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Bild Magnus Nilsson

”Corona, corona”
Om man inte visste bättre skulle man kunna tro att
det handlar om en käck dansbandslåt. Inte ett äckligt
litet virus som hotar att lamslå hela världen.
I dagsläget har Skåne ca 18 insjuknade per 100.000
invånare. 3 personer rapporteras ha avlidit. Eftersom
man enbart testar personer som är så sjuka att de
behöver sjukhusvård, samt vårdpersonal, är
mörkertalet stort. Numera antar man att ca hälften av
de smittade blivit smittade i Sverige.
Symptomen är framför allt feber och hosta, men kan
även vara andningspåverkan, snuva, halsont,
huvudvärk, illamående samt muskel- och ledvärk. De
flesta får lindriga besvär som går över av sig själv
med egenvård i hemmet. Inkubationstiden bedöms
vara 2-14 dagar. De flesta verkar insjukna efter ca 5
dagar. Dödligheten är 1-2% av de insjuknade.
Källor folkhalsomyndigheten.se och krisinformation.se.

Personligen är jag mer rädd för människors reaktioner
än för själva viruset. De allra flesta får en rejäl förkylning.
Ändå bunkrar folk toapapper, jäst och pasta som om
domedagen vore nära.
Det är alltid klokt att ha en ”krislåda” hemma. Enligt
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap bör en
sådan innehålla tändstickor, bränsle till elfri matlagning,
extra batterier, rotsaker, konserver, pasta & ris,
torrmjölk, proteinkonserver typ kött och bönor, färdig
dryck som klarar rumstemperatur, kaffe/te, mm. Det
som behövs för att man ska klara sig några dagar utan
att behöva handla. Läs mer på dinsakerhet.se.
Text Ulla Jönsson

Vinka istället för att kramas!
Hälsar

Magnus Nilsson, Peter Rolandsson,
Stina Rolandsson och Ulla Jönsson

KALENDARIUM
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.

Juni
mån 1 jun
ons 3 jun
fre 5 jun
ons 10 jun

April
ons 1 apr
tor 2 apr

lör 4 apr
lör 4 apr
tis 7 apr
fre 10 apr
tis 14 apr
sön 19 apr
tis 21 apr
fre 24 apr
tis 28 apr
ons 29 apr

tor 30 apr
Maj
fre 8 maj

N Strö Utveckling årsstämma i skolan
sön 14 jun
kl 19, se annons
Lantlollorna Toffelmakare PIUKK
ons 17 jun
Munkagården kl 18.30. Samåkning från Strö
skola kl 18.00. INSTÄLLT PGA CORONA fre 19 jun
Fixardag i Strö Skola
kl 9.00-13.00, se annons
Hembygdsföreningen "Kul med krukväxter" kl 14, se annons
Studiecirkel "Vår bygds historia"
Strö skola kl 19
Långfredagsmusik i Strö kyrka
kl 15
Studiecirkel "Vår bygds historia"
Strö skola kl 19
Högmässa i Strö kyrka
kl 11
Studiecirkel "Vår bygds historia"
Strö skola kl 19
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Studiecirkel "Vår bygds historia"
Strö skola kl 19
Lantlollorna Glada Lollor besöker Glada
Geten! kl 19.00. Samåkning från Strö
skola kl 18.30.
Valborg på Valleberg
kl 19.30, se annons

Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
sön 10 maj Gudstjänst i Strö kyrka
kl 09.30
ons 13 maj N Strö Fiber årsstämma i skolan
kl 19
tor 21 maj Hembygdsföreningen Gökotta vid Lilla
Strö kl 9, se annons
fre 22 maj Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
tor 28 maj Lantlollorna Inkas trädgård kl 18.30.
Samåkning från Strö skola kl 18.00.
lör 30 maj Hembygdsföreningen Kyrkogårdsvandring med Therese Ericsson kl 11

sön 21 jun
ons 24 jun

Kvällsmässa i Strö kyrka
kl 19.00
Boule
vid Strö skola kl 18.30
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Boule
vid Strö skola kl 18.30
Hembygdsföreningen Vernissage med
levande musik kl 14, se annons
Boule
vid Strö skola kl 18.30
Midsommarfrukost
vid Strö skola kl 9, se annons
Sommarmusik i Strö kyrka
kl 19.00
Boule
vid Strö skola kl 18.30

