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2015 
Årgång 24     nummer 2     Sommarnummer 

 
 

Sommaren	på	väg?	
 
 

”Jag kollar ut genom fönstret 
Träden är snart gröna 
Jag tänker att det snart är sommarlov 
Och tänker att i sommar ska jag 
Bada, vara med kompisar och gå på utflykter 
Snälla sommar skynda på” 

 

Av: Matilda, Stenhamreskolan 
 
 
 

Efter en kall och blåsig maj kan vi väl alla 
instämma i önskan enligt ovan Snälla sommar 
skynda på! I sommar händer det mycket i Strö, 
midsommarfrukost, gudtjänster, boule, 
växtcafé mm. Samtidigt vill de flesta även 
hinna ta det lugnt och njuta av varma sköna 
dagar.  
Med förhoppning om en varm, skön sommar! 

 

 Annelie Christensen, Agneta Warnhag, 
& Anders Nylander 

 

 
 
 

Växtcafé 
Söndagen den 23 augusti  

kl. 14-16.00, Strö skola. 
 

Du skänker dina övertaliga växter och/eller 
köper nya. Allt överskott går till 
Skolhusföreningen. Passa på att ta en 
eftermiddagsfika. Som vanligt serveras det 
bara gott hembakat. Vill du bidra med 
hembakat, kontakta Lena 74004 eller 
lena@norrastro.se  
 

Hjärtligt välkomna!  
 

Arr. Skolhusföreningen 
 

 

 
 

	

Midsommar- 
frukost 

 
Fredagen den 19 juni kl. 09.00 

firar vi midsommar i Strö! 
Vi samlas vid Strö skola för en gemensam 

midsommarfrukost. Tillsammans klär vi 
midsommarstången, dansar och fikar i det 
gröna. Ta med frukostkorg samt blommor  

och grönt till stången. 
 
 

 

 
 

Zumbatajm! 
 

Populära Zumban i Strö skola startar den 
16 augusti kl.10.00-11.00. Därefter varje 
söndag samma tid. Vi fortsätter med samma 
professionella ledare. Anmälan till Kerstin 
Hallenborg 044-741 01, 0705-93 63 77  
eller på info@norrastro.se 
Arr: Skolhusförening 
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KALENDARIUM 
 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar  
och felaktigheter. 
 

Juni  
fr 5 jun Bokbussen stannar vid Strö kyrka  

kl 16.00-16.30 

on 10 jun Kören Alegria övar i  
Önnestads församlingshem kl 19-21 

sö 14 jun Gudstjänst  
i Strö Kyrka kl 9.30 

on 17 jun Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

on 17 jun Kören Alegria övar i  
Önnestads församlingshem kl 19-21 

to 18 jun Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 16.00-16.30 

fr 19 jun Midsommarfrukost  
vid Strö skola kl 9, se annons 

lö 20 jun Gudtjänst i Araslövs kyrka kl 11 
Kören Alegria medverkar 

sö 21 jun Sommarmusik i Strö kyrka kl 19 
Glada Toner medverkar 

on 24 jun Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

sö 28 jun Hembygdsföreningen 
Öppet hus i hembygdsgården 
Övarp kl 14-17 
Kaffeservering 

Juli  
on 1 jul Boule 

vid Strö skola kl 18.30 

to 2 jul Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 16.00-16.30 

sö 5 jul Kvällsmässa  
i Strö kyrka kl 19 

on 8 jul Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

on 15 jul Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

to 16 jul Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 16.00-16.30 

on 22 jul Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

sö 26 jul Hembygdsföreningen 
Öppet hus i hembygdsgården 
Övarp kl 14-17 
Kaffeservering 

on 29 jul Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

to 30 jul Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 16.00-16.30 

 
 
 
 
 
 

 

 

Augusti  
sö 2 aug Sommarmusik i Strö kyrka kl 19 

Carolina Eldh och Ingvar Jönsson 
medverkar 

on 5 aug Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

on 12 aug Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

to 13 aug Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 16.00-16.30 

sö 16 aug Zumbai Strö skola kl 10 - 11 

on 19 aug Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

sö 23 aug Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sö 23 aug Växtcafé vid Strö skola 
kl 14-16, se annons 

on 26 aug Boule 
vid Strö skola kl 18.30 

sö 30 aug Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

 
 
 

	

Inbjudan	till	
HANTVERKARE	&		

KONSTNÄR	
 

Anmäl dig till höstaktiviteten Strödagen 
lördagen 26 september! 

 

Sitter du hemma på kammaren och skapar? 
Ta chansen att visa upp dina alster! 
 
 

Hur? Ställ ut/sälj på Strödagen 
Var? Hembygdsgården i Övarp 
När? Lördagen den 26 september  

kl 13 – 16 
Pris? 50 kr/utställare + en vinst till lotteriet 
Anmälan Till Ann Lavesson 044-740 03 eller 

Karolina Holmgren 0721-823993 
 
 

”Först till kvarn” gäller. Men ordnar du själv bord 
och ev. tält finns det även massor med plats 
utomhus. 
 
 

Hoppas på DIN anmälan, hjärtligt välkomna!. 
 
 

Ann & Carolina i samarbete med N Strö 
Hembygdsförening 

 

 
 

STRÖBLADSREDAKTIONEN presstopp 21/8 
 

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 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  
 
 

	

Ny	styrelse	
Skolhusföreningen 

 

Vi i Ströbladsredaktionen hälsar den nya 
styrelsen för Skolhusföreningen välkommen 
och lycka till med det viktiga arbetet för 
bygden. Vi passar också på att tacka den 
gamla styrelsen för ett väl förrättat värv under 
många år. Den nya styrelsen är: 
 

Östen Warnhag, ordf. 
 

