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Vinter

Bild Magnus Nilsson

”Vackert land, vackert land vi bor i.” Bo Kaspers Orkester
Visst bor vi i en vacker bygd med härlig natur och
goda grannar. Här har vi valt att slå ner våra bopålar.
Kanske av gammal vana, kanske efter ett mer aktivt
val. En av nackdelarna är att man blir väldigt
beroende av bilen. För att komma till jobbet, för att
ungdomarna ska komma till gymnasiet, för att kunna
ta del av offentlig service av olika slag.
Bilen är dyr och nu vill politiker göra den ännu dyrare.
Bensinskatten har gått upp. Från 1 januari börjar man
tillämpa en ny mätmetod för bilkörning, WLTP, som
kommer att höja mätvärdena för många vanliga bilars
koldioxidutsläpp. Med dagens bonus malus system
innebär det att många av våra nyare bilar får kraftigt
höjd fordonsskatt. Som grädde på moset har en
statlig utredning föreslagit att man ska slopa
reseavdraget för alla som har kortare resväg till
jobbet än 3 mil enkel resa.
Varför dessa pålagor? Jag läste en artikel av
Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi

vid Jönköpings högskola. Hon hade hållit ett föredrag för
en grupp höga beslutsfattare i Stockholm. De kunde inte
förstå att Sverige som, tack vare Greta Thunberg, är i
miljökampens framkant samtidigt kan ha så många
bakåtsträvare som de 665.000 personer som gått med i
Bensinupproret 2.0. Vi lever i skilda världar. När jag
bodde i Stockholm hade inte jag heller behov av bil. Det
var mest ett himla besvär och inte värt det när det fanns
väl fungerande kollektivtrafik.
Vi kanske ska bjuda hit ovannämnda beslutsfattare, så
de får se hur vanligt folk på landet lever?
Text Ulla Jönsson

God Jul och Gott Nytt År!
önskar
Magnus Nilsson, Peter Rolandsson,
Stina Rolandsson, Ulla Jönsson

KALENDARIUM
Vi reserverar oss för eventuella ändringar
och felaktigheter.

Oktober
mån 7 okt

fre 11 okt
sön 13 okt
tis 15 okt
lör 19 okt
sön 20 okt

fre 25 okt
sön 27 okt
November
fre 1 nov
sön 3 nov
fre 8 nov
sön 10 nov
fre 22 nov
lör 23 nov
sön 24 nov
sön 24 nov
ons 27 nov

December
sön 1 dec
tor 5 dec
fre 6 dec
sön 8 dec
fre 20 dec

Lantlollorna
SNOKA på Vinslövs bibliotek
Samling kl 18.00 i Strö skola
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Skördegudstjänst
i Strö kyrka kl 16
Öppet hus på Förskolan och Fritids
kl 15-18
Trubadurafton i Strö skola kl 19
se annons
Hembygdsföreningen
Donaudeltat - Rumäniens fågelparadis
Hembygdsgården kl 14.00-16.00
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Taizégudstjänst
i Strö kyrka kl 19
Musikandakt
i Strö kyrka kl 15
Minnesgudstjänst
i Strö kyrka kl 18
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Gudstjänst i Strö kyrka
kl 9.30
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Fixardag Strö skola
kl 09-14
Taizégudstjänst
i Strö kyrka kl 19
Ljusstöpning kl 13-18
i Strö skola se annons
Lantlollorna
Bygdens brygd
Samåkning från Strö skola kl 18.10

Hjälp!!!
Skolhusföreningen
behöver
hjälp
med
genomförandet av julfesten! Du som vill hjälpa till
att baka till kaffet, duka eller ställa iordning lokalen
–
meddela
Ingela
Nilsson
på
e-post:
ingela85@icloud.com eller på tel. 070-934 92 40.

Tack på förhand!
Skolhusföreningen

Tillverkning av
julgrupper
Torsdag 5 december,
kl. 18-21
Kom till Strö Skola och
tillverka julgrupper och
kransar, som sedan kommer att säljas på julfesten.
Ta gärna med någon kruka eller kärl. Blommor,
mossa, dekor mm finns.
Förhandsinlämning av krukor, fat etc till Ann
Lavesson, Kålabergavägen 146, 072-249 01 48.

Alla är välkomna!
Skolhusföreningen

Ljusstöpning
Söndagen den 24
november, kl. 13 - 18
i Strö skola
Kom och stöp dina adventseller juleljus på traditionellt vis.
4 ljus och fika för 80 kr. Därefter 30 kr/2 ljus.
Anmälan senast den 17 november till
anmalan@norrastro.se. Kontakt Östen Warnhag
070-779 46 28.

Välkomna!
Skolhusföreningen

Gudstjänst i Strö kyrka
kl 9.30
Julgrupper
i Strö skola kl 18-21
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40
Julfest i Strö skola kl 15-17
se annons
Bokbussen stannar vid Strö kyrka
kl 15.10-15.40

PSSST…
Boka redan nu in Trettondag Jul, 6/1 kl 16!
Då blir det Grötfest på Hembygdsgården med gröt,
smörgås, kaffe och lotteri.
Behöver du skjuts? Ring Lina 0721-82 39 93 eller
Annika 0709-31 71 66.

Välkomna!
Norra Strö Hembygdsförening

Hur var det då?
Vi sätter oss ned tillsammans med Sverker
Svensson på Kvarnbergavägen i Norra Strö. Det
bjuds på kaffe och kaka och pratas om hur det var
att bo i byn som barn under femtio- och sextiotalet.

