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Vårvinter

Sin egen lyckas smed?
Vi har ett bra liv här i Strö. Bra sammanhållning och
vacker natur. Men vi har valt att bo i utkanten av
kommunen och dess service. Så vi får i mångt och
mycket vara vår egen lyckas smeder. Det vi har kommer
inte gratis.
Vi har turen att ha en grupp aktiva och driftiga personer
som är aktiva i flertalet av våra föreningar. Men det går
inte att låta dem dra hela lasset. Om vi är fler som
engagerar oss, blir det mindre per person att göra. Vi
behöver också säkra återväxten.
Som synes är början av året tiden för årsmöten i byns
alla föreningar. Känner du att du har intresse och tid att
engagera dig i någon av våra föreningar – ta chansen
nu!
Gott Slut och Gott Nytt 2020!
Redaktionen

Grötfest på
Hembygdsgården
Trettondag Jul, 6/1 kl 16!

Ha kul i farten!
Strö Backar IF vill starta en barngrupp som träffas en
gång i veckan i Strö skola. Till det behövs en barnkär
vuxen som kan hjälpa barnen att ha roligt i rörelse.
Det kan vara barnyoga, hinderbana, bollek eller dans.
Vad som helst som innebär rörelse. Vilken aktivitet
det blir beror till stor del på vilken ledare som åtar sig
uppdraget.
Känner du dig manad? Maila strobackarif@gmail.com
senast den 15 januari.

Det vankas gröt, smörgås, kaffe och lotteri.
Behöver du skjuts, så ordnar vi det.
Kostnad 80 kr/person. Barn gratis.
Anmälan senast den 2/1 till Lina 0721-82 39 93 eller
Annika 0709-31 71 66.

Välkommen!
N Strö Hembygdsförening

Styrelsen för Strö Backar IF

Bygdens egen hemsida: www.norrastro.se
Kom med idéer och förslag till info@norrastro.se

Hyra skolhuset? Kontakta Malin Björk 076-688 39 61

KALENDARIUM
Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och felaktigheter.

Januari
mån 6 jan
mån 6 jan
fre 17 jan
sön 19 jan
sön 26 jan
sön 26 jan
fre 31 jan
Februari
sön 9 feb
ons 12 feb

Hembyggdsföreningen Grötfest kl
16, se annons.
Trettondedagsmusik
i Strö kyrka kl 18.00
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Högmässa
i Strö kyrka 9.30
Filmvisning i Strö skola kl 15.30 &
18.30, se annons
Taizégudstjänst
i Strö kyrka 19.00
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Högmässa
i Strö kyrka 11.00
Strö Backar IF årsmöte i Strö skola
kl 18.30, se annons

ons 12 feb

Skolhusföreningen årsstämma i
Strö skola kl 19.00, se annons

fre 14 feb

Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Taizégudstjänst
i Strö kyrka 19.00

sön 23 feb
fre 28 feb
Mars
fre 13 mar
sön 15 mar
mån 16 mar
sön 22 mar
fre 27 mar

Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Högmässa
i Strö kyrka kl 9.30
Lantlollorna
Färlövs Prästgård kl 18.30
Hembyggdsföreningen Årsmöte kl
14, se annons.
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40

Händig tjej eller kille sökes!
Vårt gamla skolhus har med åren fått en trött och sliten
interiör. Finns det någon i byn som skulle kunna skänka
lite tid och kärlek till dessa utrymmen? Det är skolsalen
i första hand och det handlar om att laga, spackla, slipa
och måla. Den som är intresserad, ung som gammal,
eller har frågor kan ringa Thomas Lundström på 073380 37 27. Materialet står Skolhusföreningen för.
Skolhusföreningen
ANNONSER:

Granbacka Keramik
Stengods ute och inne Bruksföremål Skulptur Raku Endagskurs
Cirkel Event Utflyktsmål After
Work. Keramikverkstad i lantlig
harmonisk miljö
Välkommen att kontakta mig!
Öppettider 2020: Sista lördagen i
varje månad kl. 10-13. Övrig tid,
efter ö.k.
Karolina Holmgren 0721 82 39 93. Värahultsvägen
77-13, 291 95 Färlöv. Facebook: Granbacka Keramik

Konstrundan 2020
Efter flera år på Österlen under
påsken, har vi i år valt att ha vår
utställning hemma i Övarp, N Strö.
Välkomna till Granbacka på
Värahultsvägen, där ni kan möta
oss i Salen i huset och i
Keramikverkstan.
Keramik av Karolina Holmgren och
oljemålningar av Märta Hennig.
Öppet under påskhelgen. Se öppettider på våra
hemsidor när det närmar sig.
www.karolinakeramik.se

www.martahennig.se

SKAFFA KANINER!

Nästa Ströblad
Period

Manusstopp

Utgivningsdag

1/1 – 31/3

4/12

29/12

1/4 - 30/6

4/3

25/3

1/7 – 30/9
1/10 – 31/12

4/6
4/9

25/6
25/9
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Burar till salu enligt bild. Tryckimpregnerade stommar.
Rötskydd och fasadfärg i övrigt.
Mått t.v.(cm): BxDxH 105x60x45/60 (4st.); 800:Mått t.h.(cm): BxDxH 150x60x40/80 (isol. Koja); 500:owarnhag@gmail.com, 0707-794628

Hyra skolhuset? Kontakta Malin Björk 076-688 39 61

N Strö Utveckling ek för
Önskar alla bybor en God Jul
och ett Gott Nytt År!

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
Strööbygden. 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 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
näromgivning.

