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Hej alla NIK-vänner!

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

Ansvarig utgivare: Björn Löfgren 076-764 24 26
bjorn.lofgren@holmenskog.com

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

Inger Falkenström 076-807 37 16, inger.falkenstrom@live.se

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

Inger Siw Elisabeth

Framsida: I Närkesbergsrevyns föreställ-
ning ingick rollen som denna lättfotade och 
mindre begåvade kvinna.

Vinnare i NIK:s medlemslotteri
Augusti        nr 91     Sofia Andersson
September   nr 16     Håkan Falkenström
Oktober        nr 57     Niclas Franson

Nu närmar vi oss slutet på 2016 och än en gång tänker man: Vad fort det här 
året har gått! Det gamla talesättet att ”ju äldre man blir desto fortare går 
det” stämmer. Eller det känns i alla fall så även om tiden rent objektivt går 
precis lika fort som när man var ung!

Det har varit en ovanligt torr sommar 
och höst i Närkesberg vilket har märkts 
på lite olika sätt. En del hushåll har 
haft dåligt med vatten i sina källor 
vilket ställt till med mycket besvär. Det 
har även gjort att det inte har blivit så 
mycket bär och svamp i år som vi blivit 
bortskämda med under flera år tidigare.

Men det gäller att ta vara på tiden 
och njuta av det som sker här och nu. 
Det är väldigt trevligt med alla ljus och 
stjärnor i fönstren, med doften av pep-
parkakor, saffran och griljerad skinka! 
Och visst känns det mäktigt när vi 
klockan tolv på nyår hör ”Ring klocka 
ring …”!

Den första snön kom redan i början 
av november och hur resten av vintern 
blir får vi vänta och se.

I det här numret av NIK-aren skri-
ver vi bland annat om höstrevyn ”I gre-
vens tid” i Bergsgården. Vi skriver om 
Jonas och Marika som är nyinflyttade 
i Berg och vi skriver också om Gunnar 
Nilsson från Rudetorpet som höll före-

drag i Bergsgården där han berättade 
om sitt händelserika liv som servitör i 
Stockholm.

Det finns, precis som vanligt, även 
lite julpyssel för den som gillar det!

Vi säger också GRATTIS till NIK:s 
ordförande Björn Löfgren som har blivit 
pappa till en son. Naturligtvis gratule-
rar vi även den nyblivna mamman och 
önskar lycka till i framtiden för hela 
familjen.

Vi på redaktionen tackar för det här 
året och önskar er alla en riktigt 

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
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DANIELSSONS 
    BILSERVICE

Gålsjö 
0583-410 87Utför alla slags reparationer 

– även tyngre fordon

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 skogsägare 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 076-764 24 26
Per Johansson  072-535 75 55

www.holmenskog.com

VARUHUSET
i Rönneshytta

0583-400 32

Vard. 9-19
Lörd-sönd. 

10-15

www.varuhuset.se

Byt din gamla mot en ny och lättkörd!
SNÖSLUNG-BYTARDAGAR!

Räntefritt 24 månader!
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• 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

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

Nu 200:- rabatt 
på Alpinas kängor Trapper 
med denna kupong. 
(Ord. pris 1995 kr. Erbjudandet gäller t.o.m. 

30/9 2012)

Roligare jakt med varma torra fötter. Alpinas 
sköna membrankängor när du ska gå långt. 

ALLT FÖR JAKTEN!
22 modeller i 
lager från 1.195:-
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Senast var Jimmy Åkerfeldt kyrkoherde 
i Frövi/Fellingsbro församling. 

En tjänst han hade i 11 år.

Julhälsning från kyrkoherden! 
Som ny i Lerbäck-Snavlunda pastorat 
hade jag förmånen att få följa med på 
en guidad tur genom byarna i 
Närkesberg. 

Nu har jag snart avverkat mitt 
första år som kyrkoherde och 
börjar känna mig hemma. Ett 
vackert landskap med otaliga 
sjöar, torp och gårdar kan vi ta 
in på en dag. Att bli förtrogen 
med det mänskliga landskapet 
kräver så mycket mer. Ändå 
kände jag redan en stolthet när 
biskop Johan Dalman kom för 
att göra visitation. Vi avnjöt en 
god lunch i Bergsgården och 
fick höra om ett starkt engage-
mang i Toltorps missionshus. 

