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Närkesbergsbygdens egen lokaltidning
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En spa-helg i Lugnet.
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Bost. Acke Carlsson 0583-404 49
Mobiltfn. Acke 070-578 24 64
2

Mobiltfn. Bosse 070-578 24 65
694 97 Rönneshytta

Hej alla NIK-vänner!
”Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor …”. Vem kan höra den
sången utan att bli påmind om alla gånger man sjungit den på examensdagen?
När man var barn var sommarlovet oändligt långt. När man blir lite äldre
känns det märkligt nog som om sommaren är kortare än den var förr. Men
desto viktigare är det att vi tar vara på de varma och ljusa sommardagarna.
För nu är den här! Sommaren som vi
alla väntat på så länge! Naturen har
vaknat till liv efter en lång vinter och
även vi människor känner oss nästan
pånyttfödda. För visst är det så att när
solen och värmen kommer så mår vi så
mycket bättre och lusten att aktivera sig
ökar markant.
En stor del av det här numret av
NIK-aren handlar om olika aktiviteter
som erbjuds i Närkesberg i sommar. Allt
ifrån fotboll till yoga! Från andlig vägledning till gympa! Dessutom får vi ta

del av ett recept på nässelsoppa. Kanske
har någon av er som läser det här något
recept som ni vill dela med er av? I så
fall, hör av er till någon av oss i redaktionen så tar vi med det i nästa nummer
av NIK-aren.
Som ni ser så kommer det att finnas många olika aktiviteter så det går
säkert att hitta något som passar för var
och en. För friskvård är viktigt för både
kropp och själ!
Trevlig sommar!
Inger, Elisabeth och Siw

Förändringar i NIK-aren
Lars Jonsson slutar som medarbetare och vi tackar honom för det myckna arbete han lagt ner på
tidningen. Ny medarbetare blir Elisabeth ”Bettan”
Bergqvist, som sen ett år tillbaka bor i Närkesberg.
Elisabeths släkt kommer från orten; hennes pappa
är Ulf Bergqvist och hennes farmor och farfar hette
Aina och Vilhelm Bergqvist. Elisabeth jobbar till
vardags som arbetsterapeut i Örebro.
Framsidesbilden: Ekipage framfört av Gunnar Bärlund under Kulturfestivalen.

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.
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Sveriges unikaste varuhus!

SC A FÉ
GRATI

www.varuhuset.se
Vard. 9-19
Lörd. 9-14
Sön. 11-16

4000 m 2

VARUHUSET

i Rönneshytta

0583-400 32

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

Yttre och inre harmoni i Lugnet
I Lugnets kursgård som ligger snett
emot Sjölunda, efter vägen mot
Mariedamm, bedriver Gun-Britt
Haraldsson sin verksamhet GBM Helhetsterapi. Det är fyra år sedan hon
startade verksamheten i Närkesberg
men hon har haft, och har fortfarande, liknande verksamhet i Kumla.
– Jag arbetar fyra dagar i veckan i
Kumla men fredagar och även helgerna
är det Närkesberg som gäller, berättar
Gun-Britt.
GBM Helhetsterapi erbjuder till
exempel zonterapi, ansiktsbehandlingar,
massage och homeopati men även healing och andlig vägledning. Det finns
också möjlighet för grupper om 4–6
personer att tillbringa en spa-dag eller
en spa-helg i Lugnet. Då får man bada
i den stora badtunnan som står ute på
gården och man får även bada bastu.
Dessutom får man ett utrensande fotbad
plus ytterligare någon eller några av de
spa-behandlingar som erbjuds.
Från och med i sommar finns det
också möjlighet att övernatta för den
som vill tillbringa mer än en dag i
Lugnet och njuta av stillheten och den
vackra naturen. Det finns två övernattningsstugor med fyra bäddar i varje
stuga och hälsosam mat och dryck ingår
naturligtvis också.
Gun-Britt berättar vidare att det
även finns möjlighet att ”skräddarsy”
arrangemang utifrån olika gruppers
önskemål och behov och vad gruppen
vill ska ingå.