Lägesrapport från

N Strö Utveckling ek för

Sverker berättar om sin skolgång i både Kålaberga
och Norra Strö med lärarinnorna Iris Vemming,
Greta Vessberg och läraren Hugo Olsson. När det
var dags för årskurs sju och åtta fick man åka
skolbil till Färlöv med Baltzar Ekberg som chaufför.

Han berättar om skolkamrater och om hur de
brukade cykla för att ta sig fram i byn mellan
kompisar och aktiviteter som fotboll på
idrottsplatsen vid missionshuset och bordtennis i
Nu är snart hösten här med tid för
ett uthus på Gläntan. De samlades ofta hos
kontemplering och fundering
familjen Tillman där Bertil, som var ett par år äldre,
Verksamheten rullar på enligt plan och vi vill ha fungerade som ledare för de andra barnen. Han
mer att fundera på. Tänk till och kom med förslag lärde dem bl.a. att spela schack.
på vad vi skulle kunna utveckla i byn.
Vidare berättar han om Strö gård och alla gårdens
Föreningen har som mål att fortsätta utveckla nya projekt. Det finns idéer i
anställda som bodde i statarlängan. Han kommer
styrelsen och det finns säkert många idéer bland invånarna i Norra Strö.
särskilt ihåg den danska pojken Per som alltid
Styrelsen tar gärna emot förslag, allt från rena idéer till mer
hade sin fotboll med sig på pakethållaren.
genomarbetade förslag
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.

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

Vid jul hade byns butiker julskyltning. Man
samlades vid Strö brygga där alla barn fick varsin
godispåse. Vintern i Norra Strö bjöd även på
utmärkt skridskoåkning på lergraven där man
vanligtvis tog lera till tegelbruket i Norra Strö.

När tiden kom för moped införskaffades en vit Puch
Florida och vyerna vidgades rejält. En populär
samlingsplats var korvkiosken i Övarp där Margit
och Ivar sålde korv. En korv i bröd kostade
sjuttiofem öre och korv med mos kostade en krona.
Strö Backars IF vill välkomna alla nya medlemmar Andra vanliga mopedutfärder var friluftsbaden i
som anmälde sig efter vår senaste annons här i Vinslöv och Torsebro eller biografen i Vinslöv. Man
Ströbladet. Stort tack!
samlades ofta vid Strö brygga (vid Ekbergs affär)
Men vi skulle behöva ytterligare medlemmar som före avfärd eller bara för att umgås.
Text Peter & Stina Rolandsson
stödjer vår förening. Medlemskapet är fortfarande
gratis och det är enkelt att anmäla sig på

Strö Backars IF

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 strobackarsif@gmail.com.
Mvh Strö Backars IF

Nästa Ströblad
Period

Manusstopp

Utgivningsdag

1/1 – 31/3

4/12

29/12

1/4 - 30/6
1/7 – 30/9
1/10 – 31/12

4/3
4/6
4/9

25/3
25/6
25/9

Öppet Hus
tisdagen den 15 oktober mellan kl. 15-18
I år är det 20 år sedan byns fritidshem öppnade
och förskolan firar 5 år i nya lokaler. Detta vill vi
fira med ett Öppet Hus!
Alla ni som har minnen eller gamla foton från er tid
här på fritidshemmet och förskolan: Vill ni dela
dessa med oss, så skriv till oss på mejl,
forskolechef@strobarn.se eller lägg ett brev i vår
postlåda. Vi har tänkt skapa ett litet historiskt
collage.

Trubadurafton

Det kommer att bjudas på fika, aktiviteter och
Lördagen den 19/10 kl 19.00
mingel. Allt detta kommer naturligtvis att planeras
Strö Skola
och genomföras utifrån barnens inflytande och
delaktighet, vilket innebär att det är barnen som Kom och lyssna på trubadur Dennis Persson och
bjuder in till fest.
njut av en läcker taco-buffé (och äppelkaka till
Alla är välkomna, gamla som unga. Passa på att kaffet)!
titta in och va´ lite nyfiken på vår verksamhet. Ett
ypperligt tillfälle för er som aldrig varit här, men Entré 150 kr för mat och musik. Dryck köpes i
som funderar på om Norra Strö fritidshem och baren. Kontakt Jenny Kristensson 070-950 73 82.
förskola skulle kunna passa er och ert/era barn.
Besöksadress: Strövägen 176-7, 29195 Färlöv

Välkomna!

Välkommen!

Skolhusföreningen

Norra Strö fritidshem och förskola

Fixardag!
Lördagen den 23/11 kl 9 – 14
Strö Skola
Ta tillfället att göra en insats för Skolhuset!
Vi är beroende av ideella krafter för att utföra
enklare underhållsåtgärder, så att vi kan leja ut mer
omfattande och kvalificerade arbeten.
Kontakt Tomas Lundström 073-380 37 27

Välkommen!
Skolhusföreningen
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Julfest!
Söndag 8 december kl 15.00-17.00
Strö Skola
Välkommen till Norra Strös traditionella julfest. Det
blir julmys med glögg, kaffe och hembakt, besök av
tomten, lotteri, dans kring granen, med mera.
Entré 40 kr för vuxna. Överskottet från julfesten går
till Världens Barn. Kontakt Ingela Nilsson 070-934
92 40.

Välkommen!
Skolhusföreningen

