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Hej alla NIK-vänner!

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.

Vi har träffat NIK:s ordförande Bo 
Karlsson för att få reda på vad klub-
ben har gjort och har på gång. Björn 
Löfgren, ”lirare” i FK Silva, rapporterar 
från fotbollssäsongen.

Nyinflyttade Erika med sina barn 
hälsar vi välkomna till Närkesberg och 
vi har ett reportage om grannsocknen 
Lerbäck.

Det har varit flera välbesökta 
aktiviteter i Bergsgården, till exempel 
allsångskväll med paketauktion och 
loppis. 

De unga i Närkesberg hade Hallo-
weenfest och den 10 november var de på 
utflykt till Boda Borg i Karlskoga.

Nu ser vi fram mot luciafirande i 
Bergsgården den 13 december kl 19.00 
och grötfest den 28 december klockan 
18.30. Det blir julbön i Toltorps Mis-
sionshus på julafton klockan 23.20 med 
fackeltåg från Bergsgården klockan 

I skrivande stund är vi i november månad. Den mörka hösten är här efter 
en lång och skön sommar och vi ser fram mot december månad med fönster 
upplysta av stjärnor och ljusstakar. Som människa och likaså redaktion 
lever vi i ett pågående nu med en historia och en framtid. I detta nummer av 
NIK-aren vill vi ge er tillbakablickar på vad som hänt i höst och information 
om vad som komma skall. Några klurigheter för er att grunna på bidrar vi 
också med! 

23.00. Och varför inte fira in nya året på 
Nyårsfesten i Bergsgården?

Trettondagsbal blir det inte men 
istället blir det dans i Bergsgården den 
15 mars med Anneth Pettersson och 
Edwings.

Slutligen vill vi tacka för det gångna 
året 2013 och önska er alla:

GOD JUL och GOTT NYTT 2014!

Elisabeth, Inger och Siw

Framsidesbilden: Emmeån i vinterskrud. Hur det 
blir med snö den här vintern får tiden utvisa.

Luciafest
Fredag 13/12 kl. 19.00. Entré 30 kr.
Luciatåg, kaffeservering, lotterier & 
tårtauktion. Tomten kommer till bar-
nen, tag med klapp värd ca 30 kr.

arr. Öppet Hus-kommittén

Alla hälsas välkomna 
till Bergsgården!
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DANIELSSONS 
    BILSERVICE

Gålsjö 
0583-410 87Utför alla slags reparationer 

– även tyngre fordon

VARUHUSET
i Rönneshytta

Vard. 9-19
Lörd. 9-14
Sön. 11-16

0583-400 32    www.varuhuset.se

Med denna kupong får du:

Jaktradio, ammunition, stövlar, jakt-
ställ, vapenskåp m.m. dock ej vapen. 

Gäller t.o.m. 23/12 2013
Avser lagervaror och kan ej kombi-
neras med andra erbjudanden.

4

• SKOGSSKÖTSEL • VIRKESINKÖP
• SPECIALSORTIMENT • AVVERKNINGAR

”Vi sköter din skog när du är på jobbet”

0582-200 01
www.skogsam.se

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

DANIELSSONS 
    BILSERVICE

Gålsjö 
0583-410 87Utför alla slags reparationer 

– även tyngre fordon

VARUHUSET
i Rönneshytta

Vard. 9-19
Lörd. 9-14
Sön. 11-16

0583-400 32    www.varuhuset.se

Nu 200:- rabatt 
på Alpinas kängor Trapper 
med denna kupong. 
(Ord. pris 1995 kr. Erbjudandet gäller t.o.m. 

30/9 2012)

Roligare jakt med varma torra fötter. Alpinas 
sköna membrankängor när du ska gå långt. 

ALLT FÖR JAKTEN!

PÅ ALL JAKT
20% RABATT

PANG-ERBJUDANDE!
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Det var en bok, en hatt och 
en kaffekvarn som NIK-arens 
utsända kom hem med efter att 
ha besökt loppis i Bergsgården 
lördagen den 5 oktober. 

Ett 60-tal besökte loppis som höll 
öppet mellan kl 10.00 och 15.00. Det 
var sju försäljare som hade nap-
pat på möjligheten att sälja saker 
de inte längre behövde. Det största 
köptrycket var i början, enligt 
Susanne Qvick. Hon berättar att 
detta med att ha loppis är en ny idé 
som Byarådet nappade på. Hon tror 
att vi kommer att ha möjlighet att 
besöka flera framöver då det blev en 
lyckad tillställning. 

