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Hej alla NIK-vänner!

U

r led är tiden, skaldade
Shakespeare och det är väl
nästan så att man kan instämma
med tanke på klimatet. Här i
mellansverige har vi knappt haft
någon vinter och i södra Sverige
har det bara varit höst och nu vår.
I Norrland har de fortfarande vinter, men även där är det mildare.
Ja, vare sig man är klimatförnekare eller klimataktivist måste man
konstatera att under senare år lyser de snörika och kalla vintrarna
med sin frånvaro.

Vi i NIK-aren har i alla fall besökt
Johnny Gustafsson för att få lite fakta
om skidsektionens verksamhet när det
gick att åka skidor. Vi berättar också om
några av bygdens julaktiviteter. Vidare
har vi hälsat på hos det nyinflyttade
paret Asperö Nevelius i Rude.
Så här års är det väldigt många
årsmöten och vi rapporterar från NIK:s
och Föreningen Östra Lerbäcks Historias
årsmöten, liksom Byarådets Byastämma.
Framsida: Ditte och Johan med hästarna
Kasper och Shanzsi på gården i Rude.

Både på NIK:s årsmöte och på Byastämman efterlystes mer samarbete mellan
de två styrelserna. I första hand gäller
det nyttjandet av Bergsgården. Byarådet
ska arbeta för alla närkesbergsbor och
de allra flesta är medlemmar i NIK. Så
att ha samma målsättning borde inte
vara svårt.
Vi får även veta hur det var när
Monica Robertson besökte Bergsgården
i Närkesberg.
Det och mer därtill kan ni läsa om i
det här numret av NIK-aren.
Nu önskar vi alla våra läsare
en skön och härlig vår!
Inger, Siw och Håkan

Inger

Siw

Håkan

Vinnare i NIK:s medlemslotteri

November
December

nr 01
nr 97

Kalle Nysjö
Ann-Marie Jansson

NIK-aren ges ut av
Närkesbergs Idrottsklubb, 694 98 Närkesberg
Ansvarig utgivare: Karolina Eriksson, 076-848 64 67,
erikzon@live.se
Redaktion: Siw Adolfson, 072-252 35 51, adolfson@telia.com
Inger Falkenström, 076-807 37 16, inger.falkenstrom@live.se
Håkan Gustafsson, 070-549 82 33, hawkan65@gmail.com
Grafisk formgivning och produktion: Bild&Kultur AB
NIK-aren kommer ut fyra gånger per år: april, juni, september och december.
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GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371
694 97 Rönneshytta
Telefon:
Johan 070-335 01 69
Magnus 070-689 57 87

Din rörmokare i Sydnärke
VVS SERVICE & INSTALLATION
Ring: 070-693 40 05

VILL DU GÖRA
ÄNNU MER NYTTA?

BEVARA LANDSBYGDSSKOLORNA

Gå med i Röda Korset!
Kontakta:
Erik-Johan Hjelm
0702-48 57 11
klampenhof@gmail.com

Askersund- Lerbäckskretsen

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

Välkommen till oss!
Familjen Samuelsson

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

Våtrum | Trägolv | Golvslip | Kakel & klinker
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M   ör tsjöns
R edovisning
Aukt. Redovisningskonsult Srf
Bokföring • Redovisning • Bokslut
Deklarationer m.m.

STENHUGGERIET I ÅSBRO
Gravstenar • Renoveringar
Textkompletteringar

Ulf, Helena, Emelie och Gunilla
0583-410 01 • Ulf 070-397 38 69

Tel 0582-510 10 • www.stenblocket.se

www.widmarksel.se

• Elinstallationer
• Inbrottslarm

Elinstallationer • Minigrävare

• Brandlarm
• Nätverk

Dina
Försäkringar
Försäkra ditt boende idag på
dina.se eller ring 0770–160 500
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Ordförande Karolina Eriksson med dottern Stina i famnen hälsar välkommen till årsmötet.
Sekreterare Marika Bergkvist är beredd med datorn.

