NIK-aren
Närkesbergsbygdens egen lokaltidning
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sid 6
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Köpmanvägen 1
694 60 Åsbro
Tel: 0582-500 37, 0583-124 60

Bergqvist
Järn & Bygg
Byggmaterial
Färg • Golv
Nu även
Kök och Badrum
Smidesvägen 3, 696 33 Askersund
Tel: 0583-120 35 • www.bergqvist-jb.com

Bost. Acke Carlsson 0583-404 49
Mobiltfn. Acke 070-578 24 64
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Mobiltfn. Bosse 070-578 24 65
694 97 Rönneshytta

Hej alla NIK-vänner!
Det verkar som om gatubelysningen i kommunens byar är räddad från nedsläckning. Proteststormen från landsbygden har gett resultat. Tanken går till
den sturige småbrukaren i Lars Molins Midvinterduell: ”Om dom inte frågar
oss om en sån skitsak som en mjölkpall, då kommer dom inte att fråga oss när
dom kommer och skär ballarna av oss. Man är ingen stut!” Upp till kamp för
landsbygden.

Framsidesbilden: Nytillskott hos Stall Släte.

visning, film… Mycket av detta kommer
att visas upp på Närkesbergsfestivalen.
I NIK-aren berättar vi också om förberedelserna för höstens fars från Nya
Närkesbergsrevyn. Vi kan också läsa om
det tjugofjärde Svennevadsspelet.
I nummer 2 av NIK-aren har vi förr
publicerat sommarkalendarium. www.
narkesberg.se har nu ett utmärkt kalendarium över alla Närkesbergsaktiviteter, varför vi hänvisar dit.
Lars, Inger och Siw

Siw är ny i redaktionen
Agneta Näsberg har slutat i redaktionen.
Vi tackar för hennes insatser för tidningen under många år.
Ny i redaktionen är Siw Adolfson.
Hon är uppväxt i Närkesberg och har
numera sitt sommarboende här. Siw är
nyligen pensionerad från jobbet som
kommunikationschef i Västerås stad och
har därefter engagerat sig i flera uppdrag i Närkesberg. Siw är syster till Sture

Siw Adolfson,
ny i redaktionen.

Foto: Clifford Shirley

Trots sorgen efter Tomas föräldrar och
den tragiska branden i hantverksladan
i Toltorp, har Tomas och Ulla Falkenström bestämt sig för att fullfölja Konstoch Hantverksutställningen i sommar.
Starkt och modigt, tycker vi. Allt talar
för nytt publikrekord, inte minst för
att utställningen i år kombineras med
Närkesbergsfestivalen.
Kulturen sjuder i Närkesberg; musik,
teater, kulturhistoria, historisk mode-

Falkenström som för 34 år sedan tog
initiativ till att starta NIK-aren.

NIK-aren ges ut av
Närkesbergs Idrottsklubb, 694 98 Närkesberg
Ansvarig utgivare: Bo Karlsson 0583-221 49
Redaktion: Lars Jonsson 0583-220 71, iml@telia.com
Siw Adolfson 072-252 35 51, 019-611 35 51, adolfson@telia.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.
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VÄRDECHECK 500 KR
Att köpa cykeltillbehör för när du köper en ny cykel 26”–28” och visar upp denna
annons. Gäller t.o.m. 30 juni 2012. Se sortiment på www.varuhuset.se.

VARUHUSET

Handla bekvämt

Vard. 9-19
Lörd. 9-14
Sön. 11-16

Allt på ett ställe

0583-400 32

Parkera lätt

i Rönneshytta
www.varuhuset.se

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

• VIRKESINKÖP
• AVVERKNINGAR

0582-200 01
www.skogsam.se
Stig Åberg 070-250 60 00 • Pär Thunqvist 070-669 69 62

DANIELSSONS
BILSERVICE
Utför alla slags reparationer
– även tyngre fordon
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Gålsjö

