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Mobiltfn. Bosse 070-578 24 65
694 97 Rönneshytta

Hej alla NIK-vänner!
Sommaren 2014 har bjudit på mycket fint väder, men tyvärr också en hel
del åska som orsakat mer eller mindre stora bekymmer för många i trakten
och i hela landet. Men nu kommer hösten med allt som hör den årstiden till;
svampplockning, kräftskivor, lövkrattning, mysiga kvällar med tända ljus
med mera. Dessutom är det valtider och vi ska välja representanter till
riksdag, landsting och kommuner den andra söndagen i september.
I det här numret skriver vi främst om
sommarens aktiviteter, som Konst- och
hantverksutställningen i Toltorp, Rockkonsert i Kopparberg, Trivselkväll på
Björklundavallen, cykeltur till Bengtstorp, byavandring i Öjetorp och Tillfärd
bland annat.
Det är som många besökare som
kommer till Närkesberg brukar säga:
– Vilken livaktig bygd! Så mycket
aktiviteter ni anordnar.
Och det är sant. Det är bara att hoppas att eldsjälarna vill fortsätta och att
nya kommer till.
Dimma över Närkesberg en natt i juli.
Framsidan: Kö till kvällens
aktiviteter i Toltorp.

Ett stort tack till alla NIK-vänner
för er medverkan vid Konst- och hantverksutställningen i Toltorp, Lerbäcksmarken och Trivselkvällen
NIK

Med önskan om en skön höst
Elisabeth, Inger och Siw

Vinnare hittills i NIK:s
medlemslotteri
April nr 54 Håkan Falkenström
Maj nr 82 Lisbeth Knutsson
Juni nr 57 Niclas Fransson
Juli nr 64 Björn-Erik Andersson

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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PANG-ERBJUDANDE!

ALLT FÖR JAKTEN!

Med denna kupong får du:

10% RABATT
PÅ
ALL JAKT
Roligare jakt med varma torra fötter. Alpinas

Jaktradio,
ammunition,
stövlar, jakt-när du ska gå långt.
sköna
membrankängor
ställ, vapenskåp m.m. dock ej vapen.

VARUHUSET
VARUHUSET

Nu 200:- rabatt

Vard.
Vard.9-19
9-19
Lörd.9-14
9-14
Lörd.
Sön.11-16
11-16
Sön.

på Alpinas kängor Trapper
Gäller t.o.m. 30/9 2014
med denna kupong.

0583-40032
32 www.varuhuset.se
www.varuhuset.se
0583-400

30/9 2012)

Rönneshytta
iiRönneshytta

Avser
lagervaror och kan ej kombi(Ord. pris 1995 kr. Erbjudandet gäller t.o.m.
neras med andra erbjudanden.

”Vi sköter din skog när du är på jobbet”

”Vi
sköter din skog
när du är på jobbet”
• SKOGSSKÖTSEL
• VIRKESINKÖP
• SPECIALSORTIMENT ••AVVERKNINGAR
• SKOGSSKÖTSEL
VIRKESINKÖP
• SPECIALSORTIMENT
0582-200• AVVERKNINGAR
01
www.skogsam.se
0582-200 01
Stig Åberg 070-250 60 00 • Pär Thunqvist 070-669 69 62

www.skogsam.se

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

DANIELSSONS
BILSERVICE

DANIELSSONS
Gålsjö
BILSERVICE
Utför alla slags reparationer
– även tyngre fordon

Utför alla slags reparationer
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0583-410 87

Gålsjö

0583-410 87

Båda lagen spelade offensivt
vilket medförde många
målchanser.

Det var premiär för barn- och
ungdomslaget att spela inför publik.

Silvas målvakt Björn Löfgren
gjorde en bra insats

Första hemmamatchen för året
Den 15 juni spelade FK Silva sin
första hemmamatch för året. Laget
mötte Stene IF och det var en jämn
och spännande match som tyvärr
slutade med att Silva förlorade
matchen med ett uddamål.
Slutresultatet blev 3-4 men innan det
var klart var det en match som böljade
fram och tillbaka. Silva inledde starkt
och tog ledningen med 1-0 i mitten av
första halvlek. Stene inledde andra
halvlek med en stark forcering men efter
att lagen följts åt och turats om att göra
mål så var det alltså Stene som slog in
det sista målet och gick segrande ur
matchen.