Jul med Stina Nilsson
År 1957 flyttade Stina Nilsson, som nygift, till
gården på Kålabergavägen. Med tiden blev Stina
involverad i Röda Korset, som vart annat år
turades om med Kyrkliga Syföreningen, att
arrangera julfest i Strö skola. Det bjöds på luciatåg
och auktion på sömnader och handarbeten som
damerna i föreningarna förfärdigat. På auktionen,
som hölls i skolans lärosal, såldes även andra
föremål som skänkts av byns invånare. Man gick
man ur huse till julfesterna, även om karlarna
kanske tyckte att auktionerna var lite dryga…
Tidigt på juldagsmorgonen var det dags för julotta
i kyrkan där kyrkvaktmästare Axel Göransson hade
i uppdrag att värma upp kyrkan innan besökarna
anlände. Det betydde att han fick spendera hela
natten i kyrkan för att få tillräcklig värme till
församlingen.

Utöver de gemensamma festligheterna med Röda
Korset och Kyrkliga syföreningens ställdes det till
med julkalas med Tunnekommittéen. Den bestod
av Stina och Lennart och tre omkringliggande
gårdar som gemensamt investerat i en
gödseltunna. Gårdarna turades om att arrangera
kalasen. När turen föll på Stina och Lennart att
Stipendiet kommer att delas ut under våren av fondens bjuda, firades ofta nyårsafton hos dem.
styrelse bestående av Katarinas familj. Styrelsen Röda Korset spelade stor roll i bygden. Förutom att
välkomnar egna ansökningar så väl som nomineringar ordna julfester delade man ut blommor till alla
av andra. Ansökan sker i form av ett brev till Styrelsen
som fyllt 80 under det gångna året. Det
där bakgrund, motivering, ändamål samt eventuell
uppskattades mycket av mottagarna och det
projektplan anges.
gällde att ha gott om tid på sig för prat och kaffe.
Ansökan och eventuella frågor skickas till
KH.Minnesfond@gmail.com. Ansökan skall vara På somrarna anordnade Röda Korset dagsutflykter
med buss för de äldre, som kanske inte kom ut så
styrelsen till handa senast 15 mars 2020.
Vi ser fram mycket emot er ansökan!
Carl-Fredrik, Gustaf och Kristian

Bygdens egen hemsida: www.norrastro.se
Kom med idéer och förslag till info@norrastro.se

mycket på egen hand.
Text Peter & Stina Rolandsson

Hyra skolhuset? Kontakta Malin Björk 076-688 39 61

Årsmöte Strö
Backar IF
Den 12/2 kl 18.30 i Strö
Skola
Strö Backar IF vill hälsa byn välkommen på föreningens
första årsmöte. Kom och träffa oss i styrelsen och hör
vad vi har för planer för framtiden. Du kanske har några
frågor till oss?

Skolhusföreningens
årsmöte 2020
Den 12 februari kl 19.00 i Strö skola

Bli gärna medlem i Strö Backar IF!
Medlemsansökan hittar du här:
https://idrottonline.se/strobackarifkorpen/foreningen/medlemsansokan.

Har du några frågor angående medlemskapet, kan du
skicka e-mail till strobackarif@gmail.com eller ringa
Det bjuds på sedvanliga årsmötesförhandlingar och 070-266 80 67.
efterföljande fika.
Vi kan också berätta att Strö Backar IF har blivit
Motioner och förslag lämnas senast
beviljade ekonomiskt stöd från Skåneidrotten, till vårt
den 20 januari till forslag@norrastro.se eller i
projekt att färdigställa multiplanen i Strö. På planen
kommer bland annat att finnas möjlighet för tennis,
Östen Warnhags postlåda, Strövägen 88.
basket och bandy. Vid sidan av planen planeras ett
På mötet kommer planerna för det kommande året att
utegym och eventuellt en boulebana. Ambitionen är
tas upp. Alla medlemmar är välkomna att lämna förslag
att det ska färdigställas under 2020.
på aktiviteter som man vill genomföra i
Det är inte helt och fullt finansierat med medlen från
Skolhusföreningens regi.
Skåneidrotten. Vill du vara med och sponsra detta
projekt så vi kan nå ända in i mål, är du välkommen att
Välkommen
höra av dig till oss på strobackarif@gmail.com eller
Skolhusföreningen
070-266 80 67.
Syftet med Skolhusföreningen är dels att förvalta Strö skola, dels att
vara värd för diverse medlemsaktiviteter. Endast fantasin sätter
gränser för vilken typ av aktiviteter det kan röra sig om.
Skolhusföreningen hyr även ut skolan till företag, föreningar och
privatpersoner.

Medlemsavgift 2020
Skolhusföreningen tar tacksamt emot din medlemsavgift för år 2020.
Vuxen: 150 kr
Unga upp till 20 år: 50 kr
Familj: 350 kr
Betala till BG 777-6545 och ange namn på samtliga
medlemmar.
För pengarna får du bl.a. underhåll av Strö skola,
hemsida, Ströbladet och rabatterat pris om du hyr
skolan. Dessutom stödjer du diverse arrangemang
som t.ex. julfest och filmvisningar.

Styrelsen för Strö Backar IF

Årsmöte i
Hembygdsföreningen!
Söndag 22 mars kl 14.00
i Hembygdsgården
Vi bjuder på sedvanliga årsmötesförhandlingar, kaffe &
våfflor. Dessutom kan du göra en djupdykning i våra
fotoalbum.
Har du förslag eller frågor till mötet går det bra att
skicka en e-mail till annika.book@gmail.com.

Välkommen!
N Strö Hembygdsförening

Vill du hyra skolan – boka hos Malin Björk på telefon
0768-82 39 61.

Skolhusföreningen
Bygdens egen hemsida: www.norrastro.se
Kom med idéer och förslag till info@norrastro.se

Hyra skolhuset? Kontakta Malin Björk 076-688 39 61