Varför ska vi ha en massa saker 
stå hemma och ta plats och bara 
vara i vägen, bättre rensa ut och se 
om de kan ge någon ny ägare glädje. 
På loppis kan man ju göra fynd, 
hitta det där som inte längre finns 
att köpa ute i handeln eller hitta 
bättre begagnade saker till ett bra 
pris.  n

Fynd, fynd & 
åter fynd! 

NIK-arens utsända fyndar en hatt hos 
Roger Österberg.
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”Musik ska byggas utav glädje 
av glädje bygger man musik.” 
Det var skönsång som ljöd från 
Bergsgården lördagskvällen den 
28 september. 

Under ledning av vår allsångsledare 
Anneth Pettersson fick alla vara 
med och ta ton. Med sig som kapell-
mästare hade hon Björn Edwing, 
en man som bemästrade diverse in-
strument och hur han kunde sjunga! 
Närkesbergskören som var med och 
vann körslaget i Lerbäck i våras 
uppträdde under kvällen med sin 
vinnarlåt ”Räck mig din hand”.

Allsångerna varvades med gott 
fika och paketauktion som hölls av 
Håkan Falkenström. Kvällen ar-
rangerades av Byarådet och NIK. n

Allsångskväll & 
paketauktion

Björn Edwing och Anneth Pettersson  
agerar allsångsledare.
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Den 15 mars 2014 blir det 
dans i Bergsgården. 
Anneth Pettersson & Edwings
svarar för musiken. 

D
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Boka datum!
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www.sydved.se

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

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

www.sydved.se

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

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

www.sydved.se

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

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

www.sydved.se

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

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

www.sydved.se

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

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

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

FALKENSTRÖMS EL
 

Installationer och 
reparationer

 
Ring 070-575 86 63
 eller 0583-220 01

www.stenblocket.se

Lerbäckskretsen, kontaktperson 
Irma Sandgren tfn 0582-500 02

Ge 50 kr genom att SMS:a AKUT till 
72 900 eller sätt in pengar på Plusgiro 
900 800-4 och märk talongen ”Haiti”.

www.redcross.se

Hjälp de 
drabbade i 
Haiti

GÅ MED I VÄRLDENS 
STÖRSTA MÄNSKLIGA 
SKYDDSNÄT.
Ring 020-210 220 eller besök 
vår hemsida www.redcross.se.

För oss är resan lika viktig som målet.

Skidresa Italien
14–23 februari

2014

0583-343 90

Se vårt övriga 
utbud av resor på

www.åmmebergsbuss.se
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Upplevelsernas bygd
Framgångsrikt projekt avslutat
LEADER-projektet Besök När-
kesberg är nu avslutat. Projektet 
har syftat till att marknadsföra 
Närkesberg som en besöksort, 
inte minst för besökande turist-
grupper. 

Höjdpunkten i marknadsföringen 
var den stora Närkesbergsfestivalen 
i anslutning till Konst- och Hant-
verksutställningen i Toltorp 2012. 
Arrangörerna kunde räkna in 6000 
besökande. Men det har skett en rad 
andra marknadsaktiviteter under de 
två projektåren; bland annat annon-
sering i pensionärstidningar, reklam-
film om bygden och kulturfestivalen 
i våras då representanter för pensio-
närsföreningar bjöds in till ett digert 
program.

Hur har då projektet lyckats? Är 
Närkesberg mer känt efter projektet 
än innan?

– Ja definitivt, säger Lars Jonsson, 
ordförande för projektet. Det har 

märkts framför allt under hösten i 
år. Vi har haft flera besökande grup-
per och många förfrågningar, inte 
minst från dem vi bjöd på kulturfes-
tival i våras.

Intressenterna i projektet hade 
nyligen ett möte för att ta ställning 
till framtiden. Beslutet blev att 
fortsätta ansträngningarna att få 
turistgrupper att komma till bygden 
och att företagarna och föreningar-
na ska fortsätta att samverka för att 
göra bra turistprogram. Under pro-
jekttiden var pensionärsgrupper den 
främsta målgruppen. Intressent-
mötet beslöt nu att vidga målgrup-
perna till fotbollsungdomar på 
träningsläger, hembygdsföreningar 
och arbetsplatsutflykter.

Intressentmötet valde en grupp, 
som ska hålla samman arbetet fort-
sättningsvis. I gruppen ingår Gud-
run Haglund-Eriksson, Eva-Lena 
Sjökvist och John Lindkvist. n
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Karl-Willy 
Karlsson
Skog AB

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

www.ess.se
Energi Spar System HB
Retermia Värmeåtervinning  

0582-505 80, 070-511 39 30, 
ess.retermia@telia.com

Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning

Uppfödning av unghöns 
för äggproducenter.

