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Årgång 24     nummer 1     Vårnummer 

 

Våren	på	väg?	
 

Jo, det är den nog, efter denna varma vinter, 
så ska det ändå bli skönt med solen igen. 
 

Trevlig läsning önskar vi i ströbladsredaktionen!  
 

 Annelie Christensen, Agneta Warnhag, 
& Anders Nylander 

 

Tage G Petersson besöker Norra Strö 
 

Kristianstad kommun utsågs till Årets 
Landsbygdskommun 2014. Tage G Petterson var 
ordförande för den jury som delade ut 
utmärkelsen. Fredagen den 16/1 2015 besökte 
han vinnarkommunen. 
 

Programmet för besöket skulle, förutom möte med 
kommunrepresentanter, också innehålla ett besök 
på landsbygden. Fredrik Lager, landsbygds-
samordnare i Kristianstad kommun valde då Norra 
Strö och förskolan som besöksmål. Som han själv 
sa vid besöket, är N Strö Utveckling ett mycket 
bra exempel på ett lyckat projekt som både ger 
ökad service för oss boende och arbetstillfälle till 
byn. Dessutom är vi ett exempel på en levande 
och aktiv landsbygd med fiberförening, skolhus-
förening, lantlollor och hembygdsförening. 
 

Huvudpersonen för dagen, Tage G Petterson, fick 
se en förskola i full aktivitet. Han verkade 
uppskatta studiebesöket och ställde många 
initierade frågor. 
 
 

Stickcafé 
 

Välkommen till vårt trevliga Stickcafé! Vi 
träffas i Strö skola tisdagar kl 19.00 följande 
dagar 17/2, 10/3 och 
7/4.  
Vi bjuder på kaffe/te. 
Medtag gärna doppa. 
Varmt välkomna till 
två timmars trevligt 
prat och (kanske) lite 
handarbete.  
Kontakt: Lena 740 04 

 

Arr: Skolhusföreningen 
 

 

 

 

Valborg 
på Valleberg 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 mm. 
20.15   Allsång 
 

Hjärtligt välkomna! Arr: Skolhusföreningen 
 

 

Tack! 
Vi tackar alla som bidrog till julstämningen i Norra 
Strö och kom till vår julfest. Ett extra stort tack till 
alla som stickat, bakat och skänkt saker till lotteri 
och försäljning. Detta resulterade i att vi kan 
skänka 3.900 kr till Världens Barn! 

Hälsningar Skolhusföreningen 
 

 

STRÖBLADSREDAKTIONEN presstopp 29/5 
 

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: agneta.warnhag@gmail.com 
Annelie Christensen 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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KALENDARIUM 
 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar  
och felaktigheter. 
 
Februari 
sö 15 feb Zumba 

i Strö skola kl 10 - 11 

ti 17 feb Stickcafé 
i Strö skola kl 19-21, se annons 

on 18 feb Kören Alegria övar i  
Önnestads församlingshem kl 19-21 

on 18 feb Luffarslöjd  
hos Ann Lavesson kl 19 

fr 20 feb Hembygdsföreningen Sportlovskul 
i Hembygdsgården kl 14, se annons 

sö 22 feb Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sö 22 feb Taizégudstjänst i Strö Kyrka  
kl 19 kören Alegria medverkar 

on 25 feb Kören Alegria övar i  
Önnestads församlingshem kl 19-21 

fr 27 feb Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 16.00-16.30 

Mars 
sö 1 mar Zumba 

i Strö skola kl 10 - 11 

on 4 mar Kören Alegria övar i  
Önnestads församlingshem kl 19-21 

on 4 mar Luffarslöjd  
hos Ann Lavesson kl 19 

to 5 mar Lantlollorna Homeparty med  
Gudrun Schyman i Strö skola  
kl 17.30 OBS! tiden 

sö 8 mar Mässa i Strö kyrka kl 9.30 
därefter kortare pilgrimsvandring 
i skogen 

sö 8 mar Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sö 8 mar Hembygdsgården En kvinnas  
byrålåda, textilsamling visas i  
föredrag i Hembygsgården kl 14  
Entré och fika 80 kr 

ti 10 mar Stickcafé 
i Strö skola kl 19-21, se annons 

on 11 mar Kören Alegria övar i  
Önnestads församlingshem kl 19-21 

fr 13 mar Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 16.00-16.30 

sö 15 mar Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

on 18 mar Kören Alegria övar i  
Önnestads församlingshem kl 19-21 

on 18 mar Luffarslöjd  
hos Ann Lavesson kl 19 

sö 22 mar Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

on 25 mar Kören Alegria övar i  
Önnestads församlingshem kl 19-21 

to 26 mar SPF månadsmöte 
Strö Skola kl 14.00  

fr 27 mar Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 16.00-16.30 

sö 29 mar Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sö 29 mar Hembygdsföreningen Årsmöte, fika  
och underhållning i Hembygds- 
gården kl 14 