Det här är en bygd av stark 
gemenskap som gärna väl-
komnar fler! Här känner vi 
tacksamhet gentemot tidigare 
generationer som stretat i tyst-
het och här försöker vi skapa 
goda förutsättningar för en 
framtid. Jag ser fram emot fler 
byavandringar, fler givande 
husförhör, fler möten där vi 
delar liv och tro.

Julhelgen är ett möte mel-
lan nytt och gammalt. Gamla 
traditioner som ger trygghet 
bryts med en tid av nya utma-
ningar. Också den natten då Je-
sus föddes fanns oron i luften. 
Det som ger hopp, är att samlas 
kring det som är viktigt, och att lita till 
att kärleken och ljuset är starkare än 
mörkret och döden.

Önskar er alla en välsignad jul!
Jimmy Åkerfeldt, kyrkoherde
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God Jul från  
Lilla Folketorp!
Vi har stängt under vintern och 
återkommer i vår.

Varmt välkomna då!

Karl-Willy 
Karlsson
Skog AB

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

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.

Bli medlem i NIK! • Bli medlem i NIK!
Familjekort 200 kr • Seniorer 100 kr • Under 18 år 50 kr

Skicka in namn, personnummer och adress till 
Närkesbergs IK , 694 98, Närkesberg

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

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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2015 års luciatåg anförda av lucian Felicia.

Lycklig  
jägare! 
Toltorps jaktlag består av 
cirka 15 jägare. En av dem 
heter Sven Norberg och han 
sköt sitt livs första älg i 
början av årets älgjakt. 

Den mycket nöjda skyt-
ten kunde konstatera att 
han skjutit en 4-taggare. 

Lucia
Traditionsenligt 

arrangerar 
NIK luciafirande 

i Bergsgården

Fredagen 9 december 
klockan 19.00

Entré:
Vuxen 30 kr

Barn går in gratis

Välkomna!
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JulpysselJulpyssel
Ordfläta 
Samtliga ord i den här ordflätan har med vinter och jul att göra men vi har kastat om 
bokstäverna i orden. Skriv in orden med rätt stavning så får du ett ord i de skuggade 
rutorna på något som vi bara använder den här årstiden. Det räcker att du skickar in 
det ordet om du vill vara med i tävlingen.

Tigterl

Sjlu

Petka

Frasfan

Ilcua

Kadsi

Tyakl

1. Fågel i kaffet

2. Monarkmetare

3. Serveras vita viner

4. Motionsidrottsförbund

5. Lönnlövad Mårten

6. Mun

7. Efter Vättern runt

8. Nybörjare

9. Moderatfärgad ryggsäck

10. Kommunistisk låsanordning

11. Blanktygsrumpa

12. Uppsluppna

Vilka är fåglarna?
Tolv olika fåglar gömmer sig i nedanstående uttryck! 
Kan du komma på vilka?

Första pris i respektive tävling 
består av ett presentkort från 

Varuhuset i Rönneshytta.

Skicka in svaren senast den 15 januari till: 
Elisabeth Bergqvist, Gilltorp 450, 694 98 Närkesberg



Jultraditioner från När och Fjärran
I Sverige har vi julgran, tomten kommer med julklappar på julafton och vi 
äter skinka, lutfisk, risgrynsgröt och dricker glögg. 
Men hur har man i andra länder? Här kommer några exempel!

Österrike
Precis som i Sverige 
firas julen på julaf-
ton. På morgonen 
slår man in paket 
och klär julgranen. 
Många österrikare besöker kyrkan på 
julafton för att delta i julmässan som 
kallas för Christmette.

Christkind är Österrikes motsvarig-
het till jultomten. Han föreställs som ett 
barn med blont och lockigt hår, äng-
lavingar och gloria. På julafton flyger 
Christkind från hus till hus för att 
lämna julklappar utan att synas.

Tecknet för barnen att de får gå in i 
rummet där julgranen och julklapparna 
finns är genom en klocka som ringer. 