Rådgivning och utbildning

Årets äggföretagare 2009

Ägg från frigående höns 
som äter vegetabiliskt foder.

Självbetjäning

Öppet alla dagar kl 08.00–19.00

ÄGG
BOD
VID VÄSTANÅ GÅRD

Välkommen!

Närkesberg Hönseri AB • Folketorp 237 • 694 98 Närkesberg • tel 0583-220 06, 070-592 20 07 • j.narkeby@telia.com

KARINTORPSVÄGEN 17, ÅSBRO 

Ull och SkInn
Gudrun haglund-Eriksson
Bengtstorp, 0583-222 52

www.ullochskinn.dinstudio.se

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

Ulf & Helena Gustavsson

0583-410 01 eller 0583-411 45
Ulf 070-397 38 69 • Helena 070-536 79 69

Aukt. Redovisningskonsult

ör tsjöns
edovisning

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

boka festen eller mötet på

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

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

BERGSGÅRDEN

• 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

Nyårsafton 31 december 2013
kl 18.30

Supé med tre rätter, dans till 
Roffes orkester, champagne vid 

12-slaget och fyrverkeri.

Pris 450 kr

Anmälan senast 15 december till: 
Susanne Qvick 0583-222 66, 

070-277 12 66.

yårsfest i 
Bergsgården

hälsar       ärkesbergs Byaråd
Välkomna 

N

N
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I Lerbäck finns en hel del företag, 
föreningar samt organisationer och 
det genomförs också många arrange-
mang av olika slag där. Men det som 
Lerbäck kanske är mest känt för 
är sockenkyrkan som anses ha den 
bäst bevarade kyrkomiljön i Örebro 
län. 

Lerbäcks kyrka uppfördes troligtvis på 
1500-talet. Kyrkan byggdes om 1726, 
men drabbades av en förödande brand 
1782. Den nuvarande kyrkan är huvud-
sakligen uppförd 1783–86 och den rym-
mer 320 personer. 

Utöver gudstjänster, bröllop, dop 
och begravningar genomförs även till 
exempel olika musikarrangemang. Kon-
serten ”Romanspärlor och operagodis” 
som genomfördes den 25 juli i år är ett 
exempel på det.

Sedan 1 augusti i år är Kent Karls-
son ny kyrkoherde i Lerbäck-Snavlunda 
pastorat och han och hans familj bor i 
prästgården i Lerbäck. 

– Jag kommer närmast från Mjölby-
Vädersta pastorat där jag tjänstgjort 
i två år. Före det tjänstgjorde jag som 
präst i Kumla pastorat i nio år, under 

fem av de åren var jag fängelsepräst på 
Kumlaanstalten, berättar han.

Kent är 47 år och är närking från 
början, född och uppväxt i Örebro.

Lerbäcksmarken
På kyrkbacken har hållits marknad 
sedan mitten av 1500-talet, både vår 
och höst. Då var det kreatur och säd som 
salufördes. Under 1900-talet avtog sakta 
besökarna och i slutet av 1930-talet upp-
hörde marknaden.

Men, lördagen den 4 juli 1987 gjorde 
marken nystart efter att ha legat i träda 
i 50 år! Och sedan dess har det varit 
marknad första lördagen i juli varje år. 
Numera säljs det inga kreatur utan nu 
erbjuds det konsthantverk och mathant-
verk, smycken, blommor och mycket 
annat. Underhållning från scenen är det 
också. Marknaden är oerhört välbesökt 
vilket gläder inte minst marknadsgene-
ralen Maria Gunnarsson.

– Ja, det är en härlig och glad röra 
med mycket som händer – och ett fan-
tastiskt engagemang från föreningarna. 
Med det fina utbudet av livsmedel håller 
vi på att bli lite av en saluhall under bar 
himmel. 

Lerbäck – en ort med stor bredd

Kent Karlsson är ny kyrkoherde i Lerbäck- 
Snavlunda pastorat.

Sommaren 2013 talas det om publikrekord på 
Lerbäcksmarken. 
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Aktivt företagande och
föreningsliv
Här finns allt från Lerbäcks gård 
som arbetar med mjölkproduktion och 
uppfödning av nötkreatur till Lerbäcks 
teater som spelar familjeföreställningar 
sommartid och under övriga året deck-
are och fars. I sommar har familjeäven-
tyret ”Rasmus på luffen” spelats och det 
är många som har sett föreställningen, 
nästan 9500 personer. Och i höst spelas 
deckargåtan ”Morden på Falkö”.

