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Vinter

Bild Magnus Nilsson

”Ljus, ljus strålande ljus”
Än syns inget ljus i Corona-tunneln. Det gäller Nu är det officiellt. N Strö är inte längre med på
att hålla ut med begränsad umgängeskrets, listan över orter där Kristianstads kommun sätter
mycket handtvätt och rejäla avstånd.
upp julgran. Till nästa år får vi kanske göra det vi
Det här ilskna viruset har en tendens att förstöra gör bäst – fixa det själva.
allt roligt. Som julfesten. Men i Övarp blev det
ändå en härlig stämning den 6/12. Vi var många
som var ute och tände marschaller kl 16. Sen
gick de flesta en runda på byn för att kolla in alla
andras ljusarrangemang. Det blev både vackert
och mycket trevligt småprat. Nästan som en
julfest…

Nu har MSB skickat ut sms till alla svenskar med
mobilabonnemang. Vi vet alla att det är bra att
hålla sig i form, men det är tveksamt om man ska
våga gå på gym. Då är det ju en himla tur att Strö
Backar IF är klara med utegymmet. Vi kanske ses
där?

Det kanske är nyckeln till att stå ut med den här
pesten. Att hitta nya sätt att umgås. Själv ska jag
äta julmaten digitalt och fira nyår utomhus från
kl 23.30 – tills det blir för kallt.

Gott Nytt 2021!
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Bild: Axveronica

KALENDARIUM
Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och felaktigheter.

Katarina Hamiltons
Minnesfond

OBS! Med tanke på coronapandemin är det säkrast att
kontrollera med arrangörerna att evenemangen verkligen
blir av.

Januari
ons 6 jan
fre 8 jan
fre 22 jan
sön 31 jan
Februari
sön 14 feb
tis 16 feb

tis 16 feb

sön 28 feb
Mars
sön 21 mar
sön 21 mar

Trettondedagsmusik
i Strö kyrka kl 16.30
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Taizémässa
i Strö kyrka kl 19.00
Högmässa
i Strö kyrka kl 11.00
Strö Backar IF
årsmöte i Strö skola kl 18.30
se annons
Skolhusföreningen
årsstämma i Strö skola kl 19.00
se annons
Taizégudstjänst
i Strö kyrka 19.00
Gudstjänst
i Strö kyrka kl 11.00
Lantlollorna
Tipspromenad kl 14 samling vid
Hembygdsgården i Övarp

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 Ströö-bygden. 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
personer, projekt eller föreningar som
-

*****

-

Hembygdsföreningen vill tacka alla medlemmar för
året som gått. Vi hoppas att Corona-läget
förbättras under våren, så vi återigen kan
genomföra våra
trevliga aktiviteter. Med en
önskan om

-

Ett riktigt Gott Nytt År!
Styrelsen

främja

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."
Stipendiet kommer, under våren, att delas ut av
fondens styrelse bestående av Katarinas familj.
Styrelsen välkomnar egna ansökningar såväl 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 15 mars 2021.

Vi ser mycket fram emot er ansökan!
Carl-Fredrik, Gustaf och Kristian
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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.

Vår förhoppning i september, om en sakta
återgång till någon form av normaltillvaro har
kommit på skam. Ordentligt. Men vi ger inte upp
vår förhoppning! Det kommer en dag där vi kan
mötas, ge varandra en kram, resa, och mycket
mera.
Tiden går trots allt med en rasande fart och vi går Övarpsvägen den 6 december 2021, Bild Christin Nilsson
redan mot ljusare tider. För Norra Strö Utveckling Tomten ställde som bekant in årets julfest pga
innebär det att vi jobbar vidare med projektet för smittspridningsrisken. Som en ersättning bad
hyreslägenheter, så att vi har en plan under våren. Skolhusföreningen att vi skulle tända marschaller
Solcellerna levererar el för fullt. Från den 17 vid våra tomter från kl 16 den 6 december.
augusti till den 6 december har de producerat 7,46 Ett 40-tal hushåll förgyllde vägarna med mängder
av glittrande ljus och det skapade en härlig
MWh.
Det finns alltid ljusglimtar, kanske några färre i stämning.
december, och guldkorn att hitta. Vi får bara leta
lite närmre än vi kanske gjort tidigare.

