
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Kören Alegria övar i
Färlövs
Församlingshem kl 18.15
Araslövs SPF
Luciafest i
Hembygdsgården
i Övarp kl 14
Hembygdsföreningen
Ingela Frid berättar om Jul
och Nyår på slott och
herresäten förr i tiden
Hembygdsgården kl 13
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Kören Alegria övar i
Färlövs
Församlingshem kl 18.15
Bokbussen stannar vid
Strö kyrka
kl 15.45-16.15
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Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Julbön
i Norra Strö kyrka kl 16.30
kören Alegria sjunger
Nyårsbön
i Norra Strö kyrka kl 16.30

Januari
må 6 jan

on 8 jan

sö 12 jan
on 15 jan

fr 17 jan

December

on 4 dec

ti 24 dec

ti 31 dec

November
lö 23 nov

sö 22 dec

sö 19 jan
ti 21 jan

on 22 jan

sö 26 jan
sö 26 jan
on 29 jan

fr 31 jan

Gudstjänst
i Norra Strö kyrka kl 11,
kören
Glada Toner och
konfirmander
Kyrkkaffe
Kören Alegria övar i
Färlövs
Församlingshem kl 18.15
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Kören Alegria övar i
Färlövs
Församlingshem kl 18.15
Bokbussen stannar vid
Strö kyrka
kl 15.45-16.15
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Stickcafé
i Strö skola kl 19-21, se
annons
Kören Alegria övar i
Färlövs
Församlingshem kl 18.15
Taizémässa
i Strö kyrka kl 19
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Kören Alegria övar i
Färlövs
Församlingshem kl 18.15
Bokbussen stannar vid
Strö kyrka
kl 15.45-16.15

Februari
sö 2 feb

Familjegudstjänst
i Strö kyrka kl 14
utdelning av dopänglar

sö 2 feb

Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Kören Alegria övar i
Färlövs
Församlingshem kl 18.15
Luffarslöjd
hos Ann Lavesson kl 19
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Stickcafé
i Strö skola kl 19-21, se
annons

on 5 feb

on 5 feb
sö 9 feb
ti 11 feb
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on 12 feb

to 13 feb

fr 14 feb

sö 16 feb
on 19 feb

on 19 feb
sö 23 feb
sö 23 feb
on 26 feb

fr 28 feb

Kören Alegria övar i
Färlövs
Församlingshem kl 18.15
Skolhusföreningen
årsstämma i Strö skola
kl 19, se annons

sö 2 mar

Mässa
i Strö kyrka kl 11
kören Glada Toner

sö 2 mar

Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Stickcafé
i Strö skola kl 19-21, se
annons
Kören Alegria övar i
Färlövs
Församlingshem kl 18.15
Luffarslöjd
hos Ann Lavesson kl 19

on 5 mar

on 5 mar

Skolhusföreningens
årsstämma 2011

Bokbussen stannar vid
Strö kyrka
kl 15.45-16.15
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Kören Alegria övar i
Färlövs
Församlingshem kl 18.15
Luffarslöjd
hos Ann Lavesson kl 19
Taizémässa
i Strö kyrka kl 19
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Kören Alegria övar i
Färlövs
Församlingshem kl 18.15
Bokbussen stannar vid
Strö kyrka
kl 15.45-16.15

Mars

ti 4 mar

Föreningsnytt

ANNONSER & TEXTER
Presstopp för nästa nummer av Ströbladet är
2014-01-30
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
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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Välkomna till Norra Strö skola torsdagen
den 13:e februari kl. 19.00

Kallelse. Skolhusföreningens
kallas härmed till stämman.

medlemmar

Inbjudan. Norra Strös alla invånare inbjuds
också att delta på mötet. Information ges om
vad som är på gång. Efter sedvanliga
mötesförhandlingar bjuds på kaffe med
vaniljhjärtan (inför alla hjärtans dag)
Välkomna! Skolhusföreningen

INSÄNDARE
Kära grannar och bybor. Nu är det snart nyår och
jag med flera börjar redan oroa oss för våra djur
och småbarn. Senaste nyår ”firade” jag inne i
badrummet med alla kranar på och radion på hög
volym och en livrädd hund med närmare 200 i puls.
Man började skjuta upp raketer kl 10.00? och
fortsatte sedan med jämna mellanrum fram till ca
02.00. Detta är inte okey. Enligt lagen får inte
fyrverkerier skjutas upp i husdjurs närhet om det
finns minsta risk för att ett djur kan bli skrämt. I vår
by har vi väldigt många hundar, katter, hästar mm
samt skogens alla djur och fåglar. Som djurägare
är jag ju skyldig att se till att mina djur har det bra
och inte utsätts för onödigt lidande... Jag VET att
mina djur lider av det här... och onödigt är det i allra
högsta grad...
Min önskan och vädjan är nu att vi i Norra Strö
föregår med gott exempel och blir en av de platser
där man kan vara för att få ett lugnt och trevlig nyår
tillsammans med sina djur och småbarn? Jag vet
även att det bor många miljömedvetna i Norra Strö
som självklart inte heller skjuter upp raketer.
Med vänliga hälsningar om ett gott slut på ett bra
år för vår fina by, Carina Råbrant
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Föreningsnytt

