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Länge kommer vi att minnas denna snörika vinter 2010. Nu ser vi
fram emot varmare dagar. Foto: Inger Falkenström

Åke avtackas efter 43 år som ordförande i  NIK!
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Smidesvägen 3, 696 33 Askersund
Tel: 0583-120 35 • www.bergqvist-jb.com

Bergqvist
Järn & Bygg

Bost. Acke Carlsson 0583-404 49
Mobiltfn. Acke 070-578 24 64

Mobiltfn. Bosse 070-578 24 65
694 97 Rönneshytta

Köpmanvägen 1
694 60 Åsbro

Tel: 0582-500 37, 0583-124 60

Byggmaterial 
Färg • Golv

Nu även
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EU-bidrag till ASLJ – Turistleden VINNARE AV JULKORSORDET!

Hej alla NIK-vänner!

NIK-aren ges ut av 
Närkesbergs Idrottsklubb, 694 98 Närkesberg

Ansvarig utgivare: Bo Karlsson 0583-221 49
Redaktion: Åke Karlsson 0583-220 10

Inger Falkenström 0583-221 58, 019-14 81 41
Agneta Näsberg 070-680 87 76, e-post: agnetanasberg@telia.com

Lars Jonsson 0583-220 71, e-post: iml@telia.com

Grafisk formgivning och produktion: Bild&Kultur AB
NIK-aren kommer ut fyra gånger per år: april, juni, september och december.

I detta nummer kan ni läsa en artikel 
om avgående ordföranden i idrottsklub-
ben Åke Karlsson och den nya ordfö-
randen Bo Karlsson. Ni kan även läsa 
om auktionerna i Toltorp, fotbollen, 
filmfestival, Årets Närkesbergare och en 
artikel om NIK:s verksamhetsår 2009.

Den långa kalla vintern med mycket snö har fått ge vika för den kommande 
våren. Takdroppet har satt igång ordentligt och fåglarna kvittrar i kör. Ta 
med det senaste numret av NIK-aren och gå ut i vårsolen! 

Vid årsmötet avgick vår medarbetare 
Claes Gustafsson. Redaktionen består 
nu utav Agneta Näsberg, Inger Falken-
ström, Åke Karlsson och Lars Jonsson. 

Väl mött i vårsolen!
Agneta, Inger, Lars och Åke

Föreningen ASLJ – Turistleden har 
till syfte att göra en vandrings- och 
cykelväg på den gamla banvallen 
mellan Askersund och Hjärtasjön. 
Där gick en gång tåg med gods- och 
persontrafik. Föreningens initiativ-
tagare Eric Renstrand berättar nu att 
man nått ett delmål för att förverkliga 
turistleden. Föreningen har beviljats 
ett kom-igång-bidrag från EU på 
25 000 kronor.

Ulla Hjärtsjö, Västra Hjärta vann 
korsordtävlingen följd av Inga Britta 
Johansson, Släte och som trea kom 
Annelis Svensson, Svaldre. Alla tre 
kommer att som belöning erhålla en 
cd-skiva med Anneth Pettersson från 
Tösnahult.
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AVBETALNING

Vi levererar,
installerar,   reparerar

VARUHUSET

i Rönneshytta
• Livsmedel • Trädgårds-

möbler • Jakt • Hushållsmaskiner
• Trädgårdsmaskiner • Cyklar• Verktyg 

• Snickerimaskiner • Luftkompressorer • Svetsar 
• Presentavdelning m.m.                                              

Vi bjuder alltid 
på kaffe.

BESÖK VÅR 
FYNDMARKNAD!

Skog & Trädgård

Utför alla slags
reparationer

– även tyngre
fordon

DANIELSSONS BILSERVICE
GÅLSJÖ • Tel: 0583-410 87

• SKOGSSKÖTSEL • VIRKESINKÖP
• SPECIALSORTIMENT • AVVERKNINGAR
”Vi sköter din skog när du är på jobbet”

TEL 0582-200 01
Stig Åberg  070-250 60 00
Per Thunqvist  070-669 69 62
www.skogsam.se
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Det blev som vanligt ett brett utbud 
vid årets filmfestival i Närkesberg. 
Smala filmer blandades med hem-
bygdsfilm och Sveriges mest sedda 
film.

Festivalen startade på fredagen med en 
Winky-film för barnen i NIK:s Öppet 
Husverksamhet. Filmen om den hästto-
kiga lilla kinesiska flickan gick hem hos 
publiken.

Den finska stumfilmen Juha drog 
inte stor publik. De som ändå vågade 
sig in i salongen fick se ett välregisse-
rat  triangeldrama som ändade i bråd 
död. Med textskyltar på norska blev den 
finska stumfilmen som visades i Sverige 
en sann nordisk upplevelse. Redan i fes-
tivalprogrammet kunde vi läsa om den 
fantastiska ljussättningen i filmen.

– Kaurismäki sätter ljuset lika bra 
som Hitchcock, tyckte någon i festival-
publiken.

Att Män som hatar kvinnor drog mer 
publik var väl väntat. Den Guldbagge-
belönade filmen blev populärast i Sve-
rige under 2009. 