Halvtidsunderhållning

I halvtid var det uppvisningsmatch! Det
var två lag från den grupp av barn och
ungdomar från Närkesberg och Hjortkvarn som började träna tillsammans i
slutet av april som möttes i den matchen. Och även om det saknades en del
rutin hos spelarna så ersattes den med
vilja och mod! Många i publiken tyckte

nog att den matchen var lika underhållande som huvudmatchen.

Mat och dryck

Ingen behövde gå hungrig från Björklundavallen den här kvällen. Där fanns
både korv, hamburgare, kaffe, godis och
dricka. Och det 100-talet besökare som
var där lät sig väl smaka! Lottförsäljning hanns det också med och trots att
det dök upp lite mörka moln på himlen så höll sig regnet borta under hela
matchen!

Sverige – Ryssland
EM-kval 9/10 på
Friends Arena
Är du intresserad av att åka med
NIK som ordnar bussresa och biljett
för 500 kronor?
Hör i så fall av dig till:
Björn Löfgren 019-157551 eller
Håkan Falkenström 070-3233015
Först till kvarn gäller...
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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!

Hjälp de
drabbade i
GÅ M ED I V ÄRLDENS
STÖRSTA M ÄNSKLIGA
Haiti

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!

www.sydved.se

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

01046-784 66

jan.sandberg@sydved.se
FALKENSTRÖMS
EL

www.sydved.se

SKY
Ge 50
kr DDSNÄT.
genom att SMS:a AKUT till
Ringeller
020-210
ellerpå
besök
72 900
sätt in220
pengar
Plusgiro
hemsida
www.redcross.se.
900 vår
800-4
och märk
talongen ”Haiti”.

www.sydved.se

Lerbäckskretsen, kontaktperson

Irma Sandgren tfn 0582-500 02
www.redcross.se

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

Revygänget samlat
för upptaktsmöte
i Bergsgården (på
bilden saknas Göran
Eriksson och Håkan
Falkenström).

Närkesberg bygger nytt
Att det blir revy i Närkesberg igen
i höst kan revygänget med Gunilla
Pettersson i spetsen lova. Gunilla
som är bördig från Tösnahult men
numera boende i Hallsberg är en
av dem som varit med från början
av 1990-talet då man började spela
revyer i Närkesberg. Premiär för
Årets revy blir det fredagen den 7
november!
Curt Erikssson från Bengtstorp som
varit med i alla revyer kom med idén till
årets revy:
Närkesberg bygger nytt – KKCN (KKCN
står för Kunskaps- och kulturcentrum i
Närkesberg).
– För det är ju så att det inte bara är
i Askersund som det satsas och byggs
nytt och storslaget, säger Curt.
Kan det bli så att KKCN byggs vid
Bergsgården eller blir det vid Kvasjön
och då med sjönära tomter?!

Veteraner och debutanter

Göran Eriksson från Hornrösan som har
varit med och spelat i olika revynummer
sedan flera år tillbaka debuterar nu
som revyförfattare till en del nummer i
revyn. Se honom agera kommer vi också
att få göra.
En annan känd närkesbergare som
deltar i revyn, både på och utanför
scenen, är Håkan Falkenström. Carina
Eklund från Svennevad har varit med
i revygänget några år medan det är
premiär för Pernilla Lindén från Kumla
att stå på scenen.

– Jag har alltid tyckt om att sjunga och
spela teater hemma men nu kommer jag
göra det inför publik, berättar hon glatt.
Att sjunga, spela teater och revyer
gillar Erik Nilsson från Kumla. Han har
inte bara spelat revy i Närkesberg utan
också i Svennevad vilket också Andreas
Ludvigsson från Svennevad gjort.
Andreas sjunger även i körer så sånginslag kommer det att bli.
Karolina Eriksson från Bengtstorp
gjorde revydebut förra året och Regina
Fallberg från Släte gör debut i revyn i
år. Hon gillar att sjunga och har spelat
teater när hon gick i skolan. Regina och
Karolina representerar den nya generationen.

