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Redan	höst?	
 
 

Sommaren kom inte på riktigt förrän i augusti, 
och nu känns det redan som höst. Men hösten 
brukar ju i sin tur bjuda på fina dagar med klar 
luft, mysiga kvällar med tända ljus och 
mängder av aktiviteter. 
Även i år bjuder vår by på många möjligheter 
att umgås. Ta tillfället i akt att träffa nya och 
gamla bybor!  
Börja t ex med att anmäla dig till Pub med 
musikquiz som går av stapeln den 10 oktober, 
se annons här intill. 

 
 
 
 

 Annelie Tillman, Agneta Warnhag, 
& Anders Nylander 

 
 
	

	

Strödagen! 
Den 26 september, kl 13-16 
I Hembygdsgården i Övarp 

 

 
 
Närproducerade presenter? Lokala hant-
verkare och konstnärer visar och säljer sina 
alster. Hembygdsföreningens utställningar är 
öppna och det finns fika och lotterier till 
försäljning. Hjärtligt Välkomna! 
 
N Strö Hembygdsförening 

 
 

 
 

 
	

	
 

	
Pub med 

musikquiz! 
Lördag 10 oktober  

kl. 19.30-01.00 
 
I år har vi tänkt att i en lagtävling testa era 
kunskaper att med musikens hjälp leta er 
fram till svar på frågorna! Två halvlekar under 
kvällen och därefter prisutdelning! 
Däremellan kör vi pubmusik i bakgrunden. 
Entré inkl. tacotallrik 100 kr. Öl/cider/vin till 
överkomliga priser. Observera att detta är ett 
arrangemang endast för medlemmar i 
Skolhusföreningen. Anmäl er gärna i förväg 
till: pub@norrastro.se 
 
Skolhusföreningen 
 

	
	

	

Efterlysning	
 

Vi söker någon eller några som kan åta sig 
ansvaret att distribuera Ströbladet 4 ggr/år. 
Hör av er till Agneta Warnhag på tfn 74172.  
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KALENDARIUM 
 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar  
och felaktigheter. 
 

September  
sö 6 sep Gudstjänst  

i Strö Kyrka kl 9.30 

sö 6 sep Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

fr 11 sep Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.20-15.50 

sö 13 sep Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sö 13 sep Gudstjänst i Strö Kyrka kl 16.  
Bibelutdelning till konfirmander  
och femåringar 

sö 20 sep Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

to 24 sep Araslövs SPF "Kurt och Majken" 
spelar och sjunger i Strö skola kl 14 

fr 25 sep Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.20-15.50 

lö 26 sep Strödagen 
i Hembygdsgården kl 13-16 
se annons 

sö 27 sep Zumba 
i Strö skola kl 10 – 11 

Oktober  
sö 4 okt Zumba 

i Strö skola kl 10 - 11 

fr 9 okt Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.20-15.50 

lö 10 okt Pub i Strö Skola 
kl 19.30, se annons 

sö 11 okt Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sö 11 okt Skördegudstjänst 
i Strö kyrka kl 16 

to 15 okt Norra Strö Förskola 
Öppet hus kl 13-17 
se annons 

sö 18 okt Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

on 21 okt Hembygdsföreningen 
Nils-Åke Sjösten föreläser om 
Glimmingemorden kl 19 
i Hembygdsgården 
Inträde 80 kr med fika 

fr 23 okt Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.20-15.50 

sö 25 okt Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sö 25 okt Taizémässa 
i Strö kyrka kl 19 

fr 30 okt Musikandakt 
i Strö kyrka kl 15 

lö 31 okt Mässa 
i Strö kyrka kl 11 

  

 
November 
sö 1 nov Zumba 

i Strö skola kl 10 - 11 

sö 1 nov Minnesgudstjänst 
i Strö kyrka kl 18 

fr 6 nov Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.20-15.50 

sö 8 nov Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

lö 14 nov Skolhusföreningen 
fixardag vid Strö skola kl 9.30 

sö 15 nov Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sö 15 nov Psalmgudstjänst 
i Strö kyrka kl 16 

fr 20 nov Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.20-15.50 

sö 22 nov Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sö 22 nov Hembydsföreningen 
Lars Kryger underhåller i 
Hembygdsgården kl 14 
Inträde 80 kr med fika 

sö 22 nov Taizégudstjänst 
i Strö kyrka kl 19 

sö 29 nov Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sö 29 nov Skolhusföreningen 
Ljusstöpning i Strö Skola kl 14-18 
se annons 

sö 29 nov Gudstjänst 
i Strö kyrka kl 14 

December  
fr 4 dec Bokbussen stannar vid Strö kyrka  

kl 15.20-15.50 

sö 6 dec Zumba 
i Strö skola kl 10 - 11 

sö 6 dec Julfest 
i Strö skola kl 15-17 
se annons i nästa Ströblad 

  

 
 

STRÖBLADSREDAKTIONEN presstopp 6/11 
 

Ströbladet utges av Norra Strö skolhusförening 
 
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 
 

Ännu	en	lyckad	
bandyturnering	

	

För tredje året i rad spelades bandy-
turneringen i Norra Strö – men denna gång 
på vår fina nya plan. Sju lag var med och 
slogs om segern och efter ett spännande 
gruppspel, en ännu mer spännande semifinal 
möttes lagen Oskars Änglar och Bombers & 
Kickers i finalen där Oskars Änglar slutligen 
vann med 9-3. Tack till alla er som var med 
och spelade, ni som kom och tittade och ett 
speciellt tack till er som hjälpte till att anordna 
denna dag. Vi hoppas att vi får se er igen 
nästa år. 
 