Årsmöte
i NIK
Fredagen den 6 mars höll Närkesbergs idrottsklubb årsmöte i Bergsgården.
Ordförande Karolina Eriksson hälsade
de närvarande medlemmarna välkomna
till mötet med efterföljande middag.
Till ordförande för årsmötet valdes
Claes-Göran Gustafsson. Jonas Helgesson som valt att avsluta sitt uppdrag i
styrelsen avtackades och till ny styrelsemedlem valdes Lotta Bergvall. Styrelsen
beviljades ansvarsfrihet och fick fortsatt
förtroende att leda klubbens arbete.
Under årsmötet beslutades att fortsätta med de aktiviteter som genomförts
6

tidigare år som bland annat: gym i
Sveasalen, gymnastik, trivselkväll med
boule, cykeltävling, fisketävling med
mera. Klubben kommer också att medverka vid Lerbäcksmarken.
Efter årsmötet serverades middag
och kockar för kvällen var Anders
Edfeldt och Ulrika Persson.

Anders Edfeldt och Ulrika Persson fick mycket
beröm för den goda mat de bjöd besökarna på.

Årsmöte i
historieföreningen

Gymnastik i
Bergsgården

Föreningen Östra Lerbäcks Historia, som bildades för att göra böckerna om Närkesbergs historia, har
hunnit bli 15 år.

Varje måndagskväll samlas ett gäng
tjejer i varierande ålder för att träna i
Bergsgården. Ledaren Elisabeth Bergqvist berättar att de tränar balans,
rörlighet samt styrka och kondition.
Sommartid flyttar gympan ut till Björklundavallen.

På årsmötet i februari avtackades
Berit Andersson efter att ha varit med
i styrelsen sedan föreningen bildades.
Johnny Gustafsson avgick också men
kommer att fortsätta att vara aktiv i föreningens arrangemang. Nya i styrelsen
blev Anita Karlsson och Mirjam Kajtner.
Den 1 april kommer Nils-Erik Bock
och berättar om Gryts Bruk och den 13
maj anordnar föreningen en utflykt med
traktor och vagn i Skogaholmstrakten.
Den 8 augusti slutligen blir det en vandring längs timrets väg från Hjärtasjön
till Svaldre.
Text: Anders Lindkvist

Tjejer på gympan, men män är
också välkomna.

Årets Närkesbergare utsedda
Onsdagen den 11 mars höll Byarådet i Närkesberg
byastämma. Sofia Andersson avgick ur styrelsen och
Mia Letskog valdes in i hennes ställe. Under kvällen
avslöjades också att Davide Lindqvist och Sandra
Walther förärats titeln Årets Närkesbergare 2019.

"

MOTIVERINGEN LYDER:
Närkesbergs Byaråd har beslutat att till Årets
Närkesbergare 2019 utse Davide Lindqvist och
Sandra Walther. Med Krogensomintefinns har
de gett Närkesberg en bykrog och också gjort
att många besöker Närkesberg för att äta gott.
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Lyckad konsert
trots coronatider
Byarådet bjöd in Monica Robertson till Bergsgården en lördagskväll för att sjunga låtar av sin
avlidne man Alf Robertson. Tyvärr slog Coronarädslan till dagarna innan så uppslutningen blev
inte vad Byarådet hoppades på. Trots det kom 50 personer som fick vara med om en trivsam och intim spelning.
Monica bjöd på sig själv och berättade
med varmt hjärta om hur det var att
leva med konstnärssjälen Alf, saknaden efter honom och hur livet går
vidare. Låtlistan improviserade hon
fram under tiden eftersom hon vill att
varje spelning ska vara unik. Musikern Christer Sandberg fick ibland

något förtvivlat i blicken, när han fick
reda på vilken låt han skulle spela
med några sekunders framförhållning.
Hans rutin från många år med dansband gjorde att han ändå klarade det.
För Byarådet blev det inte det ekonomiska tillskott de hoppades på, men
inte heller någon stor förlust. Det blev
i alla fall en lyckad
kväll som innehöll
både underhållning,
och mycket prat vid
fikat och bardisken.
Många gick hem med
avslutningslåten ”Help
me make it through
the night” ringande i
huvudet.