0583-410 87

Fotbollsunderhållning och spektakulär
utvisning på Björklundavallen
Årets första hemmamatch på Björklundavallen bjöd tidvis på bra spel
från FK Silva, men till slut blev
det förlust med 1-4. Ett tjugotal i
publiken fick trots vårkyla och blåst
god fotbollsunderhållning och fick
därtill se tränaren utvisad!
En halvbra start för FK Silva i serien.
Det är tränaren Magnus Klingbergs
omdöme efter fyra matcher; två vinster
och två förluster.
– Vi kan bättre än så här, säger Magnus. Den senaste matchen mot Hidingsta
slarvade vi bort.
Annars började matchen bra. Ett
tidigt ledningsmål, två fina avslut med
näst intill friläge, ett stolpskott och bra
tryck hela första halvlek.
– Med lite flyt kunde vi ha gjort två,
tre mål då, säger Magnus.
Men motståndarna kvitterade i slutet
av halvleken och i början av andra spelade Hidingsta upp sig avsevärt och gjorde
två mål. Sista kvarten fick Silva åter
tag i matchen och fick några hyggliga
chanser. Men inga mål! Istället gjorde
Hidingsta sitt fjärde mål i slutminuterna.
– Ja, det blir lätt så, att man öppnar
sig bakåt när man ligger på och måste få
mål, säger Magnus.
I andra halvlek inträffade en omdiskuterad händelse. Silvaspelaren Pontus
fintade bort sin motståndare, som svarade med att springa ner Pontus. Gult kort
till Hidingstaspelaren naturligtvis, men
Pontus blev liggande kvar på planen. Silvas tränare Ulf Gustavsson ville springa
in på plan för att se till sin spelare, men
stoppades av linjemannen. Ulf ska då ha
yttrat något ”mindre lämpligt” och blev
uppvisad på läktaren av huvuddomaren!
Ja, nu finns ju ingen läktare på Björklundvallen så Ulf fick vackert ställa sig
vid räcket på andra sidan fotbollsplanen.

Robin Karlsson svarade för
kvällens kraftfullaste nick.

– Ulf sa efteråt att det här var hans
första utvisning under hela sin karriär,
berättar Magnus. Men någon gång ska
ju vara den första.
FK Silva har alltså två tränare, Magnus och Ulf.
– Ulf och jag har ett mycket bra
samarbete, säger Magnus. Vi är alltid
överens om tagen och kompletterar varandra bra.
Liksom Ulf har Magnus gedigen
fotbollsbakgrund. Han spelade i Skyllbergs A-lag från 1978 till 1988 då han
gick vidare till Degerfors, som spelade i
dåvarande 2:an och gick upp i allsvenskan några år senare. Magnus drabbades
dock av skada och det blev en rätt kort
sejour i Degerfors. Väl hemma i Skyllberg
igen slutade han som aktiv spelare och
började träna pojklag i klubben. Han har
nära följt sonen Niklas fotbollskarriär i
lag som ÖSK, Forward och nu i Degerfors.
Målet för säsongen är solklart för
Magnus:
– Silva ska vinna serien och gå upp
i femman. Den kapaciteten har vi, slår
Magnus fast. n
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DAGS IGEN FÖR TOLTORPS

Konst- och hantverksutställning

Hantverksladan och flera andra
uthus förstördes i branden hos Ulla
och Tomas Falkenström i Toltorp
på långfredagen. Trots det har de
beslutat att genomföra Konst- och
hantverksutställningen den 28 juli.
– Ja, den glädje jag känner när jag
ser alla utställare och besökare betyder så mycket för mig så därför har
vi bestämt att utställningen ska gå
av stapeln som planerat, säger Ulla.
Ulla och Tomas ser fram emot utställningen.

– Vid förra utställningen för två år sedan kände vi att det blev ganska jobbigt
att driva allt själva så därför frågade vi
Byarådet och NIK om de var intresserade av att ta hand om serveringen och
det var de, berättar Ulla.
Samarbetet innebär naturligtvis en
del intäkter för de båda föreningarna.
Intäkter som kommer väl till pass.
I år kommer det inte att bli någon
logdans på kvällen men förmodligen
kommer logdanserna att komma tillbaka längre fram.
Men kl 10.00 den 28 juli står Ulla
som vanligt i ny klänning och ny hatt
och välkomnar besökarna till Konstoch hantverksutställningen i Toltorp. n

Richard Swanström • Husbandet What ELS
Barnens marknad • Ponnyridning • Lerbäcks teater spelar ur Pippi
Boksigneringar: Jan Mårtenson och Anna Jansson
100 knallar • Servering

Lördag 7 juli 2012 kl. 9.00–16.00 vid Lerbäcks kyrka
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www.lerbacksmarken.se

Årets utställning är den tolfte i ordningen och ca 100 utställare kommer att
finnas med.
– De flesta är utställare som varit
med tidigare men många nya finns
också med, berättar Ulla.
De utställare som har behov av att
vara inomhus och som därför bokat
plats i hantverksladan kommer istället
att få husera i ett stort mässtält. Tältet
har Ulla och Tomas hyrt och det kommer att placeras på samma ställe, där
hantverksladan stod tidigare.
Besökssiffran har de senaste åren
legat på ca 3000 men då Närkesbergsfestivalen genomförs på samma plats samtidigt, kommer det förhoppningsvis fler
besökare i år. En annan nyhet är samarbetet med Byarådet och NIK som står för
servering av kaffe, korv och glass.

