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Tel: 0582-500 37, 0583-124 60

Byggmaterial 
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Tel 0583-120 35 Fax 0583-128 40
www.bergqvist-jb.com
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Hej alla NIK-vänner!

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

Ansvarig utgivare: Bo Karlsson 0583-221 49
Redaktion: 

Siw Adolfson 072-252 35 51, 019-611 35 51, adolfson@telia.com
Elisabeth Bergqvist 070-437 54 26, sm.elisabeth.bergqvist@gmail.com

Inger Falkenström 0583-221 58, 019-14 81 41, inger.falkenstrom@live.se

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

”Du ska inte tro det blir sommar ifall inte nån sätter fart…” sjunger vi i Idas 
sommarvisa. NIK-aren fortsätter att skriva om vad som hänt, händer och 
är på gång i Närkesberg. I detta nummer kan du läsa om fotbollssatsningen 
som NIK drar igång med Karolina Eriksson som tränare. Hon sätter full fart 
på alla barn och ungdomar som kommer för att träna och spela fotboll. 

Framsidesbilden: Karolina Eriksson tränar 
flickor och pojkar från Närkesberg och 
Hjortkvarn. Foto: Elisabeth Bergqvist

FK Silva spelar vidare i division 7, det 
går att följa deras matcher på hemma- 
och bortaplan.

Trivselkväll, fotbollsmatcher, 
cykelutflykter och Gå,lunka,löp är akti-
viteter som NIK arrangerar.

Full fart brukar det vara i Toltorp på 
Konst- och hantverksutställningen och i 
år är det ingen mindre än Lill-Babs som 
kommer för att underhålla oss.

Reportage från vårens filmfestival 
och konstrunda finns att läsa om.

På PerOlofGården i Lerbäck erbjuder 
man olika aktiviteter som kan locka 
livsandarna. Krögarfamiljen David 
Lindqvist och Sandra Walther som sät-
ter ner sina bopålar i Folketorp hälsar 
vi välkomna.

Stopp för gott hoppas vi att det blir 
för Askersunds kommuns planer på att 
släcka ner några av gatljusen i Närkes-
berg. 

Vad kan sätta stopp för oss i Närkes-
berg när sommaren kommer?!

Skön sommar önskar vi er alla!

Inger, Siw och Elisabeth

Närkesberg släcks inte ner! Läs mer på sidan 
10. Foto: Elisabeth Bergqvist
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DANIELSSONS 
    BILSERVICE

Gålsjö 
0583-410 87Utför alla slags reparationer 

– även tyngre fordon

VARUHUSET
i Rönneshytta

Vard. 9-19
Lörd. 9-14
Sön. 11-16

0583-400 32    www.varuhuset.se

EL-CYKEL – Kom och prova! 

Gäller t.o.m. 30 juni 2014.

• SKOGSSKÖTSEL • VIRKESINKÖP
• SPECIALSORTIMENT • AVVERKNINGAR

”Vi sköter din skog när du är på jobbet”

0582-200 01
www.skogsam.se

Stig Åberg 070-250 60 00 • Pär Thunqvist 070-669 69 62

Vid köp av elcykel erhåll värdecheck på 1000 kr att handla andra 
varor för. Gäller lagerförda modeller och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

14 995 kr 15 995 kr
19 995 kr

24 mån 
Räntefritt

Bra för ekonomin, miljön och hälsan. 

13 995 kr

7 vxl 7 vxl 7 vxl 7 vxl
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Inför årets fotbollssäsong har det skett en del förändringar för Närkesbergs-
fotbollen. Laget har ingen utsedd tränare även om det är Mikael Thöler-
Widmark, oftast kallad T-W, som sköter tränarsysslan, men även spelar i 
laget. Nytt för i år är att Mariedamm dragit sig ur samarbetet, då de lagt ned 
sin idrottsklubb. Kvar är Närkesberg och Skyllberg men laget heter fortfa-
rande FK Silva. Så i år spelas hemmamatcherna på Björklundavallen och på 
Skyllbergsvallen. NIK-aren har låtit tre lokala fotbollsexperter uttala sig om 
den kommande säsongen!

Läget i laget

Tomas Rehnström
(fd spelare i NMFF, styrel-
seledamot i FK Silva och 
ordförande i Skyllbergs IK)

Vad tror du om utvecklingen utifrån 
det som skett med laget inför kom-
mande säsong?
Vi får väl se vad som händer! Det är en 
del spelare som lämnat, en del som är 
kvar, en del nya och även en del gamla 
som kommit tillbaka, men det kommer 
nog att bli bra. 