RAKA VÄGEN TILL ASKERSUND
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Retermia Värmeåtervinning
0582-505 80, 070-511 39 30,
ess.retermia@telia.com

Av Astrid Lindgren

Av: Astrid Lindgren

FALKENSTRÖMS EL

Spelas 20 juni - 21 juli
Spelas 25 juni
- 26 juli 2020
2019

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

Biljetter bokas på 0583 - 404 02 eller

www.lerbacksteater.se

med självbetjäning!
Gårdsbutik

0582-503 82 • www.ekogardar.se

Ekologiska grönsaker
och potatis
Öppettider:
Helgfri måndag–fredag 10.00–19.00

VÄRDECHECK PÅ 500 KR
Att köpa cykeltillbehör för när du köper ny cykel 26”–29”.
Kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Vard. 9-19
Lörd-sönd.

10-15

VARUHUSET
i Rönneshytta

0583-400 32

www.varuhuset.se

Se sortiment på
www.varuhuset.se
Gäller t.o.m. 30 april 2020.
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Ditte & Johan – nya i Rude

Ditte och Johan i sitt nyrenoverade kök.

Glädjande nog har ytterligare ett
ungt par flyttat ut på landet, till Närkesberg. Vi i NIK-aren har ju tidigare rapporterat om unga par som valt
lantlivet framför ett liv i staden och
nu har vi hälsat på hos Ditte Asperö
och Johan Nevelius, som flyttade
från Örebro till Rude 2018.

massa, till exempel hur man tapetserar,
fyller Ditte i.
– Helst skulle man ju vilja riva och
slita ut allt på en gång, men man får ta
det lugnt och inte stressa ihjäl sig. Det
är inte bara huset utan även uthus och
gårdsplan som behöver åtgärdas. Det får
ta den tid det tar, avslutar Johan.

Johan och Ditte köpte gården i Rude i
Närkesberg 2017 och efter en del renoveringsarbeten gick själva flyttlasset 2018.
De har gjort om hela nedervåningen,
men behållit snickerierna i köket och
fått ett ljust och fräscht hem.
– Köksskåpen var i så bra skick
att de bara behövde målas om. Det är
ju också roligt att kunna behålla en
del av den ursprungliga inredningen,
menar Johan.
– Vi har fått mycket hjälp av släkt
och vänner. Samtidigt har vi lärt oss en

Vacker omgivning
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Johan kommer ursprungligen från
Åsbro och Ditte från Nyköping. När
de träffades bosatte de sig i Örebro.
Innan f lytten till Rude bodde de i ett
torp i Täby strax utanför Örebro, men
drömde om en egen gård. De hade
letat efter ett eget ställe under några
år, när de såg annonsen om Rude.
Först tänkte de inte åka på visningen,
eftersom allt såg rätt nergånget ut. De
åkte trots allt och när de väl kom fram
ändrade de sig.

– Taket var helt och det luktade inte
mögel i källaren, säger Johan.
Dessutom var det själva omgivningen de föll för. Det böljande öppna landskapet med skog runt omkring tilltalade
dem mer än den öppna Närkeslätten.
– När vi öppnade bildörren var det
första jag tänkte: O, vad tyst det är! Vad
skönt! avslöjar Ditte. Det var skillnad
mot hur det låter i Örebro.
De är dock inte helt isolerade, eftersom det finns grannar i närområdet
och därmed en hel del gemenskap. De
framhåller också hur trevligt de har
blivit bemötta och hur väl grannarna
har ställt upp.
På gården har paret två hästar,
Kasper och Shanzsi. Fjordingen Kasper
har Ditte fött upp och han har följt med
henne under hela sitt liv. Förutom hästarna har de sju får, en bagge och två
katter, inte att förglömma.
– Och tusen bin – om de överlever,
skojar Johan.

De har nyligen skaffat en bikupa och nu
funderar de på att satsa på höns.

