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Karl-Willy 
Karlsson
Skog AB

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

Bost. Acke Carlsson 0583-404 49
Mobiltfn. Acke 070-578 24 64

Mobiltfn. Bosse 070-578 24 65
694 97 Rönneshytta

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

070-345 19 96 • knutssonsbygg@telia.com
www.knutssonsbygg.se

Bergqvist
Järn & Bygg

ÖPPETTIDER: 
måndag 06.45 – 18.00
tisdag–fredag: 06.45–17.00
lördag: 09.00–13.00

Hyr maskiner hos oss
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N u närmar vi oss jul- och ny-
årshelgen och normalt så är 
det en helg då man brukar 

träffa nära och kära för gemytlig 
samvaro. Tyvärr ser det inte ut så 
i år då inte mycket är sig likt! Den 
pågående pandemin har satt stopp 
för det men det bästa vi kan göra är 
att anpassa oss till det som gäller.

I det här numret skriver vi bland annat 
om årets älgjakt som blev mer framgångs-
rik i år än den varit på flera år tidigare. 

Vi skriver om Sandra och Davide 
som driver Krogensomintefinns och som 
utöver krogen även har många andra 
järn i elden.

En artikel om familjen Apel som flyt-
tat till Munkerud tillsammans med sina 
hästar finns också med.

Det har även varit husförhör i 
Toltorps missionshus vilket vi förstås 
rapporterar om.

Och naturligtvis finns det, precis som 
tidigare år, lite julpyssel att sysselsätta 
sig med när vädret inte lockar till utom-
husaktiviteter.

Allt det här och mer därtill finns att 
läsa i årets sista NIK-aren!

Vi i redaktionen tar tacksamt emot 
tips om vad vi skulle kunna skriva om i 
kommande nummer av NIK-aren! Och 
kom ihåg; håll i, håll ut och håll avstånd!

Med förhoppning om en God Jul 
och ett Gott Nytt År

från oss i NIK-arens redaktion

I år är många av julaktiviteterna i Närkes-
berg inställda. Orsaken till det är förstås den 
pågående pandemin. En viktig del i de olika 
aktiviteterna som brukar arrangeras är ju att 
umgås och träffa personer man inte träffar så 
ofta. Eftersom det är tvärt emot Folkhälso-

myndighetens rekommendationer för att 
hindra smittspridningen av Covid-19 så ställs 
både luciafirandet och grötfesten i Bergsgår-
den in. Även julbönen i Toltorps missionshus 
på julafton ställs in. Vi hoppas att de kan 
återkomma nästa år!

Hej alla NIK-vänner!

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.

Inger Siw Håkan
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BEVARA 

LANDSBYGDS- 
SKOLORNA

BEVARA LANDSBYGDSSKOLORNA

Våtrum | Trägolv | Golvslip | Kakel & klinker

Krukväxter, snittblommor
och utplanteringsväxter i 

stor sortering.

Välkommen till oss! 
Familjen Samuelsson

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

Tänk på miljön – handla lokalodlat!

Din rörmokare i Sydnärke
VVS SERVICE & INSTALLATION

Ring: 070-693 40 05

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371 

694 97 Rönneshytta

Telefon:
 Johan 070-335 01 69

Magnus 070-689 57 87

Askersund-Lerbäckskretsen

Vid frågor, kontakta: 
Ulla Neander, 
tel: 070-798 73 19

VILL DU GÖRA 
ÄNNU MER NYTTA?

Gå med i Röda Korset!
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I årets älgjakt hade det  jaktvårdsområde som Närkes-
berg tillhör fått sig tilldelat fem kalvar och ett vuxet 
djur. När jakten väl kom igång var en dag tillräck-
ligt för att den tilldelade kvoten skulle fyllas!

Det vuxna djuret sköts av det Östra jakt-
laget där bland annat Kopparberg, Lag-
garfall och Munkerud ingår. Det var en 
älgtjur och den sköts av Sara Engdahl.

– Det var lite spännande! Först såg 
jag en älgko med kalv på väg bakifrån 
emot mig. Sedan fick jag höra över 
radion att det även fanns en älgtjur med 
i sällskapet. Tjuren stannade till och då 
sköt jag, berättar Sara.

I Toltorps jaktlag sköt David Lykt-
holm en kalv och i Bergs jaktlag sköt även 
Anton Reveny en kalv som senare under 
dagen styckades i Agne Bergqvists lada.
I år var tilldelningen av älg ganska låg 
vilket var lite förvånande då älgbestån-

det har ökat på senaste 
åren.