Filmen Rulle – Urmakaren visades på 
särskild begäran från närkesbergspubli-
ken. Flera i publiken kände urmakaren 
Rulle Bäckström från Askersund. 

Maradona
Söndagen bjöd på fotbollstema. Kust-
ricas dokumentär om Maradona är en 
personlig betraktelse över fotbollsgeniet, 
missbrukaren och revolutionären. En 
tragisk, men också humoristisk film om 
fotboll, politik och idoldyrkan. 

Ken Loachs film Looking for Eric är 
en socialrealistisk komedi om brevbära-
ren i kris som får fotbollsstjärnan Eric 
Cantona som mentor, spelad av honom 
själv. En må-bra-film om vänskap och 
solidaritet. Och fotboll förstås.

Det stora dragplåstret under festi-
valen blev ett besök av den legendariske 
fotbollstränaren Benny Lennartsson. 
Benny berättade om sin långa tränar-
karriär runt om i Europa. ÖSK, FC 
Monthey, OS-landslaget, Viking Sta-
vanger, Lyngby, Bristol City är bara 
några av alla klubbar han tränat under 
mer än fyrtio år. 

Inte minst är Benny känd som 
tränaren som framgångsrikt  tar sig an 
klubbar i kris. Som Viking Stavanger. 
Han tog över ett Viking i norska mot-
svarigheten till superettan och tog dem 
till norska mästare och cupvinnare. När 
Benny tio år senare återkom till Viking 
ledde han laget till en seger som gjorde 
honom till hjälte i hela Norge; Viking 
slog ut Chelsea ur UEFA-cupen med 4-2! 

Bennys glädjerus när han efter 
matchen rusar ut på plan är världsbe-
römt. Kanske detta bidrog till att Benny 
nyligen bjöds in till teveprogrammet 
Skavlan. Han tackade nej, men kom i 
stället till pratshow vid Närkesbergs 
filmfestival. 

Benny valde filmfestivalen 
framför Skavlan

I en pratshow på festivalen berättade Benny 
Lennartsson om storfotboll och spelarfynd i 
Närkesberg. Intervjuare var Lars Jonsson.
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EL ABmaskin
teknik

&

- elinstallationer - elautomatik
- reparationer - servicebil
- för privat och industri
- från idé till färdig funktion

Tel 0582-504 13
Fax 0582-502 64

Maskinvägen 3 • 694 60 Åsbro

ÅRSTIDENS 
SNITTBLOMMOR

OCH KRUKVÄXTER

Tel. 0583-400 33
www.ronnetradgard.se

Gunnar Eriksson

INSTALLATIONER
REPARATIONER

0582-504 00
Mobiltel. 070-395 46 99

UTföR:
Tomtplaneringar

Markarbeten
Husdräneringar

Trekammarbrunnar
Rördragningar

Lastbil med tipp och 
16 meter kran

Grävmaskiner 3,5 och 5 ton 
med rotortilt

www.taistograv-bygg.com

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro

Förhandsboka
Närkesbergsboken

nummer två
070-680 87 76

agnetanasberg@telia.com
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Värvning i Närkesberg
Närkesberg har betytt mycket för Benny 
alltsedan hans far köpte sommarstuga 
i Sundskullen i Bennys ungdom. Han 
berättade hur han träffade fotbollslaget 
i byn och fascinerades över hur fina 
spelare de fick fram. Han var då tränare 
i allsvenska ÖSK och värvade snart den 
lysande bolltalangen Ulf Gustavsson.

Värvningen av den andre närkes-
bergsbegåvningen Ingvar Karlsson 
stötte dock på hinder, berättade Benny.  
Allt detta skildrat i boken Matchen – en 
fotbollssaga från Närkesberg.

Benny skämtade om att han i stäl-
let för gage för pratshowen ville göra 

forts. från sid 5

reklam för hustrun Vivi-Annes konst-
utställning Stämningar på Galleri 19 
i Örebro den 17–25 april, bland annat 
med Närkesbergsmotiv. Den reklamen 
bjuder gärna NIK-aren på.

Efter varje filmfestival brukar festi-
valgeneralen Ulla-Carin Grafström hota 
med att det var sista festivalen. Men 
inte denna gång!

– Nästa år är det tioårsjubileum och 
det måste vi fira, säger hon. Kanske 
med en världspremiär, en spelfilm med 
Närkesbergs revygäng!

Lars Jonsson

Film är hett i Närkesberg. Bara da-
garna före Närkesbergs filmfestival 
ordnade Lerbäcks hembygdsfören-
ing filmkväll med över nittio perso-
ner i publiken. Två filmer stod på 
programmet: Filmen om Dampetorp 
och filmen om diktaren ”Den blyge”.

Bakom filmerna står Alf Fransson, 
filmare från Åsbro. Alf har förr planerat 
program och TV-film vid Sveriges Te-
levision och Sveriges Radio i många år. 
När han pensionerades från arbetet som 
administrativ chef på lokalradion, fick 
han snart arbetsabstinens. Han köpte 
sig två filmkameror och började filma. 