Anders Edfeldt 
(tidigare tränare för Närkes-
berg-Mariedamm FF)
Du har varit med och sett 

lagets utveckling från sidan under 
några år, vad tror du om kommande 
säsong i division 7?
Av det jag såg förra året var en hel del 
positivt med många unga killar som för-
sökte rulla boll, men sen räckte det inte 
riktigt till för att tävla. Och i år, om jag 
förstått rätt, så är det en kombination 
av en del äldre killar som lagt skorna 
på hyllan men börjat igen och de yngre 
killarna som gillar att rulla boll. Så jag 
tror att ni kommer få väldigt kul med 
fotbollen i år. 

Hur många från familjen Edfeldt 
tror du vi kommer att få se på eller 
bredvid planen i år? 
Eftersom jag blivit skadad i spel för 
föreningen så tror jag på 0-1.

Mikael Thöler-
Widmark
(spelande tränare)
Vad tror du om komman-

de säsong? Jag tror att det kommer att 
bli en rolig säsong! Vi kanske inte blir lika 
många som spelar som tidigare säsonger, 
men vi kommer nog att ha kul ihop.

Vad säger du om 2-0 segern i trä-
ningsmatchen mot Östansjö?
Jag tycker det var lite otippat, då vi varit 
varierande antal på träningarna och inte 
hunnit spela ihop laget ordentligt. Första 
målet var ett riktigt ”klapp-klapp mål”, så 
jag hoppas att vi kan fortsätta att bygga 
på det. Vi såg dessutom bra ut defensivt.

Vad tippar du på för slutposition i 
serien? 
Jag tippar att vi blir 3:a i serien. Jag 
har hört en del om några andra lag och 
jag tror att det kan vara svårt att vinna. 
Men självklart hoppas jag att vi gör det!

Vad tror du om den nya målsätt-
ningen eller inriktningen som gäl-
ler för i år?
Jag tror den är bra, för man behöver 
ha roligt när man spelar fotboll och vi 
behöver komma tillbaka till det och då 
tror jag dessutom att resultatet kommer 
att bli bra också.

Vad tror du det blir för slutplace-
ring i serien för laget?
Det blir en andraplats i div 7 i år vilket 
innebär uppgång!
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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

Inköpare
Jan Sandberg
01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se
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Munksjö Aspa Bruk 
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Starka lokala köpare och ett naturligt val!
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Inköpare
Jan Sandberg
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Starka lokala köpare och ett naturligt val!

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

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!

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

FALKENSTRÖMS EL
 

Installationer och 
reparationer

 
Ring 070-575 86 63
 eller 0583-220 01

Lerbäckskretsen, kontaktperson 
Irma Sandgren tfn 0582-500 02

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

GÅ MED I VÄRLDENS 
STÖRSTA MÄNSKLIGA 
SKYDDSNÄT.
Ring 020-210 220 eller besök 
vår hemsida www.redcross.se.

Vad händer i en 
bygd när 134 av 
135 gårdar  
säljer sina kor?

En fortsättning 
på den slut-
sålda boken 
Från Östra 
Lerbäck till 
Närkesberg. 
Boken har fotografier i färg av 250 
enskilda boningshus i trakten. 

Vackert inbunden i hårda pärmar och 
endast tryckt i 800 exemplar. 272 sidor. 
Pris 375 kr

Utgiven av Bild & Kultur AB i samarbete 
med Föreningen Östra Lerbäcks historia.

Bild&Kultur
tel 0583-131 00   www.bild-kultur.se
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För 13:e gången blir det konst- 
och hantverksutställning hemma 
hos Ulla och Tomas Falkenström 
den 26 juli.

I år kommer ingen mindre än Lill-
Babs och uppträder! Andra artister 
som vi får höra under dagen är 
Richard Swanström, Bo Gäfvert och 
Anneth Pettersson.

– I år är rekordmånga konsthant-
verkare anmälda, inte mindre än 147 
stycken, berättar Ulla glatt.

Kvällen avslutas med logdans och 
räkfrossa!

DAGS IGEN FÖR

Konst- och 
hantverks-
utställning i 
Toltorp

Lördag 5 juli 2014 kl. 9.00–16.00 vid Lerbäcks kyrka

Artister: ”Idol-George” Shaid, Helena Salo, Eva Eastwood m.fl.
100 knallar • Barnens marknad • Boksignering av Jan Mårtenson 

Lerbäcks Teater spelar ur Djungelboken • Ponnyridning
Servering • Fri entré • Parkering 20 kr

w
w

w
.le

rb
ac

ks
m

ar
ke

n.
se

AUKTION fredag 4/7. Visning 14.00, start 16.00.