Arbete och restid
Ditte jobbar som utredare på Region
Örebro län på Eklundavägen och Johan
på Försvarsmaktens anläggning i Boglundsängen i Örebro. En fråga de ofta
får är om det inte är jobbigt med den
långa restiden.
– Vi tycker inte att det är ett problem. Efter 35 minuter är vi vid Södra
station och vi samåker när det går,
säger Ditte. Ett problem är möjligen de
långa bilköer som uppstår ibland när
man ska åka hem.
Båda betonar hur skönt det är att
komma hem till gården efter en dag på
jobbet. De tycker också att de upplever
årstiderna mer intensivt och att vår och
sommar känns längre än inne i Örebro.
Att Johan och Ditte trivs med lantlivet och på sin gård i Rude råder det
ingen tvekan om.

Parets hus i Rude.
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Julkort
från
Grötfest
Den 28 december bjöd
Toltorps Missionshusförening in till Grötfest i
Bergsgården, en tradition som går mer än
hundra år tillbaka i
tiden. Enligt ordförande
Anders Lindkvist har
man inte hittat några
uppgifter om när exakt
den första Grötfesten
hölls, men dokument
man hittat visar att det
är mer än 100 år sedan.
Kantor Malin Strömbäck
stod för underhållningen
och Matilda Falk, ny
komminister i LerbäckSnavlunda pastorat,
talade om julens budskap. Därefter var det
dags för risgrynsgröt
med skinksmörgås, kaffe
och lotter.

Luciatåget 2019. Mycket stämningsfullt med vackra sånger.

Luciatåg i Bergsgården
Den 13 december var det
åter dags att fira Lucia
i Bergsgården. Förutom
luciatåg serverades kaffe
med lussebulle och pepparkaka. Naturligtvis kom

Komminister Matilda Falk påminde
om julens budskap.

även tomten på besök till
stor glädje för alla barn,
som samtliga fick var
sitt paket. Envisa rykten
hävdar att tomten detta år
kom ifrån Gilltorp.
2019 var det enligt
uppgift 50 år sedan NIK
startade luciafirandet i
den numera nedbrunna
skolan. Den första lucian
var Birgitta Bengtsson
från Eketorp.
Vi hoppas att traditionen hålls vid liv 50 år till
(minst).

Närkesberg

Julen sjungs in i Lerbäcks kyrka

En tradition sedan några
år tillbaka är musikevenemanget ”Vi sjunger in
julen”, som arrangeras
i Lerbäcks kyrka inför

julhelgerna. Lerbäcks
kyrkokör under ledning
av Malin Strömbäck
framförde många av de
mest kända julpsalmerna.

Innan dess firades att
Lerbäcks kyrkokör fyllde
100 år 2019, med att kören utklädda till busiga
skolbarn sjöng några av
Alice Tegnérs älskade
barnvisor från den tiden.
Solist under kvällen var
Lars-Åke Stenström, som
bland annat framförde
julsångernas julsång: O
Helga natt.

Utklädda till skolbarn från
1919 sjöng kören visor av
Alice Tegnér.

Julbön i Toltorps Missionshus
På julaftonskvällen samlades cirka 25 personer vid
Bergsgården med varsin
fackla i handen för att gå
till Toltorps Missionshus
för julbön. Väl på plats
ledde Ewa-Lena Sjökvist
sången. Ann-Margret
Lindkvist läste julevangeliet och Majlis Göranson
läste Tomten av Viktor
Rydberg. Vackert och
stämningsfullt!

Fackeltåg på väg mot
Missionshuset.

Julmarknadshelg...
Lördagen den 23 november anordnades två välbesökta
julmarknader i Närkesberg; dels Byarådets marknad i
Bergsgården och dels Stefan Johanssons marknad i Lilla
Folketorp.

Stefan Johansson
i ett av
marknadsstånden.

...i Bergsgården...

...och i Folketorp.

Många försäljare hade plockat upp
sina varor och man kunde välja mellan allt från hudvårdsprodukter till
tomtar och annat som kan vara till
nytta inför julen. Det serverades även
en utmärkt gulaschsoppa och det
fanns möjlighet att köpa lotter. Bra
jobbat byarådet!