I Österrike dekorerar man sina hem 
med levande ljus, grankvistar, änglaspel 
och julkrubbor gjorda av trä. Traditio-
nellt hänger man upp halmdekorationer 
i form av änglar, stjärnor eller kransar i 
julgranen. Oftast blandar man det dock 
med glänsande kulor, glitter, änglahår 
och ljusslingor. 

Det finns en stor variation av tradi-
tionell julmat i Österrike. Bland annat 
äter man olika korvar, potatissallad, gås 
och fondue.

Frankrike
Julen firas den 25 
december. Den 24 
december är en helt 
vanlig vardag och 
den 26 likaså. 

På kvällen den 24 december ställer 

franska barn alltid ut skor framför eld-
staden, med hopp om att Père Noël ska 
fylla dem med julklappar. 

I Frankrike är det julkrubban som 
är den viktigaste juldekorationen. Även 
mistlar sätts upp i de franska hemmen 
under jul då de sägs bringa lycka och 
medgång under året.

Trots att den 24 december är en 
vardag, börjar man firandet på kvällen, 
med det så kallade La réveillon. Hela 
familjen samlas och äter bland annat 
ankbröst, kastanjer, skaldjur, kalkon, 
ostron, gåslever, gödkyckling och ostar. 
Till det dricks det vin 
och champagne.

Australien
För australiensarna 
är julen den största 
högtiden på hela året. Där får skolbarnen 
hela sex veckors lov och många företag 
stänger sina kontor och har ledigt från 
julafton fram till den 26:e januari.

Jultomten kommer under natten mot 
juldagen ner genom skorstenen, lämnar 
alla julklappar, äter paj och tar något att 
dricka som familjen ställt fram åt honom 
på kvällen. På juldagsmorgonen är det 
vanligt att familjen samlas vid julgranen 
där alla får öppna sina julklappar.

Julmiddagen äts oftast vid lunchtid 
på juldagen och den ska dessutom ätas 
hos mormor eller farmor. Julmiddagen 
består av grillad biff eller lamm med 
bakad potatis eller kall kyckling med 
tranbärssås följt av pumpapaj eller 
plommonpudding.



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!

Jacob Renman
010467-84 66

Christer Olson
01046-784 68

Håkan Falkenström
070-323 30 15

Inköpare

Nyinflyttade i ”Åkes gård”

– Det ligger för långt bort! tyckte 
Jonas Sjökvist när Marika Berg-
kvist föreslog att de skulle flytta till 
Närkesberg. Marika gav sig dock 
inte och fick till och med hjälp av 
sina söner med tips om hur hon 
skulle lyckas övertala Jonas.

Marika bodde i Eskilstuna och Jonas i 
Hallsberg och när Marikas båda söner 

hade flyttat hemifrån ville paret skaffa 
en gemensam bostad närmare Jonas ar-
bete i Kumla. Marika jobbar mestadels 
hemifrån som konsult för ett inkasso-
företag och är inte lika beroende av 
bostadsort. De bestämde sig för Kumla 
eller Örebro som lämplig plats.

– När jag skulle flytta hade jag 
bestämt att jag ville ha något speciellt 
och när jag började leta på blocket efter 

NIK-aren hälsar Marika Bergkvist och Jonas Sjökvist välkomna till sitt nya hem i Närkesberg.
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bostad var det här det första jag såg. 
Jag föll direkt, säger Marika. Där ville 
jag bo. Huset hon hittat ligger i Berg i 
Närkesberg och brukar kallas Åkes gård 
av ortsbefolkningen.

Jonas tyckte som sagt att det var 
för långt bort, men gick ändå med på 
att åka och titta på gården. Väl framme 
tyckte Marika att det var ännu bättre 
i verkligheten och intensifierade sina 
övertalningsförsök. På vägen hem 
ringde dessutom hyresvärden och sa att 
de väldigt gärna ville ha just Jonas och 
Marika som hyresgäster. Jonas var fort-
farande tveksam, men efter några dagar 
hade han ändrat sig och i början av juli 
gick flyttlasset.

– Jag trivs jättebra nu och ångrar 
mig verkligen inte. Det är så lugnt här, 
nära till naturen och fascinerande med 
alla djur man kan se, säger Jonas. Det 
känns till och med skönt att sätta sig i 
bilen på morgonen och få tid att vakna 
till innan arbetet börjar.