Första filmen blev Sven Westers liv 
och verksamhet. Han testade då att låta 
Sven kommentera en gammal 8 mm film 
om sig själv samtidigt som han filma-
des med två kameror. Resultatet blev 
så bra att när han skulle göra film om 
den gamla 1600-talsgården Dampetorp 
provade han samma teknik.

Alf placerade gårdens ägare Lemon 
Holgersson på en stol i salen och lät 
honom kommentera en film om hästdri-

vet åkerbruk vid Dampetorp på sjuttio-
talet. Kommentarerna filmades med två 
kameror. Filmen utvidgades sedan med 
en inspelning av dagens Dampetorp en 
vacker sommardag 2009. I filmen visar 
den andra ägaren till gården, Lemons 
syster Birgitta Sandén, runt i de var-
samt renoverade husen. För oss som är 
intresserade av byggnadsvård och gamla 
tapeter är filmen en inspirationskälla.

Filmkväll med tapeter och poesi

Filmaren Alf Fransson, till höger, hade bjudit 
med huvudpersonen i en av filmerna, Lemon 
Holgersson, till filmkvällen i Bergsgården.

forts. sid 9
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www.sydved.se

Inköpare
Jan Sandberg
01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

www.sydved.se
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Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

Inköpare Jan Sandberg
01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se

Möjligheten att köpa hjälp i  hemmet 
till låga priser har gett tusentals  
         familjer i Sverige mer tid till-    
              sammans. Nu hotas familjer- 
                nas frihet av de rödgröna  
                 partierna som vill göra det  
                 till en lyx förunnat ett fåtal  
                rika individer att få hjälp  
              med städning, tvätt eller 
        trädgårdsarbete.
Kristdemokraterna vill behålla RUT!

www.askersund.kristdemokraterna.se
www.asaflaset.se

Lerbäckskretsen, kontaktperson 
Erik Johan Hjelm tfn 0583-406 02

För oss är resan lika viktig som målet.

Holland 
20-26 april

Gardasjön
17-25 juli
0583-343 90

www.åmmebergsbuss.se

Ge 50 kr genom att SMS:a AKUT till 
72 900 eller sätt in pengar på Plusgiro 
900 800-4 och märk talongen ”Haiti”.

www.redcross.se

Hjälp de 
drabbade i 
Haiti

Ge 50 kr genom att SMS:a AKUT till 
72 900 eller sätt in pengar på Plusgiro 
900 800-4 och märk talongen ”Haiti”.

www.redcross.se

Hjälp de 
drabbade i 
Haiti Ge 50 kr genom att SMS:a AKUT till 

72 900 eller sätt in pengar på Plusgiro 
900 800-4 och märk talongen ”Haiti”.

www.redcross.se

Hjälp de 
drabbade i 
Haiti

Ge 50 kr genom att SMS:a AKUT till 
72 900 eller sätt in pengar på Plusgiro 
900 800-4 och märk talongen ”Haiti”.

www.redcross.se

Hjälp de 
drabbade i 
Haiti

5 juni
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Den blyge
Alf fastnade egentligen för Levi Karls-
son, ”Den blyge” först när han hörde 
Ingvar ”Skyllbergstorparn” Björk fram-
träda med hans dikter. Annars hade 
han långt tidigare varit med och gjort 
ett radioprogram om ”Den blyge”. 

Levi föddes 1894 i Skyllberg. Säll-
synt begåvad fick han ändå inte studera. 
Han kom ju från enkla förhållanden. 
Efter en arbetsplatsolycka på Skyll-
bergs bruk där han allvarligt skadade 
ena armen startade han omsider egen 
snickarverkstad. Han började även med 
konsthantverk i trä och med teckning 
och måleri. 

På fyrtiotalet startade han butiken 
”Levis slöjd” i Askersund. Och så bör-
jade han dikta. Ett dussintal diktböcker 
blev det, utgivna på Fars dag varje år. 
Vardagspoesi på Lerbäcksmål. 

Alf hade först tänkt göra en dvd med 
Ingvar Björks uppläsningar av Levis 
dikter, men projektet växte. Det blev en 
film om Levis liv och konstnärskap. I fil-

forts. från sid 7

men berättar några som kom Levi nära 
om diktaren och konstnären. Inklippt 
ser vi också en av de få filmade intervju-
erna med Levi, då i åttioårsåldern. 

Tösnahultarn gör Syrénbersån
Det går ett sus genom filmsalongen i 
Bergsgården när Åke ”Tösnahultarn” 
Pettersson dyker upp på filmduken. Åke 
sjunger Syrénbersån av Levi, tonsatt 
av Axel i Mörtsjön, visan om romantik 
på en bänk i en berså. Åke sitter med 
sitt dragspel framför bersån. Dikten 
utspelas vid torpet Bunkatull i Falla. 
Torpstugan är borta sedan länge, men 
syrénbersån finns kvar. Och bänken! 

Alf har nya filmprojekt på gång.
– Jag vill göra en film om Askersund. 

”Idyllien”, ska den heta. Jag ska börja 
med bandyn i Askersunds historia. Du 
vet väl att Askersund har stolta bandy-
anor. En gång spelade de i allsvenskan!

