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Hej alla NIK-vänner!
Det bara regnar hela tiden!
Och regnar det inte så blåser det!
De orden har vi både sagt själva,
och hört andra säga, många gånger
under den här sommaren.
Visst har det regnat mycket men det har
faktiskt också varit en del varma dagar!
I början av juli hade vi en hel vecka när
solen sken och det var riktigt varmt i
Storsjön vilket lockade många att bada.
Och i augusti har det också varit en hel
del fina dagar.
Och för oss som gillar att plocka svamp
så är det ganska bra om det regnar. Det
kan vi se i år då skogarna svämmar över
av kantareller och andra svampar. Det är
bara att ge sig ut och plocka!
Tyvärr regnade det både på Trivselkvällen och på Toltorpsfesten men trots det
så det blev ändå trevliga tillställningar.
Att det har öppnats ett loppis i Lilla
Folketorp verkar många tycka är roligt
vilket märks då det har varit välbesökt
hela sommaren. Och nu till vintern blir det
fler aktiviteter där!
Bygget i Örstorp är klart och ägaren
fick till och med en pergola på köpet!
Och det är fler och fler som kommer till
FK Silvas träningar, vilket har gett resultat.

Allt det här och mer därtill kan ni läsa
om i det här numret av NIK-aren!
Nu är sommaren snart slut och om
någon månad är hösten här. Då är det
skönt att kura inomhus i värmen med
tända ljus och kanske tänder många av er
till och med en brasa och njuter av värmen
från den!
För visst är det så att oavsett om det är
vinter, vår, sommar eller höst: Varje årstid
har sin charm!
Med tillönskning om en skön höst!

Inger

Siw

Elisabeth

Framsidesbild: Utsikt från Örstorp
över Storsjön
NIK-aren ges ut av
Närkesbergs Idrottsklubb, 694 98 Närkesberg
Ansvarig utgivare: Björn Löfgren 076-764 24 26
bjorn.lofgren@holmenskog.com
Redaktion: Siw Adolfson 072-252 35 51, adolfson@telia.com
Elisabeth Bergqvist 070-437 54 26, sm.elisabeth.bergqvist@gmail.com
Inger Falkenström 0583-221 58, 076-807 37 16 , inger.falkenstrom@live.se
Grafisk formgivning och produktion: Bild&Kultur AB
NIK-aren kommer ut fyra gånger per år: april, juni, september och december.
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ALLT FÖR JAKTEN!
Albe-V2 Light
155 MHz

1.395:-

Roligare jakt med varma torra fötter. Alpinas
:-)långt.
sköna membrankängor när du (1.895
ska gå

Lättanvänd!

LADDA FÖR JAKT!

Nu 200:- rabatt

Gäller t.o.m. 27/9 2015
eller
så länge
lagret Trapper
på Alpinas
kängor
räcker.
med denna kupong.

VARUHUSET
VARUHUSET

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

ii Rönneshytta
Rönneshytta

Avser
lagervaror
kan ej kombi(Ord. pris
1995 kr.och
Erbjudandet
gäller t.o.m.
neras
med andra erbjudanden.
30/9 2012)

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

”Vi sköter din skog när du är på jobbet”
• VIRKESINKÖP
DANIELSSONS
• AVVERKNINGAR
0582-200BILSERVICE
01

• SKOGSSKÖTSEL
• SPECIALSORTIMENT

www.skogsam.se

Stig Åberg 070-250 60 00 • Pär Thunqvist 070-669 69
62
Gålsjö
Utför alla slags reparationer
0583-410 87

– även tyngre fordon

SKOGSBRUKSPLANER

DANIELSSONS
BILSERVICE

STENHUGGERIET I ÅSBRO
Gravstenar • Renoveringar
Textkompletteringar

Tel 0582-510 10

Utförs på mindre och medelstora
skogsfastigheter.
Uppgifter om virkesvolym,
målklassning, tillväxt och
åtgärdsförslag m.m.