Väl mottagna 
Båda framhåller hur trivsam bygden 
är och hur väl de har blivit mottagna. 
De berömmer hyresvärdarna Majlis och 
Carr Göransson och alla grannar som 
har gjort att de känner sig som hemma. 

– Det känns mycket bra och här vill 

vi verkligen bo, säger Marika och Jonas. 
De har bland annat bjudits på en 

trevlig kräftskiva, varit på husförhör 
och ska gå på farsen ”I grevens tid” i 
Bergsgården. Så de har börjat komma in 
i bygemenskapen.

Intressen
En katt var något av det första paret 
skaffade och Marika pratar om ytterli-
gare en katt. 

– Vi planerar för höns så småningom 
och kanske getter längre fram, berättar 
Marika och pekar på uthuset som tillhör 
gården. Det är ju en fantastisk möjlighet 
att kunna ha husdjur.

Förutom intresset för djur har Jonas 
ett stort fritidsintresse: nämligen boule. 
Han är medlem i Sörbyängens Boule-
klubb i Örebro, och vann brons i Elitse-
rien 2016. När NIK-aren är på besök ska 
han precis iväg på träning. Han påpekar 
att det inte bara är pensionärer som 
ägnar sig åt detta, vilket många tror.

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

• Elinstallationer
• Inbrottslarm 

• Brandlarm
• Nätverk
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Gunnar har serverat kungar, 
drottningar och presidenter
Gunnar Nilsson från 
Rudetorp i Närkes-
berg hade redan som 
ung som målsättning 
att flytta till Stock-
holm. Och efter att 
ha utbildat sig till 
servitör kunde han 
genomföra sin dröm, 
vilket han idag är 
väldigt glad för.  

Det var många som 
hade kommit till Bergs-
gården för att lyssna 
på Gunnar Nilsson, när 
han den 6 november be-
rättade om sitt liv som 
servitör i Stockholm 
bland kändisar, politi-
ker och kungligheter. 
Det hördes många 
skratt när han återgav olika dråpliga 
situationer han upplevt.

Till Stockholm via Eskilstuna 
Efter att Gunnar utbildat sig vid Örebro 
restaurangskola hamnade han först i 
Eskilstuna, men målet var ju Stock-
holm. Så 1972 stegade han in på Käl-

laren Diana, en berömd krog i Gamla 
stan och frågade om han kunde få jobb 
där. ”Kan du börja ikväll?” frågade de. 
Det kunde han dock inte, men efter 
någon dag var han där och blev kvar i 
tio år. En stor del av tiden arbetade han 

Gunnar Nilsson på Bergsgården.

Bryggan mellan kunskap och kultur sjuder 
av evenemang. Bio, konserter och tea-
terföreställningar är bara några exempel. 
Boka biljetter på www.visitaskersund.se

Bryggan mellan kunskap och kultur sjuder 
av evenemang. Bio, konserter och tea-
terföreställningar är bara några exempel. 
Boka biljetter på www.visitaskersund.se
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Gunnar Nilsson har serverat på många kungliga middagar. 

Forts. nästa uppslag

Klippning & permanent
Dam, herr & barn

Endast tidsbeställning
 070-510 98 64  Frisör Birgitta Berg
(Luckebo, 2,5 km från riksväg 50)

LUCKEBODA KLIPPSTUGA

i krogens festvåning, där många kän-
disar passerade revy och där de mest 
spektakulära och originella händelser 
inträffade. En sådan var när den kände 
adelsmannen Noppe Lewenhaupt skulle 
gifta sig och hans vänner ordnat en fest 

för honom. De klädde ut sig i gröna ope-
rationskläder, klädde sedan av honom 
och målade hans ”snopp” grön, kvällen 
innan bröllopet.
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Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag! 

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

Försäkringsbolag sedan 1860

Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag! 