Lars Jonsson, text och foto

Storsjöns Fiskevårdsområdes täv-
ling om största gäddan vanns i år av 
Anders Nyberg, som fick en gädda 
på 6,0 kg. God tvåa blev Torbjörn 
Flink, vars fångst vägde 5,6 kg.

2009 års storfiskare korade

Torbjörn FlinkAnders Nyberg

Tillsyningsman Ken Lampa fick väga 
in många gäddor under året men dessa 
båda var störst. Storfiskarna har pris 
att hämta hos Ken. 

Får du en stor gädda under år 2010 
ring Ken 0583-220 88 så väger han och 
tar kort på den, det är kanske din tur 
att vinna pris.

 Gäddbeståndet ska minskas i 
sjöarna Storsjön och Örgaveln så gösen 
kan växa till ytterligare. Årets isättning 
av gösyngel sker i Örgaveln.  

John Lindkvist
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Karl-Willy 
Karlsson
Skog AB

Tel: 0583-71 16 97
070-398 06 77

UPPföDNING AV UNGHöNS 
föR ÄGGPRODUCENTER

0583-220 06 JOACIM NÄRKEBY

Blommor för alla årstider 
och tillfällen, ring 0583-71 10 60
Öppettider:
Mån - fre  9 - 18
Lörd 9 - 13
Sönd 11 - 14

-lig
t v

älkommen!

Anita
 och Anna

Ull och skinn
av egna får

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 694 98 Närkesberg

Tel: 0583-222 52

Gårdsförsäljning
Sovskinn (tvättbara lammskinn) • Ullgarn 

Västar • Mössor • Tofflor • Vantar 
Gosedjur i fårskinn 

www.ullochskinn.dinstudio.se

e.s.s.
energi spar system hB

retermia värmeåtervinning

Tel: 0582-505 80 • fax: 0582-504 60

• Ägg från frigående höns som äter vegetabiliskt foder
• Självbetjäning • Öppet alla dagar kl 08.00–19.00

ÄGGBOD
vid Västanå Gård
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födelsedagar  Kurser
Konferenser  Bröllop
Danskvällar Mässor
Träningsläger  fester
Revykvällar  Årsmöten
Klassträffar  Auktioner
Studiecirklar  Träffar
Sammanträden

• Däckverkstad
• Alla typer av däck
• Stort sortiment
• Aluminiumfälgar
• Bra priser

• Dräneringar
• Asfalteringar
• Tomtplaneringar
• Mur- & plattsättningar
• Tipp- & kranbil, minigrävare

Louise & Ingemar, tel: 0582-510 80
Maskinvägen 7 • 694 60 Åsbro

Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati • Blodanalys • KBT-pedagog

Helhetsterapi
Gun-Britt Haraldsson
Lugnet, Närkesberg

Telefontid: mån–fre kl 8–9
Telefon: 019-57 00 09, 0705-54 74 85

www.gbmhelhetsterapi.se

Bli medlem i Närkesbergs IK!

Bokningar: 
Susanne Qvick Tel: 0583-222 66



12

Efter fyrtiotre år avgick Åke Karls-
son som ordförande i Närkebergs 
Idrottsklubb vid klubbens årsmöte. 
Han efterträds av Bo Karlsson, 
eller Bo i Valunda som vi är vana 
att kalla honom. Även han en vete-
ran i klubben.

NIK-aren träffade den avgående och den 
tillträdande ordföranden för ett samtal 
om framtiden för klubben och Närkes-
berg. Fotbollen är ju navet i klubben. 
Inför kommande säsong ser det ljust ut, 
men hur ser det ut på längre sikt?

– Ja, det är inte realistiskt att hålla 
igång fotbollen utan samarbete med 
andra klubbar, säger Bo. Mariedamms-
klubben har sagt att de vill fortsätta 
samarbetet det kommande året och vi 
hoppas att det blir längre än så. Men 
frågan är om vi inte borde utveckla 
samarbetet med Sydnärkeklubbarna. 
Det var på gång att bilda ett B-lag ihop 

med Skyllberg i fjol, men tyvärr sprack 
det. 

För tjugo år sedan hade det nog varit 
uteslutet att samarbeta med grannklub-
barna. Ärkefienderna då var Marie-
damm och Skyllberg.

– Allt det där är borta nu, säger Åke. 
Jag tror att mycket ändrades tack vare 
samarbetet om Lerbäcksmarken.

För de andra idrottssektionerna har 
det varit lite besvärligt. Innebandyn las 
ner för flera år sedan. Klubben fick ny-
ligen dra sig ur bordtennisserien när de 
bästa spelarna la av. Vad ska styrelsen 
göra för att åter bredda verksamheten 
och få fler aktiva?

– Vi måste satsa på barnen, säger 
Bo. Vi planerade aktiviteter under 
sportlovet, men intresset var inte så 
stort. Men vi ger inte upp! 

Bo tror mycket på de aktiviteter 
som kommer att genomföras inom 
ramen för det så kallade Idrottslyftet. I 

Nye ordföranden i NIK:                            

– Samarbete fotbollens räddning!