7



Karl-Willy 
Karlsson
Skog AB

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

www.ess.se
Energi Spar System HB
Retermia Värmeåtervinning  

0582-505 80, 070-511 39 30, 
ess.retermia@telia.com

Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning

Uppfödning av unghöns 
för äggproducenter.

Rådgivning och utbildning

Årets äggföretagare 2009

Ägg från frigående höns 
som äter vegetabiliskt foder.

Självbetjäning

Öppet alla dagar kl 08.00–19.00

ÄGG
BOD
VID VÄSTANÅ GÅRD

Välkommen!

Närkesberg Hönseri AB • Folketorp 237 • 694 98 Närkesberg • tel 0583-220 06, 070-592 20 07 • j.narkeby@telia.com

KARINTORPSVÄGEN 17, ÅSBRO 

Ull och SkInn
Gudrun haglund-Eriksson
Bengtstorp, 0583-222 52

www.ullochskinn.dinstudio.se

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter. 
Flottfärd på Örgaveln. Förtäring kan ordnas.

Ulf & Helena Gustavsson

0583-410 01
Ulf 070-397 38 69 • Helena 070-536 79 69

Aukt. Redovisningskonsult

ör tsjöns
edovisning

M   
R  
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Ring gärna för förfrågan eller bokning!
 Susanne Qvick 0583-222 66, 070-277 12 66

boka festen eller mötet på

Rymliga och välutrustade 
lokaler i trevlig omgivning. 
Läs mer om våra möjligheter 
på www.narkesberg.se.

Bli medlem i NIK! • 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

BERGSGÅRDEN

Torget Askersund
0583-141 39

Torget Askersund
0583-141 39

Kafékvällar vid Hembygdsgården onsdagar 
Servering kl. 16.00–20.00.

9 juli  kl. 18.30 Invigning av fotoutställning 
 kl. 21.00 Skymmningskväll med 
 Lerbäcks Teater

16 juli  Fotoutställning, kl. 18.00 Underhållning

23 juli  Fotoutställning. kl. 18.00 Underhållning

30 juli  Fotoutställning kl. 18.00 Kh Kent Karlsson

9 aug kl. 18.45 Kyrkkaffe i Hembygdsgården

17 aug  kl. 13.00–17.00 Hembygdens dag

30 aug Bussresa till Engelsbergs Bruk, Öljeön  
 & Åby Trädgårdar. Pris 525 kr. Boka hos  
 Åmmebergs Buss tel: 070-679 41 05

Lerbäcks Hembygdsförening

2 juli  kl. 18.00 Spånbrokällan. Traktortrans- 
 port från Hembygdsgården kl. 17.45
 Tipsprom., servering ,underhållning

12 juli  Tisaren runt med traktor och vagn.  
 Fika medtages. Start Lerbäcks kyrka.

Lerbäckskretsen, kontaktperson 
Irma Sandgren tfn 0582-500 02

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

Midsommarafton i Lerbäck 2014
kl. 14.00 Hembygdsgården

Husbandet, musikunderhållning, dans & lekar
Norra Vätterbygdens Folkdansgille 

Kaffeservering – lotterier – fiskdamm – korv m.m.
kl. 16.30 Musikandakt i Lerbäcks kyrka

Välkomna!

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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Den 7 maj hade Byarådet auktion av 
perenner och blommor av alla de slag i 
Bergsgården. Susanne Qvick var kvin-
nan som höll i auktionsklubban. 

Vi fick även höra Kerstin Lindkvist 
dela med sig av sina kunskaper om hur 
man ska sköta och beskära träd.

Den blomstertid 
nu kommer…

Ovan: Fyndade 
blommor gjorde 
mormor Anita 
Andersson till-
sammans med 
barnbarnen 
Alice och Lin-
nea.

T.v: Kerstin 
Lindkvist lär ut 
om träd.

Den 22 maj fattade Tekniska nämn-
den i Askersunds kommun beslut 
om gatljusen i Närkesberg och om-
kringliggande orter. 

Om inget oförutsett inträffar innebär 
beslutet att samtliga gatljus i Närkes-
berg kommer att få vara kvar. Under 
året kommer dåliga lyktstolpar att bytas 
ut och eftersom de flesta stolparna är 
cirka 50 år så kommer det att bli en hel 
del nya stolpar. Alla stolpar (utbytta 
eller ej) kommer att förses med moderna 
lampor på 35 W istället för nuvarande 
125 W vilket trots lägre watt kommer 
att ge bättre sken.

