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

Hej alla NIK-vänner!
Nu är vintern här och när det blir höst och vinter så blir det en lite lugnare
period för NIK. Men tro för all del inte att det innebär att ingenting händer i
Närkesberg för det!
Under hösten har Närkesbergsrevyn
genomfört ett antal välbesökta och
bejublade föreställningar av Närkesberg
bygger nytt.
Traditionsenlig älgjakt har det förstås varit men det har också för första
gången i Närkesbergs historia varit gemensam jakt på vildsvin. Om både revy
och jakt kan ni läsa inne i tidningen!
Och blir det tillräckligt med snö så
kommer NIK att ordna med skidspår för
alla som gillar vinteraktiviteter. Kanske
blir det till och med någon skidtävling
om snön ligger kvar länge?
Vi presenterar även NIK:s styrelse,
ett antal personer som lägger ner mycket
arbete på framförallt fotbollen men även

Vinnare i NIK:s medlemslotteri
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober

nr 54
nr 82
nr 57
nr 64
nr 00
nr 08
nr 48

Håkan Falkenström
Lisbeth Knutsson
Niclas Fransson
Björn-Erik Andersson
Stig Axelsson
Lars Andersson
Anders Lindkvist

andra aktiviteter. Ett stort tack till
styrelsemedlemmarna som gör det här
helt ideellt!
Det blir ovanligt många lediga dagar
i jul så passa på att koppla av och njut
av dem!
Kanske kan våra ”julklurigheter”
sysselsätta er en stund under ledigheten!
Vi på redaktionen vill tillönska
alla läsare av NIK-aren
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Siw, Inger och Elisabeth

Soppkvällar
Efter nyår kommer Byarådet med
en nyhet. Det kommer att serveras
soppa till självkostnadspris på torsdagar varannan vecka på eftermiddagar och kvällar mellan klockan 16
och 18 med start den 15 januari. Det
blir ett tillfälle för bygdens folk att
träffas och umgås.

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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SNÖSLUNG-BYTARDAGAR!

ALLT FÖR JAKTEN!

Byt din gamla mot en ny och lättkörd!

17 modeller i
lager från 995:-

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

VARUHUSET
VARUHUSET

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

Rönneshytta
iiRönneshytta

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

Nu 200:- rabatt
på Alpinas kängor Trapper
med denna kupong.

Räntefritt 24 månader!

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

”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

Summering av fotbollsåret 2014
Barn- och ungdomsfotbollen

För första säsongen på länge har det
bedrivits barn- och ungdomsfotboll på
Björklundavallen. Det är barn och ungdomar från framförallt Närkesberg och
Hjortkvarn som träffats under Caroline
Erikssons ledning för att spela. Det är
glädjande att se att det går att bedriva
aktiviteter även för de yngre. Under träningarna har det varit runt 12 barn och
ungdomar som spelat. Vissa träningar
har det till och med gått att få med
föräldrarna i matcher, föräldrarna mot
barnen. Hittills har givetvis föräldrarna
fått stryk i varje match!
Förhoppningen till kommande säsong är att vi ska få med fler barn och
ungdomar i aktiviteten.

FK Silva

Resultatmässigt så har FK Silva gjort
bättre säsonger än den gångna. Tyvärr
slutade det med en sista placering i division 7 södra. Men 2014 var den första
säsongen på en ny inslagen väg, där
det viktigaste var att hitta tillbaka till
att det ska vara kul att spela. Under de
sista åren har det hänt väldigt mycket.

Det har varit hög omsättning på både
spelare och ledare. Fokuset med att det
ska vara kul är en av byggstenarna i att
få en större stabilitet för Silva.
2014 har Mikael ”TW” Thöler-Widmark
varit spelande tränare. Till nästa säsong förstärks truppen med att Marcus
Hjärtmyr delar tränarsysslan med TW.
Björn Löfgren
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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 MED I VÄRLDENS
STÖRSTA MÄNSKLIGA
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