Många bidrar på olika sätt

Susanne Qvick från Tösnahult har varit
med från starten av revyerna i Närkesberg. Hon är nyckelpersonen som tar
hand om biljettbokningar, är sufflör och
även stand in i revynummer vid behov.
En annan viktig person är Ann Sofie
Erixon som bor i Dalhem. Hon fixar och
ser till att revygänget får kaffe samt
håller reda på allt och alla i revygänget.
Och det är illustratören Ulla-Carin
Grafström från Hornrösan som har tagit
fram den spännande revyaffischen som
man inte kan missa!
Revyn kommer att spelas 7, 8, 9, 14,
15 och 16 november. På fredagar och
lördagar klockan 19.00 och på söndagar
klockan 15.00.
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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
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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Mia och Kaj satsar numera på både en kulinarisk
och en musikalisk del.

Sångaren Bo ”Rocking Cobra” E-son:s raspiga
stämma passade perfekt till blues- och rocklåtarna.

Tungt gung i Kopparberg
För andra året i rad anordnar Mia
Jameson och Kaj Olsson rock- och
blueskonserter i Kopparberg under
sommaren. NIK-arens utsända var
på plats den 19 juli för att lyssna på
Rocking Cobra & the Rattlesnakes.
Kaj är själv musiker och har ett förflutet inom progpunken. Det var efter att
hans band Bo Brunte spelat på en fest i
Bergsgården, som han och Mia började
prata om att ordna något hemma i Kopparberg, möjligheten fanns ju. Och så
blev det!

Kvällens band fick verkligen fart
på publiken och det var ett skönt
sound som fyllde logen. Gitarr- och
munspelssolona avlöste varandra
på känt bluesmanér och när bandet
framförde Sweet home Chicago var
det inte många som satt eller stod
stilla.
Sommarens andra konsert
gick av stapeln den 23 augusti. Då
uppträdde Pete and the Poets och
Bo Brunte.

Prenumerera
på Bingolotto!
Stöd Närkesbergs idrottsklubb
Vårt nr är: 16001217
Har du frågor – ring Anne-Marie
Jansson, tel 0583-220 11
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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

Hästens dag
28 september
Varmt välkomna till Närkesberg på en hästig
familjedag kl. 10-15

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
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Under dagen kommer
det erbjudas bland annat
uppvisningar, loppis och ponnyridning.
Stall släte ridshop har premiäröppning
med bra erbjudanden.
Sharpman från Mjölby anordnar
en sadelclinic klockan 15:00.
Insläpp 14:30. Kostnad 60 kr.
Vill du sälja något eller få mer information om
loppisen, maila narkesberg.hsf@hotmail.com
För mer information om dagen, ring 073-824 69 45
Varmt välkomna till en händelserik hästdag!
Vägbeskrivning hittar du på www. stallslate.n.nu

Inger Eklind, Vivianne Sääw och Gun-Britt Ekholm
var som vanligt på plats när det var trivselkväll.

Välbesökt
trivselkväll
Den 16 juli var det dags för NIK:s
årliga trivselkväll. Och det var
ovanligt många, cirka 150 personer,
som hade tagit sig till Björklundavallen för att ta del av det som
erbjöds där.
Strax innan trivselkvällen började kom
det några droppar regn men sedan
visade sig vädret från sin allra bästa
sida resten av kvällen. Som vanligt
kunde man köpa korv och hamburgare
och det fanns förstås också dricka och
godis i kiosken. Chokladhjulet och
lotterierna var populära och det var
flera besökare som fick med sig kaffe
eller choklad hem. Ja, några hade sådan
tur så att fick med sig båda delarna!
Bo Karlsson från Tjälltorp underhöll
med dragspelsmusik och sång.

Chokladhjulet, som sköttes av Håkan Falkenström, var
populärt bland både gamla och unga.

vann vuxenklassen och Jakob Persson
som vann barn- och ungdomsklassen.
Calle vann ett halvårs träningskort på
gymmet och Jakob vann godis.
Den andra tävlingen hade fått
namnet fotbollsbowling och där gällde
det att genom att skjuta/rulla en fotboll
slå ner ett antal ”käglor” i form av vattenflaskor som stod på marken. Helst
skulle man förstås göra en strike och
lyckades man med det så fick man en
chokladkaka!

Populärt att tävla

Det fanns ett par nya tävlingar för året
som många tyckte var roliga att prova
på. Dels var det en straffläggningstävling som gick till så att man från flera
meters håll skulle skjuta bollen genom
hålen på hängande rockringar och cykeldäck. Det var svårt och de flesta bollarna sköts utanför men några hamnade
där de skulle och de som lyckades allra
bäst med det var Calle Eriksson som

Susanne Qvick var en av dem som lyckades slå
ner alla ”käglorna” och vinna en chokladkaka.
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Lill-Babs gick ut i publiken och sjöng vid flera tillfällen.