Enligt Mårten Eriksson, teknisk 
chef i Askersunds kommun, kommer 
man så snart det är möjligt sätta igång 
med åtgärderna.

Protester hjälpte
Enligt ett tidigare förslag från Asker-
sunds kommun skulle delar av gatu-
belysningen i Närkesberg samt flera 
orter tas bort. Det var ett förslag som 
oroade och förargade många ortsbor. 
Byarådet  i Närkesberg har tillsammans 
med föreningar och företag från närlig-
gande orter protesterat mot det förslaget 
dels genom en skrivelse till kommun-
styrelsen i Askersunds kommun, dels 
vid olika möten som genomförts med 
representanter från kommunen. Upp-
maningen har varit: ”Släck inte ner 
landsbygden!”

Tydligen har protesterna hjälpt 
eftersom det nu fattade beslutet innebär 
att gatljusen i Närkesberg blir kvar, vil-
ket är glädjande för alla som bor där!

Gatljusen i 
Närkesberg 
räddade!
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Årets filmfestival, som gick i kon-
stens tecken, hölls i Café Qvarnån 
den 2–4 maj. 

Festivalen inleddes på fredagen med 
Tavlan, en tecknad familjefilm. På 
lördagen var det sedan dags för själva 
festivalfesten. 

Kvällen startade med en paneldis-
kussion om konstens villkor, där både 
konstnärer och politiker deltog. Därefter 
bjöds på buffé innan det var dags för 
premiär på två av Närkesbergsfilms 
produktioner; en kortfilm om glas-
konstnären Annette Alsiö och filmen 
Väggen – om konstnären Stina Wirséns 

och kakelmakaren Maria B Ekströms 
utsmyckning av en vägg i varuhuset Åhl-
éns i Stockholm. Anette och Maria fanns 
också på plats för att delta i debatten 
liksom politikerna Matilda Ernkrans (s) 
och Lars-Axel Nordell (kd). Konstnär- 
erna framhöll svårigheten med att vara 
kreativ samtidigt som man ska mark-
nadsföra sig och dessutom få det att gå 
runt ekonomiskt, vilket det sällan gör.  
Kvällen avslutades med musikunder-
hållning av gruppen What e.l.s.

Sista dagen visades tre lokala filmer 
av Alf Fransson och den Oscarsbelönade 
filmen om Frida Kahlos dramatiska och 
händelserika liv. 

Konsttema på årets filmfestival

Några kommentarer 
från besökare:

– Tack för en verkligt fin festkväll.

– Det var en verkligt mysig lokal   
 som skapade en intim känsla, som  
 troligen smittade av sig även på   
 politikerna.

– Underbar mat, trevliga människor.

Maria B Ekström och Annette Alsiö 
i debatt med Matilda Ernkrans och 
Lars-Axel Nordell under ledning av 
Martin Dyfverman.

Välbesökt filmfestival.

Arrangörerna Ulla-Carin Grafström och Lars 
Jonsson var mycket nöjda med festivalen.
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Att Björn Löfgren är intresserad 
av fotboll är för oss närkesbergare 
ingen nyhet. Som styrelsemedlem 
i NIK kom han med förslaget att 
satsa på fotboll för barn och ung-
domar. Övriga styrelsemedlemmar 
nappade givetvis på förslaget och 
nu är satsningen igång. 

Då underlaget, det vill säga antalet 
barn och ungdomar, inte är tillräckligt 
stort här i Närkesberg undersöktes om 
intresse fanns för samarbete med när-
liggande byar/idrottsföreningar under 
våren 2014.

Fotbollssatsningen sker i samar-
bete med Hjortkvarns IK så varannan 
onsdagskväll är det fotbollsträning i 
Närkesberg och varannan i Hjortkvarn.

Till första träningen som var i Hjort-
kvarn den 23 april var det 14 barn som 
kom. Veckan därefter när träningen var 
här hemma i Närkesberg kom inte min-
dre än 21 barn. Ålder på barnen är från 
4 år till 14 så det är en stor utmaning 
för tränaren att få träningen att passa 
både de yngre och äldre.  

– Jätteroligt att få spela match och 
kul att vi vann, sa Leo 7 år som var med 
på första träningen i Hjortkvarn.

Rutinerad tränare
Tränare är Karolina Eriksson från 
Bengtstorp. Hon började spela fotboll 
när hon var 10 år. Karolina har spelat i 
Skyllbergs, Askersunds och Hallsbergs 
fotbollslag. De senaste åren har hon 
varit tränare för Hallsbergs flicklag. 

