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Äppelpress 
Gör must av era äpplen. Gott och sunt. 
Låna press och kross av byalaget.  
Kontakta SvenE 

 
 

Lär känna din by 
Vad har hänt med ditt hus genom tiderna? Vet du någon person från byn 
som verkar intressant? Hur såg byn ut för 50 år sedan? Är du intresserad av 
att ta reda på lite mer, så hör av dig till byarad@ostra-stro.se eller till 
Ronny (0706–002344) så kanske vi kan göra något gemensamt. Det finns 
en del material att börja med. 
 

Östra Strö? 
Bilder, berättelser och material från byn 
skannas och fotograferas.  Kontakta SvenE  
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Insidan  
2020 blir ett konstigt år på många sätt. Alla föreningar lider av att inte 
kunna ordna aktiviteter som man önskar. Men jag anser absolut att vi skall 
följa rekommendationerna, för hur skulle det kännas om vi ställde till med 
nå’t? Vi får komma igen nästa år.   
Något annat som jag hoppas kommer tillbaka är Musik och Meditation. Jag 
var där den 10:e augusti. Det började med musik på piano, sopransax och 
fiol, sen 3 sånger ackompanjerade av gitarr, altsax resp. tvärflöjt. Den som 
sjöng hade bra känsla för visa, folkton och jazz. I övrigt noterade jag 2 
psalmer, 4 besökare, 5 personal och att prästen hade shorts. Dålig 
uppslutning till ett fint tillfälle att höra livemusik på landet. Mycket musik 
och lite religion. Kom nästa gång! 
Glöm inte att skänka en slant till Världens barn! 
Åldermannen 
 

 Höstaktivitet 
Vi brukar träffas på hösten och äta något eller ha en provning eller något 
annat. Det blir inget sådant i höst på grund av coronan. Det är för lite plats 
i matsalen om vi blir tillräckligt många för att det skall bli trevlig. Så vi 
beslöt att ställa in. 
 

Alla helgons dag den 31/10 
Då var det dags igen för denna stämningsfulla kväll med marschaller längs 
vägarna i byn. Vi börjar tända strax efter klockan 16. Byalaget ansvarar för 
området kring skolan och utåt. Sen hoppas vi på fantastiska ljusrader även i 
år i hela byn.  
Byalaget bjuder på glögg, pepparkakor och kanske någon korv nere i 
centrum från klockan 17. Med passligt väder så blir det en bra kväll.  

 
Årsstämman flyttad 
Årsstämman, som normal hålls sista måndagen i januari kommer att flyttas 
fram. Den kommer att hållas i maj utomhus. Det finns alltså gott om tid att 
komma med punkter som skall tas upp på stämman.  
Vi följer rekommendationer från riksorganisationerna i föreningslivet. 

Världens Barn – Skördegudstjänst 
 
Sedan lång tid tillbaka har vi i byn skänkt pengar till Världens barn, ca 
4000-5000 kr varje år. Pengarna kommer från försäljning av de gåvor som 
tagits med till kyrkan i Ö.Strö vid skördegudstjänsten. Vi har varit stolta 
över vår insats och av att kunna ge. 
I år har kyrkoherden bestämt att det inte skall vara någon skördegudstjänst 
i Ö. Strö kyrka. Det blir ingen försäljning av morötter, äpplen, tomater, 
pumpor, sylt, bröd, kakor m.m. 
Nu mer än någonsin behövs gåvan. Den sätts inpå postgiro 901950-6 eller 
swish 9019506, skriv BARN i meddelande. Även ett litet bidrag räknas. 
Insamlingen avslutas 18/10 2020 

 
Trafik 
Trots undvikande svar från Länsstyrelsen så fortsätter vi att skicka in 
skrivelser om trafiken. Underlaget får ni genom att mejla till Edith 
(edith.hammer@gmail.com). Vill ni ha det utskrivet, så kontakta SvenE. 
Om många personer hör av sig så blir problemet uppmärksammat. 
Har ni sett pilarna vid Länsahuset? Alltid något. 

 
Sommarfest 

Någon Grisfest blev det inte, men en liten 
sommarpicknick. Ett 30-tal bybor njöt av 
medhavd mat i solen vid Magasinet. En 
tipspromenad med godispriser var höjdpunkten. 
Några timmars avkoppling blev det i alla fall. 
Tack till er som kom trots osäkert läge. 

Boulemästerskap 
Lördagen den 26:e sept. hade bouleklubben 
mästerskap. Vädret var bra. Mellan matcherna så 
fikade vi med hembakta goda kakor och på slutet 
stärkte vi oss med varmkorv. Det blev en lyckad 
tävling. Mest lyckad för Irene och Lars-Åke som 
här poserar med vandringspriserna på sina hjässor. 