Ett annat exempel på företagande är 
Hotell PerOlofGården som arrangerar 
konferenser, möten och fester men som 
även erbjuder boende, mat och aktivite-
ter för privatpersoner.

Lerbäcks Allaktivitetsförening 
bedriver barn- och ungdomsverksamhet 
och Lerbäcks Hembygdsförening arbetar 
med dokumentation, föremålshantering, 
hembygdsfrågor med mera.

Och här finns även Lerbäckshemmet 
som tidigare varit ett äldreboende men 
som nu köpts av företaget Urda Holding 
AB som kommer att driva ett boende för 
asylsökande där.

Som sagt, allt det här och mer därtill 
bjuder Lerbäck på! n

Lerbäcks Teater drar många tusen besökare 
varje år. Här en scen ur Narnia som spelades 
sommaren 2008. Foto: Lerbäcks Teater.

Det är vacker omgivning vid PerOlofGården. 
Foto: Hotel Per-OlofGården.
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Både framgång och 
motgång i NIK

Bo Karlsson har suttit i NIK:s styrelse i cirka 30 år, 
de senaste fyra åren som ordförande.

Det händer en hel del i NIK, både sommar 
och vinter. NIK-arens utsända har träffat Bo 
Karlsson, ordförande i NIK, och ställt några 
frågor till honom om klubbens verksamhet.

Många idrottsklubbar i 
Sverige, stora som små, har 
problem med ekonomin. Hur 

ser det ut för NIK?

Vi har en ganska 
bra och stabil ekonomi. Det är 

idag cirka 250 medlemmar i klubben 
och det ger ju en del intäkter och sedan 
får vi ju in lite pengar på andra aktiviteter 

också, till exempel på trivselkvällarna 
och Lerbäcksmarken.

Vad tycker du om 
resultatet för fotbolls-

laget i år?

Vi hade ju siktat 
på att hamna i toppen i 

division 6 men istället blev vi 
sist så det måste nog ses som ett 
misslyckande. Däremot var det en 

stor framgång när vi vann kommun-
mästerskapet, det var 

riktigt roligt!

Hur har det gått för 
gymmet som öppnades i 

vintras? Har det blivit 
som väntat?

Det har blivit 
betydligt bättre än väntat. Nu 

ska vi köpa in lite nya grejer dit, bland 
annat ett löpband och vi hoppas att det 

ska locka många besökare dit 
även i fortsättningen.

Tidigare år så har det 
vid ett par tillfällen varit pojk- 

och flicklag på träningsläger hos 
er. Har det varit det 

i år också?

Tyvärr har det inte varit 
det i år men vi hoppas att det kan 
bli så igen. Kanske redan nästa år. 
Och lite hjälp med träningen kan 

de få av oss också.

Nu är det ju vinter och 
vad händer i NIK då? Blir det 

några vinteraktiviteter?

Ja, vi har köpt in en 
snöskoter och med den ska vi köra 
upp ett skidspår (2–3 km långt) som 

startar vid fotbollsplanen, går runt Berg 
och tillbaka till fotbollsplanen. Att vi vill 
ha spåret där beror på att vi vill ge dom 

som använder spåret möjlighet att 
duscha i Sveasalen efter 

”träningspasset”. 12



Kommer det att bli 
några skidtävlingar 

där?

Det kommer att bli 
en skidskyttetävling där i början 

av nästa år. Vi har inte bestämt datum än men 
det kommer att bli någon lördag eller söndag 
i februari. Vi hade en liten skidskyttetävling i 

vintras, mest på skoj, och det var många som 
tyckte att det var roligt så nu i vinter blir 

det tävling under lite mer 
ordnade former.

I stort sett allt arbete i 
NIK sker ju ideellt och det är 

många involverade. Är det någon, 
eller några, som du tycker ställer 

upp extra mycket? Alla som ställer upp 
och hjälper till bidrar ju till 

att föreningen kan leva vidare 
och de är allihopa värda ett stort tack. 

Ska jag nämna några som jobbar 
extra mycket så är det Hans Bergkvist 

och Björn-Erik Andersson som 
sköter klippning och kritning av 

fotbollsplanen ett flertal 
gånger under fotbolls-

säsongen. 

Jag skulle också vilja 
nämna Jonas Helgesson som var 
den som kom med idén att öppna 

ett gym, en idé som vi nu med 
facit i hand kan säga 

slog väldigt väl ut. 

