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Höst/Vinter
Information från

Norra Strö fritidshem
och förskola
SAVE THE DATE!
18/10
hälsas
medlemmar
välkomna
på
årsstämma. Formell inbjudan kommer, men boka
redan nu in eftermiddagen.
Nyfiken på vad vi hittar på? Nu kan ni följa våra
verksamheter på Instagram @norrastroforskola
och @norrastrofritidshem!

23/6 fann jag en skadad rovfågel på
skolgården i Strö. Ringde till Katastrofhjälp
Fåglar och Vilt (KFV). 20 minuter senare kom
en man och hämtade den.

Tipspromenad
Söndagen den 18/10 kl 10 – 16

Han trodde att den bara var svag och lite Kom och träffa grannar och vänner på coronaundernärd och tog den till KFV:s anläggning i säkert sätt, samtidigt som du får en stärkande
promenad.
Bromölla för att den skulle få vila upp sig.
31/8 ringde jag till KFV för att kolla hur det var Start och mål vid Strö Skola. Mellan 14 – 16 säljs
med ”vår” fågel. Fick då veta att vid en röntgen fika till självkostnadspris. Kanske väntar ett pris vid
upptäckte man att den hade en skada på ett dagens slut???
strålben och att man inte kunde göra något åt
det. Fågeln fick därför somna in. Men den
slapp att plågas och sakta svälta ihjäl.
Skolhusföreningen
Vill slå ett slag för KFV. Bli gärna medlem och
hjälp på det sättet andra djur. Läs mer på
www.kfv-riks.se.
Lördag den 7/11 kl 10 – 13
Kontaktperson Kristianstad KFV:
Dags för höstunderhåll på Strö
Hans Brunemark, Mobil: 070-206 39 58,
Skola.
E-post: brunemark@hotmail.se
Om vi kan göra enklare underhåll på skolhuset

Välkommen!
Fixardag!

Text och Bild: Ann Lavesson

Vem vet
mest?
Den här vimpeln finns på vår
vackra kyrka. Men vad betyder
den? Står det 1825 eller 1225?
Du som har information hör av dig till Magnus
Nilsson, tel 070-952 85 42, e-post:
t.bruket@hotmail.com
Annonsera i Ströbladet: Privatperson 25 kr,
Företag 125 kr. Sätts in på BG 777-6545

själva, så har föreningen råd att leja ut mer
omfattande arbeten till lokala hantverkare.
Under hösten/början på 2021 kommer skolsalen
att genomgå en större renovering. Detta kommer
under en period att begränsa möjligheter för
föreningar och privatpersoner att hyra skolan.
Kontakt: Tomas Lundström 073-380 37 27

Välkommen!
Skolhusföreningen

Hyra skolhuset? Kontakta Malin Björk 076-882 39 61

KALENDARIUM

Varmt
Välkommen till
Norra Strö
Hembygdsförening!

Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och felaktigheter.

OBS! Med tanke på coronapandemin är det säkrast
att kontrollera med arrangörerna att evenemangen
verkligen blir av.
Oktober
tor 8 okt
fre 9 okt
sön 11 okt
sön 18 okt

fre 23 okt
sön 25 okt
fre 30 okt
November
sön 1 nov
tor 5 nov

fre 6 nov
lör 7 nov
tor 12 nov
sön 15 nov
fre 20 nov
sön 22 nov
sön 29 nov
December
tor 3 dec
fre 4 dec
sön 6 dec
tor 10 dec
fre 18 dec
tor 24 dec
2021-02-18

Skolhusföreningen: Hantverkskväll
i Strö skola kl 19 - 21, se annons
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Skördegudstjänst
i Strö kyrka kl 16
Skolhusföreningen: Tipspromenad.
Start vid Strö skola kl 10-16 se
annons
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Taizégudstjänst
i Strö kyrka kl 19
Musikandakt
i Strö kyrka kl 15
Minnesgudstjänst
i Strö kyrka kl 18
Lantlollorna: Kvinnoskildring i
snapphanarnas spår, Strö skola kl
18.30
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Skolhusföreningen: Fixardag Strö
skola kl 10-13
Skolhusföreningen: Hantverkskväll
i Strö skola kl 19 - 21, se annons
Ljusstöpning
i Strö skola se annons
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Taizégudstjänst
i Strö kyrka kl 19
Gudstjänst i samband med boksläpp
i Strö kyrka kl 14

En kulturhistorisk oas i Övarp där vi genom våra
olika aktiviteter både skapar ny historia och
bevarar den gamla.
Stötta oss gärna genom att bli medlem
(150kr/person, 275 kr/familj), kom på våra
aktiviteter, annonsera i vår årsskrift och/ eller
lämna ett bidrag (Swish: 123 589 0165, bankgiro:
5620-5149). Är du intresserad av styrelsearbete,
kontakta Britt-Louise Håkansson (044-74026, 0706380965).
För övrig info, telefonsvarare (044-74038),
Facebookgrupp: Norra Strö Hembygdsförening.
(Inga aktiviteter under hösten.)