”Prova på”-dagar

Vid tre tillfällen under försommaren i
år har det arrangerats ”prova på”-dagar
där deltagarna har fått testa kortvarianter av de olika delarna i utbudet.
– Vi kallar det Hälsans dag och vi
gör det för att alla ska ha möjlighet till
en avkopplande dag utan att det ska

kosta alltför mycket, säger Gun-Britt.
De som deltagit i ”prova på”-dagarna
har varit mycket nöjda.
– Ja, det har varit härligt, säger en
av deltagarna. Väldigt lugnt och skönt!

Friskvård

Gun-Britt betonar vikten av att vi måste
ha balans i livet för att vi ska må bra.
Något som inte är helt lätt att åstadkomma. För att lyckas med det måste
vi stanna upp och känna efter vad vi
egentligen vill och behöver. Ibland kan
man behöva hjälp med det och vägledning genom samtal kan vara ett sätt att
lyckas med det menar hon.
– Allt vi arbetar med är ju friskvård
på ett eller annat sätt. Jag brukar säga
att jag arbetar med allt från barnlöshet
till att stärka immunförsvaret. n

Gun-Britt Haraldsson
(t.v.) och hennes medhjälpare Maria Svanberg
kopplar av en stund
tillsammans med en del
av de djur som finns i
Lugnet.

Den stora badtunnan framför
huset i Lugnet är
populär att bada i.
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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
01046-784
66
Jan Sandberg
jan.sandberg@sydved.se
01046-784 66

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

de Midsommarafton i Lerbäck 2013
bade i

www.sydved.se

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

kl. 14.00 Hembygdsgården

01046-784 66

jan.sandberg@sydved.se
FALKENSTRÖMS
EL

www.sydved.se

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

m att SMS:a AKUT till
kl. 16.30 Musikandakt i Lerbäcks kyrka
in pengar på Plusgiro
märk talongen ”Haiti”.

Välkomna!

Lerbäckskretsen, kontaktperson
Irma Sandgren tfn 0582-500 02

.se






27/6–15/8 kl 19.00–21.30
















För oss är resan lika viktig som målet.
Medelhavets pärlor
Istrien 26/9-6/10
Trädgårdsutställning
Hamburg 22-25/8

www.åmmebergsbuss.se

0583-343 90
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Installationer och
reparationer
Ring 070-575 86 63
eller 0583-220 01

Återuppbyggt i Toltorp
Drygt ett år efter den mycket tråkiga händelsen då Ulla och Tomas
Falkenströms samtliga uthus brann
ner till grunden står nu de nya uthusen på plats färdiga att användas.
– Byggnationen har gått bra även om det
naturligtvis har varit jobbigt med allt
runtomkring, berättar Tomas.
De nya uthusen påminner mycket om
de gamla men en del moderniseringar

har gjorts, bland annat har det installerats elportar till garaget samt dusch och
toalett i glasverkstaden.
– Det är skönt att allt är klart nu
och vi kommer att inviga ladugårdsbyggnaden och uthusen med att ha mitt
60-årskalas för familj och vänner på
logen i mitten av juni. Invigningen blir
en nystart, nu lämnar vi det tråkiga
som varit och ser framåt istället, säger
Ulla avslutningsvis. n

Prenumerera
på Bingolotto!

Stöd Närkesbergs idrottsklubb
genom att bli prenumerant.
Kontakta Anne-Marie
Jansson, tel 0583-220 11

SVENNEVADSSPELET 2013 – 25-ÅRSJUBILEUM

HALLA BALOO PÅ HEMMET
Utomhusteater på Sörberg, Svennevads Hembygdsgård
Premiär torsdag 27 juni kl 19.00
Övriga speldagar: lör 29/6 kl 15.00, sön 30/6 kl 18.00
tis 2/7, ons 3/7 och tors 4/7 kl 19.00
Servering i pausen.
Vid regn, medtag regnkläder, ej paraply.
Ljudanläggning finns. Fri parkering.
Biljettbokning från 1/6 på 072-253 20 07
Tis & fre kl. 9–12, mån, ons & tors kl. 16–19

VÄLKOMN
A!
Svennevad
s
Bygdespe
l
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Ull och skinn

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

Karl-Willy
Karlsson
Skog AB
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

M   ör tsjöns
R edovisning
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
KARINTORPSVÄGEN 17, ÅSBRO

Ägg från frigående höns
som äter vegetabiliskt foder.
Självbetjäning
Uppfödning av unghöns
för äggproducenter.