Boule time!
Första veckan i juni börjar boulen igen!
Frågor? Kontakta Ingrid Johnsson, 070-579 53 09

Välkomna!
Skolhusföreningen

Efter årsstämman består Skolhusföreningens
styrelse 2020 av följande medlemmar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tobias Winge, ordförande
Ingela Nilsson, vice ordförande
Kerstin Hallenborg, kassör
Viktoria Olsson, sekreterare
Emelie Pehrsson, ledamot
Ann Lavesson, ledamot
Tomas Lundström, ledamot
Peter Rolandsson, ledamot
Lena Westerlundh, suppleant
Åsa Sylwan, suppleant

Kul med
krukväxter
Lördag 4 april
kl 14
Hembygdsgården

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.

Inka
föreläser.
Miniutställning med
chans till köp av vanliga och ovanliga krukväxter.
Vi tar gärna emot sticklingar och plantor till
försäljning. Vi lånar gärna krukväxter att ha i
utställningen.
Inträde med fika 80 kr.

Välkomna!
Föreningens medlemmar kallas härmed till

Hembygdsföreningen

Årsstämma
Den 1 april 2020 kl 19.00
i N Strö Skola

Gökotta
Torsdag 21 maj kl 9
Vid Lilla Strö – se skylt i Övarps by

Vi har fått förslag på hur vi ska utnyttja marken
bakom förskolan och vi vill ge byborna möjlighet att Medtag kaffekorg. Vid regn i Hembygdsgården
komma med fler förslag. Detta kommer att tas upp
Välkomna!
på årsstämman.
Hembygdsföreningen
Efter
stämmoförhandlingarna
bjuds
på
förfriskningar.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen
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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Nästa Ströblad
Period

1/1 – 31/3
1/4 - 30/6

Manusstopp

4/12
4/3

Utgivningsdag

29/12
25/3

1/7 – 30/9 4/6

25/6

1/10 – 31/12

25/9

4/9

Vernissage
Söndag 14 juni kl 14
Hembygdsgården
Bygdens målargrupp visar sina alster.
Levande musik med Svänggänget.
Inträde med fika 80 kr.

Välkomna!

Lediga platser
Inför höstterminen finns ett fåtal platser kvar på
fritidshemmet och förskolan. Är du intresserad?

Valborg
den 30 april
Välkomna våren på traditionellt vis:

Vänligen kontakta rektor Marianne Thulin
(forskolechef@strobarn.se).

19.30 Fackeltåg: Samling framför Strö Gårds
stall. Facklor tillhandahålls.

Givetvis är du alltid välkommen att besöka oss
om du är nyfiken på våra verksamheter.

Därefter tänder vi brasan och sjunger allsång till
vårens ära. Försäljning av hamburgare, kaffe mm.
Parkering vid skolan/förskolan.

Norra Strö fritidshem och förskola
Ris, grenar, julgranar och annat trämaterial,
fritt från spikar, kan lämnas i högen på
Valleberg när det är öppet från Adinalsvägen.
Senast 28/4.

Välkommen!
Skolhusföreningen
Traditionsenlig

MIDSOMMARFRUKOST

Fixardag!

den 19 juni kl. 09.00
bakom N Strö skola

Lördag
den 4/4 kl 9 – 13
N Strö Skola
Ta tillfället i akt att göra
en insats för Skolhuset!
Om vi kan göra enklare
underhåll på skolhuset själva, så har föreningen
råd att leja ut mer omfattande arbeten till lokala
hantverkare.
Kontakt: Tomas Lundström 073-380 37 27

Välkommen!
Skolhusföreningen
ANNONS:

Kontorslokal uthyres
Kontor i anslutning till verkstad uthyres, ca 30 m2.
Toalett, pentry och fiberanslutning ingår.
Enelund, Strövägen 57-21
Ring för mer info.
Magnus Pehrsson
070-4745493

Kom och fira in midsommarafton med oss!
Vi klär stången och Christin leder dansen till Jans
dragspel.
Ta med fika, blommor & grönt till
midsommarstången.
Kontaktperson: Emelie Pehrsson
emelie@enelund.nu eller 070-419 32 78

Välkommen!
Skolhusföreningen