sö 29 mar Taizémässa i Strö Kyrka 
kl 19 

April 
on 1 apr Kören Alegria övar i  

Önnestads församlingshem kl 19-21 

on 1 apr Luffarslöjd  
hos Ann Lavesson kl 19 

fr 3 apr Långfredagsgudstjänst 
i Strö kyrka kl 9.30 

sö 5 apr Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

må 6 apr Kvällsmässa i Strö kyrka 
kl 19 

ti 7 apr Stickcafé 
i Strö skola kl 19-21, se annons 

on 8 apr Kören Alegria övar i  
Önnestads församlingshem kl 19-21 

fr 10 apr Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 16.00-16.30 

sö 12 apr Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

on 15 apr Kören Alegria övar i  
Önnestads församlingshem kl 19-21 

sö 19 apr Gudstjänst  
i Strö Kyrka kl 9.30 

sö 19 apr Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

må 20 apr Lantlollorna Skapa i lera hos Lina 
Granbacka keramik kl 18.30 

on 22 apr Kören Alegria övar i  
Önnestads församlingshem kl 19-21 

to 23 apr Hembygdsföreningen Kvällsvandring  
då vi tittar på några torp. Medtag korv  
att grilla. Samling vid Strökyrka kl 18 

fr 24 apr Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 16.00-16.30 

lö 25 apr Fixardag vid Strö skola kl 9.30 
se annons 

sö 26 apr Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

on 29 apr Kören Alegria övar i  
Önnestads församlingshem kl 19-21 

to 30 apr Valborg på Valleberg fackeltåg från 
Strö skola kl 19.30 se annnons 

to 30 apr Hembygdsföreningen Valborgs- 
firande hos Roland och Gunvor 
Tillman i Övarp kl20 

Maj 
lö 2 maj Konfirmation med mässa 

i Strö kyrka kl 11 
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sö 3 maj Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

on 6 maj Kören Alegria övar i  
Önnestads församlingshem kl 19-21 

fr 8 maj Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 16.00-16.30 

sö 10 maj Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

on 13 maj Kören Alegria övar i  
Önnestads församlingshem kl 19-21 

to 14 maj Gökotta vid Hasse och Eva Abrahams- 
sons dam på Lunkeskogsvägen kl 9 

sö 17 maj Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

on 20 maj Kören Alegria övar i  
Önnestads församlingshem kl 19-21 

fr 22 maj Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 16.00-16.30 

sö 24 maj Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

on 27 maj Kören Alegria övar i  
Önnestads församlingshem kl 19-21 

to 28 maj Lantlollorna Kvällsvandring på  
Åraslövs mosse. Samling Strö  
skola kl 18.30 

sö 31 maj Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

Juni 
on 3 jun Kören Alegria övar i  

Önnestads församlingshem kl 19-21 

fr 5 jun Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 16.00-16.30 

 

Föreningsnytt & Annonser 
 

Fiber Nästan klart! 
 

Nu är även den andra etappen av vårt fibernät 
klar och för styrelsen återstår slutredovisning av 
projektet inklusive en utvärdering till 
Länsstyrelsen. När detta är ombesörjt går 
föreningens verksamhet över i ett drift- och 
förvaltningsskede. 
 

För att vårt fortsatta arbete skall fungera på 
bästa sätt vill vi framhålla följande: 
-Betala debiterade avgifter i tid. Nätavgiften 
debiteras per kvartal och faktura för denna 
skickas ut ca 30 dagar före kvartalsskifte, som 
också är sista betalningsdag.  
-Meddela oss direkt när du byter e-postadress 
-Ägarbyte av fastighet skall också meddelas 
föreningen direkt. Medlemskapet övergår inte 
automatiskt till ny ägare utan denne måste 
ansöka om medlemskap i föreningen. 
-Om ni ska utföra grävningsarbete, använd 
Ledningskollen.se. Fibernätet finns registrerat 
och utsättning sker utan kostnad. 
 

Föreningsstämman kommer att hållas under maj 
månad. Kallelse kommer att skickas ut till alla 
medlemmar. 
 

Styrelsen 
Norra Strö Fiber 
fiber@norrastro.se       

 

	

Lös	bildgåtan! 
 

 
 

Olof Westerdahl har skickar in en kluring där 
han uppmanar läsarna av Ströbladet att lösa 
bildgåtan. Denna bild är tagen någonstans i 
Strö socken ….. men var? Skicka GPS-koor-
dinater för platsen till Ströbladsredaktionen 
senast den 30/2. Bland de rätta svaren lottas 
vinnaren ut, som får två trisslotter. 
 