Prisexempel:

5 ha: 2000 :- + moms
15 ha: 3500 :- + moms
Lennart Berglind Tel: 0725- 63 83 73

Utför alla slags reparationer
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Gålsjö

0583-410 87

Trivselkväll trots regn

En nyhet för i år var ponnyridning.

Tyvärr kan vi människor inte styra
över vädret (och det kanske trots
allt är tur). Bara 10 minuter in på
NIK:s Trivselkväll den 15 juli började regnet, som sen fortsatte till
och från under resten av kvällen,
men med tanke på vädret kom det
ändå rätt mycket folk.
Nytt för i år var ponnyridning. Regina
Fallberg från Stall Släte stod för den
aktiviteten, vilket var särskilt uppskattat av den yngre delen av publiken. Ett
nygammalt inslag hade Victoria Nilsson ordnat, nämligen en uppvisning i
agility. Det är en tävling som har blivit
allt populärare och går ut på att hund
och förare på kortast möjliga tid utan
misstag eller vägran tar sig igenom en
hinderbana, som kan bestå av gung-

En hamburgare smakade särskilt bra med
tanke på det trista vädret, men grillen
behövde skyddas mot regnet.

bräda, säck, tunnel, däck, balansbom
eller liknande.
Rose-Marie Gustafsson från Örebro
besökte trivselkvällen tillsammans med
sambo, bror och svägerska.
– Vi tyckte alla fyra att hunduppvisningen var jättebra, berättade hon. Allra
mest förtjust var nog min svägerska som
är väldigt intresserad av hundar.

Lotterier och tävlingar

Besökarna kunde också prova på en
tävling, som gick ut på att skjuta en fotboll i mål, eller mer avancerat genom en
upphängd ring och sedan in i mål. Och
traditionsenligt fanns förstås chansen
att vinna ett kaffepaket genom att köpa
en lott och om turen inte infann sig där,
kunde man göra ett försök på chokladhjulet.

Gick bollen in i mål Ken Lampa?

5

Inköpare
Christer Olson
01046-784 68
Jan Sandberg
01046-784 66

Sydved
– din
aktiva
skogspartner
Sydved
– din
aktiva
skogspartner

Håkan Falkenström
070-323 30 15

Munksjö
Aspa
Munksjö
Aspa
BrukBruk
––din
lokala
massaindustri
din lokala massaindustri

Hjälp de
drabbade i
GÅ MED I VÄRLDENS
STÖRSTA MÄNSKLIGA
Haiti

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

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

01046-784 66

jan.sandberg@sydved.se
FALKENSTRÖMS
EL

www.sydved.se

SKYDDSNÄT.
Ge 50
kr 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

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

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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Ägg och potatis till bra priser

Traktorrally

Fyra av de 62 traktorerna på väg till Storsjön
för soppa och fika.

För andra året i rad anordnade Lerbäcks hembygdsförening ett traktorrally, som i år via småvägar gick till
Storsjön i Närkesberg, där familjen
Lindkvist serverade soppa. Totalt 62
traktorer körde den 42 kilometer långa
sträckan, en del försedda med skrindor
för passagerare så att totalt cirka 200
personer deltog.

– Traktorrallyn är populära och finns
på många platser. Det är roligt att
få visa upp sig, förklarade Lars-Erik
Tylebrink, en av initiativtagarna. Nästa
år planerar vi att köra till Mariedamm
och Isåsen.

Gröna Veckan i Lugnet
För fjärde gången har Gröna Veckan anordnats i Lugnet av GBM Helhetsterapi.
Det var ett 25-tal deltagare som under
första veckan i juli bland annat fick lära
sig varför naturvistelser hjälper mot
stress och hur kropp och sinne påverkas av fågelsång, vindsus och grönska.
Deltagarna ägnade även en av dagarna
åt tystnad och konsten att vara ensam.
Yoga och Qi-Gong fanns också med på
programmet och alla måltider som serverades var vegetariska och ekologiska.
Och nästa års tema är, tro det eller
ej: Äta ogräs!

