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Våren på väg??
Nu börjar ljuset återvända, det märks både
morgon och kväll, men trots det är vi ju på väg
in i årets kallaste månad (åtminstone statistiskt
sett). Så vi som längtar till våren får nog lugna
oss lite. Det är inte riktigt dags ännu….
Men i denna by kan man alltid förgylla sin
tillvaro med allehanda aktiviteter. En aktivitet
som inte handlar om att förgylla utan om att få
en trygg tillvaro vill vi skriva lite extra om. Med
tanke på alla inbrott det senaste halvåret är
det dags att vi gör något tillsammans. Kom till
Strö skola den 11 februari och lyssna på
information om Grannsamverkan.
Skolan behöver vi också ta hand om,
gymnastiksalen måste målas och göras vid. Vi
behöver många som kan hjälpa till, för då blir
det lätt och roligt. För visst är det trevligt att
arbeta tillsammans? Annonsen i tidningen
beskriver detaljerna.
Och så en uppmaning, betala medlemsavgiften till Skolhusföreningen! För det
betyder så mycket att kunna driva Ströbladet
och Skolhuset mm tillsammans, eller hur?

Vårnummer

Valborg på
Valleberg
Vi samlas traditionsenligt
på valborgsmässoafton
för att välkomna våren!
19.30 Fackeltåg från Strö skola
Skolhusföreningen tillhandahåller
facklor
20.00 Bålet tänds
Försäljning av korv, kaffe m.m
20.15 Allsång

Trevlig läsning önskar vi i ströbladsredaktionen!

Annelie Tillman, Agneta Warnhag,
& Anders Nylander
OBS! Nytt datum och ny tid!

Glöm inte Skolhusföreningens
årsstämma 2016
Skolhusföreningen

Välkomna till Norra Strö skola
den 16:e februari kl. 18.30

Tack!
Vi tackar alla som kom till vår julfest och ett
extra stort tack till alla er som bidrog till lotteri
och försäljning. Detta resulterade i att vi
skänkte 2.600 kr till Världens Barn.
Välkomna! Skolhusföreningen

Bygden egen hemsida

Skolhusföreningen

www.norrastro.se

info@norrastro.se

alltid aktuell information, var med och utveckla den, skicka in idéer och förslag på material!

fre 25 mar

KALENDARIUM

sön 27 mar

Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och felaktigheter.
Februari
ons 10 feb

tor 31 mar

Askonsdagsmässa
I Strö kyrka kl 19
Byastämma för Norra Strö och
Önnestad i Önnestad skolas
Elevcafé kl 17-20

April
fre 1 apr

tor 11 feb

Skolhusföreningen information om
Grannsamverkan i Strö skola kl 19
se annons

sön 10 apr

sön 14 feb

Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Skolhusföreningen
årsmöte i Strö skola kl 18.30
se annons

tor 11 feb

tis 16 feb

tis 16 feb
fre 19 feb
sön 21 feb
sön 21 feb
lör 27 feb

sön 28 feb
sön 28 feb
sön 28 feb

Mars
fre 4 mar
lör 5 mar

sön 6 mar
sön 6 mar

sön 13 mar
sön 13 mar
fre 18 mar
lör 19 mar
sön 20 mar

sön 3 apr

fre 15 apr
lör 16 apr
sön 17 apr

Lantlollor upptakt med besök av polis
Rolf Paimensalo i Strö skola kl 19
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Familjegudstjänst
i Strö kyrka kl 14
Skolhusföreningen målning
gymnastiksalen i Strö skola
se annons

ons 20 apr
sön 24 apr
fre 29 apr
lör 30 apr
lör 30 apr

Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Taizégudstjänst
i Strö kyrka kl 19
Skolhusföreningen målning
gymnastiksalen i Strö skola
se annons

Maj
tor 5 maj
sön 8 maj
fre 13 maj
lör 14 maj

Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Skolhusföreningen målning
gymnastiksalen i Strö skola
se annons

sön 15 maj
sön 22 maj
tor 26 maj

Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Skolhusföreningen målning
gymnastiksalen i Strö skola
se annons
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Musikgudstjänst
i Strö kyrka kl 16
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Hembygdsföreningen årsmöte i
Hembygdsgården kl 14
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
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fre 27 maj
sön 29 maj

Långfredagsgudstjänst
i Strö kyrka kl 15
Taizégudstjänst
i Strö kyrka kl 19
Lantlollor med besök av mediet
Ann-Sofie Hathor Stolpe
i Strö skola kl 19
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Skolhusföreningen fixardag
vid Strö skola kl 9-14
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Lantlollor besöker Superbowl i
Hässleholm kl 19
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Valborg på Valleberg fackeltåg från
Strö skola kl 19.30 se annnons
Hembygdsföreningen Valborgsfirande hos Roland och Gunvor
Tillman i Övarp kl 20
Gökotta kl 9
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Lantlollor Jubileumsfest
"Irländsk afton" i Strö skola kl 18.30
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11
Lantlollor Qigong
i Nylanders hage kl 18.30
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.20-15.50
Zumba
i Strö skola kl 10 - 11

STRÖBLADSREDAKTIONEN
Lämna oss gärna material och annonser före
presstopp 27/5
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)

www.norrastro.se

info@norrastro.se

alltid aktuell information, var med och utveckla den, skicka in idéer och förslag på material!