Barnyoga och Sprallis
Jag heter Malin Björk och jobbar med barnyoga
och barnhälsa, rörelse, sprallis, lek och motorik.
Planen har varit att starta grupper i Strö, en för 4-5
åringar och en för 6-7 åringar. Tyvärr gör
coronapandemin att grupperna inte kommer igång
förrän 2021.
För mer info kontakta malin.bjork@ostragoinge.se

STRÖBLADSREDAKTIONEN

Lantlollorna: Jukebox-bio! Roxy,
Kristianstad kl 17.15
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Skolhusföreningen: Julfest i Strö
skola kl 15-17 se annons
Skolhusföreningen: Hantverkskväll
i Strö skola kl 19 - 21, se annons
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Julbön
i Strö kyrka kl 16.30
Skolhusföreningen: Årsstämma
SAVE THE DATE!

Ströbladet utges av Norra Strö skolhusförening
Adress:
Norra Strö skolhusförening, Ströbladet
c/o Ulla Jönsson, Strövägen 77, 291 95 Färlöv
Redaktion:
Magnus Nilsson tel 0709-52 85 42, e-post: t.bruket@hotmail.com
Peter Rolandsson tel 0733-80 01 70, e-post: prolandsson@gmail.com
Stina Rolandsson tel 0702-09 56 96, e-post: stina@norrastro.se
Ulla Jönsson
tel 0707-71 02 42, e-post: ovarpsulla@live.se
(Ansv. utgiv)

Nästa Ströblad
Period

Manusstopp

Utgivningsdag

1/1 – 31/3

4/12

29/12

1/4 - 30/6
1/7 – 30/9
1/10 – 31/12

4/3
4/6
4/9

25/3
25/6
25/9

Bygdens egen hemsida: www.norrastro.se
Hjärtligt välkommen som medlem i Skolhusföreningen:
Kom gärna med idéer och förslag till info@norrastro.se 150 kr/vuxen, 50 kr/barn, 350 kr/familj. BG 777-6545

Hejsan Strö!
Strö backar IF kan glatt meddela
att de första spadtagen är tagna
och att drömmen om en
näridrottsplats i byn sakta men
säkert närmar sig verkligheten.

N Strö Utveckling ek för
Norra Strö Utveckling ska verka för att utveckla Norra Strö genom att driva
projekt som inte ryms inom övriga föreningars verksamhet. Projekt ska
drivas så att insatser ska ge avkastning och arbete ska ersättas.

Om du inte är medlem i Strö backar IF kan du
enkelt och snabbt anmäla dig på följande
webbadress. Det är ett jättebra sätt att stödja
föreningens utveckling.

https://idrottonline.se/strobackarifTiden och tillvaron rullar på. Coronaviruset finns korpen/foreningen/medlemsansokan
där och påverkar oss fortfarande. För vissa minst Känner du att du vill stödja föreningen på något
lika mycket som tidigare och för andra återgår mer sätt, än att vara medlem, så tar vi gärna emot
ekonomiska bidrag. Vi saknar fortfarande pengar
tillvaron sakta till någon form av normaltillvaro.
Status för de två viktiga besluten som fattades på till att färdigställa hela projektet. Bidragen kan du
årsstämman är att vi har inte fått några fler förslag skicka via Swish eller bankgiro.
för hyresrätter. Vi har ett som ligger sedan tidigare Swish: 123 102 11 87
och det kommer vi att arbeta vidare med under Bankgiro: 5353-7874
hösten.
Strö backar IF söker även en ledare till barn- och
Solcellerna är monterade och levererar el för fullt. ungdomsverksamhet. Har du intresse av detta så
Det är 75 paneler och de har en nominell effekt på hör av dig till oss.
23,25 kW. Från den 17 till den 31 augusti Har du några frågor till oss i styrelsen kan du nå
producerades 1,18 MWh.
oss på:
Det finns alltid ljusglimtar och guldkorn att hitta. Vi
strobackarif@gmail.com eller 070-266 80 67
får bara leta lite närmre än vi kanske gjort tidigare.
Ha en trevlig dag!
Vi önskar er en fantastisk höst.
Strö Backar IF
Föreningen har som mål att fortsätta utveckla nya projekt. Det finns idéer i
styrelsen och det finns säkert många idéer bland invånarna i Norra Strö.
Styrelsen tar gärna emot förslag, allt från rena idéer till mer
genomarbetade förslag

GRILLHUS i
byn!