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00

Försäkringsbolag sedan 1860 • www.dina.se

Ylva Azcárate Håkan Hellberg

Officiella och privata fester
Kerstin Dellert var en av dem han kom 
i kontakt med, vilket ledde till att han 
många gånger kom att servera på hen-
nes slottsteater Confidencen. Tillsam-
mans med två vänner fick Gunnar allt 
fler uppdrag att servera på privata fes-
ter och även på regeringens och riksda-
gens middagar. På 1980-talet anställdes 
han av riksdagen för att arbeta på Villa 
Bonnier, som är talmannens represen-
tationsvilla. Sedan år 2000 är Gunnar 
föreståndare där. Samtidigt serverar 
han på fester hos bland annat Wallen-
berg, Bonnier, Svenska akademien och 
Sagerska palatset som är statsminis-
terns bostad. 

Bröllop, dop och begravningar
När de ringer från Slottet, då kommer 
Gunnar direkt!

Han har serverat på kronprinsessan 
Victorias, prinsessan Madeleines och 
prins Carl-Philips bröllop. Vidare på 
kungens födelsedagar, prins Bertils och 
prinsessan Lilians begravningar och de 
senaste fem barndopen. Han har serve-
rat alla kungligheter utom en: drottning 
Elisabeth av Storbritannien. 

Det enda missödet han kan komma ihåg 
var när han sprätte en smörklick på 
prins Bertil.

– Ursäkta det har skett en malör på 
er axel, viskade Gunnar.

– Nej men, ta bort den då, svarade 
prinsen.

Prominenta personer
Ja Gunnar har mött många storheter 
och en som han nämner är Nelson Man-
dela, som hade mottagit Serafimerorden 
men råkat sätta dess band åt fel håll. 
När Gunnar försiktigt påpekade det 
svarade Mandela: 

– Jag är snart 90 år och kan inte ens 
klä mig själv.

En annan världspolitiker han serve-
rat är Yassir Arafat, när han övernat-
tade på Haga slott. Runt Slottet var 
en otrolig mängd poliser och Säpofolk 
utplacerade. Det fullkomligt kryllade av 

– Ursäkta, det har skett en malör 
på er axel, viskade Gunnar.
– Nej men, ta bort den då, 
svarade prinsen.

”

Forts. Gunnar har serverat kungar, drottningar och presidenter

”
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Den här uniformen används vid 
kungliga galamiddagar. Lägg 
märke till Gunnars medaljer.

dem. När Gunnar och en kol-
lega kom åkande och skulle 
passera grindarna, hejdades 
de av Säpo som undrade vilka 
de var. När de svarade att de 
skulle servera, var det bara 
att åka in. Ingen kontroll 
gjordes.

Flera utmärkelser
Avslutningsvis visar 
Gunnar stolt upp de fem 
medaljer han erhållit. En 
medalj från kungens 
70-årsdag, en från firandet 
av kungens 40 år på tronen, 
en för 25 års tjänst på 
Slottet, Victorias bröllops-
medalj och slutligen 
Finlands Vita Ros av 
president Ahtisaari.

FALKENSTRÖMS EL
 

Installationer och 
reparationer

 
Ring 070-575 86 63
 eller 0583-220 01Kontakta 

Irma Sandgren
0582-500 02, 0703-12 64 07 
irma@vissboda.com 

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 RÖDA KORSET 
LERBÄCKSKRETSEN
Vi jobbar för goda ändamål och 
har mycket kul. Hör av Dig och 
fråga mer om vad vi gör.

15



Krukväxter, snittblommor
och utplanteringsväxter i 

stor sortering.

Välkommen till oss! 
Familjen Samuelsson

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

Tänk på miljön – handla lokalodlat!

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas

Tag kontakt med:
Håkan Falkenström, 070-323 30 15

Våtrum | Trägolv | Golvslip | Kakel & klinker

Köp den klassiska julklappsboken 

i din bokhandel!

KÖP DEN KLASSISKA 
JULKLAPPSBOKEN I DIN 

BOKHANDEL!
Producerad av Bild & Kultur i Skyllberg.

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371 

694 97 Rönneshytta

Telefon:
 0583-410 60

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

16



Ekologiska grönsaker 
och potatis

0582-503 82 • www.ekogardar.se

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

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

God Jul & Gott Nytt År 

önskar

BERGSGÅRDEN

Glöm inte: 
    THE CADILLAC BAND 

på Bergsgården

10 
mars 
2017
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Fniss, flabb 
och gapskratt!
– de gjorde det igen!

Hembiträdet Selma är den enda 
någorlunda normala i handlingen.