Stefan Johansson hade julmarknad
både inom- och utomhus på sin gård.
Han hade också lockat till sig flera
försäljare och det fanns mycket att
välja på även här: hemstöpta ljus,
korvar av olika slag samt naturligtvis
även saker som hör julen till.
– Att ha två julmarknader på
samma dag är enbart positivt. Då
kan man åka emellan och besöka
bägge marknaderna, tyckte Stefan.

Bild: Fredrik och Elina Stenholm tillsammans med Eivor Nilsson sålde tomtar i
olika utförande.
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Gäddtävling
Vinnare i 2019 års gäddtävling blev Tobias
Lennartsson,
sommarboende i
Sundskullen.
Gäddan vägde
10,59 kg.

Vinnare i
Ni K-arens julpyssel
Vi säger GRATTIS till Mats Fredriksson från Hjortkvarn som vann Ordflätan och GRATTIS även till
Roland Berglind från Rönneshytta som vann Frågesporten! Vinnarna belönas med varsitt presentkort
från Varuhuset i Rönneshytta.

Rät ta svaret
på Ordfläta
n
var JULOTT
A.
Rät ta raden
på
Frågesport
en var:
1.Moa Mar tin
son
2.Mats Wila
nder
3.Medelpad
4.Tomas Ledi
n
5.Mer yl Stree
p
6.Singapore
Sling
7.Karin Söd
er
8.Renée Nyb
erg

mixa

F Ö R E TAG S S E RV I C E

mixa företagsservice ab • Kenneth Erixon
Dalhem 488 • 694 98 Närkesberg • 070-330 53 63
e-post: kenneth.erixon@mixaforetagsservice.se

Emilia
x

Kopparbergs Gård
8 augusti 2020
www.kopparbergsgard.com
ULL OCH SKINN

R ing gä
rn a
före be
s ö k!

Opartisk rådgivning angående
åtgärder i skogen samt förmedling
vid försäljning och avverkning

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp,
076-848 64 65
ww.ullochskinn.se

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter.

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas
Tag kontakt med:
Håkan Falkenström, 070-323 30 15
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”Vi sköter din skog
när du är på jobbet”
SPECIALSORTIMENT • AVVERKNINGAR
SKOGSSKÖTSEL • VIRKESINKÖP
0582-200 01
www.skogsam.se

INGEMAR KNUTSSONS
BYGG AB

Gardasjön

Utför alla sorters byggarbeten.
Uthyrning av skylift.
17-25/7 2010 - 9 dagar
Telefon:
0583-220 42
070-696 81 60

För oss är resan lika viktig som målet.
Konferensresor
Skolresor
Gruppresor
Se vårt övriga
utbud av resor på
www.åmmebergsbuss.se

www.åmmebergsbuss.se
Version 1 - april, 10
1
0583-343
90

Uppfödning av unghöns
för äggproducenter.
Rådgivning och utbildning
Årets äggföretagare 2009
Årets företagare: 2015

Närkesberg Hönseri AB • Folketorp 237 • 694 98 Närkesberg • tel 0583-220 06, 070-592 20 07 • j.narkeby@telia.com
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På Johnnys skidor kan man
se klistermärken från de
Vasalopp han deltagit i.

Skidminnen
– Johnny i
Hjärttorp
berättar
NIK förknippas för det mesta med
fotboll, men även skidsektionen har
genom åren spelat en viktig roll i
klubbens historia. Fram till 1980talet när vintrarna var snörika
fanns det många möjligheter att
ägna sig åt den sporten med olika
tävlingar runtom i trakten. Vi i
NIK-aren har besökt Johnny Gustafsson i Hjärttorp för att få veta
lite mer om den verksamheten.
Johnny Gustafsson, mer känd som Hjärttorparen, har hela sitt liv bedrivit jordbruk på den gård som gått i arv från far

Fynda
växter!

P åskfika i
Bergsgården
Annandag påsk 13 april
kl. 15.00–17.00

Blomskottsauktion
6 maj kl. 19.00

Förnya din fönsternisch
och trädgård! Vi bjuder
på fika.