Vill du bidra? Ta kontakt med någon i styrelsen.
Norra Strö Utveckling ek för
Conny Wiktor, ordförande
070-593 60 00, conny.wiktor@gmail.com

ANNONS:

Fritidshemmet
har
byggt ett nytt grillhus
bakom
skolhuset.
Grillhuset är fritt för
allmänheten att bruka
då förskola och fritids inte har verksamhet.
Skulle skolan vara uthyrd, har hyres-gästen
ensamrätt på grillhuset under uthyrningstiden och
därmed rätt att avvisa andra som önskar använda
det. Vill man vara säker på att få tillgång till
grillhuset, får man hyra skolan.
Lämna alltid grillplatsen i snyggt och städat skick.
Se till att elden är definitivt släckt innan du lämnar
platsen. Tänd aldrig grillen om du inte har möjlighet
att släcka den.
Grilla försiktigt! 😊
Önskar ni hyra skolan är ni välkomna att höra av er
till Malin som är uthyrningsansvarig. Henne når ni
på telefon 076-882 39 61.

Annonsera i Ströbladet: Privatperson 25 kr,
Företag 125 kr. Sätts in på BG 777-6545

Hyra skolhuset? Kontakta Malin Björk 076-882 39 61

Hantverkskvällar
2:a torsdagen i
månaden kl 19 – 21
Ta med ditt projekt och låt
dig inspireras av andra hantverksintresserade. Vi
träffas på corona-säkert sätt i Strö Skola.
Ingen anmälan behövs, men för att vi ska kunna
hålla avstånd är antalet platser begränsat. Var och
en tar med egen fika och handsprit. Bordshyra 25
kr, som går till Skolhusföreningens verksamhet.
För datum – se kalendariet.

Julfest!

Kontaktpersoner: Ann Lavesson, 072-249 14 48
eller Ulla Jönsson, 070-771 02 42

Söndag 6 december kl 15.00-17.00
Strö Skola

Välkommen!

Välkommen till Norra Strös julfest. Det blir kanske
inte riktigt som vanligt i år. Vi måste följa
myndigheternas rekommendationer för Coronapandemin. Men tillsammans skapar vi trots det
julmys med glögg, kaffe och hembakt, lotteri, med
mera.

Skolhusföreningen
ANNONS:

Mustpressning
Välkommen till Enelund för att
musta er egen frukt!
2 och 3 oktober är mustningsanläggningen igång. Möjlighet till
pastörisering och emballering finns.
Anmäl ert intresse senast 28 september.
Priser:
Mustning av egen frukt 20kr/l.
Pastörisering 5kr/l.
3l Bag in Box påse 15kr.
3l Bag in Box låda 10kr.
Hör av er till Emelie 044-740 14 alt 0704-19 32 78
emelie@enelund.nu för intresseanmälan och
frågor. Hör också av er om ni vill musta vid annat
tillfälle eller har större mängder frukt.
Välkomna!
Magnus och Emelie
ANNONS:

Jul på Granbacka!
Keramik-Godsaker-Fika 28-29
november. Mer info kommer, håll
utkik!

Öppettider: sista lördagen i
månaden, kl 10-13. Även
veckovis varierande öppettider,
se www.karolinakeramik.se
Facebook: Granbackakeramik
Eller meddela på 0721-823993,
så öppnar jag.
Butik, endagarskurser, After Work.
Välkomna! Karolina Holmgren, Granbacka,
Värahultsvägen 77-13

Entré 40 kr för vuxna. Överskottet från julfesten går
till Världens Barn. Kontakt Ingela Nilsson 070-934
92 40.

Välkommen!
Skolhusföreningen

Hjälp!!!
Skolhusföreningen
behöver
hjälp
med
genomförandet av julfesten! Du som vill hjälpa till
att baka till kaffet, duka eller ställa iordning lokalen
–
meddela
Ingela
Nilsson
på
e-post:
ingela85@icloud.com eller på tel. 070-934 92 40.

Tack på förhand!
Skolhusföreningen

Ljusstöpning
Söndagen 15/11, kl. 13 - 18
i Strö skola
Kom och stöp dina adventseller juleljus på traditionellt vis.
4 ljus och fika för 80 kr. Därefter 30 kr/2 ljus.
Anmälan senast den 8 november till
owarnhag@gmail.com. Kontakt Östen Warnhag
070-779 46 28.

Välkomna!

Bygdens egen hemsida: www.norrastro.se
Hjärtligt välkommen som medlem i Skolhusföreningen:
Kom gärna med idéer och förslag till info@norrastro.se 150 kr/vuxen, 50 kr/barn, 350 kr/familj. BG 777-6545