Öppet hus är samlingspunkt för barn och 
ungdomar i Närkesberg. Huvudansva-
riga är Malena Karlsson och Ewa-Lena 
Sjökvist, men utöver dem är det föräldrar 
till barnen som ställer upp och ordnar 
för de olika aktiviteterna. Här nedan är 
smakprov på vad de gjort i höst.

En mörk kväll i oktober hade pirater, 
spöken, vampyrer och andra läskiga typer 
fest i Bergsgården. Rädda kunde vi ha 
blivit om det inte varit så att vi visste att 
det var de unga som hade Halloweenfest. 

– Vi hade en kul kväll med hembakad 
pizza, lekar, disco och bra musik, säger 
Cajsa Nykvist Bergkvist, som var utklädd 
till en ruskig typ.

Den 10 november var de iväg på en 
heldagsutflykt till Boda Borg i Karlskoga, 
14 barn och ungdomar och 6 föräldrar. 
På Boda Borg får man olika uppgifter att 

Många aktiviteter för 
de unga i Närkesberg

Monster och vampyrer i Bergsgården. 
Foto: Erika Hägg Andersson

lösa genom att klättra, krypa, hoppa och 
använda sin tankeförmåga. Utmaning-
arna passar barn från 10 år och uppåt, 
också vuxna. Påminner om ”Fångarna på 
fortet”, enligt Erika Hägg Andersson som 
var en av föräldrarna som var med. 

 Julpyssel och övning inför det kom-
mande luciatåget har det också varit. 
Luciafirandet är en fin tradition som de 
unga i Närkesberg står för. n



– Jag kände att jag var klar med 
livet i stan och ville ut till lugnet på 
landet, säger Erika Hägg-Andersson, 
som nyligen har flyttat in i före 
detta lärarbostaden i Närkesberg.

Erika är född och uppvuxen i Stockholm 
och hamnade sedan i Katrineholm på 
grund av kärleken. Där fick hon sina 
tre barn Thora 10 år, Lucas 7 år och 
lillasyster Signe 5 ½ år. Efter skilsmäs-
san flyttade hon till Kumla och det var 
där hon började söka efter en bostad på 
landet. En annons på blocket ledde sen 
vidare till Närkesberg.

– När jag var här och tittade på 
lägenheten kände jag direkt, att här vill 
jag bo. Det var bara ”klockrent”, gott om 
utrymme för mig och barnen och nära 
till naturen. Det känns som att bo i ett 
hus med trädgården precis utanför dör-
ren, säger Erika. 

Även barnen trivs på landet, men 
vill inte lämna Katrineholm med alla 

kompisar och skolan. Inte än i alla fall. 
De bor dock i Närkesberg tre helger i 
månaden och på loven. 

– Det är bra här, säger Lucas, för 
man kan åka inlines, men det var lite 
otäckt när det ”stormade” och strömmen 
försvann. 

– Här kan jag hoppa hopprep hur 
mycket jag vill, förklarar Signe och även 
storasyster Thora trivs här.

– Jag har ju fått nya kompisar här, 
säger hon och pekar på grannbarnen 
som är på besök när NIK-arens utsända 
besöker familjen. De känns nästan som 
medlemmar i familjen, fortsätter hon.

Barnen har börjat på Öppet hus i 
Bergsgården och nu är det träning inför 
Luciatablån som gäller. Det är dock nå-
got som Lucas inte är så intresserad av.

– Det är inte min grej, menar han, 
men systrarna förklarar att det bara 
beror på att ingen annan pojke är med 
och fortsätter i samma andetag att det 
visst finns en kille till.

Tränande, musikgalen undersköterska

Erika med barnen Signe, Lucas och Thora.
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Mångsysslerska
Tidigare har Erika bott i London under 
en period och arbetade då som au pair 
och servitris. Hon har också jobbat på 
dansbandsrestaurangen Ambassadeur 
på Teneriffa med PR-uppgifter och som 
servitris och sångerska. Musik är också 
ett av hennes stora intressen.

– Jag har alltid musik på och går 
ofta omkring och sjunger hemma. Jag 
hoppas kunna börja i kyrkokören i Ler-
bäck så småningom, avslöjar hon.

Ett annat stort intresse är att träna, 
bland annat yoga och boxning. Hon 
tränade även bänkpress, lyfte 70 kg och 
skulle delta i en tävling, men fick avstå 
på grund av sjukdom. Nu tränar hon 
hemma och har startat en tränings-
grupp på facebook; Hemmatränarna, 
som har över 100 medlemmar och som 
peppar varandra så att man verkligen 
kommer igång med träningen, när man 
av olika anledningar har svårt att ta sig 
till ett gym.