BOKA
BERGSGÅRDEN
Vill du boka Bergsgården?
Ring eller maila
Susanne Qvick
070-277 12 66
susanne.qvick telia.com

Välkomna hälsar Närkesbergs Byaråd
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och farfar och nu tagits över av barn och
barnbarn. En sondotter bor nu på gården. Vid sidan av jordbruket har Johnny
ägnat en stor del av sin fritid åt skidåkning och varit medlem i NIK:s skidsektion. Förutom skidåkningen spelade han
också fotboll i NIK under många år, men
slutade när han blev bonde.

Skålerännet

Folketorp, förbi bland annat ”Spjutgölen”, Mosstorp, ”Skitmossen” och vidare
till Hamra. Bertil Sandén från Åsbro
hade en skoter med vilken han spårade
den andra halvan. Kvällen innan första
loppet började ett riktigt snöoväder.
– Hur skulle vi klara det här? En
medarrangör ringde och bad mig åka ut
och packa snön så fort snöfallet upphört.
Det var inte mycket annat att göra!
Redan klockan fyra på morgonen gav
jag mig ut i spåret på en inlånad skoter,

frå n e g e n

MÖT VÅREN HOS OSS!
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Johnny köper och renoverar traktorer. Här
med en av de första dieseldrivna modellerna.
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Börje Nordin från Åsbro åkte skidor
för NIK. Han och Johnny, tillsammans
med Gösta Hjärtsjö och Åke Karlsson,
började prata om att anordna ett gemensamt lopp mellan Närkesberg och Åsbro.
Starten skulle gå i Närkesberg vid den
numera nedbrunna skolan, där Bergsgården idag ligger, och med målgång vid
skolan i Åsbro, där det fanns duschmöjligheter. På Börjes initiativ döptes loppet till Skålerännet efter Skåleklint och
genomfördes första gången 1979. Loppet
var tre mil långt och NIK och Åsbro
GOIF stod som arrangörer. En släkting till Johnny hade precis börjat sälja
fyrhjulsdrivna traktorer, som Johnny
kunde använda för att spåra halva
sträckan. Den gick från skolan via Lilla
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Krukväxter
Fröer
Vårblommor
Blomsterförmedling

Välkommen
till oss på
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därefter åkte jag hem och mjölkade för
att sedan delta i loppet. Jag var rätt slut
redan innan start, minns Johnny.
– Det var 15 grader kallt och solsken
– ett perfekt väder! Det kom så mycket
som ett hundratal till start. Plastskidorna hade precis blivit populära och alla
skulle ju åka skidor, men en del orkade
inte ända fram utan gav upp vid någon
av kontrollstationerna, fortsätter Johnny.
Lanthandlaren i Närkesberg berättade om en åkare som hade köpt två
chokladkakor. Ätit upp den ena men
använt den andra som valla. Var och en
får väl fundera över sanningshalten i
den historien.
Det blev alltså succé och tävlingarna
pågick fram till 1987; alltid med ett
hundratal deltagare. De milda vintrarna
satte tyvärr stopp för tävlingarna.

Vasaloppet
Många från NIK har genom åren åkt
Vasaloppet, däribland Johnny som
genomfört loppet sex gånger.
– Vi var alltid ett gäng som tillsammans hyrde en minibuss och övernattade i Fiskarheden. Ett år ringde buss-

ägaren någon dag efter hemkomsten
och frågade var bussen var. Chauffören
hade kört in den i fel garage, skrattar
Johnny.
Vissa år var det väldigt kallt som
till exempel 1977. Då hade arrangö-

DANIELSSONS
BILSERVICE
Utför alla slags reparationer
– även tyngre fordon
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Gålsjö

0583-410 87

Så här kunde det se ut
när Skålerännet startade
nedanför skolan i Berg.

till klistervalla. Det var alltid bra att
prova spåret kvällen innan och då i första uppförsbacken, berättar Johnny.