Hantverk, sång och fest i Toltorp
Sista lördagen i juli var det återigen
dags för Konst- och Hantverksutställningen i Toltorp. Det var den
trettonde i ordningen. Och förutom
att det var många utställare där
som saluförde sina produkter så
fanns även självaste Lill-Babs på
plats och underhöll.
Där fanns mycket att titta på och att
handla, allt från korgar, plånböcker,
marmelad och smycken till vantar, hattar, mössor och dockkläder. Och mycket,
mycket mera!
Solen sken från en klarblå himmel
och det var väldigt varmt den dagen.
– Ja, det är så varmt så man orkar
nästan inte gå runt och titta på allt fint
som finns att köpa här, sa en av besökarna till NIK-arens utsända.
Och förmodligen var det värmen som
12

gjorde att det var något färre besökare
än det brukar vara. Ulla Falkenström
som, tillsammans med sin man Tomas,
arrangerar utställningen tror också att
det berodde på det.
– Jag har pratat med utställarna
som var här och de är övertygade om att
det minskade besökarantalet berodde på
vädret, säger hon. Men om man bortser
från vädret så var utställarna nöjda
ändå vilket framgår av svaren på den
enkät som jag delat ut.

Populär artist

Prick klockan 13 äntrade så Lill-Babs
scenen! Eller rättare sagt så började hon
sitt framträdande då. Vilket hon gjorde
mitt ute i publiken till mångas förtjusning! Men efter en stund så stod hon där
på scenen och vi fick höra många gamla
”godingar”. Hon berättade också en del

Fullt ös med Richard Swanström.

anekdoter från sin hembygd Järvsö
där hon fortfarande är ofta och hon
berättade även en del om sina barn och
barnbarn. Lill-Babs förmåga att bjuda
på sig själv är säkert en stor anledning
till hennes framgång. Och nog var vi
många som skrattade när hon berättade
om när president Kekkonen spillde ut
sitt vinglas i hennes urringning under
en middag.
– Men man måste säga att han var
duktig på att ställa det till rätta för
oj oj oj vad han var noggrann när han
torkade bort det, sa hon.
Avslutningsvis bjöd hon på allsång
och vi var många som trallade med i
bland annat Leva livet, Välkommen till
världen och Är du kär i mej ännu, KlasGöran?

Det var fullt vid alla bord när räkfrossan drog igång.

Det var fart på kommersen trots värmen.

Logdans och räkfrossa

Om det var färre besökare än vanligt på
dagen så var det precis tvärtom på kvällen! Det var nästan 400 gäster vilket var
rekord och det var full fart hela kvällen.
Åsa Karlsson ledde allsången
stående på ett bord och hon fick de allra
flesta att sjunga med i låtarna. Richard
Swanström underhöll med rockmusik,
vilket han även hade gjort under dagen,
och det var näst intill omöjligt att inte
ryckas med av hans musik och stampa
takten. Kvällen avslutades med dans till
”2 delicious” orkester innan gästerna
tog sig hem i den ljumma och behagliga
kvällen.

Många passade på att ta sig en svängom.
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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. 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
019-15 75 51
Per Johansson
019-15 75 55

www.holmenskog.com
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NÄRKESBERG

BYGGER

Det goda
livet i hela
Askersund!

NYTT
KKCN

REVY MED NYA NÄRKESBERGSREVYN

I BERGSGÅRDEN NÄRKESBERG
SPELDAGAR: 7, 8, 9, 14, 15 OCH 16 NOVEMBER
FRED, LÖRD 19.00, SÖND 15.00
BILJETTPRIS 240:- INKL PAUSFIKA
(BARN UNDER 16 ÅR 50:-)
BILJETTER BOKAS HOS

SUSANNE QVICK 070 277 1266

Prenumerera
på Bingolotto!

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

HÄNDER VID HOTELL PEROLOFGÅRDEN
27/9

Irländsk kväll

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

Lerbäck PerOlofGården 326 • 694 96 Åsbro (Askersund)
Tel: +46 (0)583-405 35 • www.perolofgarden.se
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Gudrun och hunden har koll på fåren.