– Nästa år hop-
pas vi på en större 
tilldelning då 
tillgången på älg 

är god nu, be-
rättar Bernt 
Helgesson. 
Vi har faktiskt 
sett 17 djur under de 
här senaste dagarna.

Lunch trots allt
I vanliga fall brukar jägarna 
börja med frukost på Kafé 
Qvarnån i anslutning till 
jaktstarten den första dagen 
på älgjakten. Man brukar 
även avsluta dagen med 
mat och ”jaktprat” på 
kaféet. Men så blev det alltså inte i år! 
Som så mycket annat blev det inställt 
på grund av Covid-19.

Men… som plåster på såren så 
kunde man tack vare det fina vädret 
ändå avnjuta en utomhuslunch på Kafé 
Qvarnån under dagen!

Styckningen av kalven gjordes av Claes Gustavsson,  
Agne Bergqvist och Bernt Helgesson.

Älgjakt i 
Närkesberg

Lunch i solskenet vid Kafé Qvarnån.

F
ot

o:
 A

n
d

er
s 

L
in

d
kv

is
t

5



RAKA VÄGEN TILL ASKERSUND
1 Version 1 - april, 10

17-25/7  2010 - 9 dagar

GGaarrddaassjjöönn

För oss är resan lika viktig som målet.

Konferensresor 
Skolresor 

Gruppresor

www.åmmebergsbuss.se

Se vårt övriga 
utbud av resor på

www.åmmebergsbuss.se

0583-343 90

DANIELSSONS 
 BILSERVICE

Gålsjö 
0583-410 87Utför alla slags reparationer 

– även tyngre fordon

Ekologiska grönsaker 
och potatis

Öppettider:  
Helgfri måndag–fredag 10.00–19.000582-503 82 • www.ekogardar.se

Gårdsbutik med självbetjäning!
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ENTREPRENAD AB

DANIEL
HOLMS

Dikesklippning
Avlopp

Dränering
Grävning

070-341 66 73
danielholmab@hotmail.com 

Daniel Holms Entreprenad AB

www.kopparbergsgard.com

Kopparbergs Gård
Välkomna till Karin och Per på nya event 2021

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas

Tag kontakt med:
Håkan Falkenström, 070-323 30 15

Opartisk rådgivning angående 
åtgärder i skogen samt förmedling 

vid försäljning och avverkning

mixa
F Ö R E TAG S S E RVICE

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

Användbar 
kokvagn
En sommardag i slutet av augusti 
genomfördes ännu ett kräftkok 
hos John och Kerstin Lindkvist i 
Berg. Kokningen gjordes i Johns 
kokvagn, (modell äldre mili-
tärkokvagn) och resul-
tatet blev som vanligt 
utmärkt.

Kokvagnen är en 
present till John 
som han fick på sin 
70-årsdag av sönerna 
Anders och Lennart. 
Den har dessutom 
använts till annat än 
kräftkokning! Natur-
ligtvis har man kokat 
ärtsoppa i kokvagnen men 
det har till exempel även 
stekts hamburgare i den.

Nu är kräftkoket snart färdigt!  

Vinnare i NIK:s 
medlemslotteri

Augusti nr 12 Lennart Jansson
September nr 28 Lotteribolaget

Oktober nr 71 Lotta Bergvall

Solrosrekord hos 

Lars Eriksson i 

Emme i Närkesberg? 

Solrosen mätte hela 

3,62 meter!
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INGEMAR KNUTSSONS  
BYGG AB

Utför alla sorters byggarbeten. 
Uthyrning av skylift.

Telefon:  
0583-220 42
070-696 81 60

”Vi sköter din skog  
när du är på jobbet”

0582-200 01
www.skogsam.se

SPECIALSORTIMENT • AVVERKNINGAR
SKOGSSKÖTSEL • VIRKESINKÖP 

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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Träning ute och inne
Under sommaren har det varit 
gymnastik på Björklundavallen 
en gång i veckan.

Under den pågående pandemin pla-
nerar Elisabeth Bergqvist som leder 
NIK:s gymnastik i Närkesberg att 
fortsätta övningarna utomhus vid 
Bergsgården. Hon menar att många 
rörelser går att genomföra ute trots 
att deltagarna måste ha mera kläder 
på sig, men att en del rörelser får 
anpassas eller ersättas. Det viktiga är 
att röra på sig. Utanför Bergsgården 
finns också belysning, vilket underlät-
tar aktiviteten.  