NÄRKESBERGSFESTIVALEN

Bjuder på Hep Stars!
Den 28 juli hälsas alla välkomna till
Närkesbergsfestivalen. Samma dag
och på samma plats som Konst- och
hantverksutställningen i Toltorp.
På festivalscenen står Hep Stars
tillsammans med Svenne och Lotta.
Dessutom bjuds det på en mängd andra
skickliga artister och kulturutövare –
och det är fritt inträde!
Närkesbergsfestivalen är en satsning som ingår i projektet Besök
Närkesberg, som arbetar för att göra
Närkesberg mer känt som besöksort.
Festivalsprogrammet pågår klockan
10.00–17.00. Klockan 13.00 uppträder
Hep Stars med Svenne och Lotta. Hep
Stars är en av 1960-talets allra största
pop-grupper i Sverige och gruppen är
still going strong!
Hep Stars bildades 1963 och Svenne
Hedlund kom med i bandet 1964.
Den 13 april 1965 gick låten Cadillac in på 9:e plats på Kvällstoppen och
gjorde bandet ännu mer känt. Hep Stars
splittrades 1969 men 1983 bestämde

man sig för att göra en nostalgiturné.
Den turnén pågår än idag!
Festivalscenen bjuder den 28 juli
även på en mängd andra skickliga
artister samt presenterar några av våra
kreativa företagare i Närkesberg. Här
är några exempel:
Så gick vi klädda på 1800-talet.
Eva-Lena Sjökvist visar klädprakt från
sin kostymateljé.
Jordig eftersmak? Upptäck hur olika
morötter kan smaka. Mia Jameson tar
med dina smaklökar på en upptäcktsresa.
Nästa Närkesberg! På 1930-talet
gick järnvägen från Askersund ända
fram till Hjärtasjön i Närkesberg. Detta
och mycket mer om järnvägens historia
kan Eric Renstrand berätta. Han visar
också sin modelljärnväg på festivalen.
Jazzorkestern Pajazz visar prov på
sina musikaliska muskler.
Barnen får ta en gratisridtur på en
ponny …
… och mycket mer! n
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Sydved – din aktiva sk

Munksjö Aspa Bruk
– din lokala massaindu

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk
Starka lokala köpare och ett nat
– din lokala massaindustri
Starka lokala köpare och ett naturligt val!

– din aktiva
skogspartner
– Sydved
din aktiva
skogspartner

Sydved
Sydved
– din aktiva skogspartner

Inköpar
Jan Sand
01046-7
jan.sand

Munksjö Aspa Bruk

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

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

de Midsommarafton i Lerbäck 2012
bade i

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

kl. 14.00 Hembygdsgården
www.sydved.se

m att SMS:a AKUT till
kl. 17.00 Musikandakt i Lerbäcks kyrka
t in pengar på Plusgiro
märk talongen ”Haiti”.

Välkomna!

Lerbäckskretsen, kontaktperson
Irma Sandgren tfn 0582-500 02













Gardasjön

17-25/7
2010 - 9 dagar







För oss är resan lika viktig som målet.
Se vårt utbud
av resor på
vår hemsida

1
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www.åmmebergsbuss.se
0583-343 90
Version 1 - april, 10

01046-784 66

jan.sandberg@sydved.se
FALKENSTRÖMS
EL

Husbandet, musikunderhållning, dans & lekar
Norra Vätterbygdens Folkdansgille www.sydved.se
Kaffeservering – lotterier – fiskdamm – korv m.m.

s.se

www.sydved.se

Installationer och
reparationer
Ring 070-575 86 63
eller 0583-220 01

PER ERIKSSON:

Ingen nedsläckning av gatubelysningen
Gatubelysningen räddad

Senaste nytt i frågan om gatubelysningen i Askersunds kommun är att
tekniska nämnden har föreslagit att beslutet om nedsläckning i glesbygden rivs
upp och kommunstyrelsen kommer med
mycket stor sannolikhet att ta beslut om
detta, enligt kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson.
– Det händer ingenting, utan det
blir som det är, svarar han på en direkt
fråga. En del ljuspunkter kommer att
försvinna på platser där det idag rör
sig lite folk. Man får helt enkelt se över
varje stolpe.
Som exempel på platser där stolpar
kan försvinna, nämner Per en hållplats
för skolbarn där det idag inte finns
några skolbarn kvar.

Lerbäcks
Hembygdsförening

Ingen försäljningslista över
kommunala fastigheter.

– Det har aldrig funnits någon lista över
kommunala fastigheter som skulle säljas, hävdar Per Eriksson. Det var bara
ett tjänstemannaförslag på fastigheter
som skulle kunna säljas. Det är i dagsläget inte aktuellt att sälja Bergsgården i
Närkesberg, fritidsgården i Mariedamm
eller förskolan i Åsbro. Däremot är det
klart att varmbadhuset i Askersund
kommer att säljas. n

FEM-STJÄRNIGT
HOTELL I NÄRKESBERG
Visste du att länets enda femstjärniga
hotell ligger i Närkesberg. Rödjans
hundpensionat har blivit högt klassade av sina kunder på www.rejta.se.