Nu är NIK:s fotbollssatsning igång   –  i   gott samarbete med Hjortkvarns IK
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Nu är NIK:s fotbollssatsning igång   –  i   gott samarbete med Hjortkvarns IK

När Karolina inte tränar läser hon till 
lågstadielärare vid Örebro universitet.

Sedan årsskiftet är hon styrelsemed-
lem i NIK och Karolina vill att NIK i 
framtiden ska ha ett ungdomsfotbollslag 
som spelar i seriespel. 

Är du intresserad eller känner någon 
som vill bli med och spela fotboll är du 
välkommen att komma till träningarna. 
NIK erbjuder fotbollsträning på ons-
dagskvällar juni månad ut. Tid och plats 
hittar du i evenemangskalendern och 
på facebook hittar du den allra senaste 
informationen. Sök på Närkesbergs IK.

Karolina 
Eriksson
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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

www.widmarksel.sewww.widmarksel.se
Elinstallationer • Minigrävare

• Elinstallationer
• Inbrottslarm 

• Brandlarm
• Nätverk

mixa
F Ö R E TAG S S E RVICE

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

 e-post: k.erixon@mixaforetagsservice.se

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. Du som skogs-
ägare sätter själv dina mål för ditt skogsägande – Vi hjälper Dig att nå dem! 
Välkommen att kontakta oss!

Har du frågor kan du nå oss på följande nummer:
Björn Löfgren 019-15 75 51
Per Johansson  019-15 75 55

www.holmenskog.com
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Det goda 
livet i hela 
Askersund!

Prenumerera  
på Bingolotto!

Stöd Närkesbergs idrottsklubb
genom att bli prenumerant.

Kontakta Anne-Marie 
Jansson, tel 0583-220 11

HÄNDER VID HOTELL PEROLOFGÅRDEN
5/7  PerOlofGården på Lerbäcksmarken
10/7  Allsång vid Labyrinten
24/7  Allsång vid Labyrinten 2
2–3/8  Green Maze Blues Festival
27/9 Irländsk kväll

Biljetter www.perolofgarden.se eller 
www.visitaskersund.se

Lerbäck PerOlofGården 326 • 694 96 Åsbro (Askersund)
Tel: +46 (0)583-405 35 • www.perolofgarden.se
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Det gick fort när David Lindqvist 
och Sandra Walther bestämde sig 
för att bosätta sig i Folketorp. Båda 
deltog i Lidingöloppet när det var 
visning av huset och fick skicka dit 
hennes föräldrar för en första titt. 
Sedan fick de se huset på måndagen 
och på onsdagen hade de bestämt 
sig. Här ville de bo och den 1 febru-
ari flyttade de in.

Sandra Walther är uppväxt i Åmme-
berg och kände till Närkesberg något 
innan, men för David som är uppväxt i 
Södertälje var det en ny bekantskap. De 
hade letat i över ett år efter ett ställe på 
landet, när huset i Folketorp dök upp till 
försäljning. De bodde då i Örebro och har 
släkt och vänner i Kumla- och Asker-
sundstrakten och ville därför söderut. 

– Vi föll direkt för huset och gårds-
bilden. Det var perfekt, säger Sandra.

– Huset är smakfullt renoverat och 
vi har varken tid eller kunskap att göra 
det själva, tillägger David. Det är bara 
några mindre justeringar som behövs.

På frågan om inte restiden till jobb 
var avskräckande, svarar Sandra att det 
var något de först funderade över. Men 
de har vant sig och David betonar att 
tiden inte är ett problem.

– Det tar 37 minuter för att vara 
exakt och när jag bodde i Stockholm 
tog det 1,5 timma att åka till jobbet. Vi 
samåker också och kör bränslesnålt så 
det blir inte så dyrt.

Lugnet, tystnaden och mörkret 
framhåller de som fördelar med att bo 
på landet.

– Man sover mycket bättre när det är 
mörkt och i stan blir det aldrig riktigt 
mörkt, säger Sandra. Och Davids sju-
åriga dotter Fiorella, som bor hos oss på 
helgerna sover mycket bättre här.

David håller med men berättar att 
första natten han skulle sova ensam i 

Krögarfamilj i Folketorp
Folketorp, blev det strömlöst och totalt 
svart. Telefonen fungerade inte och hans 
mobil var urladdad, samtidigt som han 
måste ta reda på om avbrottet gällde 
alla eller bara deras hus. 