Cykeltur gav inblick i fårskötsel
En av cykelturerna som NIK
anordnade under sommaren gick
till Bengtstorp, där vi besökte paret
Gudrun Haglund-Eriksson och
Bengt-Göran Eriksson. De berättade om sin verksamhet, som numera
består av lammproduktion, förädling av skinn och skogsbruk.
Gudrun kom till Närkesberg som avbytare inom lantbruket 1980 och bosatte
sig i Folketorp året därpå. Det var så
hon träffade Bengt-Göran, som drev ett
jordbruk i Bengtstorp tillsammans med
sin bror. De blev så småningom ett par,
flyttade till Bengtstorp 1988 och har
nu tre vuxna barn som alla bor kvar
på orten och har nyligen också fått ett
barnbarn.

Startade med 25 får

När Gudrun och Bengt-Göran flyttade
ihop medförde hon en hund och 25 får.
Han tyckte att skulle de ha får, borde de
ha fler och därför utökades beståndet
gradvis och under en längre tid hade de
150 får och 32 mjölkkor. Men år 2007
sålde de korna och efter att därefter ha
gjort sig av med de sista kvigorna, gick
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de helhjärtat in för får och har idag
cirka 450 tackor och 16 baggar. Det brukar bli ungefär 800 lamm varje år. Alla
får lammar inte samtidigt, så de första
har hunnit gå till slakt innan nästa
omgång kommer. Som mest brukar de
ha 1100–1200 djur samtidigt.
– Vi sålde korna eftersom det var för
lite med 32 och dessutom behövde ladugården renoveras. Jag var ju också igång
med fåren och hantverket så det var
inget svårt beslut, förklarar Gudrun. När
vi väl bestämt oss gick det väldigt fort.

Tillverkar produkter av ullen

Eftersom Gudrun alltid tyckt om att
sy föll det sig naturligt att satsa på
får som ger bra ull och därför blev det
Gotlandsfår och Finullsfår (finns de som
är mer lämpade för köttproduktion). Av
ullen tillverkar hon bland annat västar,
mössor, tofflor, vantar, kuddar, gosedjur,
fälltäcken och hela fällar.
Förutom försäljning på gården åker
Gudrun runt på marknader allt ifrån
Värmland till Öland och säljer sina produkter. När vi besökte Bengtstorp hade
hon precis varit på Lerbäcksmarken och
skulle till Hjo helgen därpå.
– Det brukar bli en 35 dagar per år. Men

Gudrun och Bengt-Göran med sina
Border Collie hundar.

just nu ligger jag efter med produktionen
på grund av en skada i handen och behöver sätta mig och sy för att fylla på lagret,
avslöjar hon.

1 hund = 10 personer

En viktig del i verksamheten har Border
Collie hundarna som nu blivit fem. De
hjälper till att samla ihop fåren när de
ska flyttas mellan olika beten och när
de ska in och ut ur fårhusen. Under vårt
besök får vi en uppvisning i hur det går
till. Gudrun tar med sig tre av hundarna
in i hagen och på hennes befallning
rusar hundarna i vida cirklar runt fåren
från olika håll och föser dem sedan mot
henne. De hämtar också djur som befinner sig längre bort och när alla är samlade runt Gudrun lägger de sig ner och
bevakar/väntar på vidare kommandon.
Det märks att hundarna gillar uppgiften och de två som fått stanna utanför
visar tydligt hur gärna de vill in och
hjälpa till. Gudrun har tidigare tävlat

För oss är resan lika viktig som målet.
Skidresa Italien
13–22 februari
2015
Se vårt övriga
utbud av resor på
www.åmmebergsbuss.se
0583-343 90

Fåren på väg mot ett nytt bete.

med hundarna och även själv arrangerat
en tävling i Bengtstorp.
– Det sägs att en hund spar tio
personers arbete, men det är viktigt att
de bara föser djuren och inte biter dem,
förklarar Bengt-Göran.