Öppet alla dagar kl 08.00–19.00

Rådgivning och utbildning
Årets äggföretagare 2009

Välkommen!

Närkesberg Hönseri AB • Folketorp 237 • 694 98 Närkesberg • tel 0583-220 06, 070-592 20 07 • j.narkeby@telia.com
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Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati • Blodanalys • KBT-pedagog

Helhetsterapi
Gun-Britt Haraldsson
Lugnet, Närkesberg

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

www.stenblocket.se

ötet på
boka fe sten eller m

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

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

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
• 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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Hundarna trivs med de
stora ytorna.

MENINGEN MED LIVET?

En fråga som engagerar
I april månad flyttade åtta hundar
och Göran Philipson in i den gamla
nedlagda affären i Närkesberg.
Göran kommer från Stockholm och
säger att det var ett radikalt beslut
att bosätta sig ute på landsbygden.
Men han poängterar att han är
nöjd med beslutet och samtidigt
överraskad över hur mycket aktiviteter som anordnas på orten.
– Det är i sanning en levande landsbygd här ute, säger han.
Göran skaffade hunden Tundra av
rasen Alaskan Husky för sju år sedan
och hade inga som helst funderingar på
några fler hundar. Dock visade Tundra
varje år ett beteende som skendräktig
så till slut lät han henne para sig. Det
blev sju valpar och efter en mycket dramatisk födsel och med hjälp av veterinär överlevde alla.
Planen var att sälja valparna, vilket
visade sig svårt, så han behöll alla sju.
Då insåg han att han inte kunde bo
kvar i villan i Stockholm och började
söka efter ett hus på landet. Genom en
10

kompis i Åsbro fick han veta att huset i
Närkesberg skulle hyras ut och att han
kunde få flytta in direkt. Nu håller han
som bäst på att läsa in sig på hur man
sköter hundar som lever i flock.

Hundarna skäller när de blir
rädda

Huset ligger avsides jämfört med
Stockholm, men ändå i ”centrum”, vilket medför ett problem: hundarna lever
i flock och när de blir rädda skäller de
på allt som rör sig.
– Det kan vara en groda bara eller
folk som går fram till anslagstavlan
här utanför, så sätter de igång och går
jag inte ut så kan de fortsätta skälla en
bra stund. Men det blir bara bättre och
bättre ju mer de acklimatiserar sig här,
försäkrar Göran.

Ett livslångt filmintresse

Göran vill egentligen inte prata så
mycket om hundarna utan mer om
sin verksamhet som filmredigerare.
Han har kontakt med ett företag som
överför äldre filmer som video eller

smalfilm till en DVD som han redigerar till en sammanhängande film med
pålagd musik. Snart kommer man inte
heller att kunna visa de gamla inspelningarna, eftersom utvecklingen inom
området går väldigt snabbt.
Göran var också ordförande i en
kulturförening i Stockholm ”Video Nu”,
som jobbade med video som konstnärligt uttrycksmedel. Nu jobbar han i
den andan med sitt livsprojekt; att
sätta ihop en film av allt
filmande han gjort
under 40 år.
”Det är
Det genomfrågor
som glöms
gående temat
bort. Det är bara
i filmen ska
vara frågan
religiösa som funom Meningen
derar över dem
med livet viidag
och så borde
savi Vad vi ger
det inte
livet för mening.
vara.”
– Det är frågor
som glöms bort. Det
är bara religiösa som
funderar över dem idag och så borde
det inte vara, utbrister Göran och det
märks att frågan engagerar honom.

Många strängar på sin lyra

Göran har inte bara sysslat med film.
Han jobbade inom restaurangbranschen
under 15 år, efter att ha utbildats på
Operakällaren.
Sedan har han jobbat i byggbranschen, bland annat som ”fasadklättrare” och var till exempel med om att
renovera Globen, när det visade sig att
det läckte in vatten. Han och tre andra
jobbade med att laga 1440 fogkors.
Göran har också arrangerat boulefestivaler i Kungsträdgården och filmat
flera VM i boule.
– Jag är en entreprenör och hittar alltid
en nisch att jobba i, skrattar Göran.