Foto: Johanna Zimmermann
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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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En fantastisk utsikt över Storsjön från
vardagsrumsfönstret.

Jesper Huss-Balkstedt är mycket
nöjd med det återuppbyggda
huset.

Huset i Örstorp äntligen klart
Som den minnesgoda läsaren kanske kommer ihåg skrev vi i nummer
ett om hur TV3 skulle delta i återuppbyggnaden av ett nedbrunnet
fritidshus i Örstorp i Närkesberg.
Nu är huset klart och programmet
”Husräddarna” kommer att sändas
någon gång i oktober, där man kan
följa arbetet.
– Det går inte att beskriva hur bra det
blev, säger en mycket nöjd Jesper HussBalkstedt när han visar NIK-arens
utsända runt. Och vi kan inte annat än
hålla med. Inredning och även en del
utomhusdetaljer har gänget från TV

stått för och det är verkligen smakfullt
och välplanerat, där man lyckats få rum
med mycket på en relativt liten yta.
– De största insatserna har ändå
Thomas och Ingemar Knutsson gjort
med bygget av själva huset, betonar
Jesper. De har varit mycket måna om
att allt skulle bli bra.
Jesper har nu bestämt sig för att
testa att bo i huset över vintern och
har sagt upp sin lägenhet i Örebro.
Sedan får framtiden utvisa hur det blir i
fortsättningen. Det enda han sörjer över
nu är alla minnessaker som försvann i
branden.

Gå – Lunka – Löp
Äntligen en dag med fint väder! Det var
sammanlagt 38 personer som ställde
upp i årets Gå – Lunka – Löp. 14 personer, varav i år fem kvinnor, valde att
ta den längre sträckan på 11 km och 24
personer valde den kortare på 3 km.

Olika stilar och åldrar

Det viktigaste var att ta sig runt så om
man bars på ryggen, leddes i koppel,
drogs i barnvagn eller tog sig runt på
egna ben spelade ingen roll. Det viktiga

var att delta och att komma i mål.
Vinnare på den långa sträckan blev
Peter Törnqvist och på den korta sträckan Niklas Danielsson. Grattis säger vi
till er och alla andra som deltog!
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The Legends i full aktion.

Full fart i Toltorp!
Lördagen den 25 juli var det dags
för årets fest hos Tomas och Ulla
Falkenström i Toltorp. Den här
gången var det The Legends som
uppträdde i form av Elvis Presley,
Jerry Lee Lewis och Johnny Cash
och närmare 300 festsugna hade i
det ihållande regnet tagit sig till
logen.
– Vi undrade vad det skulle bli av kvällen när vi åkte genom skogen på småvägarna mot Närkesberg, avslöjade Jerry
Carlsson från The Legends, men sedan
10

Kö till räkfrossan som Kaj Olsson och
Mia Jameson från Kopparbergs gård
stod för.

Närmare 300 festsugna hade tagit sig till logen i Toltorp.

när klockan närmade sig sju och lokalen
började fyllas förstod vi att det kunde bli
en bra kväll.
Sören Strid underhöll inledningsvis
med sång och en del allsång. Sedan var
det Elvisfantasten Hans-Erik Häggs
tur att framföra låtar av sin idol. Efter
räkfrossan var det så dags för kvällens
höjdpunkt; nämligen The Legends.
Henrik Åberg var först ut på scenen
som Elvis Presley och förutom att framföra hans låtar hade han klätt sig som
Elvis i vit glitterkostym. Sedan var det
Jerry Carlsson som behandlade pianot
som Jerry Lee Lewis och pratade mellan
låtarna som vi minns att hans förebild
gjorde. Ted Åström i svart skinnkavaj