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

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

Gårdsbutik i Släte
En ung kvinna som har många järn
i elden är Regina Fallberg i Släte.
När NIK-aren kommer för att besöka henne berättar hon glatt att hon
just idag blivit 2:a i DM i dressyr, en
tävling som arrangerades av ridtravarförbundet och genomfördes
i Pålsboda. Reginas stora intresse
är hästar och på Stall Slätes hemsida står det tydligt att ”Hästar är
livet!”. Att det också finns andra intressen kan vi förstå då vi har sett
henne uppträda med revygänget i
Närkesberg.
I höst har Regina utökat verksamheten
genom att öppna gårdsbutiken Stall
Släte Ridshop i anknytning till sin ridskola. I gårdsbutiken säljer hon
hästsport- och fritidskläder och utrustning för hästsport som till exempel
hjälmar, täcken, hovkratsar och borstar.
Regina tycker det är viktigt att satsa
på kläder med hög kvalitet och bra passform. Att de därutöver är riktigt snygga
kan NIK-arens utsända intyga.
Det är från det norska företaget
Kingsland som hon köper in kläderna
och andra produkter kommer från Globus. Regina berättar att hon själv har
en jacka från Kingsland som hon sedan
flera år använder så gott som varje dag
i jobbet och den är hon så nöjd med, den
verkar vara outslitlig.

Regina Fallberg.

Rutinerad försäljare

Att arbeta med försäljning är inget nytt
för Regina som har erfarenhet från arbete i mack och i byggvarubranchen.
Hennes framtidsdröm är att kunna
öppna en butik inne i Askersund men
början till det blir hemma på gården i
Släte. Öppettider i butiken är vardagar
klockan 10.00 till 15.00 men det kan
vara bra att höra av sig till henne innan
man kommer för säkerhets skull för det
är mycket som Regina har att stå i.
Via Stall Slätes hemsida och facebookgrupp kan man följa och ta del av
det som händer i stallet och i Närkesbergs hästsportförening samt få del av
extra förmånliga erbjudanden.

@ www.stallslate.n.nu
Stall Släte Ridshop
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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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Bredband i
Närkesberg?

Snart blir det
gös i Storsjön

En arbetsgrupp har bildats som ska jobba
för att få fibernät för snabb internetuppkoppling till Närkesberg. Det innebär
inte bara snabb uppkoppling utan också
telefon och tv till en lägre kostnad.
Eftersom fibern är nergrävd slipper
man telefonledning och tv-antenn, som
kan krångla och leda in åska. Kostnaden beräknas bli omkring 20 000 kronor
per hushåll. I dagsläget har 100 hushåll
anmält sitt intresse, vilket gott och
väl räcker för bolagens krav på antalet
deltagare.
Nästa steg blir att kontakta Länsstyrelsen om hur man ska gå vidare
och om hur bidragsreglerna ser ut.
Mer information finns på Närkesbergs
hemsida.

Ken Lampa, som är fisketillsyningsman, har planterat in 5000
gösyngel i Storsjön så nu är det
bara att vänta tills ynglen växer
till sig och blir tillräckligt stora
för att fiskas upp.

NIK:s styrelsearbete
NIK:s styrelse träffas regelbundet
under året och planerar för verksamheten i NIK.
Under året 2014 genomfördes en nysatsning för barn och ungdomsfotboll där
Caroline Eriksson har haft huvudansvaret att bedriva träning för barn
och ungdomar från Närkesberg och
Hjortkvarn. NIK vill också under nästa
år stödja den satsningen.
NIK:s medlemmar erbjuds även i
fortsättningen möjlighet till motionsidrott på gymmet i Sveasalen.
Om det blir en snörik vinter kommer

skidspår att dras med start och målgång
vid Sveasalen.
Förutom fotbollsmatcher, både med
och utan underhållning och grillning,
kommer det under 2015 bland annat
arrangeras fisketävling, trivselkväll,
allsångskväll, luciafest och gå-lunka-löp.
Vill du veta mer om NIK eller har
du förslag på vad NIK skulle kunna erbjuda ytterligare, ta kontakt med någon
av styrelsens medlemmar.
För närvarande är det cirka 240
medlemmar i NIK.
Vill du bli medlem i NIK, kontakta
Bror Nilsson via telefon 0583-220 11.

Styrelsen i Närkesbergs idrottsklubb består av:
Bo Karlsson, ordförande, tel: 0583-221 49, e-post: anita.h.l.karlsson@hotmail.com
Björn Löfgren, vice ordf, tel: 019-15 75 51, e-post: bjorn.lofgren@holmenskog.com
Jonas Helgesson, sekreterare, tel: 073-022 12 10, e-post: helgessj@gmail.com
Elisabeth Bergqvist, vice sekr, tel: 070-437 54 26, e-post: sm.elisabeth.bergqvist@gmail.com
Bror Nilsson, kassör, tel: 0583-221 64, e-post: b.nilsson.folketorp@telia.com
Ann-Marie Jansson, ledamot, tel: 0583-220 11 / 076-811 68 44
Caroline Eriksson, ledamot, tel: 076-848 64 67, e-post: erikzon@live.se
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Komminister Hans-Erik Hägg höll en andakt vid 150-årsfirandet.