Karin Svensén v.ordf. ,Kerstin Hallenborg, 
kassör 
Magnus Birgersson, sekr., Lena Westerlundh 
Annika Böök, Bo Nilsson, Ingela Nilsson,  
Cathrine Abrahamsson, Patrik Kristoffersson, 
Joel Tillman, Maria Sjöbeck!. 
 

Skolhusföreningen 
 

 
 

	

Lös	bildgåtan! 
 

 
 

Vi fick inga rätta svar från våra läsare så vi ger 
den här frågan en chans till och höjer 
prissumman, nu kan man vinna fyra trisslotter! 
Även ni som svarat en gång får en andra 
chans. Alltså: 
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 fyra trisslotter. 
 

Arr: Olof Westerdahl och Ströbladsred. 
 

 

 
 

Föreningsnytt & Annonser 
 
 

	

Nytt	tak	på	skolan	
 

 

I sommar kommer taket på den södra delen av 
skolan att renoveras. Arbetena kommer att ske 
under den senare delen av juli månad. 
 
Gamla taket kommer att rivas av ner till spararna, 
och nytt undertaket kommer att läggas. På detta 
kommer sedan de tegelpannor som legat staplade 
på gården att läggas. De gamla pannorna kommer 
att samlas på ett tippflak. Skolhusföreningen 
behöver bli av med dessa. Du som vill ha dem för 
att lägga i en kräftdamm etc. eller bara för utfyllnad 
kan höra av dig till ordförande, Östen Warnhag, 
044-74172 senast 30 juni. 
 

Skolhusföreningen 
 

 
 

	

Jakt	sökes! 
Åtel-pyrsch och om ni behöver hund till 
drevjakter, har en wachtel. 
Kontakta Peter på Adinalvägen 130 
På tel: 0709-317195 eller på 
peterohlsson72@hotmail.com 
 

 
 

 
	

Katarina Hamiltons Stipendium 2015  
 

Grattis Signe 
Svensén! 

 

Grattis till 2015 års mottagare av Katarina 
Hamiltons Stipendium – Signe Svensén  
Med stor glädje delade styrelsen för Katarina 
Hamiltons Minnesfond ut årets stipendium till 
Signe Svensén med följande motivering:  
Signe är en mycket god representant för en 
ung, ambitiös och kreativ generation 
uppvuxen i Norra Strö. Med sin musikaliska 
talang och goda studie- och idrottsresultat 
förenar hon egenskaper som Katarina 
värdesatte högt. Signe är dessutom en 
omtyckt, hjälpsam och ödmjuk person i många 
lokala sammanhang. Stipendiet delades ut i 
Strö kyrka efter långfredags-gudstjänsten. 
Styrelsen tackar för det stora intresse som 
visats och de många nomineringar som 
lämnats in. Vi ser fram emot nästa års 
utdelning. 
 
 

Carl-Fredrik, Gustaf och Kristian 
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Föreningsnytt & Annonser 
 
 

Allaktivitetsplan	
Nu byggs det, vid förskolan, en 

allaktivitetsplan som kan samutnyttjas av 
många för flera olika ändamål. 

 

Nu är snart planen bakom förskolan redo för att 
användas! 
Som många säkert sett har det schaktats och 
grävts och asfalterats bakom förskolan. Det är en 
så kallad allaktivitetsplan som har byggts i 
skolhusföreningens regi och hittills finansierats 
med hjälp av projektstöd från Leader Skånes Ess. 
 

Det återstår en del investeringar för att den ska bli 
komplett och riktigt bra, bland annat så kallad 
”mjukasfalt”, plank och stängsel. Genom ett bidrag 
från Sparbanken Göinge kan vi köpa in mål och nät 
mm så att planen kan användas till olika sporter. 
 

Planen är också tänkt att användas av alla i byn; 
fritan, förskolan, boende med flera. DU kanske 
också har en idé kring användandet? 
 

Ungdomar i byn håller eventuellt på att bilda en 
idrottsförening som kan blir en av pusselbitarna. 
Kanske ska vi gamla också fundera på hur vi skulle 
vilja nyttja planen. 
 

Under sommaren finns det möjlighet för alla att 
komma med synpunkter och förslag, kanske tar vi 
en gemensam titt på planen och ett samtal efter 
midsommarfrukosten?  
 

Skolhusföreningen genom Kerstin Hallenborg! 
kerstin@hallenborg.nu 044-74101 
070 2199950 
 

Skolhusföreningen 
 

 

 
 

	

Bouletajm! 
Varje onsdag kl. 18.30, med start den 17 juni, 
spelar vi boule vid Strö skola. För mer 
information, kontakta  
 

Stina Nilsson, tel 74008 
 

 
 

Föreningsnytt & Annonser 
 
 

Pubkväll  
i höst! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boka redan nu lördagen den 10 oktober för 
en trevlig pubkväll i skolan. Mer information 
kommer i nästa nummer av Ströbladet och  

på vår hemsida.  
 

Arr. Skolhusföreningen 
 

 
 

	

Hus	uthyres! 

 
Donnationshuset är hyresledigt från den  
1 september. För mera upplysningar kontakta 
William Hamilton på tel: 070 55 741 80 
 

 
 

	

Välkommen		
till	Strödagen!	

Som numera är en höstupplevelse 
Lördagen den 26 september kl. 13-16 

 

Strödagen genomförs i Hembygdsgården i Övarp.  
Hantverkare och konstnärer från trakten visar och 
säljer sina alster. Fikaförsäljning och lotteri. 
 

Även Hembygdsgårdens fasta utställningar är 
öppna.  
 

Hjärtligt välkomna!. 
 

N Strö Hembygdsförening 
 

 