Erika har fått jobb som timvika-
rierande undersköterska i Askersund, 
Pålsboda och Kumla och har därmed 
väldigt varierande arbetstider.

– Men jag ska försöka delta i gympan 
i Bergsgården på måndagarna, när jag 
inte jobbar. Sen finns gymmet i Svea-
salen som är öppet dygnet runt, vilket 
passar mig förträffligt eftersom jag har 
så olika arbetstider, säger hon.

Avslutningsvis betonar Erika hur 
bra hon trivs med lugnet och tystna-
den på landet och hur skönt det är att 
komma hem efter arbetet. n

Tränande, musikgalen undersköterska

	  I juletid med bråda dagar 
du måste mätta andras magar
så här får du av tomten snäll
ett recept till dina spjäll. 
Så tag din burk med whiskyhonung 
och du har lagat spjällens konung.

Whiskymarinerade 
revbensspjäll
3 kg tjocka revbensspjäll

Marinad:
1 gul lök
4 salladslökar eller en liten purjolök
3 vitlöksklyftor
1 apelsin (saft och skal)
1 ½ dl soja
0,5 dl socker
2 msk worcestersås
1 msk fransk senap
5 msk honung
2 dl whisky

1. Dela spjällen i bitar, skär mellan benen.
2. Finhacka lök och vitlök. 
3. Blanda alla ingredienser till marinaden.
4. Marinera spjällen i ett dygn.
5. Sätt ugnen på 175 grader. Tag upp och 
torka av spjällen. Spara marinaden.
6. Förstek mitt i ugnen med bensidan 
upp i ca 30 minuter. Vänd och stek ca 
1 timme på den andra sidan. Pensla 
med marinaden då och då. Hit kan du 
förbereda dagen innan om du vill.
7. Pensla spjällen och grilla dem i ugnen 
ca 10 minuter. Pensla dem flera gånger. 
Salta efter smak.

Goda tips

Prenumerera  
på Bingolotto!
Stöd Närkesbergs idrottsklubb

genom att bli prenumerant.
Kontakta Anne-Marie 

Jansson, tel 0583-220 11



Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag! 

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Försäkringsbolag sedan 1860 • www.dina.se

Ylva Azcárate
Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag! 

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Ylva Azcárate Håkan Hellberg

Försäkringsbolag sedan 1860

Håkan Hellberg

www.widmarksel.sewww.widmarksel.se
Elinstallationer • Minigrävare

• Elinstallationer
• Inbrottslarm 

• Brandlarm
• Nätverk

mixa
F Ö R E TAG S S E RVICE

mixa företagsservice ab • Kenneth Erixon
Dalhem 488 • 694 98 Närkesberg • Tel: 0583-404 56 • 070-330 53 63

 e-post: k.erixon@mixaforetagsservice.se

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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Det goda 
livet i hela 
Askersund!

Prenumerera  
på Bingolotto!

Stöd Närkesbergs idrottsklubb
genom att bli prenumerant.

Kontakta Anne-Marie 
Jansson, tel 0583-220 11
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Homeopati • Zonterapi
Massage • Healing

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371 

694 97 Rönneshytta

Telefon:
 0583-410 60

Johan 070-335 01 69
Magnus 070-689 57 87

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas

Tag kontakt med:
Nils Bergkvist, 070-230 05 34 

Håkan Falkenström, 070-323 30 15

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

En fortsättning 
på den slut-
sålda 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

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

070-345 19 96 • knutssonsbygg@telia.com

Helhetsterapi
Gun-Britt Haraldsson
Lugnet, Närkesberg

Telefontid: mån–fre kl 8–9
Telefon: 0705-54 74 85

Arbetar i Lugnet efter överrenskommelse, 
annars i Kumla. Halva priset på första 
behandlingen om annonsen tas med. 

www.gbmhelhetsterapi.se
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krukväxter, snittblommor
och utplanteringsväxter i 

stor sortering.

Välkommen till oss! 
Familjen Samuelsson

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

Tänk på miljön – handla lokalodlat!

