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Sommar

Hängmattan nästa?

Norra Strö fritidshem och
förskola

Nu börjar det dra ihop sig till semester. Det ska bli
ljuvligt att få ha några dagar ledigt. Vila. Kanske
hinna läsa en bok. Kanske en om vår bygd? Vi
I höst är det 20 år sedan initiativet med att starta
recenserar ett par.
fritidsverksamhet i Norra Strö blev verklighet och
Fast bor man i hus så kan semestern bli det stora fem år sedan förskolan kunde flytta in i den
stressmomentet. Det är då alla större renoveringar nybyggda lokalen. Att driva fritidshem och förskola
ska göras, garaget städas, soptippen besökas och innebär att driva en verksamhet i ständig
grönsaker & bär plockas och tas om hand. Man ska utveckling, men kärnan och ledorden är desamma
hinna umgås med familjen och vännerna. Och det som vid starten; På Norra Strö fritidshem och
ska vara TREVLIGT hela tiden. Ibland tror jag att förskola är barnen det viktigaste. Det är barnens
folk är lättade över att få börja jobba igen.
intresse, nyfikenhet och upptäckarlust som ligger
Är man lantbrukare, då kanske semestern möjligen till grund för pedagogerna i planeringen av
kan bli nån vecka mellan hö och säd… Jag tycker dagarna.
det är fantastiskt att vi har ett antal matproducenter Att låta barnen få vara med och planera sina dagar
i byn. Tänk att någon vågar satsa på dessa kan innebära allt från avkopplande spahögriskföretag med allt slit det innebär. Nästa gång verksamhet till trädgårdsarbete och maskjakt, men
jag fastnar bakom en traktor på väg till jobbet ska också upptäcktsfärd i skogen eller fri lek och
jag tänka ”svenska jordgubbar är gott” och lyssna skapande utomhus eller inomhus. Tack vare fina
på lite musik.
lokaler och de härliga omgivningarna i Norra Strö
Enligt Expressens psykolog är det så mycket som finns alla möjligheter att fylla dagarna med
19% av befolkningen som inte känner sig utvilade aktiviteter som känns värdefulla.
efter semestern. Så unna dig några lata dagar utan Idag går ca 35 barn på förskolan och ca 20 barn på
måsten. Det behövs för att ladda batterierna inför fritids. Det innebär att det på fritids finns platser
resten av året.
kvar redan till hösten, medan förskolan i dagsläget
är full. Kölistan till förskolan är dock inte längre så
Ha en skön sommar!
lång, utan inom rimlig framtid är möjligheterna
önskar
goda att få in barn i verksamheten. Tveka inte att
Magnus Nilsson, Peter Rolandsson,
höra av dig om du är nyfiken på vad vi pysslar med
Stina Rolandsson, Ulla Jönsson
om dagarna och vill komma på besök.
ANNONS:
Dremel 3000
Med standardtillbehör. Oöppnad förpackning.
Säljes för 600 kr, har kostat 800 kr. Ring Ulla
Jönsson 070-771 02 42

Kontaktpersoner:
• Förskolechef Marianne Thulin
(forskolechef@strobarn.se)
• Föreningens ordförande Johan Olsson
(johan.gfp@gmail.com).

KALENDARIUM
Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och felaktigheter.

Juli
ons 3 jul
ons 10 jul
tor 11 jul
ons 17 jul
ons 24 jul
tor 25 jul
sön 28 jul
sön 28 jul

ons 31 jul
Augusti
ons 7 aug
tor 8 aug
sön 11 aug
ons 14 aug
ons 21 aug
tis 27 aug

ons 28 aug
lör 31 aug

September
ons 4 sep
lör 7 sep

ons 11 sep
sön 15 sep

ons 18 sep

tor 19 sep

ons 25 sep

Lantlollorna
Äventyr i Tivoliparken med avslutande
måltid. Samåkning från skolan kl 17.30.
Boule
vid Strö skola kl 18.30