Katarina Hamiltons
Minnesfond

Föreningsnytt & Annonser

Katarina Hamiltons minnesfond kommer i år
att utdelas för andra gången. Styrelsen fick
förra året in ett stort antal nomineringar av
beundransvärda initiativ och personer i byn
och ser även i år fram emot att dela ut ett
stipendium. Utdelning av 2016 års stipendium
kommer att ske i samband med gudstjänst i
Strö kyrka Långfredagen 25/3.

Det är dags att betala medlemsavgiften
för 2016 till skolhusföreningen

Katarina Hamilton kom första gången till
Färlövsslätten 1969. Från 1992 fram till sin
bortgång 2012 bodde Katarina på Strö 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.
Stipendium delas ut enligt stadgeutdraget
nedan:

Medlemsavgift 2016
Vuxen: 150 kr
Unga till 20 år: 50 kr
Familj: 350 kr
Betala in på BG 777-6545 och skriv namn på
medlemmarna! Medlemsavgiften finansierar
utgivningen av Ströbladet, underhållet av Strö
skola och möjliggör de många arrangemang
som Skolhusföreningen håller i. Medlemsavgiften ger dessutom rabatterat pris när ni vill
hyra skolan. Skolan bokas hos Joel Tillman på
telefon 0702-052794.
Skolhusföreningen

Grannsamverkan
i Norra Strö
Torsdagen den 11 februari, kl. 19.00
är alla i området välkomna till Norra
Strö skola för information

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 Minnesfond 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 nära omgivning.
Stipendiet kommer att delas ut 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
projektplan anges. Ansökan och eventuella
frågor skickas till KH.Minnesfond@gmail.com
Ansökan skall vara styrelsen till handa senast
2016-03-06.
Vi ser mycket fram emot er ansökan!
Carl-Fredrik, Gustaf och Kristian

Bygden egen hemsida

Vi är tyvärr fortfarande ett attraktivt område
för tjuvar och nyligen fick två hus besök. Som
tidigare går de oftast inte in i bostadshuset
men plockar föremål från bilar, garage och
förråd. Allt från cyklar till traktorgräsklippare.
En vit skåpbil har varit synlig i samband med
något av inbrotten, som även har skett när
husägarna varit hemma. Med anledning av
denna ökade oro och osäkerhet har vi bjudit
in Martin Tornell från polisen, som ska
informera oss om hur vi kan öka säkerheten
och berätta om förutsättningarna för att starta
upp Grannsamverkan i området. Läs gärna
mer på www.samverkanmotbrott.se
Skolhusföreningen

www.norrastro.se

info@norrastro.se

alltid aktuell information, var med och utveckla den, skicka in idéer och förslag på material!

Föreningsnytt & Annonser

Föreningsnytt & Annonser

Byastämma
med öppet hus

Anmäl dig till
målardagar!

Önnestad 11 februari, kl. 17.00-20.00
Kommunens byastämmor hålls i form av öppet
hus under tre timmar där du kan komma när
det passar dig. I mindre grupper kan du möta
ledande politiker och tjänstemän. Norra Strö
har byastämma tillsammans med Önnestad i
Önnestads Skolas Elevcafé den 11 februari
mellan 17 och 20. Det går att via kommunens
hemsida sända in frågor i förväg till
byastämman.

Fixardag
Lördagen den 16 april
kl. 9.00-14.00, Strö Skola

Kom och hjälp oss spackla och måla
gymnastiksalen. Ommålning är ett krav från
kommunen för att fritids ska kunna fortsätta ha
verksamhet där. Men visst vill vi att vår skola
ska vara fin. Skolhusföreningen har satt av 2
helger för denna verksamhet. Den 27 och 28
februari eller 5 och 6 mars. Vi vill att du
meddelar på info@norrastro.se vilken helg
som passar dig (eller kanske båda) så väljs
den helg då flest kan medverka.
Skolhusföreningen

Medtag fikakorg, hacka och räfsa
Hjärtligt välkomna! Skolhusföreningen

Lantlollorna 25‐år!

Vill du börja
med Zumba och
styrketräning?
Varje söndag kl. 10.00-11.00
Du har väl inte missat att vi kört igång med
Zumba och styrketräning igen?! Vi hälsar både
nya och gamla deltagare varmt välkomna till
Strö Skola varje söndag kl.10.00-11.00.
Anmälan till Kerstin Hallenborg 044-741 01,
0705-93 63 77 eller på info@norrastro.se

En ung 25-åring som får osannolika saker att
hända i vår by jubilerar i år. Redaktionen
framför med glädje gratulationer, kanske
borde just de nomineras?

Skolhusföreningen

Bygden egen hemsida

www.norrastro.se

Följ Norra Strö Skolhusförening
på Facebook så får du snabbt
information om det som händer i byn.
info@norrastro.se

alltid aktuell information, var med och utveckla den, skicka in idéer och förslag på material!

