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Bild Magnus Nilsson 

 
 

Mästarnas mästare 

Återinvigningen av vår nyrenoverade skolsal 
blev en succé. Trots ruggigt väder samlades vi 
och lyssnade när Nils-Lennart Persson 
berättade om skolans historia. Tänk att lilla Strö 
genererade den första utbildade kvinnliga 
folkskollärarinnan i Sverige!!! Maria Månsdotter, 
Skol-Marian kallad, fick gå till kungen för att få 
lov att studera på lärarseminariet i Lund. Vi är 
med jämställda nu… 
 

Skolsalen har blivit så fin. Ljudplattor i taket, 
parkett på golvet och ljuvligt gula väggar 
däremellan. Skolhusföreningen riktar ett stort 
tack till alla som jobbat med renoveringen. 
 

När föredraget var avnjutet var det dags att äta  
 

nygrillade hamburgare, glass i hembakta våfflor, 
popcorn, hembakade go-kakor, tävla i mångkamp 
eller träna med Strö Backar IF.  
 

Vi fick tre nya mästare i byn:  
 

➢ Skjuta tvål: Harry 3,2 m 
➢ Kasta hästskor: Frida 6 poäng 
➢ Spotta grodor: Wincent 270 cm 

 

Heder och ära till er alla tre! 
 

Text Ulla Jönsson 
 

En skön höst och, när den tiden 
kommer, en riktigt god jul! 
 

Önskar 

Magnus Nilsson, Stina Rolandsson och Ulla Jönsson 
 

 

Annonsera i Ströbladet: Privatperson 25 kr, 

Företag 125 kr. Sätts in på BG 777-6545 Hyra skolhuset? Kontakta Malin Björk 076-882 39 61 



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. 
 

Oktober 
 

fre 1 okt Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.20-15.50 

sön 3 okt Hembygdsföreningen Äppelmustning 
på Hembygdsgården kl 14-16 

lör 9 okt Hembygdsföreningen Svampar med 
Pelle Gustavsson kl 14-16 

sön 10 okt Skördegudstjänst  
i Strö kyrka kl 16 

tor 14 okt Skolhusföreningen 
Hantverkskväll. Strö skola kl 19 

fre 15 okt Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.20-15.50 

lör 16 okt Lantlollorna Stenkul i nordöstra 
Skåne kl 8.30-15.30 

fre 22 okt Skolhusföreningen 
Kareokekväll. Strö skola kl 19, se 
annons 

fre 29 okt Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.20-15.50 

sön 31 okt Taizégudstjänst 
i Strö kyrka kl 18 

November 
 

fre 5 nov Gravsmyckningskaffe 
i Strö kyrka kl 12-15 

fre 5 nov Musikandakt  
i Strö kyrka kl 15 

lör 6 nov Skolhusföreningen 
Strö lyser upp. kl 16, se annons 

sön 7 nov Minnesgudstjänst 
i Strö kyrka kl 18 

tor 11 nov Lantlollorna 
Rackartyg i Skepparslöv kl 19 

fre 12 nov Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.20-15.50 

lör 13 nov Arbetsdag Strö skola 
kl 10-13 

tor 18 nov Skolhusföreningen 
Hantverkskväll. Strö skola kl 19 

sön 21 nov Ljusstöpning 
i Strö skola kl 13-18, se annons 

sön 21 nov Taizémässa 
i Strö kyrka kl 18 

tor 25 nov Lantlollorna 
30 års jubileum i skolan kl 19  

fre 26 nov Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.20-15.50 

sön 28 nov Gudstjänst 
i Strö kyrka kl 9.30 

  

  
 

 

December 
 

tor 2 dec Skolhusföreningen 
Grupp och kranstillverkning i Strö 
skola kl 19 

sön 5 dec Julfest i Strö skola kl 15-17, se 
annons 

fre 10 dec Bokbussen stannar vid Strö kyrka  
kl 15.20-15.50 

fre 24 dec Julbön 
i Strö kyrka kl 11 

sön 26 dec Gudstjänst 
i Strö kyrka kl 18 

fre 31 dec Nyårsbön 
i Strö kyrka kl 16 

ons 16 feb 
2022 

"Save the date" - Skolhusföreningens 
årsmöte 

 
 

 

Mustning 

Söndag 3 oktober kl 14 - 16 

Hembygdsgården i Övarp 
 

Emelie och Magnus visar hur 
man mustar sin egen 

äppelmust. Utomhus. Inträde inkl. fika 80 kr.  
 
 
 

Svampar 
Lördag 9 oktober kl 14 – 16 

Hembygdsgården i Övarp 
 

Per Gunnarsson visar olika svampar. Kom och lär 
dig mer! Inträde inkl. fika 80 kr.  
 

Välkommen! 

N Strö Hembygdsförening 

 

 
 

 
ANNONS: 

Önskas hyra! 
Önskas hyra (fortfarande) hus eller lägenhet i N 
Strö med omnejd. 
 

Ann Lavesson, 072-249 01 48 
 
 

 
 

STRÖBLADSREDAKTIONEN 
 

Ströbladet utges av Norra Strö skolhusförening 
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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. 
 