Dansgolvet fylldes snabbt

För Anders Hjertkvist
från Örebro med sommarstuga i Mariedamm
är det tradition att åka
till Toltorpskalasen.
Anders har anknytning
till Knutstorp, men flyttade därifrån när han
var 4 år.
För övrigt körde han
mjölk från Närkesberg
under några år.

som Johnny Cash var sist ut och svängde med gitarren precis som hans legend.
De tre fick verkligen med sig publiken,
som sjöng med och stampade takten
och speciellt när alla tre intog scenen
samtidigt var det många som hade svårt
att sitta still.
Kvällen avslutades sedan med dans
till musik av Sören Strid och många var
det som tog tillfället i akt och dansade
tryckare, buggade och/eller ”shakade”
loss.
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Gustaf Hjärtmyr
– notorisk målskytt

Joel Edfeldt
– säsongens vackraste mål

NIK tände grillen på årets match på Björklundavallen den 22 augusti. FK Silva mötte
Bobby BK och matchen slutade oavgjort med
4 – 4.

FK Silva spelar målglad fotboll
Så här i skrivande stund (mitten på
augusti) kan det konstateras, att FK
Silva har fått ett uppsving den här
säsongen jämfört med tidigare. Det
är fler spelare som tränar och det
är inte samma problem att få ihop
lag till match som det kanske har
varit.
Med den högre träningsnärvaron har
även resultaten kommit. Ur ett rent
tävlingsperspektiv har Silva kanske
kryssat några matcher för mycket, men
samtidigt har man i vissa matcher där
man legat under jobbat ifatt och kvitterat i slutet på matchen. Så det kanske
jämnar ut sig.
Årets FK Silva spelar en målglad
fotboll. I dagsläget är det bara ett lag i

Vinnare hittills i NIK:s
medlemslotteri
April
Maj
Juni
Juli
12

nr 96
nr 91
nr 97
nr 21

Elisabeth Bergqvist
Daniel Öst
Lotteribolaget
Kenneth Erixon

serien som gjort fler mål, samtidigt som
det bara är ett lag som släppt in fler mål.

En viktig vinst

I matchen borta mot Nyckelby tog hemmalaget ledningen med först 1-0 för att
sedan utöka till 2-0. Silva replikerade
mer eller mindre omgående för att sedan
kvittera och till slut sätta det avgörande
3-2-målet. Det känns som om denna
vinst var viktig för laget, för av de fem
efterföljande matcherna har det endast
varit en förlust.
I nuläget har vårt lag fortfarande
chansen att nå serieslutspelet för de
fem bästa lagen. Så chansen finns att
laget kan avancera, även om det i så fall
skulle bli tufft.
Text och bild: Björn Löfgren

NIK ordnar fotbollsresa till EM-kvalmatchen mellan Sverige-Österrike.

8 SEPTEMBER

Vid intresse och anmälan kontakta
Björn Löfgren, telefon: 076-7642426

Resultat 2015
2015-05-02
FK Silva – FK Örebro		
2–4
Målskyttar Silva: Niklas Hassel, Mikael Tröhler
2015-05-09
Järnboås – FK Silva		
3–3
Målskyttar Silva: Sebastian Pettersson 2, Mikael Tröhler
2015-05-21
Finnerödja IF – FK Silva
7–2
Målskyttar Silva: Gustaf Hjärtmyr 2 , Självmål Finnerödja
2015-05-30
FK Silva – Kopparberg BK
4–2
Målskyttar Silva: Sebastian Pettersson 2, Gustaf Hjärtmyr
2015-06-06
Nyckelby IF – FK Silva
2–3
Målskyttar Silva: Sebastian Pettersson 2, André Angbäck
2015-06-11
FK Silva – Simon SK 		
3–5
Målskyttar Silva: Gustaf Pettersson 2, Filip Gärskog
2015-06-16
Röfors IF – FK Silva 		
2–2
Målskyttar Silva: Samuel Habteghergish, Gustaf Hjärtmyr
2015-06-23
Stene IF – FK Silva 		
3–3
Målskyttar Silva: Saleh Nasrallah 2, Gustaf Hjärtmyr,
2015-08-08
FK Silva – Wedevågs IF
6–4
Målskyttar Silva: Filip Gärskog 2, Niklas Hassel, Samuel Habteghergish,
Linus Karlsson, Gustaf Hjärtmyr
2015-08-15
Vivalla Star IF – FK Silva
4–4
Målskyttar Silva: Filip Gärskog 2, Joel Edfeldt, Gustaf Hjärtmyr

