
Upplevelsernas bygd



Kanotleden Närkesberg – Gryt
Kanotister brukar påstå att kanotleden är en 
av Sveriges vackraste. Den utgår från Stor-
sjöns västra strand där det finns parkerings-
plats samt iläggningsplats för båtar. Leden 
går över Åfjärden, genom Boverkeån, som 
påstås ha grävts av ryska krigsfångar, fram 
till Övre Grytsjön. Hisnande naturupplevel-
ser och många sevärdheter under turen. En 
perfekt heldagstur.

Närkesberg – kulturen i högsätet
Närkesberg är känt för sina kulturarrange-
mang - revy, visprogram och dragspel, film-
festival, filmproduktion, egen jazzorkester i 
byn, historisk modevisning, konst- och hant-
verksutställning etc. Besök Närkesberg kan 
anordna specialarrangemang för besökande 
grupper, allt efter önskemål.

Björklundavallen
Björklundavallen är en av sydnärkes finaste 
fotbollsarenor, hemmaplanen för Närkesberg/

Mariedamm FF. Vi välkomnar också andra 
fotbollsklubbar till träningsläger i Närkes-
berg. Företag som väljer Närkesberg för en 
kickoff kan erbjudas en riktig fotbollsträning 
med utbildad tränare.

Naturreservat, mat och shopping i 
Kopparberg
Kopparbergs äng är ett litet naturskönt reser-
vat i en sluttning med utsikt över Hjärtasjön. 
I naturreservatet finns betesmark, slåtter-
äng och ädellövskog. Floran är rik och här 
finns många spår av forna tiders människor; 
tjärdalar, odlingsrösen och brukningsvägar. 
Särskilt intressanta är Trefaldighetskällorna. 
Fram till femtiotalet samlades bygdens folk 
till festlighet här på pingstdagen, en tradition 
med långa anor, kanske från medeltiden. 
Fortfarande samlas man på ängen vid natur-
reservatet varje pingstshelg. Vid reservatet 
finns restaurang och café samt en butik med 
ekologiska produkter. 

Järnvägen som blev cykelled
Järnvägen från Askersund drogs på 1930- 
talet fram ända till Hjärtasjön i Närkesberg. 
Den är numera nedlagd och den gamla ban-
vallen är iordningsställd för cykelturer eller 
vandringar genom ett vackert skogslandskap. 
Informationstavlor utmed leden berättar 
järnvägens historia.

I Storsjön startar en av Sveriges vackraste kanot-
turer.

Vår i naturreservatet Kopparbergs äng.

Spännande kulturhistorisk bygd
Bergshanteringen dominerade bygden under 
flera sekel. 1800-talet präglades av jordbruk 
och hantverk. Idag dominerar småföretags-
verksamhet. Det finns påtagliga spår och 
minnesmärken från hela denna fantastiska 
utveckling. Besök Närkesberg kan erbjuda 
guidade kulturhistoriska vandringar och 
byavandringar specialarrangerade för besöks-
grupper. 

Närkesbergssmedjan
Ett unikt museum. Smedjan och snickarverk-
staden står precis som den lämnades när den  
lades ner på sextiotalet. Smedjan är ett kul-
turhistoriskt minnesmärke och en nostalgi-
tripp för oss som växte upp under första 
hälften av 1900-talet. Museiguiden levande-
gör de två bröderna som drev verksamheten 
med allt från smide och finsnickeri till 
hårklippning. 

Skinn- och ullprodukter och flott-
färd i Bengtstorp
Den är en av våra vackraste byar, denna 
Närkesbergs ”Bullerby”, skönt belägen på 
en söderslänt. Fårfarmaren Gudrun tar emot 
i sin butik med stort sortiment av skinn- och 
ullprodukter från den egna lammproduktio-
nen. På sjön Örgaveln kan vi också erbjuda 
flottfärd för upp till 20 personer. 

Vi erbjuder en flottfärd på upp till tre timmar runt sjön, bland annat till Brudberget och Tattarsundet. Vi kan 
servera kaffe eller grillbuffé. Det finns också möjlighet att ta med egen mat.

Närkesbergssmedjans kombination av smide och finsnickeri var unik på sin tid.
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Nöjen och kultur
•	Det	blir	ingen	riktig	fest	utan	musik.	Dansa		
 till Närkesbergs egen jazzorkester PAJAZZ. 
•	Ni	kan	också	beställa	ett	visprogram	eller		
 dragspelsmusik.
•	Upplev	en	historisk	modevisning.