Det blev åter succé när Nya Närkesbergsrevyn framförde ”I grevens tid”, en fars med 
alla de ingredienser som hör till en riktigt bra fars. Under fem föreställningar fyllde 
de Bergsgården till sista plats och det var en mycket entusiastisk publik som skrat-
tade och applåderade föreställningarna.

Hans mor grevinnan vill däremot få 
ett slut på festandet och att greven 
stadgar sig.

Betjänten (t.h) har det inte lätt. Dels får 
han hjälpa greven när han hamnat i knipa, 
dels försöker han hela tiden undvika att 
hamna i intima situationer med den trå-
nande grevinnan.

Greven och festprissen Silfverdolme har inga 
planer på att gifta sig, utan fortsätta festa och 
träffa ”lättfotade” kvinnor.

NYA 

NÄRKESBERGS-

REVYN
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Slutligen har en tillfredsställd 
grevinna lyckats beordra 
betjänten till sitt sovrum.

Till slottet kommer en kvinna som 
greven förfört kvällen innan och i 
fyllan och villan lovat giftermål. Hon 
har dessutom med sig sina två söner 
som på olika sätt bidrar till skratten.

Den fisförnäma adelsfröken som 
bjudits in av grevinnan blir 

förtjust i betjänten som 
tvingats spela greven.

En annan figur som dyker upp med jämna 
mellanrum är den på spritdrycker och 
kvinnor begivna droskchauffören.

Här skall det firas med champagne, 
men en objuden gäst försöker förse sig. 19



Träning inför nästa säsong är i full gång.

Fotbollen i FK Silva 2016
Under 2016 har Silva haft två lag, 
ett lag i division 6 Södra och ett i 
reservlagsserien. Totalt har det spe-
lats 29 matcher i ovanstående serier 
plus matcher i distriktscupen och 
en träningsmatch.

Det kan konstateras att truppen har för-
ändrats under säsongen. Klubben visste 
redan vid start att det var några spelare 
som skulle flytta, men samtidigt kom ett 
antal nyförvärv från Kumla och Stene. 
Därtill anslöt ytterligare spelare från 
asylboendena i Ladäng och Lerbäck. För 
att få tryck på träningarna bestämdes 
att ett första kriterium för att spela 
match, var att delta på träningarna 
under veckan.

Under den gångna säsongen har 
Stefan Angbäck varit tränare och 
lagledare. Vi i FK Silva och NIK vill 
verkligen tacka Stefan för hans insatser 
under året. Det hade aldrig fungerat 
utan hans engagemang.

Slutresultat
Under de senare åren har resultaten för 
FK Silva verkligen varit uppåt ena året 
och nedåt nästa år. I år har det gått lite 
sisådär. Laget fick möjlighet att flytta 
upp i sexan till denna säsong. Med facit 
i hand så kanske vi inte skulle ha tagit 
den platsen, med tanke på den rotation 
som varit i spelartruppen.

I division 6 slutade laget på en åt-
tonde plats och i reservlagsserien på 
en tionde plats. Men det stora positiva 
utropstecknet den här säsongen är den 
utveckling de spelare som varit med un-
der hela säsongen genomgått. I stort sett 
alla har gått fram med rätt stora steg.

I skrivande stund har förberedelser-
na inför säsongen 2017 inletts. Träning-
arna är igång och några nya spelare 
har tillkommit. Klart är också att ny 
tränare är Joao Sobral och lagets namn 
nästa säsong är Skyllberg-
Närkesbergs FK. 

Björn Löfgren
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Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati

Helhetsterapi
Gun-Britt Haraldsson
Lugnet, Närkesberg

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

www.gbmhelhetsterapi.se

För oss är resan lika viktig som målet.

Skidresa Italien 
17-26 februari 

2017

0583-343 90
www.åmmebergsbuss.se

Se vårt övriga 
utbud av resor på

www.åmmebergsbuss.se

GILLAR DU ATT 
SPELA FOTBOLL?

Vi söker spelare till Skyllberg-
Närkesbergs FK:s seniorlag! 

Uppfödning av unghöns 
för äggproducenter.