BESTÄLL FILMEN

NU PÅ
DVD!

STATSMINISTERN
Nästan bara närkesbergare i
huvudrollerna!

4 juli

kl. 18.00 Spånbrokällan
Tipspromenad & servering

Kafékvällar vid Hembygdsgården onsdagar
11, 18, 25 juli. Öppet kl. 16.00–20.00, underhållning kl. 18.00. Servering.
11 juli

kl. 18.00 Invigning av konstutställning
kl. 21.00 Skymningskväll med Ler-		
bäcks Teater

18 juli

kl. 18.00 Kyrkogårdsvandring

135 kr inkl frakt. Mejla beställning
till lars@narkesbergsfilm.se eller
ring 0583-220 71.

Prenumerera
på Bingolotto!

25 juli kl. 18.00 Underhållning

Stöd Närkesbergs idrottsklubb
Vårt nr är: 16001217

Sön 29 juli kl. 14.00–17.00 Avslutning på 		
		 konstutställningen. Underhållning

Har du frågor – ring Anne-Marie
Jansson, tel 0583-220 11
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Ull och skinn

Karl-Willy
Karlsson
Skog AB

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 0583-222 52
www.ullochskinn.dinstudio.se

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

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

www.ess.se

Energi Spar System HB
Retermia Värmeåtervinning
0582-505 80, 070-511 39 30,
ess.retermia@telia.com

NÄRKESBERGS HÖNSERI AB

Aukt. Redovisningskonsult
Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning
Ulf & Helena Gustavsson
0583-410 01 eller 0583-411 45
Ulf 070-397 38 69 • Helena 070-536 79 69

ÄGG
BOD

vid Västanå Gård

Uppfödning av unghöns
för äggproducenter.

Ägg från frigående höns
som äter vegetabiliskt foder.

Rådgivning och utbildning

Självbetjäning

Årets äggföretagare 2009

Öppet alla dagar kl 08.00–19.00

Joacim Närkeby
0583-220 06
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M   ör tsjöns
R edovisning

Välkommen!

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

www.stenblocket.se

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!
Födelsedagar
Konferenser
Danskvällar
Träningsläger
Revykvällar
Klassträffar
Studiecirklar
Sammanträden

Kurser
Bröllop
Mässor
Fester
Årsmöten
Auktioner
Träffar

Bokningar Susanne Qvick
Tel: 0583-222 66, 070-277 12 66
• 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
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Fars lilla tös
– Vi har så kul när vi träffas och
repeterar, svarar alla i revygänget
unisont på frågan om vad som driver dem. Vad som får dem att offra
helger under hela våren och hösten
för att lära sig alla texter.
– Det är inte så viktigt att det
blir en föreställning, bara vi får
träffas och fika, skämtar Göran
Eriksson.
Nya Närkesbergsrevyn sätter i år upp
farsen Fars lilla tös i Bergsgården med
premiär den 16 november. Nytt för i år
är att det blir föreställning under tre
helger. Biljetter kan bokas hos Susanne
Qvick eller på Lerbäcksmarken, där
revyartisterna kommer att finnas med.
Byarådet kommer liksom tidigare år att
stå för någon form av förtäring.
Fars lilla tös är en förväxlingsfars,
som utspelar sig på 1920-talet och där det
i vanlig ordning dyker upp oäkta barn.
Farsen är ofta spelad och har bl.a. uppförts av Eva Rydberg på Fredriksdalsteatern och den har också visats på TV.
– Det är mycket musik i årets uppsättning, säger Kristina Hörlin. Det
medför att det inte bara är repliker som
ska nötas in utan även sångtexter.
– Det är många personer samtidigt på scenen och det gäller att få till
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”tajmingen”, säger Curt Ericsson och får
medhåll av alla. Det får inte bli några
oplanerade pauser mellan replikerna.
I år ska det också till en snurrande
scen, vilket krånglar till det ytterligare.
Gänget har redan kontaktat snickare
från orten om detta och Ulla-Carin
Grafström har lovat stå för scenografin.
– Vi måste också få tag i snygga
20-talskläder, säger Gunilla Pettersson.
Vi är tacksamma för tips och idéer.
Eftersom farsen utspelar sig på
1920-talet blir musiken, som framförs av
Roffe Larsson och Sara Benkert, naturligtvis charleston. Ljudet sköter Peder
Franzén och Susanne Qvick är sufflös.
En annan nog så viktig funktion sköter
Ann-Sofie Erixon, nämligen kaffekokningen.
Slutligen kan nämnas att revygänget
kommer att framföra ett smakprov ur
föreställningen på Närkesbergsfestivalen i Toltorp. n

Revygänget samlat för fikapaus. Från vänster
syns Maja Öhrn, Kristina Hörlin, Louise
Andersson, Ann-Sofie Erixon, Curt Ericsson,
Johnas Hammarlund, Gunilla Pettersson,
Kenneth Erixon och Göran Eriksson. Fattas
på bilden gör nyförvärvet Carolina Eriksson.