– En del av våra bekanta har väl mer 
eller mindre idiotförklarat oss för att vi 
flyttat ut på landet med tanke på våra 
jobb. Min pappa har också gett mig en 
del skämtsamma kommentarer om att 
jag som storstadsmänniska flyttat hit, 
säger David med ett leende.

Känd från TV
Båda jobbar inom restaurangbranschen. 
David är delägare i de två restaurang-
erna Lilla och Stora Örebro och utbildad 
kock. Sandra jobbar också där sedan en 
tid tillbaka. Hon är egentligen utbildad 
sommelier, alltså expert på viner. Dess-
utom har hon ett mindre massage- och 
friskvårdsföretag i Örebro och har även 
börjat så smått att bedriva verksamhe-
ten i en gäststuga på tomten. 

David kanske är känd för en del på 
grund av sitt deltagande i Köksmäs-
tarna – en kocktävling i kanal 5 på TV. 
Det är ett koncept från USA där profes-
sionella kockar tävlar. David åkte ur 
tävlingen i det åttonde av tolv avsnitt.  

– Det är kul att jag blev tillfrågad, 
säger David, men det är inget som 
innebär några större förändringar. 
Jag ångrar det inte och reklamtiden är 
värdefull.

– Det kom bara lite olämpligt, 
eftersom vi precis skulle flytta när 
inspelningen började. Då fick jag ensam 
ta hand om en del av flytten, infogar 
Sandra.

Ekologisk restaurang – en dröm
Bådas dröm är annars att kunna öppna 
något lokalt ekologiskt i trakten eller 
till och med på egendomen, kanske en 
gårdsrestaurang. Askersund ser de som 
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en möjlighet om rätt lokal och övrigt 
stämmer. Man ska inte underskatta 
läget. Staden ligger ju nära en starkt 
trafikerad väg och är något av en turist-
ort på sommaren.

– Folk är beredda att åka för att 
komma till ”rätt ställe”, säger David och 
ger exempel på krogar ute på landet som 
varit framgångsrika. Vi vill göra något 
tillsammans, eftersom vi har kunska-
pen. Dessutom vill ju folk som bor på 
landet kanske ha 60- och 70-årsfester 
utan att behöva åka till en stad.

Blir deras dröm verklighet hoppas de 
kunna vara mer i Folketorp. Nu kom-
mer de hem sent på vardagarna och på 
lördagarna kan det bli först vid tretiden 
på natten.

Löpning är ett av deras stora fri-
tidsintressen och kanske är det många 
som har sett dem komma springande i 

Närkesberg. Just nu tränar de för att 
ställa upp i Stockholm maraton.

NIK-arens utsända måste naturligt-
vis som avslutning fråga vad deras favo-
riträtt respektive dryck är. Och svaret 
blev; inkokt lax och Vätternröding samt 
champagne.

  

David Lindqvist och Sandra Walther trivs i sitt nya hem i Folketorp.
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I vår har det bland annat varit 
uppträdande av Tullamore Brot-
hers och det har varit konsert med 
Stella, Solvieg Ågrens Kammarkör. 
I början av augusti är det dags för 
Green Maze Blues Festival. Och sist 
men inte minst invigdes Labyrinten 
den 1 juni!

I slutet av april var det irländsk af-
ton där det först serverades irländsk 
köttgryta med Guiness, det typiska 
irländska ölet, och efter det spelade Öre-
brobandet Tullamore Brothers irländsk 
musik. Det var ett 60-tal besökare och 
stämningen var på topp.

– Ja, det stampades i golvet och klapp-
ades händer under i stort sett hela kon-
serten, berättar René Rijns, som sedan 12 
år tillbaka äger och driver PerOlofGården 
tillsammans med sin fru Nora.

Varierande utbud
I början av maj var det återigen dags 
för både andlig och lekamlig spis. 
Då uppträdde Stella, Solvieg Ågrens 
Kammarkör med fransk och svensk 
körmusik från renässans till nutid. Och 
före konserten bjöds besökarna på en 
lätt vårlunch. Även den konserten var 
välbesökt.

Allsång finns också med i program-
met vid två tillfällen: den 10 och 24 
juli. Åsa Karlsson och Ingemar Thorell 
(kungabarnens pianolärare) underhåller 
med ”Swing it, magistern”.

Den 2–3 augusti blir det bluesfes-
tival på PerOlofGården med föreställ-
ningar på tre olika ställen. Bland annat 
kommer the Bas Paardekooper Blew 

Crew och the Blue Spirit Band från Hol-
land att uppträda. Första framträdandet 
på söndagen görs av en bluestalang från 
trakten som spelar på den scen som är 
döpt till LillBabs.