Shopping
•	Handla	ull-	och	skinnprodukter	från	egna		
 får hos Gudrun Haglund-Eriksson i Bengts- 
 torp. 
•	Handla	kallpressad	olivolja	från	Umbrien,		
 Jordnäras marmelader och många andra  
 ekologiska livsmedel på Kopparbergs Gård. 

Café och restaurang
•	Ta	en	fika	eller	en	bit	mat	på	restaurangen		
 vid Kopparbergs gård.
•	Kaffe	med	hembakt	bröd	på	 
 Qvarnåns Café.
•	Lunch	eller	middag	på	Bergsgården.

Konferens- och festlokaler
•	Bergsgården	har	konferens-	och	festlokaler		
 för upp till 150 gäster. Självfallet erbjuder  
 vi läckra måltider, allt ifrån enkla luncher  
 till festmåltider.

Sommarcaféet Qvarnån erbjuder trivsam samvaro och kaffe med hembakt bröd.

Närkesbergs sjöar erbjuder rika möjligheter till 
rekreation och fiske.

•	 Ska	er	arbetsplats	arrangera	en	spännande	kickoff	eller	utvecklingskonferens	 
 för personalen eller ledningsgruppen?
•	 Vill	ni	anordna	en	annorlunda	personalfest	eller	annan	personalaktivitet?
•	 Ska	föreningen	göra	en	innehållsrik	utflykt	för	sina	medlemmar?
	 Då	har	Närkesberg	massor	att	erbjuda.	Välj	vad	ni	vill	ha	från	”smörgåsbordet”	
nedan och kontakta Besök Närkesberg	och	tala	om	vad	ni	önskar,	så	tar	vi	fram	
ett	programförslag.	Vill	ni	veta	mer	om	aktiviteterna?	Se	länkar	på	hemsidan	
www.narkesberg.se
 

Sevärdheter
•	Vi	kan	ordna	guidade	visningar	av	de		
 sevärdheter som presenteras i broschyren.

Motion och vandringar
•	Spela	en	fotbollsmatch	på	Björklunda-	
 vallen. Eller ta ett träningspass med 
 vår fotbollstränare.
•	Guidad	skogsvandring.	
•	Kanotutflykt.	Vi	ordnar	med	kanoter.
•	Boule	på	Kopparbergs	Gård.
•	Badminton,	innebandy	eller	bordtennis	
 på Bergsgården.
•	Fiske	i	Storsjön.	Vi	ordnar	med	båt	och		
 fiskeutrustning.
•	Cykelutflykt.	Vi	ordnar	med	cyklar	och		
 läcker picknick-korg.
•	Vintertid	skidåkning	i	idrottsklubbens		
 skidspår.

Föreläsningar, workshops och  
organisationsutveckling
•	Gör	en	animerad	film	tillsammans	med		
 Guldbaggevinnaren Ulla-Carin Grafström.
•	Prova	på	Mindfulness	eller	Yoga.	
•	Föreläsning/workshop	om	alternativ- 
 medicin. 
•	Vill	ni	arbeta	med	att	utveckla	ert	företag,		
 förvaltning eller förening under er kickoff?  
 Eller göra en strategisk planering av   
 verksamheten? Vår organisationskonsult  
 kan guida er i arbetet. 
•	Föreläsning	om	utvecklingen	i	Närkesberg		
 från bergshantering till jordbruk och   
 modernt entreprenörskap. 
•	Kulturhistorisk	byavandring.	

Överraska personal och 
medlemmar

Besök Närkesberg 070-5793645, e-post besok.narkesberg@hotmail.com

Kickoff – Personalfest – Föreningsutflykt Kickoff – Personalfest – Föreningsutflykt



Våra	kontaktuppgifter
•	För	mer	information	och	bokning	för	besöksgrupper,	kontakta	 
 Besök Närkesberg på telefon 070-5793645 eller mejla 
 besok.narkesberg@hotmail.com
•	Läs	mer	om	oss	på	hemsidan	www.narkesberg.se eller gå med  
 i vår Facebook-grupp

Att ta sig hit
Med bil kommer man lätt till Närkesberg - 45 minuter från Örebro,  
en halvtimme från Askersund eller Hallsberg. Om ni så önskar,  
ordnar vi busstransport. Se närmare vägbeskrivning på hemsidan 
www.narkesberg.se

Bergsgården är Närkesbergs konferensanläggning, fest- och samlingslokal. Den rymmer 150 personer, 
men är också lämplig för mindre grupper.