Arr: Olof Westerdahl och Ströbladsred. 
 

 
 

	

En	vädjan! 
 

Det går en helvit dovhjort i  
skogarna runt Strö. Kan vi 
jakträttsinnehavare enas om  
att nöja oss med att enbart  
titta på honom och  
hoppas att han  
skall stanna  
på våra marker? 
 
Vänliga  
hälsningar 
William Hamilton  
& Claës Grönhagen    
 

 
 

	

Uthyres! 
 

Lägenhet om 2 rum o kök + stor hall ledig 
från 1 april på Ströö Gård. Möjlighet att hyra 
stallplatser för häst finns också.  
 

William Hamilton 070-5574180 
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Föreningsnytt  
 

	

Fixaredag	
Välkomna till Norra Strö skola  
Lördagen den 25 april kl. 9.30 

 

Alla är välkomna, medtag fikakorg, hacka och 
räfsa, glatt humör, eller bara kom som du är. 
Hjärtligt välkomna!. 
 

Skolhusföreningen 
 

 

	

Sportlovskul	i	
Hembygdsgården! 

 

Fredagen den 20 februari kl. 14.00 i hembygds-
gården i Övarp. 
UGANDA – AFRIKAS PÄRLA 
Magnus Mårtensson, MM-foto, delar med sig av 
sina upplevelser av djur och natur från sin resa i 
Uganda.       Entré och fika 50 kr. 
ALLA ÅLDRAR ÄR VÄLKOMNA! 
 

Norra Strö Hembygdsförening 
 

 

	

Granbacka	Keramik	
 

Jag har inte öppet hemma på Granbacka på 
Konstrundan i år, men ni är hjärtligt välkomna 
söderut, till Gamlegård Rörum i Påsk, där jag och 
Märta Hennig ställer ut keramik och oljemålningar!  
 

Öppet långfredagen till påskdagen 10-18. Kontakt: 
karolina.holmgren@hotmail.com,  
tel.  0721-823993. 
Märta Hennigs hemsida www.martahennig.se   
 

Öppet på Granbacka Keramik helgen efter påsk, 
11-12 april kl. 11-14. Andra dagar under våren, 
bara ring eller titta inom. Välkomna! 
 

Karolin Holmgren 
 

 

	

Strödagen‐		
en	höstupplevelse	

 

I år är ni välkomna till Strödagen i Hembygds-
gården i Övarp, lördagen den 26 september! 
Utställning och försäljning av konst och 
hantverk och fika förstås. Några intensiva 
glada timmar med många möten! Mer info 
kommer i nästa Ströblad. 
Vi söker dig utställare som målar, snidar, 
tovar, fotograferar, tillverkar smycken eller 
annat själv som du vill visa upp eller sälja!  
Kontakt: Ann 0722- 490148,  Ulla: 0707-
710242, Lina 0721-823993 
 

Norra Strö Hembygdsförening 
 

 

 

Annonser 
 

 
	

Katarina	Hamiltons	
Minnesfond	

 
 

Katarina Hamilton kom första gången till 
Färlövsslätten 1969. Från 1992 fram till sin 
bortgång 2012 bodde Katarina på Ströö 
Gård. Under hela sin levnadstid satte 
Katarina mycket stort värde på det 
engagemang, sammanhållning och 
framåtanda som finns i Ströbygden. Katarina 
hade ett stort engagemang i många 
människor runt omkring sig och stöttade 
många projekt med lokal anknytning. För att 
fortsätta i hennes anda har hennes barn 
instiftat en minnesfond för att främja bygdens 
fortsatta utveckling. Detta kommer att ske 
genom att årligen dela ut ett stipendium. 
Stipendium delas ut enligt stadgeutdraget 
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 Minnes-
fond 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, 
projekt och föreningar som verkar i Norra 
Strö och dess näromgivning.  
Stipendiet kommer att delas ut första gången 
under våren 2015 av fondens styrelse 
bestående av Katarinas familj. Styrelsen 
välkomnar egna ansökningar så väl som 
nomineringar av andra. Ansökan sker i form 
av ett brev till Styrelsen där bakgrund, 
motivering, ändamål samt eventuell projekt-
plan anges. 
 
Ansökan och eventuella frågor skickas till 
KH.Minnesfond@gmail.com. Ansökan skall 
vara styrelsen till handa senast 30 mars 
2015. 
 
 

Vi ser mycket fram emot er ansökan!  
Carl-Fredrik, Gustaf och Kristian 
 
 