Final i Svennevadsspelet 2011,
Bränt var det här!

Dopp i spa’t i Svennevad
Ett lantbrukarpar lägger ner sitt
jordbruk och öppnar spa i stället.
Spagästerna från Stockholm ångrar snart att de kommit dit… Det är
inramningen till årets uppsättning
av Svennevadsspelet.
Den som färdas genom Svennevad kan
beundra den vackra, småskaliga bebyggelsen, som domineras av rödfärgade hus
från 1800-talet, några mycket nära riksvägen. Byn har en lång och rik historia.
Här vid sjön Sotterns västra strand har
människor levt sedan stenåldern. Ett naturligt vad har bildats där Svennevadsån
bryter igenom Svennevadsåsen. Vadet
har gett byn sitt namn. Att även vildsvin
använt vadstället vittnar byns gamla
namn om, Svinavad. Först på 1700-talet
ändrades namnet till Svennevad.
Den mest omdiskuterade frågan i
Svennevad numera är den nya dragningen av riksväg 51, berättar Andreas
Ludvigsson, sekreterare i hembygdsföreningen. Vägen ska dras utanför byn.
– Det innebär en mycket bättre miljö i
byn, men samtidigt förstörs fina naturvärden där den ska dras istället, säger
Andreas. Det blir en svår avvägning.
Men sista ordet är inte sagt ännu.
Liksom i många andra byar är föreningslivet rikt i Svennevad. Förutom
hembygdsföreningen finns Svennevads
IF, som främst är aktiv inom motions-

Foto: Rolf Wiking

idrott. Och så finns föreningen Svennevadsspelet! Andreas är aktiv även där.
Han berättar om årets uppsättning Dopp
i spa’t.
– Det handlar om Bertil och Birgit
som lägger ner sitt lantbruk och öppnar
spa istället. Konstigt nog får de gäster,
men de ångrar snart att de satt sin fot
där. Särskilt när de träffat instruktören
Mia, en vandrande naturkatastrof…
Ingrid Olsson spelar Birgit, den ena
innehavaren av BB Spa och Fitnesscenter.
Ingrid har varit med i Svennevadspelet i
23 av de 24 uppsättningar teatern gjort.
– Nästa år firar vi 25-årsjubileum.
Då ska vi hitta på något alldeles särskilt,
säger Ingrid.
Ofta har ensemblen själv skrivit
sina uppsättningar, men i år har man
köpt manus från Högsjö teaterförening.
Repetitionerna startade redan i februari
och blir alltmer intensiva ju närmare
premiär man kommer.
– Vi har fantastiskt roligt när vi repar. Det blir väldigt mycket skratt, säger
Ingrid.
Premiär blir det 28 juni och därefter
ytterligare fem föreställningar.
– Vi har alltid stor publik, säger Andreas. Många från trakten här omkring,
men också mera långväga gäster. Det
brukar komma busslaster från Östergötland och Värmland. n
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Det goda
livet i hela
Askersund!

mixa

F Ö R E TAG S S E RV I C E

mixa företagsservice ab • Kenneth Erixon
Dalhem 488 • 694 98 Närkesberg • Tel: 0583-404 56 • 070-330 53 63
e-post: k.erixon@mixaforetagsservice.se

www.widmarksel.se
• Elinstallationer
• Inbrottslarm
14

Elinstallationer • Minigrävare

• Brandlarm
• Nätverk

Norells stuga byggdes av en skofabrikör från
Kumla.

Lena och Hans Norell vid sin sommarstuga
med Storsjön i bakgrunden.

Perfekt att vara sommargäst
i Närkesberg
– Vi känner verklig samhörighet
med bygden och ser Närkesberg som
vårt andra hem. Det säger örebroarna Lena och Hans Norell som har
sommarstuga vid Storsjön i Emme,
mellan Kullalandet och sågen.
I Närkesberg finns flera områden med
sommarstugor, t.ex. i Örstorp, Knutstorp, Sundskullen, vid Kullalandet och
Bergalandet. Familjer som hjälper till
att hålla bygden levande under framför
allt sommaren. NIK-aren har besökt en
av dessa familjer.
Det var Hans föräldrar som av en
tillfällighet såg en annons i tidningen
och sen köpte sommarstugan för 50 år
sedan. Huset byggdes av en skofabrikör
från Kumla som kallades Tjocke John.
Han sålde det sen till en annan skofabrikör och det var av honom som Hans
föräldrar köpte det. Då bestod huset
av två rum och kök, men sen har Hans
och Lena byggt till och även ordnat med
både vatten och avlopp. Att ha sommarstuga i Närkesberg är perfekt om man
bor i Örebro, anser paret. Avståndet är
precis lagom; man kommer bort från
hemmet, men det är ändå så nära att
man kan åka emellan.