– Det vore ju fruktansvärt om vi 
skulle bidra till att sprida smittan, 
säger Elisabeth.

Pigga pantertanter
Varje måndag kl. 09.00 träffas fyra 
pigga pensionärer i Sveasalens gym.

Det är ett bra tillfälle att få mötas 
och samtidigt röra på sig. Att träna 
är givetvis viktigt men lika viktigt är 
den sociala biten. 

– Vi sitter och fikar och ljuger lite ef-
ter träningen, berättar Anita Karlsson.

De började träna för fem år sedan 
och har inga planer på att sluta än på 
länge.

Anita Karlsson, Irene Lööw, Ann-Marie Jansson 
och Gunborg Sjökvist tränar regelbundet i gymmet. 

Elisabeth Bergqvist leder 
NIK:s gymnastik.
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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.

BERGSGÅRDEN

Biljetter bokas på 0583 - 404 02 eller

www.lerbacksteater.se

En deckargåta av Johan Gille

Höstens spännande
deckargåta med trerättersmiddag!

Biljetter släppta t.o.m. februari 2021

Dina 
Försäkringar

Försäkra ditt boende idag på
dina.se eller ring 0770–160 500
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Den finns – Krogensomintefinns
År 2014 gjorde NIK-aren ett repor-
tage om den nyinflyttade krögarfa-
miljen Davide Lindqvist och Sandra 
Walther i Folketorp. Då arbetade de 
inom restaurangnäringen i Örebro. 

När Davide och Sandra flyttade till 
Folketorp i Närkesberg år 2014 drömde 
de om att öppna något lokalt i trakten 
eller till och med på egendomen, kanske 
en gårdsrestaurang. 

Nu sex år senare har drömmen gått 
i uppfyllelse och de driver Krogensomin-
tefinns i Folketorp. De började i mindre 
skala och har nu tre olika verksamheter 
i gång, krogen i Folketorp, en foodtruck 
och ett gatukök i Hallsberg.

– Det har blivit mycket större än vi 
tänkte när vi startade. Då var det mer 
en kul grej vid sidan av våra respektive 
arbeten, men nu kan vi leva på verk-
samheten, avslöjar Davide. 

Sandra och Davide ångrar inte flytten 
ut på landet och säger att det var tur att 
de hamnade i just Närkesberg. Männis-
korna här har varit så positiva, intresse-
rade och hjälpt till på många olika sätt. 

– Tänk om vi kommit till en by där 
folk inte velat ha en krog som granne. 
Ibland kan det ju bli konflikter när något 
nytt etableras och grannar kan klaga på 
än det ena än det andra, säger Davide.

Heltidsjobb
I början ordnade de resor med buss från 
Örebro till krogen, men snart visade 
det sig att folk hittade dit ändå. Redan 
från start har det varit mer eller mindre 
fullbokat på restaurangen, som har 
öppet på framför allt helger med utökad 
verksamhet under sommaren. När 
de provade att köra torsdagar var det 
fullbokat även då. Besökare har kom-
mit från hela länet och kanske något 

Krögarfamiljen Davide och 
Sandra med sonen Hector.
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överraskande; många från Motala och 
trakten däromkring.

– Folk tänker att det är lugnare på 
landet och vill komma ut från staden – 
inte minst viktigt nu under coronatider, 
säger Davide. Det blir som en utflykt 
och i somras hade några till och med 
egna campingbord med sig. 
 
Flera ben att stå på
Förutom själva krogen kör de med 
foodtrucken för lunchservering på olika 
platser i länet. Det senaste tillskottet 
är gatuköket i Hallsberg, där man kan 
hämta färdiga lunchpaket, men där det 
även finns 16 sittplatser. 

– Det har gått bra. Första dagen tog 

maten slut och vi fick stänga tre timmar 
tidigare än vi tänkt, berättar Sandra.

– Under pandemin har vi satsat mer på 
foodtrucken och gatuköket, infogar Davide.

Jul och nyår
Inför både jul och nyår planerar Sandra 
och Davide att satsa på julmat res-
pektive nyårssupé för avhämtning. De 
räknar med att det inte blir några stora 
sammankomster eller fester i och med 
pandemin. 