För stort vargbestånd

Gudrun är också aktiv inom LRF, där
hon sitter i LRF regionstyrelse för
Örebro och är rovdjursansvarig i Fåravelsförbundet. Hon är även ordförande
i Örebro Läns fåravelsförening. En fråga
som verkligen engagerar henne är vargfrågan där hon inte skräder orden:
– Det är alldeles för mycket varg och
det är bara en tidsfråga innan någon
besättning här i trakten drabbas. Det
värsta är inte att ta reda på de får som
ligger kvar döda eller skadade, utan att
leta reda på får som gömt sig och ligger
skadade med ett ben avslitet eller magen uppriven så att innehållet hänger
ut. Det är inte bra för näringen heller,
eftersom många slutar på grund av
vargfrågan, fortsätter hon.
På frågan hur Gudrun hinner med
allt svarar hon:
– Jag och Bengt-Göran delar på
det mesta. Det är bara när jag är ute
på marknader och behöver åka bort
på grund av uppdragen som han får ta
hand om allt ensam.
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Träningsläger i
Närkesberg
– Gå upp på ett ben, böj ner och
sedan upp igen. Sladda inte iväg
åt något håll! Så instruerar Ann
Magnusson fotbollstjejerna från IFK
Askersund.
Laget är på träningsläger i Närkesberg och Ann är en av ledarna tillsammans med Mikael Zetterlund och Peter
Lindmark.
Flickorna som är födda 01/02 äter
och sover i Bergsgården och tränar på
Björklundavallen.

– Anläggningen är stor och rymlig och
allt är i toppskick, säger Mikael. Och
priset är bra.
– Det är lagom avstånd och det är
lätt att åka hem om man inte vill sova
över, fyller Ann i.
Träningslägret avslutas med en
match mot Adolfsbergs flicklag.

Friluftsgudstjänst
i Storsjötorp

Fika med samkväm
på Café Qvarnån

Det är en gammal tradition att få fira
friluftsgudstjänst i Storsjötorp, numera
hemma hos familjen Christina och Leif
Lundgren med barn och barnbarn.
Christina är dotter till prosten
Gustaf Helgstrand som för mer än 70 år
sedan införde traditionen att Lerbäcks
församling årligen firar friluftsgudstjänst i Storsjötorp.
Vid friluftsgudstjänsten den 13 juli
fick vi lyssna till predikan av prästen
Hans-Eric Hägg.

Café Qvarnån har under sommaren haft
öppet på torsdagskvällarna. Här har
det erbjudits gott fika med samkväm.
Lokala konstnärer har visat sina alster
och vid några tillfällen har det varit
musikunderhållning.
Torsdagen den 31 juli var det premiär för Hässelby-Anders att spela på
Café Qvarnån. På drag- och durspel
framförde han välkända låtar av bland
annat Evert Taube, Roland Cedermark
och Dan Andersson.
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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

27 SEPTEMBER
från kl 19

BORDSBESTÄLLNING
Julbord?
Ta kontakt
med oss!

INFORMATION
www.jordnara.nu
0730262036
VÄLKOMMEN!
Mia och Kaj

KOPPARBERGS GÅRD

SKALDJURSKVÄLL
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En strid ström av byavandrare på väg mot torpen i Hagen.

Byavandringar till Öjetorp och Tillfärd
Vädrets makter skrämde bort
många från årets byavandringar
som gick i Öjetorp och Tillfärd.
De som kom fick vara med på två
lyckade vandringar. Som vanligt
var det John och Anders Lindkvist
som ledde vandringarna, med stort
stöd från de boende i Öjetorp.
Under lördagens vandring var det både
stekande sol, åskmuller och regnstänk.
Trots det kom drygt 60 personer. Efter
att ha besökt tre torpplatser inne i
skogsområdet Hagen fick besökarna
höra om en trafikolycka med dödlig utgång. Det var 1851 som Johan Olovsson
körde av vägen vid det som sedan dess
kallas Jan-Orsaberget.
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Brännvinsbryggeri i Tillfärd

Vid kaffepausen i Öjetorp fanns det
en utställning som bland annat innehöll brevet från 1660 som visade att
Öjetorpsborna köpte sin by av staten.
Carl-Axel Persson, boende i Öjetorp,
berättade om Jan-Orsas liv och levnadsstandard, utifrån hans bouppteckning.
Nästa anhalt var Kattsöna, en vacker udde i Tillfärdssjön där det i mitten
av 1800-talet fanns ett lagligt brännvinsbränneri. Tillståndet att bränna
finns bevarat men inget som säger att
det är indraget...
Efter ett besök på Tillfärdsbackens
golfbana fortsatte vandringen uppför
den branta backen till torpet Bergfallet,
oftast kallat Skogen. Där fick besökarna

Goda tips
Ove Falkenström kallar på uppmärksamhet
med Öjetorps bytrumma. Carl-Axel Persson är
beredd att berättta om Jan-Orsas liv.

en bild av det strävsamma livet på ett
torp och berättelser om Albertina och
Bertil i Skogen.