Coronaviruset har börjat släppa sitt grepp om oss. 
Det märktes inte minst på invigningen av utegym 
och skolsal. Den var väldigt lyckad och välbesökt 
trots de regntunga skyarna. 
 

Under hösten kommer vi att snygga till och sätta 
upp staket runt reningsverket. 
 

Projektet att bygga hyreslägenheter fortlever men 
utvecklas lite långsammare än vad vi hade tänkt 
från början. 
 

Solcellerna levererar alldeles utmärkt och har på 
ett år levererat 24 MWh. 
 

Vi önskar er en fantastisk höst! 

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 genomarbe-
tade 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 
 
 

 

 

Ljusstöpning 
Söndagen 21/11,  

kl. 13 – 18 i Strö skola 

Kom och stöp dina 
advents- eller juleljus på 
traditionellt vis.  
 

4 ljus och fika för 80 kr. 
Därefter 30 kr/2 ljus.  

 

Anmälan senast den 12/11 till 
owarnhag@gmail.com. Kontakt Östen Warnhag 
070-779 46 28. 
 

Välkomna! 

Skolhusföreningen 
 

 

 

Luciaträning 
Onsdagar kl 16.30 i skolsalen 

10/11 – 1/12 
 

I år börjar vi julfesten med barnens luciatåg i 
kyrkan. Alla barn är välkomna att vara med. Små 
barn tar med en vuxen. 
 

Vi tränar onsdagar fr.om. 10/11. Dessutom en 
extra gång innan julfesten. Tid den 5/12 
bestämmer vi tillsammans.  
 

Anmälan till emelie@enelund.nu. 
 

Välkommen! 
Skolhusföreningen 

 

 

 

Hantverkskvällar 
Torsdag 14/10 och 18/11 kl 19 - 21 i 

skolsalen 
 

Pysslar du på kammaren? Ta med ditt projekt, kom 
till skolan och få sällskap av likasinnade. 
 

Ingen anmälan behövs, bara kom! Var och en tar 
med egen fika och handsprit. Bordshyra 25 kr, som 
går till Skolhusföreningens verksamhet. 
 

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

Välkommen! 
Skolhusföreningen 

 
 

 

Kransar och Julgrupper 
Tillverkning 2/12 kl 18 i skolan 

 

Vi behöver lite vackra kransar och julgrupper till 
julfesten. Kom och skapa! Vill du skänka krukor 
och pynt i förväg, kan du lämna på Tolvan till Ann 
Lavesson, 072-249 01 48.  
 

Välkommen! 

Skolhusföreningen 
 

 

 

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 4/6 25/6 
1/10 – 31/12 4/9 25/9 
 

Annonsera i Ströbladet: Privatperson 25 kr, 

Företag 125 kr. Sätts in på BG 777-6545 Hyra skolhuset? Kontakta Malin Björk 076-882 39 61 
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Fixardag! 
Lördag den 13/11 kl 10 – 13 

 

Dags för höstunderhåll i och 
runt Strö Skola 

 

Kontakt: Tomas Lundström 073-380 37 27 
 

Välkommen! 
Skolhusföreningen 

 

 

 

Övarpsvägen den 6 december 2020, Bild Christin Nilsson 
 

Strö lyser upp! 
Lördagen 6/11 kl 16.00 

 

Förra året tände vi marschaller längs våra tomter; 
lite som tröst för den inställda julfesten. Det visade 
sig vara så mysigt att vi vill ha en favorit i repris.  
 

Tänd marschaller/lyktor/ljus längs din tomt. Ta sen 
en promenad och titta på dina grannars 
installationer. Det blir en vandrande fest! 
 

Kontaktperson Emelie Pehrsson, 070-419 32 78 
 

Välkommen! 
Skolhusföreningen 

 

 

EFTERLYSNING: 

norrastro.se 
Vi behöver en uppdatering av norrastro.se. Kan du 
hjälpa oss?  
 

Hör av dig till Tobias Winge, 072-536 02 eller 
04tobias.winge@pmaab.com. 

Skolhusföreningen 

 

 

Julfest! 
Söndag 5 december kl 15.00-17.00 

Kyrkan & Strö Skola 

Välkommen till Norra Strös julfest. Nu är vi tillbaka 
till en traditionell eftermiddag. Vi börjar med 
luciatåg i kyrkan, följt av julfika, lotteri och auktion i 
skolan. Om vi är riktigt snälla kommer säkert 
tomten också… 
 

Entré 40 kr för vuxna. Överskottet från julfesten går 
till Världens Barn. Kontakt Emelie Pehrsson 070-
419 32 78. 
 

Välkommen! 
Skolhusföreningen 

 

 

 
 

Karaoke-kväll 
Fredag 22/10 kl 19 i skolan 

 

Nu har restriktionerna lättat! Det firar vi med sång 
och taco-tallrik. Ta med bästa sångrösten och god 
aptit. Hellre-än-bra-sångare extra välkomna! 
 

Inträde 50 kr, taco-tallrik 50 kr, dryck till bra pris 
 

Kontaktperson Ingela Nilsson, 070-934 92 40 
 

Välkommen! 
Skolhusföreningen 
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