– Blir man färre som firar jul ihop 
kanske man köper varsin färdig jultallrik 
istället för att laga egen julmat. Likaså 
kan företag bjuda sina anställda på en 
jultallrik i stället för julbord, tror Davide.

Gatuköket på Esplanaden i Hallsberg är familjens senaste tillskott.

ULL OCH SKINN
Gudrun Haglund-Eriksson

Bengtstorp, 
076-848 64 65

ww.ullochskinn.se
Ring gärna före besök!

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter.
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– Vi kommer dock att ha julbord, men 
med färre platser och i två rum. Vid 
buffén kommer högst fem personer att få 
vistas samtidigt, förklarar Sandra.

Efter alla helger kommer krogen åter 
att vara öppen och redan är det i princip 
fullbokat under den mörka årstiden i ja-
nuari och februari, trots att paret trodde 
på en lugn period.

– Det blir en speciell upplevelse för 
gästerna att kliva ut i mörkret på parke-
ringen, följa ljusslingan in mot krogen, 
öppna dörren och mötas av ljuset och den 
trevliga stämningen, förutspår Davide.

Ser framåt
På längre sikt har paret flera planer, 
men Davide hummar om att det är för 

tidigt att avslöja dem, eftersom allt 
inte är klart ännu. En sak är i alla fall 
säker: köket måste byggas ut.

Davide och Sandra har idéer om hur 
företagen på landsbygden kan samarbe-
ta och inte se varandra som konkurren-
ter utan gynna varandra. Folk kan göra 
helgutflykter och till exempel besöka 
Källsprångs gård i Åsbro eller Karin-
torps tomater, gå på teater i Lerbäck, 
fika i Rönne Kapell, besöka Varuhuset i 
Rönneshytta och äta middag på Kro-
gensomintefinns. 

– Ja det var bara några exempel på 
hur man kan få en levande landsbygd, 
avslutar krögarparet.

Från en foodtruck (matbil) lagas och serveras mat med tillbehör.

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

• Elinstallationer
• Inbrottslarm 

• Brandlarm
• Nätverk
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Husförhör om sjukdomar
Årets husförhör i Toltorps Missionshus hade det 
passande temat sjukdomar. Diskussionerna hand-
lade inte om sjukdomarna i sig utan hur kristen-
domen ser, och har sett, på dem. Förhöret, som 
egentligen var en diskussion, leddes av kyrkoher-
de Jimmy Åkerfeldt med Ann-Margret och Anders 
Lindkvist som värdar.

Jimmy funderade på varför det förr fanns ett kapitel i 
psalmboken om sjukdomar medan det i dag är svårt att 
hitta någon psalm som berör det. Han visade exempel 
från gamla psalmer som kändes väldigt gammaldags och 
andra som kändes aktuella.

Trots pågående pandemi kom det 25 personer, vilket 
var fler än förra året. Det fanns ett uppdämt behov av 
att träffas och prata och 
stämningen var uppslup-
pen trots avstånd runt 
fikaborden och försiktighet 
med smitta. Det är sällan 
man hör skratt under en 
diskussion om sjukdomar i 
ett missionshus.

Text och foto: Anders 
Lindkvist

Lerbäcks Teater vinner kulturpris 
Lerbäcks Teater har i år fått NA:s kultur-
pris. Teatern har i många år satt upp fan-
tastiska föreställningar för både stora och 
små så det är ett mycket välförtjänt pris!

– Vi är naturligtvis otroligt glada och stolta 
över kulturpriset. Det här året har varit super-
tufft med inställda föreställningar och res-
triktioner, säger Johan Gille som tillsammans 
med sin fru Jenny driver Lerbäcks Teater. Det 
känns därför extra roligt att få priset just nu 
och ger oss lite extra kraft att kämpa vidare.

NA:s motivering löd: ”Vem hade väl 
kunnat ana att det skulle vara en sådan 
framgångssaga att driva en teater mitt i 
landsbygden. Ändå har årets vinnare av 

NA:s kulturpris gjort just det – och med den 
äran. […] Vi sticker ut hakan och påstår att 
inget är så folkkärt i Örebro län som Ler-
bäcks Teater.”

NIK-aren gratulerar till priset och önskar 
lycka till i framtiden!