Ekologiska grönsaker 
och potatis

0582-503 82 • www.ekogardar.se

www.jordnara.nu 
0730262036

Mia och Kaj

KO
PPA

RBERGS GÅ
RD

MAT UTAN KONSTIGHETER
Vi ordnar födelsedagsfesten, tjejpartyt, julbordet, 
föreningsmötet eller vad du önskar. Vi levererar 
också catering – varm/kall – dit du vill. Vi säljer 

våra marmelader, olivolja och annat gott direkt till 
dig eller via någon av våra återförsäljare

Janne’s Golv
Allt inom golv

Mobil: 070-222 55 23

Våtrum | Trägolv | Golvslip | Kakel & klinker
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När man så här på senhösten ser 
tillbaka på säsongen 2013 för FK 
Silva, är det flera minnen som dyker 
upp på näthinnan. Både situationer 
från matcher, träningar och ögon-
blick från omklädningsrummet, men 
också placeringar i de tävlingar vi 
deltagit i.

Men om vi börjar från början, så körde 
träningarna igång på allvar i januari 
månad, med två utomhusträningar och 
en inomhusträning. Utomhusträning-
arna var på konstgräset i Hallsberg 
medan inomhusträningen var i Närlun-
da i Askersund. Ett bestående intryck 
från dessa träningar är att vi var så 
många spelare. Vi hade ett par trä-
ningar med ca 30 spelare på plats. Men 
också hur många av spelarna som var 
mellan 15–18 år. Hur skulle det gå att 
med en så ung ”kärntrupp”, som aldrig 
spelat seniorfotboll, ta kampen som ofta 
uppstår i division 6. För att intensifiera 
träningen började vi träna i Askersunds 
ridhus, vilket var en ny upplevelse som 
fotbollspelare; att spela på en torvbädd.

Bra spel i EBAB Bygg cup
I mars och april började årets tränings-
matcher och matcherna i EBAB Bygg 
cup. I dessa matcher fungerade spelet 
väldigt bra och i många av dem spela-
des motståndarna ut, trots att vissa av 
dem spelade högre upp i seriesystemet. I 
EBAB Bygg cup vann FK Silva gruppen 
före lag som Nyckelby, Lillkyrka och Hi-
dingsta med en målskillnad på 15-6 och 
utan förlust på tre matcher. Åmmeberg 
slogs i en träningsmatch med 5-0 och 
mot den tippade serievinnaren Östansjö 
blev det 3-3. En känsla i truppen växte 
om att någonting var på gång. Med ett 
vägvinnande spel och en stor entusiasm 
var stämningen verkligen på topp.

Den känslan fick sig en rejäl knäpp 
på näsan på Stora Vallas konstgräs i 

Degerfors, i träningsmatchen mot det 
värmländska laget Alkvettern. Helt 
plötsligt mötte vi ett annat motstånd, 
som spelade väldigt fysiskt. Här märk-
tes att vi inte hade ett lag som var 
förberett på kampen, vilket kanske är 
den stora skillnaden mellan senior- och 
juniorfotboll. Alkvettern vann med 5-2. 

Seriepremiär på konstgräs
Så det var med ett lite stukat självför-
troende som vi kom till seriepremiär på 
Ekängens konstgräsplan i Örebro mot 
Kilsmo. Kilsmo spelade som de brukade, 
med 100% kämparinsatser. Silva förde 
spelet men satte inte dit de chanser som 
skapades. Matchen slutade 0-0, vilket 
var en klar poängförlust för Silva. 

Anledningen till att den här match-
en spelades på konstgräs var den sena 
våren, vilket gjorde att gräsplanerna 
inte blivit spelklara. Den som slagit en 
passning på en konstgräsplan vet vilken 
skillnad det är att spela på konstgräs 
mot riktigt gräs. Skillnaden är väl 
egentligen när man tar emot bollen. 
Det tar lite längre tid att ta emot bollen 
när den kommer. Just detta medför att 
spelet blir snabbare på konstgräs medan 
kampmomentet blir större på naturgräs.

I följande matcher blandades bra 
spel och bra insatser med lite sämre 
spel och mer kamp. Det blev förlust mot 
Lekeberg, Fjugesta och oavgjort mot 
Östansjö.

I 16-delsfinalen mot, ur ett länsper-
spektiv sett, storlaget Karslund hängde 
Silva bra med i första halvlek. Men i den 
andra rann det iväg och det blev tillslut 
en förlust med 7-3.

I division 8 började också serien med 
några förluster innan första 3-poänga-
ren kom.

Det som var symptomatiskt för den 
här säsongen var att vi hade kunnat slå 
vilket lag som helst och även kunnat få 
stryk mot vilket lag som helst, vilket 

Summering av fotbollssäsongen
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vinsten borta mot Garphyttan och för-
lusten hemma mot Kilsmo visar. Det har 
dessutom ofta blivit målrikt. 

Seger i kommunmästerskapet
För 2013 års kommunmästerskap stod 
Åmmebergs IF värd och i turneringen 
deltog tre lag: Silva, Åmmeberg och 
Askersund.