Janne Lucas
Persson

31 oktober
kl. 19.00

Little
Gerhard

Claes-Göran
Hederström

Byarådet arrangerar
Rock’n’Roll i Bergsgården
Servering av dryck och tilltugg
Anmälan sker till Susanne Qvick på 070–277 12 66
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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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Elisabeth Bergqvist vann vuxenklassen.

Några av deltagarna väntar spänt på napp.

Många spön i luften
Det var många spön i luften när
NIK tillsammans med Storsjöns
fiskevårdsförening anordnade en
metartävling den 26 juni hos Ken
och Eva Lampa vid Storsjön.
Närmare ett 30-tal deltog i tävlingen,
där det gällde att få upp så mycket fisk
som möjligt under två timmar – det var
nämligen totalvikten som räknades.
Förutom själva fisket fanns möjlig-

Arvid Lindéns
första napp
blev en gädda.
Tyvärr så liten
att den fick bli
kattmat.

het att förse sig med hamburgare från
grillen.
– Jag har fått flera napp, men fisken
hoppar bara av när jag ska dra upp,
förklarade Elisabeth Bergqvist i början
av kvällen. Men när tävlingen var över
visade det sig att hon ändå lyckats dra
upp en hel del. Hon vann nämligen vuxenklassen.
Segrare i barn- och ungdomsklassen
blev Indra Karlsson.

Segrare i barnoch ungdomsklassen blev
Indra Karlsson
7 år.
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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

Janne’s Golv
Allt inom golv

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

Besök Turistbyråns evenemangskalender. Den uppdateras dagligen med nya och spännande
evenemang. Välkommen!
www.visitaskersund.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
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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

Ekologiska grönsaker
och potatis
0582-503 82 • www.ekogardar.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
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Loppis i Folketorp
I sommar har det varit loppis i Lilla
Folketorp varje lördag och söndag.
Det är Stefan Johansson, som har
anor från Närkesberg, som tillsammans med sin sambo Lars-Göran
Juhlin har anordnat det.

björnbärsmarmelad, som Stefan tillreder efter ett recept som han fått från
sin mormor, och Lilla Folketorps senap
som görs efter hans eget recept. Alla
besökare blir också bjudna på kaffe och
hembakade bullar.

Det är det gamla hönshuset som har
ställts i ordning för loppis och det har
blivit en liten och mysig lokal. Men de
besökare som är långa får vara försiktiga så att de inte slår i huvudet då det
är väldigt lågt i tak!
– Vi har haft många besökare, mycket fler än vi vågade hoppas på, berättar
Lars-Göran.
Besökarna på loppis har haft möjlighet att handla alltifrån glas, porslin
och grytlappar till Lilla Folketorps

Fyra generationer
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Stefans farfars far Karl Felix hade en
gård i Folketorp som hans son Bertil
ärvde när fadern gick bort. Bertil drev
gården vidare i många år och efter hans
död var det sonen Arne som blev ägare
till gården. Arne och hans fru Kerstin
bosatte sig dock i Askersund och gården
i Folketorp hyrdes ut men istället köpte
de Lilla Folketorp som fritidshus och det
är där som deras son Stefan och LarsGöran numera huserar.

Stefan och Lars-Göran
kopplar av i solskenet.

På baksidan av huset finns ett vackert
uterum med utsikt över poolen.