Hovpredikant
Kyrkoherde Jimmy Åkerfeldt i Lerbäck-Snavlunda pastorat, vår 

präst, har utnämnts till extra ordinarie hovpredikant. Han är en 

av fem som fått uppdraget, vilket i huvudsak består av att några 

gånger under året tjänstgöra vid högmässor i Slottskyrkan på 

Stockholms slott. Uppdraget är ingenting man söker utan kungen 

utnämner de präster som tilldelas titeln. 

NIK-aren gratulerar till utmärkelsen och önskar lycka till med 

uppdraget!

Hovpredikant
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Vilda korven saluförde vild-
svinskorv tillverkad av vildsvin 
som bland annat jagats runt 
Närkesberg. Företaget drivs 
som hobbyverksamhet av Putte 
Sjöström som till vardags arbetar 
på Naturkompaniet. Till sin hjälp 
hade han den här dagen Jörgen 
Spraak. Det är andra året som 
företaget deltar.

Mat från hela länet
Matresan i Örebro län samlar mathantverkare, krögare och entreprenö-
rer i hela länet under en gemensam öppethelg en gång om året.

Den genomfördes i år den 5–6 septem-
ber och det var 78 utställare som deltog. 

Det är andra året som matresan 
arrangeras och arrangemanget är ett 

samarbete mellan Wadköping Mat-
marknad och Länsstyrelsen Örebro län.

Besökarna erbjuds att titta och sma-
ka på en mängd olika mat och dryck.

Både Vilda korven och Almby 
Brewery fanns att besöka i Folke-
torp hos Krogensomintefinns, som 
serverade en härlig lunchbuffé. 
Vid grytorna arbetade bland 
annat Nora Rosendahl och Joel 
Englund.

Gravstenar • Renoveringar
Textkompletteringar

STENHUGGERIET I ÅSBRO

Tel 0582-510 10 • www.stenblocket.se
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Almby Brewery var ett annat 
företag som deltog i matresan. Ett 
företag som startades för tre år 
sedan av Bengt Vallberg tillsam-
mans med hustrun Malin. Under 
öppethelgen fanns även Mattias 
Bjurman vid deras sida. 

Verksamheten bedrivs i Ekeby 
Almby och den öl de brygger finns 
representerad på Systembolaget.

Även Almby Brewery deltar 
för andra året men de har även 
tidigare under flera år varit med 
på Wadköpings matmarknad.

Två av besökarna på matresan 
var Mikael Frödin och Gertrud 
Björkholm från Örebro.

De hade ätit lunch i Folke-
torp på Krogensomintefinns och 
skulle efter besöket på Käll-
språngs gård ta sig vidare mot 
Karintorps tomatodlingar.

De var ute på sin första mat-
resa och både Mikael och Ger-
trud tyckte att det var  
jättetrevligt!

Källsprångs gård saluförde 
många av höstens primörer 

under den här dagen. Ägarna 
Anders Östlund och Annie 

Östlund-Salomonsson berätta-
de att de med sitt nya växthus 
var ännu bättre förberedda än 

tidigare att ta emot alla 
besökare. 
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Nyårsfirande i världen 
Nyår firas i större delen av västvärlden natten mellan den 
31 december (nyårsafton) och den 1 januari (nyårsdagen). 
Klockan 24.00 den natten betraktas som övergången från 
det gamla året till det nya. Nyårsdagen är i många länder, 
till exempel Sverige, helgdag och flaggdag.

Även om de flesta länderna i 
västvärlden firar nyår den 31 
december så sker det ändå 
inte samtidigt beroende på 
tidsskillnader, till exempel så 
firas nyår i USA 6-11 timmar 
efter firandet i Sverige (be-
roende på var i USA firandet 
sker).

Svenskt firande
Strax innan tolvslaget går 
många människor ut till nå-
gon plats där man kan titta 
på fyrverkerier. Det är också 
vanligt att ha med sig cham-
pagne som ska öppnas och 
drickas precis på tolvslaget. 
Minuten innan tolvslaget 
räknar man ned och på 
tolvslaget ropar man ”Gott 
nytt år!”, öppnar champag-
nen och skålar. Omedelbart 
efter nyårsslaget skjuter man 
iväg fyrverkerier för att fira 
att ett nytt år har inträtt. En 
annan tradition är att avge 
ett nyårslöfte. Ett nyårslöfte 
brukar handla om att man 
ska börja göra något (till ex-
empel träna) eller sluta göra 
något (till exempel röka). 
Strax före tolvslaget läses 
dikten Nyårsklockan på 
Skansen, något som gjorts 
sedan 1895. Från 1934 sän-
des uppläsningen i radio och 
sedan 1977 har den sänts på 

TV. Den första uppläsaren 
var Anders de Wahl, den för-
sta kvinna som läste dikten 
var Margareta Krook och 
ifjol var det Lena Endre som 
hade den uppgiften.