I första matchen slog Silva Åm-
meberg med 5-1. Askersund slog också 
Åmmeberg, så den sista matchen mellan 
Silva och Askersund var en ren final. I 
den matchen slog våra killar från FK 
Silva Askersund med 8-2!!!

I det fortsatta seriespelet i division 6 
blandades och gavs det en hel del, men 
när tabellen till slut skulle summeras 
så placerade sig FK Silva på en nionde-

plats i tiolagsserien och därmed blir det 
nedflyttning till kommande säsong.

I division 8 gick det bättre. Efter den 
lite tyngre starten och när serien sum-
merades stod FK Silva som seriesegrare. 
Vid lagets avslutning utsågs Solomon 
Babyesiza, till årets MVP, dvs mest 
värdefulle spelare, efter en omröstning 
bland spelarna. Säsongen bestod av ca 
130 träningar och ca 35–40 matcher. 
I skrivande stund har en del spelare 
försvunnit till andra klubbar och några 
andra har tillkommit. Just nu har vi 
inte någon tränare, men styrelsen arbe-
tar på några spår och hoppas inom en 
snar framtid kunna presentera vem som 
blir tränare 2014.

Björn Löfgren

Högst upp fr.v: Alijan Noorozi, Joel Forss, Markus Karlsson, Clas Engdahl, Simon Forss, 
Emanuel Bernström, Oskar Bäckgren, Mohammad Wafai och Robin Andersson.
Mitten fr.v: Emanuel Fahlström, Lucas Johansson, Joao Sobral, Solomon Babyesiza, 
Simon Rosén, Marcus Hjärtmyr och Mikael Tröhler-Widmark.
Liggande fr.v: Filip Degerfeldt och Daniel Nockner.
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Tio frågor om jul- och nyårsfirande
i Sverige och runt om i världen
Tio frågor om jul- och nyårsfirande 
i Sverige och runt om i världen

1 X 2
1 Vad heter staden som är känd 
för att få sin julbock nerbränd? Gävle Härnösand Sundsvall

2 Vilket år var premiärsändningen 
av Kalla Anka på julafton? 1960 1956 1958

3 Vem svarar för den svenska 
berättarrösten i Kalle Anka på 
julafton?

Arne 
Weise

Bengt 
Feldreich

Lennart 
Hyland

4 Kalle Anka har en flickvän, vad 
heter hon? Doris Anka Kajsa Anka Betty Boop

5 Från vilket land kom seden 
med inomhusgran (julgran) till 
Sverige? Finland England Tyskland

6 Den Rysk-ortodoxa kyrkan föl-
jer den Julianska kalendern, vilket 
innebär att julafton i Ryssland 
firas den? 13 januari 1 januari 7 januari

7 I världens olika länder, kulturer 
och religioner finns ett antal olika 
kalendrar. Vilken kalender gäller i 
Sverige och västvärlden? Gregorianska Bysantinska Babyloniska

8 Strax före tolvslaget på nyårs-
afton reciteras delar av Alfred 
Tennysons dikt ”Nyårsklockan” 
på Sollidenscen på Skansen. Vil-
ket år startade denna tradition? 1895 1901 1917

9 Det kinesiska nyåret är kine-
sernas allra viktigaste och största 
helg. Vilket datum infaller det 
kinesiska nyåret 2014? 31 januari 14 februari 1 mars

10 Förutom att vara en helgdags-
afton är även Trettondagsafton en 
teaterpjäs. Vem har skrivit pjäsen?

William 
Shakespeare

Jonathan 
Swift

William 
Harrison



Svaren skickas till:
Elisabeth Bergqvist
Gilltorp 450
694 98 Närkesberg

Första pris i respektive tävling består 
av ett presentkort från Varuhuset i 
Rönneshytta.

1. Puréhöjd

2. Färgat vattendrag

3. Grenövergång

4. Grovmalet underben

5. Litet bönehus

6. Dryck + underbyxa

7. Asagudsmotan

8. Skrivpapperens fabrik

9. Brödfirma + glasbruksort

10. Gör lärare med bråkiga elever

11. Ditresa

12. Rävbo

13. Metalldjup

Mer eller mindre 
kända orter i Närke
Här har vi gjort vissa omskrivningar av orter i Närke! 
Kan du klura ut vilka de är?



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. Special konstruktioner 
offereras på begäran.

Kontakta oss för mer information!
Tel 0583-403 00 eller info@skyllbergindustri.se
www.skyllbergindustri.se 
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