Amphiteatern – en nyhet
Amphiteatern består av flera olika 
nivåer och varje nivå är 224 cm bred och 
höjdskillnaden mellan nivåerna är 48 
cm. Det går att duka med bord och stolar 
på samtliga nivåer. En rullbane-entré 
från sidan gör att sjätte och sjunde nivån 
i amphiteatern är tillgänglig även för 
rullstolsburna personer eller personer 
med rollator.

Förra året skapades Labyrinten med 
4200 planterade bokplantor. Men efter-
som det tar tid för plantor att växa så 
sker invigningen av Labyrinten först i år. 
Designen är inspirerad av labyrinten i 
Hampton Court i London från 1700-talet. 

– För att ett hotell ska överleva 
ute på landsbygden måste det hända 
någonting annorlunda, säger René, och 
vi har älskat labyrinter sedan länge så 
därför bestämde vi oss för att satsa på 
det. Vi har märkt att en labyrint ger 
positiva känslor, det finns till exempel 
ingen bättre plats att njuta av musik än i 
friluftsmiljö!

Och för den som går i förlovnings-
tankar finns det ytterligare en nyhet på 
PerOlofGården! Ett ”Kärlekspaket” där 
bland annat möjligheten att tillverka 
de egna förlovningsringarna ingår. Och 
nappar man på det, ja då kan man vara 
säker på att ingen annan har likadana 
ringar!

Många aktiviteter på PerOlofGården
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krukväxter, snittblommor
och utplanteringsväxter i 

stor sortering.

Välkommen till oss! 
Familjen Samuelsson

Tel. 0583-400 33 • www.ronnetradgard.se

Tänk på miljön – handla lokalodlat!

Ekologiska grönsaker 
och potatis

0582-503 82 • www.ekogardar.se

INFORMATION 
BOKNING
FÖRKÖP

www.jordnara.nu
0730262036

VÄLKOMMEN!
Mia och Kaj

KO
PPA

RBERGS GÅ
RD

SOMMARARRANGEMANG
28 JUNI - GRILLKVÄLL

19 JULI – KONSERT 
Rocking Cobra & the Rattlesnakes

Stefan ”Snulle” Berglind

23 AUGUSTI – KONSERT
Pete and the Poets 

Bo Brunte

27 SEPTEMBER– SKALDJURSKVÄLL

Janne’s Golv
Allt inom golv

Mobil: 070-222 55 23

Våtrum | Trägolv | Golvslip | Kakel & klinker
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Juni 

Evenemangskalender Närkesberg 

Juli 
Augusti
Onsdag 6 augusti 
Cykelutflykt till Kopparbergs gård. Start 
från Sveasalen kl. 18.30 arr. NIK

Söndag 10 augusti 
Gå, lunka, löp. Start från Sveasalen kl. 
11.00 arr. NIK

Lördag 23 augusti 
Hemmamatch FK Silva – Bobby BK, 
Björklundavallen kl. 11.00

Lördag 23 augusti 
Konsert på Kopparbergs gård, se annons 

Kafé Qvarnån: Torsdagar från den 26 juni 
till mitten av augusti kl.18.30–21.00

Besök NIK på facebook, sök på
Närkesbergs IK. Här hittar du 
senaste nytt!

Onsdag 11 juni 
Barn- och ungdomsfotboll på Björklunda-
vallen kl. 18.00. Arr. NIK 

Fredag 13 juni
Hemmamatch FK Silva – Stene, Björklun-
davallen kl. 19.00

Onsdag 18 juni 
Barn- och ungdomsfotboll på fotbollsplan 
i Hjortkvarn kl. 18.00. Arr. NIK 

Onsdag 25 juni 
Barn- och ungdomsfotboll på Björklunda-
vallen kl. 18.00. Arr. NIK 

Torsdag 26 juni 
Säsongspremiär för Kafé Qvarnån kl. 
18.30–21.00

Lördag 28 juni 
Grillkväll på Kopparbergs gård, se annons

Lördag 5 juli 
Lerbäcksmarken

Söndag 6 juli 
Gudstjänst i Toltorps Missionshus kl. 
19.00

Måndag 7 juli–söndag 13 juli 
”Gröna veckan” 
www.gbmhelhetsterapi.se

Onsdag 9 juli 
Cykelutflykt till Bengtstorp. Start från 
Sveasalen kl. 18.30 medtag fikakorg. 
Arr. NIK

Söndag 13 juli 
Friluftsgudstjänst i Storsjötorp kl. 15.00

Onsdag 16 juli 
Trivselkväll på Björklundavallen 
kl. 18.00. Arr. NIK

Lördag 19 juli 
Byavandring i Öjetorp och Tillefärd 
kl. 14.00

Lördag 19 juli 
Konsert på Kopparbergs gård, se annons

Onsdag 23 juli 
Cykelutflykt till Mosstorp. Start från Svea-
salen kl. 18.30 medtag fikakorg arr. NIK

Fredag 25 juli 
Byavandring i Öjetorp och Tillefärd kl. 
18.30

Lördag 26 juli 
Konst- och Hantverksutställning i Toltorp. 
Lill-Babs på scenen.