Forntida firande i Norden
Under vikingatiden samman-
föll nyår med midvinterblotet 
eller, som det också kall-
lades, julblotet. Exakt när på 
året detta hölls är man i våra 
dagar oense om.

Mycket av det dåtida 
firandet kom att integreras 
i det kristna julfirandet när 
Sverige hade blivit ett kristet 
land. Själva ordet "jul" är 
förkristet och överlevde i 
de nordiska språken. Det 
kommer ur det urgermanska 
ordet ”jehwla” som betydde 
firande/fest. Redan på den 
tiden var det sed att avge 
nyårslöfte.

Nyårsfirande i några andra 
länder
Den 13-15 april firas det thai-
ländska nyåret, Songkran. 
Nyårsfesten infaller strax 
före regnperioden och enligt 
traditionen firas det med sto-
ra vänskapliga vattenkrig på 
gator och torg. Man slänger 
stora mängder vatten på var-
andra för att ren och lycklig 

möta 
det 
nya 
året. Ibland 
är vattnet blandat med talk 
och att få vitfärgat vatten på 
sig betyder lycka. Den man 
har blött ner önskar man 
”Sawatdee pee mai” – gott 
nytt år!

Det kinesiska nyåret in-
faller vid en nymåne mellan 
20 januari och 19 februari. 
Det är tradition att man skall 
fira nyåret tillsammans med 
sin familj, varför det är den 
helg med flest inrikesresor 
inom Kina under året. Det 
kinesiska året har alltid ett 
djurtecken, just nu är det 
Råttans år som började den 
25 januari 2020 och den 12 
februari 2021 börjar Oxens 
år. Kineserna firar nyår i 
15 dagar (från nymåne till 
fullmåne). 

Det ryska nyåret är det 
första firandet i Rysslands 
årskalender. Nyår pågår i 
åtta dagar efter 1 januari, 
det är alltså 8 röda dagar 
under nyårsfirandet och det 
kallas i folkmun nyårsse-
mestern. 

Nyår är ett större firande 
än julafton i Ryssland på 
grund av de ateistiska tradi-
tionerna från Sovjetunionen. 
Julafton firas den 7 januari 
samtidigt som det åtta da-
gar långa nyårsfirandet 
fortfarande pågår. 

Första pris i varje 

tävling är ett 

presentkort på 

300 kronor i Varuhuset i 

Rönneshytta!
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Samtliga ord i den här 
ordflätan har med vinter att 
göra men vi har kastat om 
bokstäverna i orden. Skriv 
in orden med rätt stavning 
så får du ett ord i de skug-
gade rutorna på något som 

hör till den årstiden. 
Det räcker att 

du skickar in 
det ordet 
om du vill 
vara med i 
tävlingen.

ODRSKKSIR

NGJALRU

YDBAN

ÖBDRRTÖV

KSARDHAN

CÄKNK

KLAC

KPALU

1. Vilket bär ska det vara i syl-
ten som traditionellt serveras 
till den gotländska specialite-
ten saffranspannkaka?

2. I vilken sport använder 
man kvastar och stenar av 
granit med handtag?

3. Hur många gånger har 
Danmark vunnit Eurovision 
Song Contest?

4. I vilken skräckfilm från 
1960 begår Norman Bates 
ett av filmhistoriens mest 
berömda mord till tonerna 
av Bernard Herrmans oro-
ande stråkmusik?

5. Vad kallas en pokerhand 
som innehåller till exempel 
tre knektar och två åttor?

6. Vad använder den mus-
kulösa hantlangaren Odd-
job när han halshugger en 
staty i James Bond-filmen 
”Goldfinger” från 1964?

7. Per Gessle och Marie 
Fredriksson bildade en 
världsberömd popduo. Vad 
hette duon?

8. Vilken svensk rätt består 
av kalvfärsbiff med brynt 
smör, potatispuré, gröna 
ärtor och rårörda lingon?

9. Vem introdu-
cerade V-stilen 
i backhopp-
ning?

Första pris i varje 

tävling är ett 

presentkort på 

300 kronor i Varuhuset i 

Rönneshytta!