Själva läget nära Storsjön är perfekt.
Huset ligger bara 15 meter från stranden och familjen har eget badland.
– När ett av våra barnbarn var
yngre ville hon alltid bada när det var
mörkt och sa då: ”Mormor nu är det bara
vi som badar i hela sjön”, berättar Lena.
De är mycket imponerade av hur
mycket aktiviteter som anordnas på
orten och deltar så ofta de kan i både
tipspromenader, cykelturer, trivselkvällar, byavandringar, hantverksutställningar osv.
– Vi cyklar mycket för att se oss om,
men också för att få motion, säger Lena,
folk säger väl att nu kommer de där igen.
Avslutningsvis visar de en dikt av
Alf Henriksson som de tycker stämmer
in på hur livet i Närkesberg ter sig.
Att vakna en morgon när himlen är blå
och finkarna gnyr som besatta
och öppna sin stugdörr och barfota gå
på vildgräsets daggiga matta
kan låta de saligas fröjd slippa lös
och göra den trögaste själ religiös. n
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Nytt hästföretag i Släte
– Vid fyratiden på morgonen rusade
min sambo Samuel in och väckte
mig: ”Nu är det dags!” Ut till stallet och där höll stoet Oli på att föla.
Hon skötte det bra och vi behövde
bara hjälpa till lite när benen kom
ut!

Sex dagar gamla
fölet Black Orchide skuttar glatt
runt mamma Oli
(se även framsidan
på tidningen).

Så berättar Regina Fallberg om första
fölet från en egen häst. Det blev ett stort
föl, en pigg och glad krabat, som nu
döpts till Black Orchide.
Regina driver sedan februari i år företaget Stall Släte med fyra egna hästar.
Ja, fem är det ju nu med fölet. I sommar
blir det fyra fullbokade ridläger hos Stall
Släte med alltifrån sjuåriga barn till
vuxna i femtioårsåldern. Under sommaren lånar Regina in ytterligare några
hästar från ridskolan i Kumla, där hon
har sitt dagliga arbete. Hon arrangerar
turridning flera gånger i veckan.
– Annons i NIK-aren och rekommendationer har gett mig många ridkunder,
säger Regina. De flesta kommer från
Närkesbergstrakten och Kumla.
Regina berättar att hon tränar sina
hästar så att alla ska kunna rida på
dem, även nybörjare.
– Hästarna känner så väl om ryttaren är ovan. De är alltid snällare mot
nybörjare och tar det lite lugnt, säger
Regina.
Regina och Samuel bygger nu en
ridbana, eller paddock som fackfolket

säger. Den ska
vara klar före
midsommar. Där
kan Regina även
ge ridlektioner.
Andra framtidsplaner är att
bygga sovrum
med 10–15 sovplatser, matsal
och kontor på
övervåningen i stallet för att
kunna härbärgera ridlägren bättre. I år
får deltagarna i ridlägren bo i tält.
– Det ska bli härligt när det blir klart
nästa år, säger Regina. Vi ska vinterbona övervåningen och vi kommer då att
kunna ha kurser och konferenser där.
Regina har tidigare tävlat i hästhoppning. Numera blir det dressyrtävlingar med två av hennes hästar, än så
länge i lokala tävlingar, men hon har
ambitionen att satsa på högre klasser.
Stall Släte ska utvecklas och drömmen är att 2020 ha egen ridskola på
heltid, ridhus, utbyggt stall och kanske
åtta hästar.
Innan vi avslutar vårt samtal manar
Regina:
– Glöm inte nämna min hemsida
www.stallslate.n.nu.
Såklart kommer vi ihåg det. n

Regina Fallberg förbereder en av sina hästar
för turridning.
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Johannes Vallhagen i Bergs
skola 13/5 1925.

Det kom ett brev…
NIK-arens läsare finns främst i
Närkesberg och kringliggande orter. Men tidningen har också läsare
runt om i landet, ja även utomlands. Oftast är det närkesbergare i
förskingringen som prenumererar
eller läser tidningen på nätet.
Då och då får redaktionen uppmuntrande
tillrop från olika landsändar. Vi har nu
fått ett brev från Lars Vallhagen, som
bor i Linköping. Hans pappa Johannes
var lärare i Närkesberg mellan 1924 och
1951. Johannes sparade på det mesta och
fortfarande finns hans korrespondens
och ”annat skrivet” kvar i gömmorna.
Lars berättar att pappan var aktiv i
Östra Lerbäcks kyrkliga ungdomskrets,

som bland annat stöttade ett skolhem i
Lappland med gåvor till jul.
I ett tackbrev från skolgossen Henrik
till ”Snälla farbröder och tanter”(!) i
ungdomskretsen får vi läsa om hur julafton kunde gestalta sig på ett skolhem i
Vilhelmina 1932. ”Medan vi drack kaffe
sjöngo vi några roliga julsånger. Efter
kaffet lekte vi kring granen”. Kvällens
höjdpunkt var de fyra tablåer skolhemsbarnen spelade. ”Efter tredje tablån kom
jultomtarna med alla julklapparna och
så fick vi gotter. Sedan kom sista tablån
Den heliga julnatten i Betlehem. Vi andra
barn sjöngo då från ett rum bakom tablårummet, fröken spelade till sången, det
var visst mycket vackert.” n

Det är vi som är...