Fullt upp

rerna tänt eldar, där åkarna kunde
värma sig.
– En del stod för länge, blev blöta
om fötterna av smältvattnet och fick ett
elände att fortsätta. Andra år var det
tvärtom med isiga spår, då man fick ta

Som pensionär har Johnny fullt upp
med olika sysslor. Han säger att det alltid är något som ska göras. Redan som
ung tyckte Johnny om att ”skruva” med
motorer av olika slag och idag köper han
gamla traktorer som han rustar upp och
reparerar. I samband med byavandringarna ställer Johnny upp med traktor
och vagn, där deltagare kan åka med.
Det förekommer även att han skjutsar
fikasugna till kaféet i Berg. Den 13 maj
i år kommer han också att delta i Föreningen Östra Lerbäcks traktorrundtur,
som startar vid Skåle och körs runt i
Skogaholmstrakten.
Avslutningsvis konstaterar Johnny
att han kan tacka skidåkningen för
att han mår så bra idag. Den har gett
honom en bra grundkondition.

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
076-764 24 26
Per Johansson
072-535 75 55
www.holmenskog.com
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Bordtennis i
Bergsgården

Anne-Marie
Nylund var
en av de mest
framgångsrika
bordtennisspelarna i NIK.

Jonas Sjökvist i
full aktion!

ela bord
sp

nis?
t en

Bordtennisen har varit en viktig del i
NIK även om det är ganska länge sedan.
En av de stora profilerna var AnneMarie Nylund. Hennes framgångar
startade med att hon vann DM 1949.
Hon vann även de två följande åren 1950
och 1951. Anne-Maries kanske största
framgång var 1955, då hon tillsammans
med Lilian Johansson nådde fram till
kvartsfinal i SM.

Vill du

På tisdagar spelas det bordtennis
i Bergsgården, då Jonas Sjökvist
och Håkan Gustafsson tar ett bord i
besittning.

Ta kontakt med
Håkan på
070–549 82 33
vid intresse.

Visste du att?
Bordtennisens historia är omdiskuterad. Vissa menar
att sporten tog sin
form i Indien i början
av 1800-talet medan
andra hävdar att det
var britterna som
uppfann sporten,
eftersom det var där
den först omnämndes i
text år 1874.

Inköpare
Christer Olson
070-680 07 80
Hanna Lindberg
072-745 57 45

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
Starka lokala köpare och ett naturligt val!

Starka lokala köpare och ett naturligt val!
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Inköpare
Inköpare
Jan Sandberg
01046-784 66
Jan Sandberg
jan.sandberg@sydved.se

01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se

Ken, Anki, Stig och Eva med hundarna Kurt och Bamse promenerar i så gott som alla väder.

Promenader i ur och skur
Sedan i somras har ett gäng på fyra
personer, och de två hundarna Kurt
och Bamse, bestämt sig för att börja
dagen med en promenad.
I nästan alla väder träffas Ken och
Eva Lampa, Stig Axelsson och Anki
Nordengren Olsson från Kullalandet och
går runt Berg och Emme – en välkänd
sträcka för de flesta närkesbergsbor.
Det händer också att de går längre, som
runt Hässjölund.

Alla fyra framhåller hur viktigt det är
att motionera för att må bra och Ken
avslöjar att han gått ner i vikt, samtidigt som han skämtar om att han bara
får äta morötter nu. Hunden Kurt är
dock lite missnöjd; han saknar turerna
på flakmoppen. Nu får han gå istället,
eftersom han måste följa husse.
Att röra på sig är nyttigt!
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Skyllbergs Bruk AB
– Elnät och eldistribution
1400 abonnenter
175 km högspänningsledningar
200 km lågspänningsledningar
150 transformatorstationer
4 vattenkraftverk
5 elektriker

FRÅGOR & FELANMÄLAN
Tel: 0583-403 00
Jourtel: 0583-400 17
Jourtelefonen används på icke kontorstid.
Meddelanden avlyssnas kontinuerligt.

Brukskontoret, 694 99, Skyllberg • 0583–403 00 • www.skyllbergsbruk.se
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