Nyinflyttade Göran Philipson i sin nyrenoverade lägenhet i Närkesberg.

Runesson (husägaren) håller på att
renovera och snart är klar med, men
också övriga lokaler där hundarna
kan vistas men även jag och Börje
kanske kan få igång någon aktivitet.
Vi har en del planer och vi får se vad
det blir, avslutar Göran. n

Vi
klipper
Vi
ihopenenfilm
film
Vi klipper
klipper ihop

Av
Av dina
dina egna
egnainspelningar!
inspelningar!
Från
jubileum,bröllop,
bröllop, dop
dop -Från
jubileum,
när barnen var små eller andra begivenheter..
när barnen var små eller andra begivenheter..
när barnen
var små eller andra begivenheter

Det
företag
som jag samarbetar med hjälper dig
Det
Det företag
företag som
som jag
jag samarbetar med hjälper dig
att
film
video i olika format till DVD.
att överföra
överföra
film och
ochfilm
att
överföra
och video i olika format till DVD.
Vi
Vi redigerar
redigerar och
och klipper
klipper ihop till en film av dina
inspelningar.
får enklipper
färdig redigerad
helten film av dina egna
egna
inspelningar. Du
Viegna
redigerar
och
ihop
unik
unik film
film att
att visa
visa vid
vid festliga tillfällen..
inspelningar. Du får en färdig redigerad
helt unik
goranph@gmail.com
goranph@gmail.com
www.familjefilm.se/goran
0707-23 64
64 00
00
www.familjefilm.se/goran
0707-23
film
att visa vid festliga tillfällen.

www.familjefilm.se/goran
goranph@gmail.com
0707-23 64 00

Lyckad flytt

– Det här huset passar mig och hundarna perfekt. Dels lägenheten, som Börje

Familjefilm.se
Familjefilm.se
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KULTURFESTIVALEN – ett samarbete som
Festivalen, som gick av stapeln den
sista helgen i april, arrangerades av
Besök Närkesberg, Närkesbergsfilm
och Norra Vätterns bild- och formkonstnärer och innehöll två delar.
Dels hade man bjudit in representanter från pensionärsföreningar
runt om i Örebro med syftet att visa
vad Närkesberg har att erbjuda, för
att de sedan i sin tur ska locka fler
att göra resor till Närkesberg.
– Det var ett gediget program som
erbjöds pensionärerna och de var oerhört nöjda, berättar Lars Jonsson, en
av arrangörerna av Kulturfestivalen.
Dessutom har vi redan fått en förfrågan
från en researrangör i Kumla som vill
anordna hel- och halvdagsresor till Närkesberg. En hit alltså, tillägger han.

Vad fick pensionärerna uppleva?
Det var ett 40-tal deltagare som kom i
två bussar, en från Örebro och en från
12

Hammar. Det första stoppet skedde hos
Gudrun och Bengt-Göran HaglundEriksson i Bengtstorp, där besökarna
fick information om makarnas verksamhet samt serverades kaffe. Därefter gick
färden vidare till Bergsgården, där olika
företagare berättade om sin verksamhet
och Eva-Lena Sjökvist gav en historisk
modevisning.
Vidare bjöds besökarna en tur med
hästskjuts runt Emme och Berg med
John Lindkvist som guide. Arrangemanget avslutades i den gamla smedjan
där Eric Renstrand berättade om den
forna verksamheten.

Konst – film – musik

Festivalens andra del började på fredagskvällen med barnfilm. Sedan fortsatte
arrangemangen att avlösa varandra.
Hela helgen var det visning Non stop av
Närkesbergsfilms porträtt av glaskonstnären Anette Alsiö – det första i en serie
om olika konstnärer. Samtidigt pågick