En uppsnyggad 150-åring
Det var drygt 70 personer som söndagen den 21 september slöt upp för att
fira att det är 150 år sedan Toltorps Missionshus byggdes. Samlingen inleddes med tal av John Lindqvist och det bjöds på musikunderhållning av
familjen Palm från Lindesberg. Tillsammans stämde alla in i gamla läsarsånger under ledning av kantor Malin Strömbäck. En gåva från Lerbäcks
församling överlämnades av Irma Sandgren och Ingegerd Ignell och kaffe
med bröd avnjöts i glatt sällskap vid de uppdukade kaffeborden.
Husets historia är mycket väl dokumenterad genom åren. Både Länsstyrelsen
och Örebro Läns Museum har ansett att
byggnaden ska bevaras som ”gammal
plats för mänskliga möten”. För tre år
sedan började missionshusföreningen
att renovera byggnaden och renoveringen har gjorts utifrån rekommendationer
från båda instanserna.
Från Länsstyrelsen har man fått
ekonomiskt bidrag med cirka 85 000
kronor. För att få ett sådant bidrag
krävs en motprestation med ideellt ar10

bete och cirka 30 personer har bidragit
med totalt 600 arbetstimmar. Hela
huset är nu rödfärgat med speciell färg
och ruttna bräder är utbytta. De 600
fönsterrutorna är målade både in- och
utvändigt. Den vackra läktaren är framtagen, målad och hela den sakrala miljön har gjorts vackrare genom nymålade
portar. De två bostadsrummen i huset
har kakelugnar och rummet på övervåningen är renoverat. Vid renoveringen
fann man gamla tidningar med annonser och reportage. Dessa har Björn-Erik

Andersson monterat in i en gammal
fönsterbåge.
Nu vill styrelsen i missionshusföreningen att huset ska komma till
användning! Inte bara till gudstjänst
utan till ”mänskliga möten” som till
exempel dop, vigslar, underhållning och
konserter. Kom gärna med förslag!
Huset är räddat åt framtiden, men
det finns mer att göra så ett ekonomiskt
bidrag från bygdens folk skulle sitta
bra! Sätt i så fall in pengar på bankkonto 7642-30-11028 Swedbank. Enligt

stadgarna kan man bli delägare om
man betalar minst 10 kronor, ange i så
fall om du vill bli det. Ägandet gäller för
livstid.
Nästa begivenhet blir på julafton då
Toltorps Missionshusförening inbjuder
till fackelvandring från Bergsgården
klockan 23.00 till Missionshuset för
sång och julbön.
John Lindqvist

Nyårsfest i
Bergsgården
Nyårsafton 31 december 2014
kl 18.30
Supé med tre rätter, dans till
Roffes orkester, champagne vid
12-slaget och fyrverkeri.
Pris 450 kr
Anmälan senast 14 december till:
Susanne Qvick
070-277 12 66.

Välkomna
hälsar Närkesbergs Byaråd

ötet på
boka fe sten eller m

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

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

Bli medlem i NIK! • Bli medlem i NIK!
Familjekort 200 kr • Seniorer 100 kr • Under 18 år 50 kr
Skicka in namn, adress och personnummer till
Närkesbergs IK, 694 98 Närkesberg
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Många skratt
under årets revy
i Närkesberg
Inför fullsatt hus framför Närkesbergsrevyn en bejublad föreställning,
där man kan se revynummer som
häcklar företeelser i dagens moderna
samhälle. Till exempel kunden som
inte längre kan få hjälp på banken,
hemtjänsten som ersätts med en dator och problem med att komma fram
i sjukvårdens telefonkö.
Efter ett års uppehåll är det åter dags
för en revy i Närkesberg med revynummer istället för fars. Staffan
Bjerstedt och Jenny Cronholm är författare till de flesta inslagen, som även
innehåller mycket sång till kända låtar,
vilket ensemblen framför med bravur.
Musikerna Rolf Larssons och Sara
Benckerts insats är i sammanhanget av
stor vikt. Närkesberg bygger nytt eller
KKCN är samlingsnamnet på föreställ-

lingen
are för gam
ket smidig
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s av
m
tt
ir
sä
bl
er
och
Det
sten dras in
när hemtjän
en dator.
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En shoppingresa
till Ullared där
maken
är med för att bä
ra kassarna.