– Här i Närkesberg kallar nog de flesta
mig för Kalle Felixa-Bertils-Arnes-son,
berättar Stefan och skrattar.
Stefan och Lars-Göran bor i Örebro
där båda är verksamma i Stefans affär
Nya Blomsterboden men de tillbringar
så mycket tid som möjligt i Närkesberg.
– Ja, vi trivs väldigt bra här, säger
båda två.
De har byggt om och byggt ut huset
och idag finns det, förutom delar av det
gamla huset, ett stort kök/allrum och ett
stort, inbyggt uterum. Det finns även
pool och en solaltan på baksidan. Och
naturligtvis finns det även ett växthus!

Julmarknad

I slutet av november i år kommer Stefan
och Lars-Göran att anordna en julmark-

Stefan skördar vindruvor
i växthuset.

nad i Lilla Folketorp. Logen som ligger
i samma hus som det gamla hönshuset
ska iordningställas och där ska besökarna bjudas på glögg, kaffe, lussebullar och pepparkakor. Det kommer att
finnas möjlighet att inhandla julkärvar,
hyacinter, julkransar, julhanddukar,
röd-vita grytlappar och mycket, mycket
mer.
Och naturligtvis kommer man även
då att kunna köpa Lilla Folketorps
björnbärsmarmelad och Lilla Folketorps
senap!
– Vi tycker att det ska bli roligt att
anordna någonting här även på vintern
och vi hoppas verkligen att det kommer många besökare då, säger de båda
avslutningsvis.
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Byavandringar i regn
Årets byavandringar gick i Bengtstorp och Knutstorp, två idylliska
byar fulla av liv.
Vädrets makter var inte med byavandrarna denna sommar. Efter att logar
snabbstädats i båda byarna kunde dock
större delen av lördagsvandringen hållas under tak.
Vandringen började i Knutstorp med
att John och Anders Lindkvist berättade
om byn och dess gårdar. Deltagarna fick
också en livfull beskrivning av ett knivslagsmål för över 100 år sedan.
Fikat och en stor del av vandringen
fortsatte sedan i ett fårhus i Bengtstorp;
en livaktig by där befolkningen ökar och
medelåldern är låg. Medan kommunen
släcker ner gatubelysning på en del ställen sätter byborna här upp egna gatljus.
Även förr i tiden var byborna försigkomna och tog saken i egna händer.
När de inte var nöjda med den religiösa
inriktningen i andra församlingar i
trakten, bildade de en egen och byggde
ett missionshus. Numera är församlingen nedlagd men huset finns kvar och
används som fritidsbostad och förråd.
Gudrun och Bengt-Göran Eriksson
berättade om sin verksamhet med hundratals får. De har hand om hela kedjan
från lamning till försäljning av ull- och
skinnprodukter. De brukar cirka 30
gårdar i Närkesberg och utan deras

Byavandrare i regn. Bengtstorps Missionshus
i bakgrunden.

verksamhet skulle en hel del åkrar vara
igenväxta.
Årets enda nya skylt slogs ner vid
en kolugn. Några driftiga personer i
Bengtstorp byggde en ugn där de kolade
gengaskol till bilar under andra världskriget.

Fredagsvandringen

Fredagens vandring bjöd också på ett
väder som har varit typiskt för den här

LUCKEBODA KLIPPSTUGA
Klippning & permanent
Dam, herr & barn
Endast tidsbeställning
070-510 98 64 Frisör Birgitta Berg
(Luckebo, 2,5 km från riksväg 50)
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sommaren. Mulet i början följt av en
rejäl regnskur precis när alla hade hunnit långt in i skogen. När de flesta hade
blivit blöta kom dock solen fram och bjöd
på bra väder på slutet.
Platsen långt inne i skogen var
Linnhult där två systrar från en gård i
Knutstorp bosatte sig med sina familjer. Där levde de ett hårt liv. Den ena
systern med man fick torparkontrakt
och odlade upp åtta små åkrar på den
steniga marken. Den andra systern blev
änka när de fyra barnen var små.
Under fikapausen på Bergvalla-/

Björkagårn fick vandrarna höra om
denna gård och de platser som inte besöktes under vandringarna.
Avslutningen skedde vid Källfallet,
ett torp som endast beboddes av två personer men ändå blev ordentligt uppodlat.
Nästa års byavandringar kommer
att gå i Kopparberg och Tösnahult och
arbetet med förberedelserna börjar i
januari.