Föreningsnytt

Stickcafé

Det rullar på ett ...

Vårt trevliga Stickcafé fortsätter under hösten.
Vi träffas i Strö skola tisdagar kl. 19.00-21.00
den 21/1, 11/2 och 4/3. Vi bjuder på kaffe och
te. Medtag gärna doppa.
Kontakt: Lena Westerlundh 740 04 eller
Agneta Warnhag 741 72.
Hjärtligt välkomna!

Skolhusföreningen

Zumbatajm!
Med start den 12 januari kl. 10.00-11.00
fortsätter populära Zumban i Strö skola.
Därefter varje söndag samma tid. Vi fortsätter
med samma professionella ledare.
Anmälan till: Kerstin Hallenborg, 741 01,
0705-93 63 77 eller på info@norrastro.se

Husbygget rullar vidare enligt plan. Tak och
väggar är uppe och snart är även takteglet på
plats. Innan årets byastämma 24/10 ordnades
en visning för politiker och hågade byinvånare.
Uppslutningen var stor och alla verkade nöjda
med vad de fick se. Är du intresserad av att
göra en arbetsinsats? Bengt Romell blir bara
glad om du hör av dig på killebro@bikab.net.
Är du intresserad av att bli medlem i
föreningen? Medlemsansökan finns på
www.norrastro.se under rubriken ”Norra Strö
Utveckling ek.för.”. Eller hör av dig till Ulla
Jönsson på ovarpsulla@live.se.
Ha en härlig vinter med en vilsam
jul- & nyårshelg! Önskar
Styrelsen N Strö Utveckling ek.för.

Det rullar på två ...

Araslövs församling
Inför valet till Kyrkofullmäktige 15/9 i vår församling
fanns en enda lista under namnet Araslövs
församling Gemenskap för alla. Deras vision är:
 att skapa en naturlig och trygg mötesplats
där människor i alla åldrar kan umgås,
trivas och lära av varandra.
 att skapa en öppen kristen gemenskap
där alla är välkomna i livets olika skeden.
Så här utföll valet:
1 Birgit Olsson
2 Mats Turesson
3 Ulf Persson
4 Jörgen Lindell
5 Eva Hanell
6 Jörgen Lund
7 Maritha Hamrin
(N Strö)
8 Jennie Salmén

9 Anita Lund
10 Peter Thorin
11 David Kronberg
(N Strö)
12 Lotta Neurén
13 Britt-Louise Håkansson
(Övarp)
14 Bo Nilsson (N Strö)
15 Kjell Tangfors (Övarp)

Gemenskap för alla vill bland annat:
Utveckla gudstjänsten
Fokusera på barn- och ungdomsverksamhet
Utveckla församlingens diakoni
Uppmuntra till frivilligt och ideellt engagemang
Stärka samverkan med föreningsliv, näringsliv och
skola på orten
Utveckla församlingens information mot nya
former för kommunikation med församlingsborna
En god ekonomisk hushållning skall prägla all
verksamhet
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Arbetet är igång och vi kan alla se pågående
grävning och material på flera ställen i
området. Att grävningen hade nått Norra Strö
firade vi med en liten invigning den 18 oktober
som också bevakades av Kristianstadsbladet.
Vid utgivningen av detta nummer av
Ströbladet har troligtvis även arbetet med
grävning in på tomt mot bostad påbörjats på
flera platser. Ca 220 anslutningar är tecknade.
Fortfarande kommer nya förfrågningar om det
är möjligt att ansluta sig. För att arbetet ska
kunna gå framåt går det idag inte med
säkerhet säga direkt ja till de av er som först
nu anmäler ert intresse. Men skicka ändå in er
skriftliga medlemsansökan. Det ger överblick i
hur många inom ett område som kan vara
aktuella för en eventuell etapp 2 i projektet.
Mer info på www.norrastro.se/fiber.html
Norra Strö Fiber ek.för.
e-post: fiber@norrastro.se
tfn 740 04 (Lena)
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