Tillträdande ordföranden Bo Karlsson och avgående Åke Karlsson diskuterar klubbens framtid.
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Askersunds kommun samarbetar SISU 
med kommunen. Bland annat kommer 
pröva-på-aktiviteter för barnen att ar-
rangeras i sommar. Bo hoppas på många 
deltagare. 

I år har det ju minst sagt funnits snö 
nog för skidåkning. Men inga skidakti-
viteter arrangerades av klubben?

– Nej, vi har fått kritik för det, säger 
Bo. Men även här har intresset varit 
svagt. Vi ska ta tag i det i styrelsen och 
se om vi kan planera någon skidaktivi-
tet nästa vinter. 

Även om det varit motigt för några 
av idrotterna, blomstrar andra aktivi-
teter. Gymnastiken pågår som vanligt 
varje måndagskväll. Gå-lunka-löp 
sker traditionsenligt i sommar. Likaså 
byavandring. Trivselkvällen på Björk-
lundavallen ska arrangeras även i år. 
Den 10 april blir det allsångskväll i 
Bergsgården.

Åke lämnar alltså ordförandeposten 
efter fyrtiotre år. Han har blivit av-
tackad och utnämnd till hedersmedlem 
i klubben. Senare i vår kommer han att 
bjudas på en fotbollskväll, då han till-
sammans med sina NIK-kamrater ska 
gå på en ÖSK-match. 

När han tänker tillbaka på sin ordfö-
randetid är det två skeenden som träder 
fram framför andra. 

– Det är naturligtvis fotbollsfram-
gångarna på 1970- och 1980-talen. Det 
var en härlig tid, säger Åke. Det andra 
var stortävlingen Skålerännet med 
hundratals skidåkare, som vi arrang-
erade under 1960-talet och framåt. 

Åke lämnar nu uppdraget som ordfö-
rande för idrottsklubben, men blir kvar 
i NIK-arens redaktion. Det tackar vi 
övriga i redaktionen särskilt för.

Lars Jonsson, text och foto

Arbetet med nästa bok om Närkesbergs 
historia är inne i slutspurten. Boken ska 
ha premiär på Lerbäcksmarken lörda-
gen 3 juli. Än så länge saknar boken 
titel men till utseendet liknar den förra 
boken Från Östra Lerbäck Till Närkes-
berg. En skillnad är att bilderna blir fler 
och större i den nya boken.

Några smakprov ur innehållet: 
• Varför har mjölkkorna försvunnit ur  
 85 av 86 ladugårdar de senaste 60  
 åren?
• Flera av de många företagarna i När- 
 kesberg berättar om sitt företag och  
 framtidsplaner.
• Vad hände i Krösakriget i Streteber- 
 gen under slutet av 1800-talet?
• Vad är historien bakom Spökeberget,  
 Dövadsåna och andra platser med  
 udda namn?
• En stor del av husen i Närkesberg är  
 med på bild, bland annat alla som  
 fotograferades 1 maj 2009.

Om du vill förhandsboka ett av de 
500 numrerade exemplaren, ring 
Agneta Näsberg på 070-680 87 76.

Anders Lindkvist

Slutspurt för nya Närkesbergsboken

Martin Gustavsson i V:a Hjärta.
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GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371 

694 97 Rönneshytta

Telefon:
 0583-410 60

070-689 57 88 (Sven-Åke)
070-335 01 69(Johan)

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas

Tag kontakt med:
Nils Bergkvist, 070-230 05 34 

Håkan Falkenström, 070-323 30 15

Thomas Knutsson Bygg
Folketorp

694 98 Närkesberg
Tel: 070-345 19 96

0583-220 40

rÖDJans

HUNDPENSIONAT
0583-221 31
NÄRKESBERG

INGRID & ULF ANDRÈN, GODKÄNT AV SSK

KO
PPA

RBERGS GÅ
RD

 

Bokningar av middagar, 
sammankomster, catering mm 

på tel 0730262036    

Café och butik öppet vissa 
söndagar och under sommaren 
– samt efter överenskommelse 

 Information på  
WWW.JORDNARA.NU 

VÄLKOMMEN! 
MIA JAMESON och HANS BJÖRSMO  
KOPPARBERG 219, 694 98 NÄRKESBERG 
0583-22036 0730-262036 

Allsång & 
paketauktion

Lördag 10 april
klockan 18.30

Kristina Algotsson leder allsången.
Servering finns under kvällen 
bestående av våfflor, kaffe/te.

Om du vill skänka något till 
paketauktionen så är det 

välkommet (inslaget och klart).

Arr. Närkesbergs Idrottsklubb 
och Byarådet

Välkommen till Bergsgården på
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Den 4 mars höll NIK årsmöte. Sty-
relsen kunde presentera en diger 
verksamhetsberättelse för 2009.

Medlemsantalet ligger stabilt. 229 med-
lemmar, en minskning med tre. Noteras 
kan att tolv medlemmar är yngre än sju 
år och 29 mellan åtta och tjugo.

• Skidsektionen har ansvar för Gå-
Lunka-Löp som ägde rum en augusti- 
söndag. Linus Lindsmyr vann den  
korta sträckan och Ulf och Eva Broh- 
mée delade på segern på den långa 
banan. Alla deltagare fick traditions- 
enligt diplom, med motiv från Svaldre  
tecknat av Kerstin Karlsson i Bygget. 