Boule
vid Strö skola kl 18.30
Boule
vid Strö skola kl 18.30
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.05-15.25

Bygden och
folket av N Strö
Hembygdsförenings
studiecirkel

Boule
Under flera år försvann
vid Strö skola kl 18.30
min far iväg på
Boule
hembygdsföreningens
vid Strö skola kl 18.30
studiecirkel en kväll i
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
veckan. Resultatet av
kl 15.05-15.25
gruppens arbete är en
Sommarmusikgudstjänst i Strö kyrka
fantastisk uppslagsbok i
kl 19.00-20.00
ämnet Norra Strö med
Hembygdsföreningen Öppet Hus
omnejd.
med Vernissage och levande musik
Man har lagt ner ett stort arbete på att samla in
kl 14.
Boule
bilder och fakta om hus och gårdar och vilka som
vid Strö skola kl 18.30
bodde där, från 1800-talet och framåt.
Boule
vid Strö skola kl 18.30
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.05-15.25
Friluftsgudstjänst i Norra Strö
kl 14.00
Boule
vid Strö skola kl 18.30
Boule
vid Strö skola kl 18.30
Lantlollorna
Strö skola kl 19.00 "Bara vara Kerstin"
Upptaktsmöte med föredrag
Boule
vid Strö skola kl 18.30
Hembygdsföreningen
Kyrkogårdsvandring med Therese
Ericsson kl 11.
Boule
vid Strö skola kl 18.30
Lantlollorna
Heldagsutflykt med kvinnohistoria och
sopplunch. Kl 09.45 vid skolan.

Detta är inte en bok jag sträckläst från pärm till
pärm utan en bok jag återvänder till gång på gång
när samtalen kommer in på byns hus och hem.

Emigranterna från… av Therese
Ericsson
Therese Ericsson jobbar som bibliotekarie på
Universitetsbiblioteket i Lund och har gjort en
djupdykning i utflyttningslängder och en mängd
andra källor. Det har resulterat i fem skrifter som
redogör för vilka som flyttat ut och i vissa fall
återvänt, från N Strö, Gryt, Önnestad, Kviinge och
Färlöv.
Boken och skrifterna finns att köpa på
Hembygdsföreningen.
Text Ulla Jönsson

Öppet Hus
Söndag 28 juli kl 14.00, Hembygdsgården i Övarp
Vernissage med bygdens målargrupp. Levande musik med
Svänggänget. Försäljning av fika.

Kyrkogårdsvandring
Lördag 31 augusti kl 11.00, Samling vid N Strö kyrka
Therese Ericsson leder vandringen. Tag gärna med
kaffekorg. Vid regn är vi i Hembygdsgården.

Boule
vid Strö skola kl 18.30
Hembygdsföreningen Helen Hansson Musikunderhållning
& John Follin underhåller med sång
Söndag 15 september kl 14.00, Hembygdsgården i Övarp
och musik kl 14.
Helen Hansen & John Follin underhåller med sång och
Boule
vid Strö skola kl 18.30

musik. Inträde med fika 80 kr.

Varmt välkomna!
Norra Strö Hembygdsförening
i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Företagaren
Tyvärr har ingen mer företagare nappat på
chansen att få lite gratis reklam. Tips på villiga
intervjuobjekt
tages
tacksamt
emot
på
ovarpsulla@live.se eller 070-771 02 42.

Strövtåg i
minnenas bygd

Lägesrapport från

av Nils-Lennart Persson

N Strö Utveckling ek för

Så heter en bok som jag
läste i våras och som jag
sedan dess har återvänt
till flertalet gånger för att
släcka vetgirigheten om
vår vackra byggd.

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.

Vart tar tiden vägen?
Nu är sommaren 2019 redan här.