ningen, en anspelning på Askersunds
bygge av ett kunskaps- och kulturcentrum.
En nyhet för i år är de bakgrundsbilder som projiceras på scenväggen och
ackompanjerar innehållet i numren.
Ulla-Carin Grafström sköter den biten
liksom scenografin.
Nytt är också improvisationerna.
Publiken får i pausen skriva ner en
mening som skådespelarna sen på stående fot ska göra något av och det lyckas
de verkligen med, till publikens stora
förtjusning.
Närkesberg har åter satt sitt namn
på kartan tack vare revygänget. Ett
gäng amatörer som mycket proffsigt och
med stor spelglädje underhåller inte
bara närkesbergare utan besökare långt
utanför orten.
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Två hysteriska
bantningsfana
tiker har
svårt att välja
mat.

På revyscenen:

Att skådespe
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dda att bjud
sig själva m
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ärks inte min
st i numret
brandmän,
Sexiga
där de man
liga deltagar
mer eller m
na
indre lättkl
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mjuka sida.
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Andreas Ludvigsson
Ann-Sofie Erixon
Carina Eklund
Carolina Eriksson
Curt Eriksson
Erik Nilsson
Gunilla Pettersson
Göran Eriksson
Håkan Falkenström
Regina Fallberg
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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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Det goda
livet i hela
Askersund!

Prenumerera
på Bingolotto!

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

Vi ordnar din
fest/sammankomst
Varmt välkommen!
INFORMATION
www.jordnara.nu
0730262036
VÄLKOMMEN!
Mia och Kaj

KOPPARBERGS GÅRD

ÖPPET FÖR BESTÄLLNINGAR
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Bertil och Mikael Johansson visar snöslungor, kanske en efterfrågad vara i vinter.

Varuhuset i miniatyr
I Rönneshytta finns Varuhuset där
man kan köpa en motorsåg och en
liter mjölk vid samma tillfälle, en
unik affärsidé.
År 1877 öppnades en affär i Rönneshytta som 1940 togs över av Gösta
Johansson, en driftig person som valde
att satsa på utbyggnad när många
landsortsbutiker lades ner på 1950- och
60-talen. Han gjorde först om butiken
till en snabbköpsbutik, där kunderna
fick gå runt och själva plocka med sig
varor fram till kassan. En fantastisk
nymodighet på den tiden. Men Gösta
nöjde sig inte med det utan byggde till
i flera omgångar, utökade sortimentet
och i pressen beskrevs varuhuset som
”Ödemarkens NK”.

Viktigt att satsa på nyheter

Att alltid vara framåt och satsa på
nyheter var viktigt ansåg Gösta och när
16

frysboxarna kom lyckades han ordna en
järnvägslast med sådana, som han sålde
direkt vid järnvägsstationen. Sonen
Bertil Johansson och sonsonen Mikael
Johansson har fortsatt i samma anda
och idag har butiken utvecklats till ett
varuhus i miniatyr. Trädgårdsmöbler
och diverse trädgårdsredskap utgör numera den största försäljningsandelen.

Elljusstakar, mikrovågsugnar
och evenemang

– Elljusstakar var något som alla ville
ha när försäljningen tog fart efter andra
världskriget, men tillgången var inte så
stor. Därför visade vi en provljusstake i
augusti och lät kunderna teckna sig för
en och betala lite varje månad. Sedan
drog vi lott om vem som skulle få den
första staken, den andra och så vidare
allt eftersom de kom in. På ungefär
samma sätt gick det till när mikrovågsugnarna kom. Andra handlare var

lite irriterade på att vi sålde varor som
ännu inte fanns, berättar Bertil.
Varuhuset har också genom åren
arrangerat olika evenemang som Nils
Johan-aftnar, där de sålde 180 stekpannor på en kväll. Likaså var konservöppnaren Röda Klara en stor framgång.
De ordnade också idoltävlingar för unga
förmågor långt före TV och olika marknader där artister som Bröderna Lindqvist uppträdde, vilket lockade besökare
från när och fjärran.

Tredje generationen

Bertil började i butiken som 15-åring,
direkt efter att han slutat skolan. Sonen
Mikael gick först en el- och teleutbildning i Örebro. Men sen sa pappa:
– Det är väl lika bra att du kommer
hit, berättar Mikael. Och på den vägen
är det.
Idag driver Mikael varuhuset, men
pappa Bertil finns med i bakgrunden.
Han sköter framför allt alla skriverier
till myndigheter som behövs vid om- och
tillbyggnader. De har nyligen bytt kyldiskar, kassasystem, sedelavläsare till
bensinpump och installerat skjutdörrar.