• PR-sektionen ger ut klubbtidningen  
 NIK-aren i 2500 exemplar fyra gånger  
 om året. Eftersom 2009 var jubileums- 
 år var NIK-arens fokus NIK-historia.
 Byavandringskommittén ordnade bya- 
 vandring i Gilltorp och kulturvand- 
 ring i Nybrolund.

• Lerbäcksmarken arrangerades till- 
 sammans med Närkesbergs byaråd,  
 Lerbäcks hembygdsförening, Marie- 
 damms IK, Skyllbergs IK och Ler- 
 bäcks SPF första lördagen i juli som  
 vanligt. 

• Trivselkvällen på Björklundavallen  
 blev succé med musikunderhållning  
 av Bo Karlsson och den skönsjung- 
 ande duon Lina Jansson och Emelie  
 Westman. 

• 80-årsjubileet firades med en hejdund- 
 rande fest på hotellet i Kumla. NIK  
 gav tillsammans med Bild & Kultur  
 ut boken Matchen – en fotbollssaga  
 från Närkesberg av Lars Jonsson.

• Höjdpunkten för fotbollen var när  
 Närkesberg/Mariedamm FF blev kom- 

 munmästare. A-laget slutade sexa i 
 division 6. B-laget slutade fyra i divi- 
 sion 8 södra. A-lagets sista ödesmatch  
 i serien mot Latorp har tidigare refe- 
 rerats i NIK-aren. Den slutade 3-2  
 och räddade laget kvar i serien. Ett  
 bra fotbollsår och en höst som lovar  
 gott för framtiden.

• Gymnastiksektionen arrangerar  
 gymnastik varje måndagskväll. Kon- 
 dition, smidighet och styrka får de ca  
 15 deltagarna.

• Alla fem bordtennisspelare gjorde  
 en bra säsong. Tremannalaget place- 
 rade sig fyra i division 6. I länstour- 
 en har spelarna klättrat uppåt och  
 Simeon Qvick som 2008 spelade upp  
 sig till division 1 fick 2009 sällskap  
 av Alvida Quick och Erik Östlund.  
 Niclas Fransson spelade upp sig till  
 division 2. Bordtennissektionen   
 ordnade även bordtennisaktivitet på  
 sportlovet.

• Öppet Hussektionen ordnar barnakti- 
 viteter för femtontalet barn varannan  
 fredag. En uppskattad resa till Lek &  
 Buslandet i Örebro drog ett tjugotal  
 barn och föräldrar. Årsavslutningen  
 blev Luciafesten med nittio personer.  
 Lucia var Johanna Brohmée.

• Bingosektionen säljer ihärdigt Bingo- 
 lotter, Sverigelotter och prenumera- 
 tioner på Bingolotter.  I övrigt har  
 styrelsen påbörjat upprustning av  
 Sveasalen och dränering runt fotbolls- 
 planen.

Du som vill läsa verksamhetsberät-
telsen i sin helhet kan beställa den 
hos klubbens sekreterare Susanne 
Lindman, sus-dus@hotmail.com

Diger verksamhet under jubileumsåret



16

Välkommen till

ANNIKAS BENSIN & 
SERVICEBUTIK

Åsbro
ATG, Bake-off, DVD

Annika med personal
Telefon 0582-501 84

ett naturligt val!

Elinstallationer • Minigrävare

Elinstallationer • Minigrävare

Elinstallationer • Minigrävare• Elinstallationer
• Minigrävare

Bli medlem i NIK!
Familjekort 200 kr 
Seniorer 100 kr 

Under 18 år 50 kr
Skicka in namn, adress 
och personnummer till 

Närkesbergs IK, 694 98 Närkesberg
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Annika med personal
Telefon 0582-501 84

När solen och värmen äntligen har 
hittat oss här i kalla Norden bör-
jar man tänka på den kommande 
sommaren. Sommaren, som brukar 
innehålla olika aktiviteter i Närkes-
berg. En av dem är den välbesökta 
auktionen i Toltorp, men nu är den i 
farozonen.

Sommaren 2009
Sommaren är över och årets sista auk-
tion är i gång för fullt. Som vanligt är 
det mycket folk framför borden som är 
fyllda av auktionsfynd. Besökarna som 
kommer från när och fjärran tränger 
sig fram när de hittar något av intresse. 
Några kommer dit bara för att träffa 
folk och prata lite. En auktionsdag i 
Toltorp är en festdag för bygden.

Kaffe och korv
På en auktion finns det möjlighet att 
köpa kaffe/te med dopp, kyld dryck och 
korv med bröd. När man besöker en 
auktion hör det till att man utnyttjar 
den möjligheten. I dag är det många 
som vill handla och kön ringlar sig lång 
framför kiosken. 

Auktionerna i Närkesberg 
– ett minne blott...?

Från vänster Rebecka Gustafsson, Monika 
Falkenström och Elisabeth Gustafsson arbetar 
hårt i kiosken.