blev en jättesuccé och gav mersmak
en konstutställning i den stora salen med
verk av Vivi-Anne Lennartsson och Ewa
Stigsson och i de mindre salarna visade
Sonja Thyen och Regina Schoffa Andersson sina alster.
Filmer som visades var de båda
guldbaggevinnarna Äta Sova Dö och
Searching for sugerman. Den sistnämnda
har också fått en Oscar för bästa dokumentär. Filmen, gjord av svensken Malik
Bendjelloul, handlar om Sixto Diaz
Rodriguez, som efter en kort karriär i
USA glömdes bort och felaktigt antogs
ha begått självmord. Hans musik nådde
dock Sydafrika, där han blev en superstjärna utan att veta om det. Trots flera
konserter i Sydafrika efter ”återuppståndelsen” lever han i samma torftiga miljö,
jobbar vidare som byggnadsarbetare och
skänker bort sina pengar. En fantastisk
historia om en fantastisk låtskrivare och
musiker helt i klass med de riktigt stora.
Mellan filmerna kunde man också
äta en Vild Vårbuffé från Kalasons,

vilket lockade ett 80-tal gäster. Kulturfestivalen avslutades sedan på söndagen
med Lerbäcksfilmen och Statsministern
(filmen om Närkesberg).
– Något som var viktigt under festivalen var att få logistiken att fungera,
att få alla aktiviteter att flyta på som
planerat. Vi fick till exempel möblera om
stora salen flera gånger, vilket inte fick
ta mer än 10 minuter. Men det gick som
smort tack vare alla som ställde upp.
Sammantaget kan man verkligen säga
att Kulturfestivalen blev en jättesuccé,
säger Lars. n
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LÄGESRAPPORT: Gymmet i Närkesberg
Det är många som mer eller mindre
regelbundet besöker Sveasalen för
att träna både styrka och kondition. Sedan gymmet startade den 2
januari och till den 13 maj är det 493
stycken registrerade besök.
Vi ställde följande frågor när vi intervjuade några gym-entusiaster:
• Hur ofta tränar du?
• Varför?
• Vad är det bästa med att ha ett
gym i Närkesberg?
• Vad kan bli bättre?
MONICA GUSTAFSSON
– Jag försöker träna här en gång varje
helg när jag är här.
– Tränar för att må bra.
– Att det är nära till gymmet.
– Jag tycker det är tillräckligt som det
är. Kanonbra med kodlåset.
HÅKAN GUSTAFSSON
– Jag tränar här på gymmet en gång
i veckan. Har ofta med mig musik att
lyssna på när jag tränar, idag Bo Kaspers Orkester för dem gillar Monica.
– Tränar för att få mer stadga i köttet.
– Att förena nytta med nöjet att vara
här i Närkesberg.
– Jag tycker det är bra nog att det finns
ett gym här.

Monica och Håkan Gustafsson besöker
gymmet varje helg.

och jag brukar prata gamla minnen.
– Att det är nära, bra att slippa resa och
bra att utnyttja lokalen som finns här.
– Jag tycker det är bra som det är. Bra
med kodlåset så man kan gå hit och
träna när man vill.
MARIE BLÜCKERT
– Jag tränar två gånger i veckan.
– Tränar för att förbättra min hälsa.
– Närheten så klart!
– Jag är ganska nöjd med det som finns,
kanske fler gummiband.
CATARINA CALLEBRO

BJÖRN ERIK ANDERSSON
– Jag tränar här på gymmet två till tre
gånger i veckan.
– Tränar för att jag har behov av att hålla igång kroppen, jag känner mig mycket
starkare när jag tränar. Det är trevligt
att man kan träna med andra här, Hans
14

– Jag tränar en till två gånger i veckan.
– Tränar för jag har diabetes, men också
för att klara ridsporten då det är viktigt
att vara stark i kroppen.
– Att man slipper resor.
– Jag tycker att det finns det som behövs.

BJÖRN
ERIK

MARIE

CATARINA

HANS

CARINA

KAROLINA

HANS BERGKVIST

KAROLINA ERIKSSON

– Jag tränar här två till tre gånger i
veckan.
– Tränar för att hålla igång. Jag har
diabetes, men jag har märkt att det
blivit bättre med den sedan jag började
träna.
– Att det är nära till gymmet, jobbigt om
man skulle behöva åka in till Askersund.
– Jag tycker att det räcker som det är.