Växter ute & inne

För öppettider se vår hemsida.
Askersund • 0583-100 45 • www.kallestradgard.se
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Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas
Tag kontakt med:
Nils Bergkvist, 070-230 05 34
Håkan Falkenström, 070-323 30 15

KNUTSSON

BYGG
070-345 19 96  H  0583-220 40

L

oppmarknad i
S:a Ässböle

(mellan Närkesberg & Skogaholm)

30/6–1/7 kl. 10.00–15.00
Kom och fynda!
Vi fyller upp hela ladan med
massor av saker. Kaffe & korv.

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371
694 97 Rönneshytta

Telefon:
0583-410 60
Johan 070-335 01 69
Magnus 070-689 57 87

Vad händer i en
bygd när 134
av 135 gårdar
säljer sina kor?
En fortsättning
på den slutsålda 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

Janne’s Golv

Allt inom golv

Mobil: 070-222 55 23
Våtrum | Trägolv | Golvslip | Kakel & klinker

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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Krukväxter, snittblommor
och utplanteringsväxter i
stor sortering.
Tänk på miljön – handla lokalodlat!

Välkommen till oss!
Familjen Samuelsson

Tel. 0583-400 33 • www.ronnetradgard.se
• RIDLÄGER V. 26, 27, 28
• TURRIDNING
• TILLRIDNING
Regina Fallberg
073-824 69 45
www.stallslate.n.nu
stallslate@hotmail.se

FOTVÅRDSKLINIKEN
Aukt. fotterapeut
Ingrid Gunnarsson

0583-127 78
Karstorp, Dunsjö
Rönneshytta

TAPAS
16 juni

GRILLKVÄLL
21 juli

RÄKAFTON

24 och 25 augusti

SKALDJURSKVÄLL
29 september

JULBORD

8 och 9 december

Samarrangemang av Kocken Kaj i Kumla och Jordnära,
Kopparbergs Gård. Detaljinformation om våra ”Mathändelser”
hittar du på www.kockenkaj.com, www.jordnara.nu samt
Facebooksidorna ”Kocken Kaj i Kumla” och ”Kopparbergs Gård”.
Bordsbeställning och information på telefon 0730262036 eller
kopparbergsgard@gmail.com.
Välkommen att ta kontakt med oss även
för andra matarrangemang!

KOPPARBERGS GÅRD NÄRKESBERG

MAT
HÄN
DEL
SER
2012
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SVENNEVADSSPELET 2012

DOPP I SPA´T!

Utomhusteater på Sörberg, Svennevads Hembygdsgård
Premiär torsdag 28 juni kl 19.00
Författare: Micke Andersson • Regi: Timo Parker

Övriga speldagar: 30/6 kl 15.00, 1/7 kl 18.00
3/7, 4/7 och 5/7 kl 19.00
Servering och korvförsäljning i pausen. Vid regn, medtag
regnkläder, ej paraply. Ljudanläggning finns.
Biljettbokning från 1/6 på 072-253 20 07
Tis & fre kl. 9–12, mån, ons & tors kl. 16–19

VÄLKOMN
A!
S
vennevads
Bygdespel

Ekologiska grönsaker
och potatis
0582-503 82 • www.ekogardar.se

Försäkringsbolag sedan 1860

Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!
Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!
Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00

Ylva Azcárate

Håkan Hellberg

Försäkringsbolag
sedan 1860Håkan
• www.dina.se
Ylva Azcárate
Hellberg

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.
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
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Segrare i fisketävlingen

Närkesberg i sommar
Förberedelserna är intensiva för
Konst- och hantverksutställningen
och Närkesbergsfestivalen den 28
juli. HEPSTARS MED SVENNE &
LOTTA och många andra omtyckta
artister från länet underhåller.
Nystartade företaget STALL SLÄTE
anlägger paddock för ridlektioner
och träning och bygger om för att
kunna härbärgera ridläger.
För första gången blir det YOGA PÅ
BJÖRKLUNDAVALLEN – de flesta
lördagar kl 09.30 hela sommaren
med början den 30 juni. Alla kan
delta, säger yogaläraren Ing-Mari
Pettersson, gammal som ung, även
nybörjare. Yogan stärker kroppen
och skapar balans i kropp och själ.
Mjuka kläder och liggunderlag är
allt som behövs. Blir det regn flyttas
yogan till Sveasalen.
Planeringen för årets BYAVANDRING
I FOLKETORP pågår som bäst. 21
och 27 juli vandrar vi där.
FOTBOLLEN har äntligen kommit
igång. Vårt hemmalag FK Silva har
gjort hyggligt ifrån sig i de första seriematcherna. Men laget behöver publikstödet, den tolfte spelaren. Nästa
hemmamatch spelas på Björklundavallen 20 juni kl. 19.00. Då utlovar
NIK lockande kringarrangemang.