Ett av utropen var 
en gammal gram-
mofon.

Inga auktioner sommaren 2010
Auktionen i Toltorp förra året kan vara 
den sista över huvud taget. Håkan Fal-
kenström berättar i en intervju att det 
är så mycket att göra inför en auktion. 
Därför ligger de lågt i år, men kanske 
blir det någon gårdsauktion här och var. 

Vi kan bara hoppas att auktionerna 
återkommer, för att gå på auktion i Tol-
torp på sommaren är ett måste. 

Agneta Näsberg, text och foto

Det finns 
många olika 

saker att 
ropa på.

Auktionisten 
Håkan Falken-

ström i sitt esse.



18

Tösnahult, Närkesberg
Vi har ett brett sortiment av

 lister, foder och panel samt björkgolv, 
lärktrall och konstruktionsvirke.

Vi kan specialhyvla efter 
kundens önskemål.

Allt från eget sågverk & hyvleri.

Håkan Qvick
Tel/fax: 0583-222 66 • 070-640 86 86

mixa företagsservice ab • Kenneth Erixon
Dalhem 488 • 694 98 Närkesberg • Tel: 0583-404 56 • 070-330 53 63

 e-post: k.erixon@mixaforetagsservice.se

Ulf & Helena Gustavsson
0583-411 45 • 070-536 79 69

Mörtsjöns Redovisning
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning

Aukt. Redovisningskonsult

mixa
F Ö R E TAG S S E RVICE

Prenumerera 
på Bingolotto!

Stöd Närkesbergs idrottsklubb
Vårt nr är: 16001217

Har du frågor – ring Anne-Marie 
Jansson, tel 0583-220 11
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Bra träningsmöjligheter och att alla 
spelare är skadefria bäddar för en 
bra fotbollssäsong för Närkesberg/
Mariedamm, tror tränaren Jonas 
Spiken Karlsson och lagledaren 
Hasse Bergkvist.

För första gången har Närkesberg/Ma-
riedamm fått träna på konstgräs under 
försäsongen. Två kvällar i veckan trä-
nar laget på Hallsbergs nya konstgräs-
plan. Planen som värms av spillvärme 
från ishallen håller ständigt minst två 
plusgrader. Om inte snöfallet blir alltför 
ymnigt smälter snön bort. Och spelarna 
kan träna på fint gräs även om kylan 
biter.

– En träningskväll var det sexton 
minus, berättar spelande tränaren 
Spiken. Med iskristaller i luften och en 
och en halv meter snödrivor runt banan 
kändes det jättekonstigt att spela fotboll 
på en gräsplan.

Fjorton, femton spelare kommer 
varje träningskväll. Det blir två kväl-

lar på konstgräset och en i Åsbrohallen 
varje vecka. Ovanligt stort träningsin-
tresse, tycker Spiken. Och då har ändå 
inte sju handbolls- och innebandyspe-
lare anslutit sig, de blir klara med sin 
säsong först i mars.

Spiken är optimistisk inför säsongen. 
– Vi var ett av de bästa lagen i serien 

i höstas, även om vi hängde kvar med 
ett nödrop, säger Spiken. Nu satsar vi på 
att hamna på övre halvan av tabellen.

Lagledaren Hasse Bergkvist berät-
tar att två nyförvärv kanske är på gång. 
Inget är klart ännu, men de nya kil-
larna är med och tränar. Hasse hoppas 
också på fler matcher på Björklundaval-
len i sommar. 

– Snösmältningen blir väl ett test 
på om vi lyckats med den dränering vi 
gjorde i höstas, säger Hasse.

Även Hasse är optimistisk och tror 
på en mycket bättre säsong än i fjol. 

– Får alla bara vara skadefria, ham-
nar vi minst i mitten av serien, hoppas 
Hasse.

Lars Jonsson

Med sexton minus i luften tränar Tobias Scherling, Björn 
Löfgren och Markus Helgesson på konstgräs i Hallsberg.
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Träning på gräs mitt i vintern 
för Närkesberg/Mariedamm
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Ta fram värdet i din skog!
Du kan öka värdet på din skog om du sköter din skog rätt. Holmen äger en 
miljon hektar skog och hos oss möter du kunnig personal. Holmen bygger nu 
norra Europas största sågverk. Denna investering kommer att gynna dig.

Ekologiska grönsaker 
och potatis

0582-503 82 • www.ekogardar.se

Vi hjälper dig ta fram värdet i din skog. Har du 
frågor kan du nå oss på följande nummer:
Björn Löfgren 019-15 75 51
Håkan Falkenström 019-15 75 52
Bo Ljunggren 019-15 75 53

www.holmenskog.com

Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Försäkringsbolag sedan 1860 • www.dina.se

Ylva Azcárate
Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag! 

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Ylva Azcárate Håkan Hellberg

Försäkringsbolag sedan 1860

Håkan Hellberg
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I skrivande stund har ännu inte 
Årets Närkesbergare offentlig-
gjorts, men vi i redaktionen har fått 
lite förhandsinformation och kan 
därför avslöja att årets vinnare är... 
Nya Närkesbergsrevyn!!!