Ströbackar IF 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Annonser 
 

	

	

Gåvor	till	julfesten!	
 

Den 6 december kl 15-17 är det dags för den 
årliga julfesten med Lucia. Mer information 
kommer i nästa nummer av Ströbladet.  
Men vi vill redan nu nämna att vi tacksamt  
tar emot gåvor till vårt lotteri och  
kakor till serveringen. Hör  
av er till Karin 740 35 eller  
Lotta 741 02. Överskottet  
från lotteri och försäljning  
skänks varje år till Världens  
Barn.  
 

Skolhusföreningen 
 

 
 

	

Öppet hus på 
förskolan!  

Den 15 oktober, kl 9-11 och 13-17 
på Norra Strö förskola 

 
Är du lite nyfiken på hur vi har det på Norra 
Strö förskola? Är du kanske intresserad av att 
ställa ditt barn i kö hos oss? Torsdag den 
15/10 har vi öppet hus för er som vill komma 
och titta och få lite information om hur vi 
jobbar. Välkommen att droppa in någon gång 
på fm. mellan 9-11 eller på eftermiddagen 
mellan 13-17. Kan du inte komma den 15/10 
men ändå gärna vill veta lite mer eller ställa 
ditt barn i kö så är du välkommen att kontakta 
oss på 0725-173001 eller 
norrastor.forskola@telia.com 
 
Vill du veta lite mer om vårt fritidshem är du 
välkommen att ringa 044-74055 efter kl.13.00 
eller maila på norrastro.fritidshem@telia.com 
 
Välkomna!  
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Föreningsnytt 
 

	

Ett	stort	tack!	
	

Vi vill tack Sparbanksstiftelsen i Vinslöv som 
har varit med och finansierat vår fina 
lekställning. Utan deras bidrag på 115 000 kr 
hade vi aldrig haft möjlighet att skaffa oss en 
sådan bra och fin lekställning till barnen på 
Norra Strö förskola och fritidshem.  
 

 
 
Vi vill även tacka Dr. Dencker som skänkt oss 
10 000 kr till inköp av fyra stycken fina cyklar. 
Nu kan fler barn vara med och cykla 
samtidigt på den fina asfaltsplanen tack vare 
detta bidrag.  
 

 
 
Ett stort tack från barn och personal på Norra 
Strö förskola och fritidshem! 
 

	

	

Lokalproducerade	
silversmycke	

 

Närproducerad julklapp i år? Jag vet – det är 
bara september. Men rätt som det är, är det 
julafton. Hade det inte varit kul att ge bort ett 
lokalproducerat silversmycke då? Kom till 
Hembygdsgården på Strödagen den 26/9 kl 
13-16 och se prov på vad jag kan 
åstadkomma. Välkommen!  
 
Änglaglitter Ulla Jönsson 070-771 02 42 
 

 

 
 
 
 

Annonser 
 

	

	

Nyhet!	Landlotten	
 

Stöd Skolhusföreningen genom att 
prenumerera på nya Landlotten! 
Bygdegårdarnas Riksförbund, där 
skolhusföreningen är medlem, har 
tillsammans med LRF media skapat 
Landlotten, där man genom att prenumerera 
kan stödja sin egen förening direkt 
ekonomiskt. 150 kr för varje prenumeration! 
Använd blanketten som finns på vår hemsida 
www.norrastro.se/skolhusforeningen och fyll i 
din beställning för att  
föreningen ska få ditt  
stöd. Tänk på att  
om du anmäler 
autogiro, slipper du  
faktureringsavgift och  
vi får ytterligare 150 kr  
i stöd. 
  
 

Skolhusföreningen 
 
	

	

	

Fixardag! 
Den 14 november kl. 9.30 

 
Gör en insats för föreningen!  
Kom och hjälp till med att fixa  
olika saker som behöver  
göras på vårt  
gemensamma  
hus. 
 
 
 
 
Skolhusföreningen 
 
 

	

	

Ljusstöpning	
 

Den 29 november, kl. 14-18 
 
Kom och stöp dina advents- eller juleljus på 
klassiskt vis. 4 ljus och fika för 50 kr. I mån  
av plats kan var och en stöpa ytterligare för 
20 kr/2 ljus. Anmäl er gärna i förväg till: 
info@norrastro.se 
 
Skolhusföreningen 

 

 
 