– Jag tränar här på gymmet fyra till
fem gånger i veckan.
– Tränar för att det är roligt. Jag spelar
fotboll och för det är det viktigt att få
upp stabiliteten i kroppen. Att man
kan förebygga skador, det är ju bra för
hälsan att träna.
– Att det är nära. Det brukar inte vara
fullt här så man behöver inte köa. Bra
att det händer lite här i Närkesberg.
– Jag vill ha fler vikter, ny skivstång för
den som finns här är klen. Lokalerna
här i Sveasalen kan utnyttjas bättre,
exempelvis använda ett rum för styrketräning och ett för uppvärmning.

– Jag försöker träna här två till tre
gånger i veckan.
– Tränar för att stärka upp rygg, nacke
och axlar. Jag fick bra instruktioner av
Elin Johansson som är sjukgymnast.
– Närheten så klart, att jag kan cykla ner
hit gör det lättare att träningen blir av.
– Jag tycker att det finns det som jag
behöver, bra om gymmet kan vara igång
året om.

Årskort på gymmet kostar endast 400
kronor för NIK-medlemmar. Enstaka
träning kostar 20 kronor för NIKmedlemmar och 40 kronor för de som
ännu inte är medlemmar.
Väl mött på gymmet!

The Jetaways & Eva Eastwood • Husbandet What ELS • Knavrarna
100 knallar • Barnens marknad • Ponnyridning
Lerbäcks teater spelar ur Rasmus på luffen
Boksignering av Jan Mårtenson • Servering

Lördag 6 juli 2013 kl. 9.00–16.00 vid Lerbäcks kyrka

www.lerbacksmarken.se

CARINA NÄRKEBY

15

Goda tips
YOGA
i sommar igen
– Jag fick mer energi och blev mjukare i kroppen när jag började med
yoga, berättar Ing-Mari Pettersson,
yogalärare från Närkesberg, som
i sommar återkommer med öppna
yogapass på fotbollsplanen.
Ing-Mari som har anknytning till
Närkesberg och är fast boende där sen
2005 blev intresserad av yoga för några
år sedan efter en resa i Indien. Hon utbildade sig till yogalärare på ett center
i Stockholm och blev klar 2012. Så gott
som varje dag kör hon ett yogapass.

Varför yoga?

– Vi lever i en snabb tid med högt tempo
och det är svårt att stressa av och varva
ner efter en hektisk dag och då är yoga
en utmärkt motvikt, en hjälp att landa i
sig själv och i nuet. Yogan går ut på att
anpassa övningar till sin egen förmåga
och dagsform. Samma yogapass kan
funka för tränad som otränad, gammal som ung spelar heller ingen roll.
Kombinationen av kroppsställningarna
och andningsövningarna ger hjälp till
balans och medvetenhet, koncentration
och stillhet, samtidigt som man tränar
kroppen och blir smidigare. Yoga betyder också förening; förening av kropp
och själ, förklarar Ing-Mari.
Förra sommaren deltog ett 30-tal
personer och många ville ha en fortsättning, så därför blir det tre tillfällen i
sommar: 13/7, 20/7 och 27/7. n
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Nässelsoppa
Ingredienser:
2 liter nyplockade späda nässlor
1 liter vatten
½ gul lök
salt
1 msk smör
3 msk vetemjöl
2 höns- eller grönsaksbuljongtärningar
1 dl grädde
vitpeppar och muskot efter smak
gräslök
hårdkokta ägg
1. Skölj och rensa nässlorna.
2. Förväll dem i hälften av vattnet i 5
min. Sila av vätskan och spara den.
Hacka eller mixa nässlorna fint.
3. Finhacka löken och fräs den i
smöret och späd med nässelspadet.
Smula ner buljongtärningarna, tillsätt
nässlorna och resten av vattnet och
grädden. Red av med vetemjöl och
låt soppan koka några minuter.
4. Smaka av med vitpeppar och
muskot.
5. Servera soppan med hårdkokta
ägghalvor och klippt gräslök.
När tiden för späda nässlor är förbi
går de att byta ut mot spenat eller
mangold.

Smaklig måltid!

Det goda
livet i hela
Askersund!

HOLMS
ENTREPRENAD
Grävtjänster utförs med minigrävmaskin
(5 ton), där minimal åverkan på trädgård
med mera är önskvärd. Lämplig vid exempelvis husdränering och trädgårdstjänster.