Stort tack till alla!
Skolhusföreningen

Vi önskar er en fantastisk vinter!
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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1/7 – 30/9
1/10 – 31/12
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25/9

4/6
4/9
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Vår julgran den har krympt
Kommunen måste spara pengar
Vår julgran den har krympt
Det tycker vi är grymt
(Melodi: Vår julskinka har rymt..)
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Årsmöte Strö
Backar IF
Den 16/2 kl 18.30 i Strö
Skola
Beroende på Corona-situationen
komma att genomföras digitalt.

kan

mötet

Välkommen!
Strö Backar IF har tidigare gått ut med att vi på den
asfalterade planen ska anlägga en så kallad
multisportplan för tennis, innebandy och basket.
Det har kommit in önskemål om att byta ut tennis
mot padel. Med tanke på vilka sporter som idag är
populära och har flest utövare, så är padel mycket
större än tennis. Därför ändrar vi nu inriktning på
multisportplanen och byter ut tennisbanan mot
padel. Detta medför förvisso att innebandyplanen
blir kortare, 20 m istället för 30 m. Men vi tror att
planen kommer att användas flitigare av klubbens
medlemmar med en padel-bana.

Skolhusföreningens
årsmöte 2021
Den 16 februari kl 19.00
i Strö skola eller digitalt
På grund av rådande corona-läge är det i
skrivande stund oklart om vi kan ha ett årsmöte på
plats i Strö Skola. Om detta inte är möjligt kommer
årsmötet att genomföras digitalt. I så fall kommer
information om hur man deltar, att distribueras till
föreningens medlemmar.
Styrelsen tar tacksamt emot motioner och förslag
från bygdens invånare. Om årsmötet kan
genomföras fysiskt i Strö skola, bjuds på gofika
efter genomförda mötesförhandlingar.

Motioner och förslag lämnas senast
I nuläget finns redan ett färdigt utegym, som man
den 8 februari till
kan nyttja om man är medlem. Om man inte är
forslag@norrastro.se eller
medlem kan man ändå nyttja gymmet, men då ber
i Tobias Winges postlåda, Strövägen 41.
vi dig att swisha 20 kr/användning till På mötet kommer planerna för det kommande året
123 102 11 87. Hela multiplanen kommer att stå att tas upp. Alla medlemmar är välkomna att lämna
färdig under 2021.
förslag på aktiviteter som man vill genomföra i
Vi har även anlagt två boulebanor bredvid Skolhusföreningens regi.
utegymmet. Dessa får vem som helst använda
Välkommen!
utan såväl avgift som medlemskap.
Skolhusföreningen
Vill du vara medlem och ta del av allt vi har att
erbjuda, nu och i framtiden, kan du enkelt skicka Syftet med Skolhusföreningen är dels att förvalta Strö skola,
en ansökan på denna adress:
dels att vara värd för diverse medlemsaktiviteter. Endast
https://idrottonline.se/strobackarifkorpen/foreningen/medlemsansokan
Har du några frågor till oss som förening eller om
våra planer, är du välkommen att skicka ett mail
till strobackarif@gmail.com .

fantasin sätter gränser för vilken typ av aktiviteter det kan röra
sig om. Skolhusföreningen hyr även ut skolan till företag,
föreningar och privatpersoner.

Medlemsavgift 2021
Skolhusföreningen tar tacksamt emot din
medlemsavgift för år 2020.

Renovering Skolsalen
Arbetet ligger på is till våren
2021. Offerter är inhämtade
från lokala hantverkare. Nästa
steg är att samordna arbetet
med Fritids.

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
Kontakt: Tomas Lundström skolan. Dessutom stödjer du diverse arrangemang
som t.ex. julfest och filmvisningar.
073-380 37 27
Skolhusföreningen
Skolhusföreningen
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