Bengt-Göran
Balkstede
vars fångst
vägde 5 kg
och...

...5,85-kilosgäddan som
Björn Svensson fångade.

Gå Lunka Löp...
...går av stapeln 5 augusti kl 11.00.
Distanserna är tre eller tio km.
Samling på idrottsplan i Närkesberg. Samtliga deltagare får diplom
ritade av Kerstin Karlsson.

Välkomna!
Motion i sommar
NIK kommer även i år att arrangera tipspromenader varannan
måndag med början 25 juni och
”Byatramp” på cykel varannan
måndag med början 2 juli. Läs
mer om tider i kalendariet på
hemsidan www.narkesberg.se och
på affischer på anslagstavlan.
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Fisketävling i Hjärtasjön,
Östersjön och Molången!
Årets fisketävling handlar som vanligt
om att få den största fisken. Fångar du
en stor gädda ta kontakt med Gunilla
Jansson, tel 0583-221 73, som kontrollväger. Endast kontrollvägda fiskar
deltar i tävlingen. Den som får största
fisken får ett fiskekort för hela 2013.
Nu kan du även köpa fiskekort på
nätet på www.ifiske.se och sedan ha
det digitalt i din mobil! Vi hoppas att
detta ska förenkla för dig som vill fiska
i våra sjöar där det finns bl.a. abborre,
björkna, braxen, gädda, lake, löja, mört,
ruda, sarv och sutare. I sjösystemet kan
det också finnas höstlekande siklöja
och amerikansk bäckröding. Det finns
möjlighet att lägga i båt vid Hjärtasjöns
västra vik.
Hjärtasjöns Fiskevårdsområdesförening

PS. Vill du köpa fiskekort i pappersformat så går det bra hos Gunilla Jansson
i Kopparberg, Varuhuset i Rönneshytta
och hos Vita Krala i Haddebo.

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
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Spelprogram – Div 6 Sydöstra
2012

Datum
2012-06-06
2012-06-17
2012-06-20
2012-06-27
2012-08-11
2012-08-15
2012-08-21
2012-08-29
2012-09-03
2012-09-08
2012-09-15
2012-09-22

Tid
15:00
15:00
19:00
19:00
14:00
19:00
18:45
18:30
20:00
15:00
11:00
15:00

Match
Arena
FK Silva - Ervall SK
Björkvik
Sannaheds IF - FK Silva		
FK Silva - Åmmebergs IF
Björklundavallen
FK Silva - Kumla BK
Skyllbergsvallen
Kilsmo IK - FK Silva		
FK Silva - IFK Hallsberg 2
Björkvik
Hidingsta IK 2 - FK Silva
FK Silva - SMÅ IF
Björklundavallen
Yxhults IK 2 - FK Silva		
Ervalla SK - FK Silva		
FK Silva - Sannaheds IF
Skyllbergsvallen
Åmmebergs IF - FK Silva

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

Spelprogram – Div 7 Sydvästra
2012

Datum
2012-05-27
2012-06-03
2012-06-10
2012-07-05
2012-08-12
2012-08-19
2012-08-25
2012-09-01
2012-09-09
2012-09-16
2012-09-23

Tid
16:00
18:30
17:00
19:00
16:00
16:00
15:00
11:00
16:00
16:00
12:00

Match
FK Silva 2 - Finnerödja IF
Örebro SK 2 - FK Silva 2
FK Silva 2 - Östansjö IF 2
IFK Askersund 2 - FK Silva 2
Ö:o Syrianska IF 2 - FK Silva 2
FK Silva 2 - Stene IF
FK Silva 2 - Lekebergs IF
Finnerödja IF - FK Silva 2
FK Silva 2 - Örebro SK 2
Östansjö IF 2 - FK Silva 2
FK Silva 2 - IFK Askersund 2

Arena
Björklundavallen
Skyllbergsvallen
Björkvik
Björklundavallen
Björklundavallen
Skyllbergsvallen

Gå in på www.svenskfotboll.se/orebro för
att se aktuella matchtider.
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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. Specialkonstruktioner
offereras på begäran.
Kontakta oss för mer information!
Tel 0583-403 00 eller info@skyllbergindustri.se
www.skyllbergindustri.se
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