I början av boken skriver
Som nybliven pensionär tänkte jag att jag skulle ha
författaren att han tänker
tid i överflöd framöver. Den tanken tänkte jag den
ta dig med på en
första januari. Nu är det snart midsommar och det
vandring
längs
en
gammal
väg. Detta är precis vad
har gått fortare än någonsin.
han gör på ett målande och beskrivande sätt.
Föreningen hade årsstämma den 9/4 2019.
Vandringen börjar vid Killebro och fortsätter sedan
Vi var runt 15 stycken av föreningens 50 norrut.
medlemmar som deltog och mötet leddes av Bengt Därefter är boken sprängfylld av gamla minnen och
Romell.
härliga bilder på byggnader från bygden,
beskrivningar av gamla verksamheter som tyvärr
Sittande styrelse blev omvald och består av:
inte längre finns och mycket mer.
• Conny Wiktor, Ordförande,
Mina personliga favoritstycken är de där det skrivs
• Magnus Pehrsson, Vice Ordförande,
och berättas om folk som har bott och verkat i vår
• Carolina Albinsson, Sekreterare,
by. Det är lätt att drömma sig bort och bara
• Minna Romell, Kassör,
fantisera om hur det kan ha varit.
• Agneta Warnhag, Ledamot,
Nils Lennart Person har verkligen gjort ett
• Cliff Ekstrand, Ledamot,
fantastiskt jobb med att samla alla dessa minnen
• Jenny Hedlund, Suppleant
och sammanställa dem till en bok för oss som
Under fikan efter stämman kom diskussionen upp
antingen är för unga för att minnas eller helt enkelt
om behovet av hyresrätter i Norra Strö. Flera av är hitflyttade och vill veta vad som har skapat byn
deltagarna menade att det finns ett definitivt behov
och samtidigt bli väl underhållna i favoritfåtöljen.
och att frågan bör drivas vidare.
Text Peter Rolandsson
Projektet att installera solceller ligger lågt så länge, Vill du ha ett eget exemplar? Kontakta Nils-Lennart
då vi inte fått besked om investeringsstöd från Persson.
Länsstyrelsen.
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

Vill du bidra? Ta kontakt med någon i styrelsen.
Norra Strö Utveckling ek för
Conny Wiktor, ordförande
0705-93 60 00, conny.wiktor@gmail.com
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HJÄRTLIGT TACK!
till
Bjärlövs Grus som sponsrade med sand till vår
lekställning
och
Kålaberga Mölla som också sponsrade med
sand, men även bjöd oss på grillad korv på
arbetsdagarna.

Norra Strö fritidshem och förskola

PSSST 1….
Den hemliga gästen på
Hembygdsföreningens
Allsång är ingen
mindre än Lasse
Sigfridsson.
Försäljning av
sånghäften/lotter och
kaffebiljetter.

Välkomna!

Hej alla idrottssugna!
Visste ni att det numera finns en idrottsförening i
Norra Strö?
Vi heter Strö backars IF och vi har stora planer för
framtiden. Vårt mål är att kunna erbjuda
fritidssysselsättning i vår fina by för såväl unga
som gamla.
Just nu jobbar vi med att utveckla planen bakom
förskolan. Vår förhoppning är att skapa en
näridrottsplats där man bland annat kan spela
bandy, tennis och basket. Planering av ett ute gym
är också på gång.
För att vår idrottsförening ska kunna växa behöver
vi medlemmar. Är du intresserad, eller känner
någon som skulle kunna vara intresserad, av att
bli medlem? Välkommen!

PSSST 2….
Boka redan nu in lördagen den 19/10 kl 19.00. Då
blir det pubkväll i Strö skola. Mer info kommer i
nästa Ströblad.

Välkommen!
Skolhusföreningen
ANNONS:

Medlemskapet är gratis till att börja med och vem
som helst kan gå med. Ansökan om medlemskap
skickas till strobackarsif@gmail.com.
Vill du veta något mer om föreningen eller bygget
så kontakta oss på samma adress.
Mvh Strö backars IF
Genom Magnus Nilsson

ANNONS:
VED
2 björkar och 2 tallar, fällda i vår och kapade i
drygt meterlånga bitar säljes ”mot bortforsling”.
Ring Ulla Jönsson 070-771 02 42.