När denna tidning ges ut har revygäng-
et redan mottagit priset som består av 
1000 kronor, diplom och blommor. Priset 
delas ut vid byarådets årsmöte och mot-
tas av Gunilla Pettersson. Det är bya-
rådets styrelse som utser pristagare och 
eftersom flera av revyartisterna också 
sitter i styrelsen har dessa inte deltagit i 
själva omröstningen. 

Senaste revyn Spanska Flugan drog 
över 1000 besökare. Att den skulle bli så 
stor anade ingen. 

Inger Falkenström

Årets Närkesbergare

Fr. vänster: den nya ordföranden för byarådet Susanne Qvick, den avgående ordföranden Curt 
Eriksson, kvällens föredragshållare tillika prisutdelare Johan Gille, tre representanter för årets 
pristagare: Kenneth Erixon, Håkan Falkenström och Gunilla Pettersson.

JURYNS MOTIVERING

Styrelsen för Närkesbergs 
Byaråd har beslutat tilldela 
priset som Årets Närkes-
bergare till ett gäng glada 
entusiaster, både lokala och 
utsocknes, som under hela 
2009 tillsammans jobbat i 
en oändlig massa timmar 
för att skapa en attraktion 
som varit på allas läppar.

 Denna tilldragelse under 
sena höstkvällar i novem-
ber gav genklang över stora 
delar av Närke och lite till.
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Bli medlem i NIK! • Bli medlem i NIK!

En stark länk i logistikkedjan
Vi hjälper dig med: Lokal- och fjärrtransporter, gräv- och lastmaskinarbeten
entreprenadjobb m.m. Hos oss kan du köpa: grus, singel, sand och matjord.

Askersund  Tel: 0583-821 80 
www.askersundlaxalbc.se

Denna snörika vinter har ett stående samtalsämne varit forna snövintrar. 
Så här såg det ut i Öjetorp vintern 1965–1966.

 Familjekort 200 kr • Seniorer 100 kr • Under 18 år 50 kr
Skicka in namn, adress och personnummer till 

Närkesbergs IK, 694 98 Närkesberg
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  Spelprogram – Div 6 Södra
 2010

Datum Tid Match 
2010-04-28  18:45 Närkesberg/Mariedamm - Laxå IF 2
2010-05-05  19:00 HOIF 2 - Närkesberg/Mariedamm
2010-05-08  15:00 Närkesberg/Mariedamm - Skyllbergs IK
2010-05-14  19:00 Pålsboda GoIF - Närkesberg/Mariedamm
2010-05-19  19:00 Närkesberg/Mariedamm - Pars FC Örebro
2010-05-26  19:00  Svartå IF - Närkesberg/Mariedamm
2010-06-05  13:00  Åmmebergs IF - Närkesberg/Mariedamm
2010-06-09  19:00  Närkesberg/Mariedamm - Vivalla Star IF
2010-06-16  19:00 SMÅ IF - Närkesberg/Mariedamm
2010-06-23  19:00  Laxå IF 2 - Närkesberg/Mariedamm
2010-08-10  19:00 Närkesberg/Mariedamm - HOIF 2
2010-08-18  19:00 Skyllbergs IK - Närkesberg/Mariedamm
2010-08-25  18:30 Närkesberg/Mariedamm - Pålsboda GoIF
2010-08-28  15:00 Pars FC Örebro - Närkesberg/Mariedamm
2010-09-04 11:00 Närkesberg/Mariedamm - Svartå IF
2010-09-11  13:00 Närkesberg/Mariedamm - Åmmebergs IF
2010-09-19  16:00 Vivalla Star IF - Närkesberg/Mariedamm
2010-09-26  12:00  Närkesberg/Mariedamm - SMÅ IF

Gå in på www.svenskfotboll.se/orebro för att se aktuella matchtider.

Dessa matcher är ännu inte lagda. Troligtvis kommer de att spelas 
söndagar kl. 17.00. I nästa nummer av NIK-aren eller på hemsidan 
www.svenskfotboll.se/orebro finns aktuell information om spel-
programmet.

  Spelprogram – Div 8 Södra
 2010
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Bommen som blev en fullträff!
Skyllbergsbommen är framtagen för dig som är markägare och
vill värna om dina skogar, jaktmarker, grustag, vägar m.m. Det är en
vägbom som är ovanligt robust och svår att forcera.

fakta om vägbommen
• Bommen är tillverkad av kraftiga fyrkantsrör för att uppnå högsta styrka.
• Den är varmförzinkad för att klara av våra fyra årstider på bästa sätt.
• Teleskopisk inom 4,5 – 6,0 meter.
• Stabilt förankrad 1,5 meter ner i marken (stensättning eller gjutning).
• Vägbommen är utrustad med reflexer.
• Lätt att öppna och stänga.
• Låsbar i öppet läge.
• Konstruerad för att fungera i decennier.

Vägbommarna levereras i önskat antal, buntade på EUR-pall, 
montageanvisning medföljer. Special konstruktioner 
offereras på begäran.

Kontakta oss för mer information!
Tel 0583-403 00 eller info@skyllbergindustri.se
www.skyllbergindustri.se 