Lars-Erik Gustafsson slår ner skylten där
hans far var med och drev en kolugn. John
Lindkvist övervakar och Bengt-Göran Eriksson assisterar.

En stor del av vandringen hölls inne i Gudrun
och Bengt-Görans fårhus i Bengtstorp.

Text: Anders Lindkvist
Foto: Ann-Margret Lindkvist

GÅLSJÖ GRUS AB
Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas
Tag kontakt med:
Nils Bergkvist, 070-230 05 34
Håkan Falkenström, 070-323 30 15

Gålsjö 371
694 97 Rönneshytta

Telefon:
0583-410 60
Johan 070-335 01 69
Magnus 070-689 57 87
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SKALDJURSKVÄLL
3 OKTOBER KL 19

BORDSBESTÄLLNING
SENAST 29 SEPTEMBER

www.jordnara.nu
0730262036
VÄLKOMMEN!
Mia och Kaj

KOPPARBERGS GÅRD

ÅRETS

Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati

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

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

Bli medlem i NIK!
För oss är resan lika viktig som målet.
Skidresa Italien
19-28 februari
2016
Se vårt övriga
utbud av resor på
www.åmmebergsbuss.se

www.åmmebergsbuss.se
0583-343 90

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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Tack alla
medlemmar!
NIK fortsätter att vara aktiva under
sommaren. Nytt för detta år är att NIK
vid två auktioner sålt korv med bröd och
kaffe med hembakat. Vi tackar alla medlemmar som på olika sätt ställt upp och
hjälpt till vid sommarens olika arrangemang som Lerbäcksmarken, Trivselkvällen, Toltorpskalaset, auktioner, fotbollsmatcher, Gå-Lunka-Löp med mera.

Magnus Lindström och Markus Helgesson
servar Ida och Emma Callebro Knutsson vid
auktionen i Hjärttorp

Skitbra!!!
Missionshuset i Toltorp har i sommar
ordnat för att besökare till gudstjänst
inte bara ska få andliga behov tillgodosedda utan även sådana där ett dass
kommer till sin rätt.

Husförhör i Närkesberg
Sven Hagberg som är tillförordnad
kyrkoherde i Lerbäck Snavlunda
pastorat har under våren lobbat för att
församlingen ska ordna ett gammaldags
husförhör. Det är något som han varit
med och startat i församlingar där han
tidigare varit anställd. Det första husförhöret (i nutid)i Lerbäck Snavlunda
pastorat kommer således att hållas här i
Närkesberg med familjen Lindkvist som
värdfolk. Alla hälsas härmed välkomna
till Toltorps Missionshus onsdagen den
23 september klockan 18.30.
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Det goda
livet i hela
Askersund!

Från idé till verklighet!
Ritning och hjälp med bygglov, grundarbete, ROT,
renovering, nybyggnation, underhållsbesiktningar.
070-345 19 96 • knutssonsbygg@telia.com
www.knutssonsbygg.se

Ka
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Hel
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Gu

ÄppleFest

nilla

27 September kl. 10-14
M

a r ia

Med pomolog, bärodlare
och svampexpert

Helena

Fler erbjudanden
finns på vår hemsida

Askersund • 0583-100 45 • www.kallestradgard.se

Serveras
15/11 – 20/12
Erbjudandet gäller för sällskap med minst 15 personer.
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