Rådgivning och utbildning

Årets äggföretagare 2009

Årets företagare: 2015

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 

ÄR DU UNG OCH GILLAR 
ATT SPELA FOTBOLL? 

Vi söker spelare till Närkesbergs IK:s 
barn- och ungdomslag!

Kontakta Björn Löfgren, 
076-764 24 26
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ENTREPRENAD AB
HOLMS

Grävning utförs med 5 tons-grävare.

Avlopp • Husdräneringar • ME-diplomerad

070-341 66 73
danielholmab@hotmail.com

SKOGSBRUKSPLANER
Utförs på skogsfastigheter. 

Planen ger data om ex. virkesvolym, mål-
klasser, naturvård, tillväxt och åtgärdsför-

slag för 10 år. Allt för att optimera innehavet 
ekonomiskt såväl som skogligt.

10 ha: 3600 :- + moms
25 ha: 6000 :- + moms

Tel: 0725- 63 83 73

Prisexempel:

Lennart Berglind

Gravstenar • Renoveringar
Textkompletteringar

STENHUGGERIET I ÅSBRO

Tel 0582-510 10 • www.stenblocket.se

A.L.I. Frakt AB 
Din logistikpartner när det 

gäller fjärr- och distributionstrafik. 

Vi uför även entreprenadtjänster 
och säljer grus- och jordprodukter.

Askersund | Tel. 0583-821 80 | www.alifrakt.se

Det goda 
livet i hela 
Askersund!

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

070-345 19 96 • knutssonsbygg@telia.com
www.knutssonsbygg.se
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Anita Karlsson och Ann-Marie Jansson 
(Iréne Lööw saknas på bilden).

Träning, gemenskap & fruktstund
Varje onsdag förmid-
dag träffas Ann-Marie 
Jansson, Iréne Lööw 
och Anita Karlsson på 
NIK:s gym i Sveasalen 
för att träna och umgås. 
Damerna har tränat 
tillsammans i cirka tre 
år.

– Vi uppskattar verkligen 
att NIK ordnat med ett 
gym i Närkesberg, säger 
Ann-Marie och Anita. De 
uppmanar fler att utnyttja 
det välutrustade gymmet.

– Jag åkte till Asker-
sund förut och tränade, nu 
kan jag träna på hemma-
plan, säger Anita.

– Inte bara träning utan även den 
sociala biten är viktig, menar Ann-
Marie och tuggar på ett äpple under den 
efterföljande fruktstunden.

Gör plats för julmaten, 
börja träna på NIK:s gym!

Välkommen till gymmet!
NIK:s gymsektion

Årskort kostar endast 500 kronor. 
 
Du kontaktar Anne-Marie Jansson vid köp av årskort, 
telefon 0583-220 11 eller 076-811 68 44.

Uppmärksamma gymmets 
ordningsregler för allas trevnad.

Nu kan du även betala med 
friskvårdscheck.
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TALGBOLL I HINK
hampfrö, jordnötter m.m. 49:-

Askersund • 0583-100 45 • www.kallestradgard.se • Öppettider, se hemsidan

AMARYLLIS  
2-3 stänglar, egen odling 99:-

SOLROSFRÖ
Strimmigt, 20 kg 200:-

ADVENTSGRAN
fr.o.m 23 november 250:-

ord. pris 25:-/kg

GRÄNNA 
ÄPPLEN

12 kg

240:-
HYACINT 
ord. pris 20:-/st

3 st 
50:-

JUL  PÅ KALLES TRÄDGÅRD

Trädvård
Vår nygamla trädgårdsmästare Henrik 

hjälper er med trädbeskärning och 

plantering.

Passa på att använda RUT-avdraget!

Dags att 
boka! 

ÄPPELMUST
3 L. Olika sorter.
Ord. pris: 120 kr/st

Bli medlem i NIK! • Bli medlem i NIK!
Familjekort 200 kr • Seniorer 100 kr • Under 18 år 50 kr

Skicka in namn, personnummer och adress till 
Närkesbergs IK , 694 98, Närkesberg

2 st 
200:-

Här finner ni lugnet som får om-
världen att kännas långt borta. 

Besök vår hemsida för att boka 
rum eller biljetter till våra kom-
mande evenemang.

Välkommen till 
       PerOlofGården!
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