Idag har varuhuset 17 anställda och de
är en stor tillgång. Kunnig personal som
kan de varor de ska sälja och ger god
service är en del vår styrka framhåller
både Bertil och Mikael.
– En anställd var väldigt jaktintresserad och då började vi satsa på det
området, berättar Mikael. En annan var
intresserad av fiske och då började vi
sälja fiskeutrustning.
Gräsklippare har länge varit en
storsäljare och nu är det efterfrågan på
automower (självgående gräsklippare)
som ökar mest. En nyhet som varuhuset
satsade på trots att många menade att
det bara var en fluga.
– En annan nyhet som ökar i omfattning är elcyklar och i år har vi sålt 21
stycken, säger Mikael. Likaså kommer
ekologiskt odlade varor mer och mer.
Och självklart är också kvalitetsvaror
till bra priser viktiga.
Kunderna utgörs inte bara av
lokalbefolkningen, utan Varuhuset är
känt för en betydligt större kundkrets.
Dessutom ingår numera även E-handel i
affärsverksamheten.
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Älgskytten Lars Bernström,
hunden Jazz och älgtjuren.

Artikelförfattaren med sitt
nedlagda byte, en gylta.

Första gemensamma
vildsvinsjakten i Berg
Årets älgjakt för Bergalaget lockade som vanligt många deltagare,
både drevfolk och skyttar. Under
de två dagarnas drevjakt bekräftades dock farhågorna om en svag
älgstam. Det sköts två mycket små
”fjolingar”, varav en var sjuk och
köttet dömdes därför ut som människoföda. Under måndagen och
tisdagen observerades dock flera
kronhjortar och ett antal vildsvin
av både drevfolk och skyttar.
Inför fredagens jakt med jämthunden
Jazz beslutade därför jaktlaget att både
älg och vildsvin skulle skjutas. Jazz är
först och främst intresserad av att jaga
älg, men jagar också vildsvin om det
behövs.
Redan efter 20 minuter fick Jazz
kontakt med en älgtjur, som valde att
gå undan från hunden, men hade oturen
att passera den notoriske älgskytten
Lars Bernström. Efter Lasses välriktade skott hämtade Björn Löfgren
Jazz och fortsatte att söka igenom om18

rådet öster om Kvasjön. En ganska lång
stunds sökande följde innan pulsen steg
hos oss jägare då ett ståndskall ekade
genom skogen. Tyvärr slutade det med
ett stort antiklimax, när det visade sig
att Jazz och Björn jagat in en grävling i
en vägtrumma.

Lyckad jakt

Efter en fikapaus var det sedan dags att
jaga i byns ”skafferi”, Hornskogen, där
det har funnits en del vildsvin under
hösten. Efter en halvtimmes sökande
hittade Jazz en grupp unga vildsvin
och det blev ståndskall inne i en tät
ungskog. Efter en kvarts skällande inne
bland de täta granarna splittrades gruppen med vildsvin och endast en liten
galt blev kvar hos hunden. Cirka en kilometer bort passerade den flyende vildsvinsgruppen undertecknad och jag fick
förmånen att fälla det första vildsvinet
vid gemensam jakt med Bergalaget. Tio
minuter efter mitt skott kunde Björn
skjuta den lille galten som Jazz jobbat
med under dryga halvtimmen.
Anders Edfeldt

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

Prenumerera
på Bingolotto!

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

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
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Julpyssel
Vilket är förnamnet?
Bakom varje påstående gömmer sig ett förnamn!
Kan du komma på vilka namnen är?

1. Kan han slå på ett snöre.
2. Där är hans arm fäst vid kroppen.
3. Säger inte ”Aj” när man trampar på honom.
4. Så mycket pengar har hon när hon är pank.
5. Hon är också en färg.		
6. Honom får man ut det mesta av.
7. Har han längst ner på sina slitna byxor.
8. Tycker han om sina saker att de är.
9. Vann han i tennis.		
10. Blir han rädd när det gör under oväder.		
11. Hittar han fågelägg i.		
12. Vid honom kan man lägga till.
13. Ser han på Skansen.		
14. Den korta mamman kan heta så.
15. Vet hon att fåren är före klippning.
16. Har hon sin lediga dag.
17. Kan hon bil.			
18. Tar han på Gotland till sin mineralsamling.
19. Kan hon säkert inte svåra uppgifter.
20. Tar han sin ur skolan.