• RIDLÄGER V. 26, 27, 28
• TURRIDNING året runt
• LEKTION i grupp
Regina Fallberg
073-824 69 45
www.stallslate.n.nu
stallslate@hotmail.se
Godkänd F-skatt

070-341 66 73
willis_danne@hotmail.com
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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

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371
694 97 Rönneshytta

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

070-345 19 96 • knutssonsbygg@telia.com

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

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

3 juli

kl. 18.00 Spånbrokällan
Tipspromenad & servering

Kafékvällar vid Hembygdsgården onsdagar
10, 17, 24, 31 juli. Servering kl. 16.00–20.00.
10 juli

kl. 16.00 Invigning av fotoutställning
kl. 21.00 Skymningskväll med Ler-		
bäcks Teater

17 juli

kl. 18.00 Underhållning

24 juli kl. 18.00 Guidning i Lerbäcks kyrka
av kyrkoherde Anders Nilsson
31 juli

kl. 18.00 Dragspelaren Hässleby-		
Torget
Askersund
Anders

0583-141
39
18 aug kl. 12.00–16.00
Hembygdens
dag
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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
Utgiven av Bild & Kultur AB i samarbete
med Föreningen Östra Lerbäcks historia.

Bild&Kultur

tel 0583-131 00 www.bild-kultur.se

Janne’s Golv

Allt inom golv

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

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

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

Välkommen till oss!
Familjen Samuelsson

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

28 OCH 29 JUNI - GRILLKVÄLL
13 JULI - RÄKFROSSA
SÖNDAGSÖPPET
13-17
www.jordnara.nu
0730262036
VÄLKOMMEN!
Mia och Kaj

10 AUGUSTI - TAPAS
31 AUGUSTI – SKALDJURSKVÄLL
Fullständiga rättigheter – alkoholfria alternativ
Bord bokas senast två dagar i förväg på telefon eller
via hemsidan där det också finns detaljinformation

KOPPARBERGS GÅRD

SOMMARARRANGEMANG
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Elinstallationer • Minigrävare

www.widmarksel.se
• Elinstallationer
• Inbrottslarm

• Brandlarm
• Nätverk

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

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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Evenemangskalender Närkesberg Sommaren 2013

Juni

Tisdag 11 juni
NIK ordnar bussresa till
VM-kvalmatchen Sverige-Färöarna
på Friends arena i Stockholm
Söndag 23 juni kl 17.00
Fotbollsmatch på Björklundavallen, FK
SILVA2-Åmmebergs IF2. Arr. NIK
Onsdag 26 juni kl 19.00
Fotbollsmatch på Björklundavallen, FK
SILVA-Kilsmo IK. NIK tänder grillen och
ordnar halvtidsaktivitet.
Torsdag 27 juni kl 19.00–21.30
Säsongspremiär för Kafé Qvarnån
Fredag 28 juni & Lördag 29 juni
Grillkväll på Kopparbergs Gård

Juli

Lördag 6 juli kl 9.00–16.00
Lerbäcksmarken vid Lerbäcks kyrka
Söndag 7 juli
Auktion i Toltorp
Söndag 7 juli kl 19.00
Gudstjänst med kyrkkaffe i Toltorps
missionshus
Onsdag 10 juli kl 18.30
Cykelutflykt till Getabo stånggång. Medtag fikakorg, start vid Sveasalen. Arr. NIK
Lördag 13 juli kl 9.30
Yoga på Berglundavallen, vid regn ses vi
i Bergsgården. Ta med liggunderlag och
mjuka kläder. Arr. NIK

Lördag 13 juli
Räkfrossa på Kopparbergs Gård
Söndag 14 juli kl 15.00
Friluftsgudstjänst i Storsjötorp, servering
Onsdag 17 juli kl 18.00
Trivselkväll med grillning, musikunderhållning och aktiviteter vid Björklundavallen.
Arr. NIK
Lördag 20 juli kl 9.30
Yoga på Berglundavallen, vid regn ses vi
i Bergsgården. Ta med liggunderlag och
mjuka kläder. Arr. NIK
Söndag 21 juli
Auktion i Toltorp
Onsdag 24 juli kl 18.30
Cykelutflykt till Bengtstorp & Knutstorp.
Medtag fikakorg, start vid Sveasalen. Arr.
NIK
Lördag 27 juli kl 9.30
Yoga på Berglundavallen, vid regn ses vi
i Bergsgården. Ta med liggunderlag och
mjuka kläder. Arr. NIK
Lördag 27 juli kl 14.00
Byavandring i Västra Hjärta, medtag
kaffekorg.