Sommaren  2014
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Evenemangskalender Närkesberg 

Föreningen Norra Vätterns 
Bild- och Formkonstnärer bil-
dades 2003 och har sedan dess 
anordnat konstrundor i trak-
terna runt Vättern. 

Gudrun Haglund-Eriksson i 
Bengtstorp i Närkesberg har del-
tagit i de flesta av dessa. Numera 
samarbetar hon med Marita An-
dersson från Tycke i Vretstorp.

Gudrun säljer sina ull- och 
skinnprodukter och Marita 
stickade produkter; bland annat 
mössor och till julen tomtar. De 
båda damerna åker också runt på 
olika marknader och det brukar bli 
mellan 40 och 50 dagar om året.

– Det är ett slit, men det är det 
värt. Det är roligt att komma ut 
och träffa 
folk, säger 
båda sam-
stämmigt. 

Konstrundans 
nummer 11

Kaffe- och chili-
marinerad fläskytterfilé 
(6-8 personer)

1 1/2 kg benfri fläskytterfilé  

Marinad
1 1/2 dl rapsolja 
1 1/2 msk snabbkaffepulver 
2 msk finhackad urkärnad chilifrukt (t 
ex spansk peppar) 
3 vitlöksklyftor 
1 1/2 msk tomatpuré 
1 1/2 msk kinesisk soja 
1 1/2 msk sambal oelek 
1 tsk rosmarin 
1 1/2 msk flytande honung 
1 1/2 tsk salt

1. Putsa köttet och skär det i 2 cm 
tjocka skivor. 
2. Blanda marinaden väl så kaffe-
pulvret löses upp i en bunke. Lägg 
ner köttet. Låt marinera ca 2 timmar i 
kylen, blanda runt efter halva tiden. 
3. Ta upp köttet ur marinaden och låt 
överflödig marinad rinna av. 
4. Grilla skivorna 3–4 minuter per sida. 

Goda tips

Det har varit en jämn ström av besökare 
i år, säger Gudrun Haglund-Eriksson 
och Marita Andersson.
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ENTREPRENAD AB
HOLMS
Grävtjänster utförs med minigrävmaskin 
(5 ton), där minimal åverkan på trädgård 
med mera är önskvärd. Lämplig vid exem-
pelvis husdränering och trädgårdstjänster.

070-341 66 73
willis_danne@hotmail.com

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371 

694 97 Rönneshytta

Telefon:
 0583-410 60

Johan 070-335 01 69
Magnus 070-689 57 87

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas

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

Håkan Falkenström, 070-323 30 15

Från idé till verklighet!
Ritning och hjälp med bygglov, grundarbete, ROT, 
renovering, nybyggnation, underhållsbesiktningar.

070-345 19 96 • knutssonsbygg@telia.com

Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati

Helhetsterapi
Gun-Britt Haraldsson
Lugnet, Närkesberg

Telefontid: mån–fre kl 8–9
Telefon: 0705-54 74 85

www.gbmhelhetsterapi.se
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  Spelprogram – Div 7 Södra
 2014

Datum Tid Match  Arena 
2014-06-07  11.00 Finnerödja IF – FK Silva Finnerödja IP
2014-06-13  19.00 FK Silva – Stene IF Björklundavallen
2014-06-23  19.00 Mullhyttans IF – FK Silva Åsavallen
2014-08-09  11.00 FK Silva – BK Simperon Skyllbergsvallen
2014-08-15  19.00 Simon SK – FK Silva Lundby IP B
2014-08-23  11.00 FK Silva – Bobby BK Björklundavallen
2014-08-29  18.30 FK Silva – Finnerödja IF Skyllbergsvallen
2014-09-07  13.00 Stene IF – FK Silva Hagavallen

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









Städat och snyggt både i 
och utanför Bergsgården

Byarådet hade städkväll vid Bergsgår-
den måndagen den 12 maj. Det var med 
gemensamma krafter som det putsades 
fönster, tvättades staket och sågades i 
träd.
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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 
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