Skicka in svaren till:
Elisabeth Bergqvist
Gilltorp 450
694 98 Närkesberg
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Senast den 15 januari. Första
pris i respektive tävling består av
ett presentkort från Varuhuset i
Rönneshytta.

Alla hälsas välkomna
till Bergsgården!

Goda tips

Luciafest

Fredag 12/12 kl. 19.00. Entré 30 kr.
Luciatåg, kaffeservering, lotterier &
tårtauktion. Tomten kommer till barnen, tag med klapp värd ca 30 kr.
arr. NIK

Ordfläta
Samtliga ord i den här ordflätan
har med vinter och jul att göra
men vi har kastat om bokstäverna i
orden. Skriv in orden med rätt stavning så får du ett ord i de skuggade
rutorna på något som vi bara kan se
den här årstiden. Det räcker att du
skickar in det ordet om du vill vara
med i tävlingen.

Julkola i mikrovågsugn
3 dl vispgrädde
3 dl socker
1 dl sirap
1 tsk ättiksprit
2 msk kakao
Häll grädde, socker, sirap och ättikssprit i en stor form med hög kant (ca
2 liter). Sikta ner kakaopulvret och rör
om.
Koka på effektläge 10 i:
5 minuter
Rör om i kolasmeten.
Fortsätt koka på effektläge 5 i:
25-45 minuter
Prova om kolan är färdig genom att
droppa en liten klick i en kopp med
kallt vatten. Klicken ska kunna formas
till en seg liten kula. Häll upp smeten
på ett stort bakplåtspapper. Låt den
stelna (inte för länge!) och skär eller
klipp den i bitar. Slå in bitarna i bakplåtspapper (annars klibbar de ihop
när man lägger upp dem).
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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

Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati

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

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

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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NIK:s resa till Friends Arena:

EM-kvalmatch
mellan Sverige
och Ryssland

Efter den lyckade resan till Friends
Arena och matchen mellan Sverige
och Färöarna bestämdes att NIK
skulle göra ännu en sportresa. Valet
denna gång föll på den i förhand på
pappret viktigaste hemmamatchen
för Sverige i EM-kvalgrupp G, den
mellan Sverige och Ryssland. Matchen spelades torsdagen den 9 oktober. Biljetter bokades direkt när de
släpptes och NIK fick 50 biljetter.
Väl framme vid arenan gick de flesta
medresenärerna till någon av de pubar
som finns kring arenaområdet, innan
det bänkades på platserna som var relativt högt upp på ena kortsidan. Sverige
öppnade matchen bländande, med ett
rappt och lovande anfallsspel.
Men den tidiga utdelningen uteblev,
och istället tog Ryssland ledningen i den
tionde matchminuten genom Aleksandr
Kokorin som behärskat pricksköt längs
marken invid Isakssons vänstra stolpe.
Tre minuter senare fick Sverige en
gratischans till kvittering, då domaren Rizzoli blåste en generös straff när
Jimmy Durmaz föll i en duell. Sebastian
Larsson slog straffen hårt, men inte mer

STENHUGGERIET I ÅSBRO
Gravstenar • Renoveringar
Textkompletteringar

Tel 0582-510 10

Sebastian Larsson missar straffen.

än hyfsat placerat, så Akinfeev i det
ryska målet gick rätt och handflatade
bort bollen. Resten av första halvlek blev
blek för svensk del och Ryssland såg
komfortabla ut i sin ledning.

Sverige kom igen

Efter halvtidsvilan inledde Sverige
starkt igen – och nu kom målet. Durmaz
jobbade fram ett perfekt inlägg från
vänster, och Ola Toivonen tryckte in sitt
åttonde landslagsmål och fastställde
slutresultatet 1-1.
Resan hem gick väldigt smidigt,
efter att bussen väl kommit iväg från
själva arenaområdet. Det kan spontant
kännas att det finns en ganska stor
utvecklingspotential när det gäller logistiken till och från arenan.
Sammanfattningsvis kan det
nämnas att de som var med på resan
var nöjda och vi i NIK har redan börjat
spåna på nästa resa. Har du några
önskemål om sportresa i NIK:s regi,
kontakta gärna NIK:s styrelse.
Text och bild: Björn Löfgren
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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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