Augusti
Torsdag 1 augusti kl 18.30
Cykelutflykt till Kopparbergs Gård, Mia
serverar fika med smörgås. Start vid
Sveasalen. Arr. NIK
Fredag 2 augusti kl 18.30
Byavandring i Västra Hjärta, medtag
kaffekorg

Kafé Qvarnån: Torsdagar från den 27
juni till 15 augusti kl 19.00–21.30

Söndag 4 augusti kl 11.00
Gå, lunka, löp. Start vid Björklundavallen.
Arr. NIK

Butik och Kafé i Kopparbergs Gård:
Söndagar kl 13.00–17.00

Lördag 31 augusti
Skaldjurskväll på Kopparbergs Gård
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FK SILVA vårt 		
kära fotbollslag!
FK SILVA är en sammanslagning av
klubbarna Närkesbergs IK, Mariedamms IK och Skyllbergs IK sedan
förra säsongen. Denna säsong spelar
FK SILVAS A-lag i division 6 södra
och B-laget i division 8 södra.
Fotbollspelarna i FK SILVA är i åldrarna från unga 16 år och upp till mogna
dryga 40 år gamla. Tränaren för laget
är portugisen Joao Sobral. I Portugal
var han själv en aktiv fotbollspelare.
Lagledare är Ann-Sofie Fahlström och
Henrik Engdahl.

Matchresultat division 6 södra
28/4
4/5
8/5
15/5

Kilsmo IK-FK SILVA
FK SILVA–Lekebergs IF
Fjugesta IF–FK SILVA
FK SILVA–Östansjö IF

Matchresultat division 8 södra

5/5 Åmmebergs IF2–FK SILVA2 1–1
12/5 FK SILVA2–Mullhyttans IF2 4–0
19/5 Kilsmo IK2–FK SILVA2
0–3
I spelprogrammet till höger ser du när
matcherna spelas på hemmaplan i
Närkesberg. Vi ses på Björklundavallen
i sommar! n
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0–0
1–4
2–0
2–2

Spelprogram – Div 6 Södra
2013

Datum
2013-06-11
2013-06-19
2013-06-26
2013-08-07
2013-08-14
2013-08-21
2013-08-27
2013-08-31
2013-09-07
2013-09-14
2013-09-21

Tid
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
18:30
18:30
15:00
12:15
15:00
15:00

Match
Garphyttans IF – FK Silva
FK Silva – Kumla BK
FK Silva – Kilsmo IK
Lekebergs IF – FK Silva
FK Silva – Fjugesta IF
Östansjö IF – FK Silva
FK Silva – Åmmebergs IF
Mullhyttans IF – FK Silva
Sannaheds IF – FK Silva
FK Silva – Garphyttans IF
Kumla BK – FK Silva

Arena
Skyllbergsvallen
Björklundavallen
Skyllbergsvallen
Björkvik
Björklundavallen

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

Spelprogram – Div 8 Södra
2013

Datum
2013-06-09
2013-06-16
2013-06-23
2013-08-11
2013-08-18
2013-08-25
2013-09-01
2013-09-08
2013-09-15

Tid
13:00
17:00
17:00
13:00
17:00
17:00
13:00
17:00
17:00

Match
Hidingsta IK 2 – FK Silva 2
FK Silva 2 – Pålsboda GoIF 2
FK Silva 2 – Åmmebergs IF 2
Mullhyttans IF 2 – FK Silva 2
FK Silva 2 – Kilsmo IK 2
SMÅ IF 2 – FK Silva 2
FK Silva 2 – Lekebergs IF 2
FK Silva 2 – Hidingsta IK 2
Pålsboda GoIF 2 – FK Silva 2

Arena
Skyllbergsvallen
Björklundavallen
Björkvik
Skyllbergsvallen
Björklundavallen

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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