Gammal boplats

Under fredagens kvällsvandring var
värmen för första gången ett problem.
Hettan gjorde att bara ett trettiotal
personer kom.
Vandringen började vid bronsåldersgravarna på Kristoffers Röse i Öjetorp
och fortsatte sedan till järnåldersgravarna på Kristoffers Kulle i Tillfärd.
Gravfälten ligger på var sin sida om
Tillfärdsviken och vittnar om att området är en gammal boplats.
Kristoffer som har gett namn åt
gravarna var en dräng i Tillfärd som
på 1700-talet letade skatter i gravhögarna. Han la ner ett stort jobb på
att gräva upp de f lesta av dem, men
sägnen nämner inte att han hittade
något värdefullt.
Till sist berättade John och Anders
om Tillfärds by och predikanten och
nykterhetskämpen Carl Jansson i
Tillfärd.
Text: Anders Lindkvist
Foto: Ann-Margret Lindkvist

Västerbottenspaj
En naggande god västerbottenspaj
som passar alldeles utmärkt till
kräftor.
Pajdeg
125 g smör
3 dl vetemjöl
1 msk vatten
Fyllning
150 g riven Västerbottensost
3 ägg
2 dl vispgrädde
Salt och peppar
Sätt ugnen på 225 grader. Mixa smör
och mjöl i matberedare eller finfördela
för hand till en smulig massa. Tillsätt
vatten och arbeta ihop till en deg.
Tryck ut pajdegen i en pajform (24 cm
i diameter). Nagga formen i botten
och ställ in i ugnen i cirka 10 minuter.
Vispa ägg och grädde, tillsätt osten.
Smaka av med salt och peppar. Häll
ostfyllningen i pajskalet och grädda
cirka 20 minuter tills pajen stelnat. Låt
svalna.
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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

Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati

Helhetsterapi
Gun-Britt Haraldsson
Lugnet, Närkesberg
Telefontid: mån–fre kl 8–9
Telefon: 0705-54 74 85
www.gbmhelhetsterapi.se

STENHUGGERIET I ÅSBRO
Gravstenar • Renoveringar
Textkompletteringar

Tel 0582-510 10

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
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Tvåan Mikael Hertin och Anders
Falkenström vid vätskekontrollen.

Berit Andersson och Ragnhild
Dohn i sekretariatet.

Överst: Kenneth Karlsson.
Under: Zandra Bäckström
och Adam Hallberg.

Kenneth Karlsson segrare igen i
Gå–Lunka–Löp
Kenneth Karlsson från Åsbro segrade för femte året i rad när
Gå–Lunka–Löp gick av stapeln i
Närkesberg den 10 augusti.
Kenneth var en av sju som valde den
långa sträckan på drygt en mil. Som
god tvåa kom Mikael Hertin, som deltog
för första gången och Kent Johansson,
också veteran i sammanhanget, sprang
in som nummer tre.
Den korta sträckan på tre kilometer
vanns liksom föregående år av Adam
Hallberg, som i år sprang ifrån sin flickvän Zandra Bäckström. Hon kom i mål
strax efter och blev därmed tvåa. Trean
Henrik Falkenström tänkte ”bara” gå,
men kunde inte låta bli att springa när
tävlingsinstinkten satte in.
För att NIK ska kunna ordna en sådan här aktivitet (liksom allt annat som
arrangerats under framför allt sommaren) krävs ideella krafter. En som varit
med sedan start är Anders Falkenström,
vars uppgift är att förse långlöparna
med dryck.
– Jag var faktiskt med och sprang
första året, men sedan dess har jag hållit

mig till vatten- och saftutdelningen, säger
Anders.
Två andra som också varit med sedan
start är Berit Andersson och Ragnhild
Dohn som sköter sekretariatet. Berits
hantverksalster ingår också som vinster
i det lotteri som sker på startnumren.
Som vanligt fick alla deltagare ett
diplom tecknat av den nyligen bortgångna Kerstin Karlsson och årets
motiv ”Rosa dimma” var hämtat från
Skönnarbosjön.

Rosa dimma av Kerstin Karlsson.
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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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