Den klassiska hoppbacken 
Heini-Klopfer i Oberstdorf.
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Skicka in dina svar senast 15 januari till:Siw Adolfson
Mogatan 7C

702 13 Örebro
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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

VÄRDECHECK  PÅ VÄRDECHECK  PÅ 500500 KR KR

VARUHUSET
i Rönneshytta

0583-400 32

Vard. 9-19
Lörd-sönd. 

10-15

www.varuhuset.se

   10 modeller   10 modeller från från  

2.190:-2.190:-
SNÖSLUNG-BYTARDAGAR!SNÖSLUNG-BYTARDAGAR!
Byt in din gamla mot Byt in din gamla mot 
en ny och lättkörd!en ny och lättkörd!

Räntefritt 24 månader!Räntefritt 24 månader!

Vill du ha hjälp i 
trädgården? 

Vi hjälper dig med trädvård och 
plantering. Boka din tid nu!

Vi hjälper dig att skicka blommor 
til nära och kära i hela Sverige! Vi 

ordnar utkörning i hela kommunen.

Vi har öppet året ut!
Välkommen!Välkommen!

Ingrid-Marie
 12 kg i låda 
eller lösvikt!

0583-100 45 • www.kallestradgard.se • Öppettider, se hemsida

Vår egen Vår egen 
Äppelmust!Äppelmust!

130 :- 130 :- 
2 för 240 :-2 för 240 :-

Ge bort ett 
presentkort hos  
oss på Kalles  

Trädgård!

Julklappstips!Julklappstips!

5-10  
sorter

Gränna Gränna 
Äpplen!Äpplen!

SolrosfrönSolrosfrön

200:-200:-
Strimmigt,

20 kg
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www.ess.se
Energi Spar System HB
Retermia Värmeåtervinning 

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

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!

Hanna Lindberg
072-745 57 45

Christer Olson
070-680 07 80

Håkan Falkenström
070-323 30 15

Inköpare

Bokföring • Redovisning • Bokslut
Deklarationer m.m.

Ulf, Helena, Emelie och Gunilla

0583-410 01 • Ulf 070-397 38 69

Aukt. Redovisningskonsult Srf

ör tsjöns
edovisning

M 
R 

BESTÄLLBESTÄLL  ERER  NYÅRSSUPÉNYÅRSSUPÉ  HOSHOS  OSS!OSS!
MAILAMAILA  DAVIDE@WADKOPINGMATMARKNAD.SEDAVIDE@WADKOPINGMATMARKNAD.SE
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Nyinflyttade i Munkerud
I maj 2020 flyttade familjen Apel, 
bestående av Jesper, Jessica, dottern 
Maja och tre hästar till Munkerud i 
Närkesberg. I köpet ingick egentli-
gen två fastigheter, vilka i folkmun 
kallas Einars och Oskars, varav den 
sistnämnda var helt obeboelig.

Jesper och Jessica som ursprungli-
gen kommer från Västerås bodde i sin 
ungdom under tre år i Italien. Jesper 
utbildade sig inom industridesign med 
inriktning mot bilar. Det var också i 
Italien som Maja föddes. När de flyt-
tade tillbaka till Sverige hade de ingen 
bostad utan fick flytta in i ett hus på 
Jessicas mammas gård i Hedåker i 
utkanten av Sala kommun. De började 
leta efter en egen gård och redan för tre 
år sedan var de intresserade av gården i 
Munkerud. Då kom de inte överens med 
säljarna, men i våras blev köpet av.

Stort renoveringsbehov
De bor i ”Einars” hus där de renoverat 
främst kök och badrum, men ännu 
återstår en hel del arbete.  Först hade de 
planer på att renovera det större huset 
(Oskars), men efter att tre olika snicka-
re sagt att det var ruttet och i för dåligt 
skick, ändrade de sig.

– Vi tänker istället plocka ner det 
som går att använda och bygga upp ett 
nytt mindre hus – men de planerna lig-
ger långt fram i tiden, berättar Jessica.

Pendling – inget problem
Eftersom arbetsmarknaden för bil-
design är tuff, arbetar Jesper idag som 
säljare åt ett företag som tillverkar 
byggisolering och är därmed van att 
resa. Jessica som är beteendevetare dri-
ver ett HVB*- och familjehem i Köping 

*HVB = hem för vård och boende

Maja, Jessica och Jesper trivs väldigt bra i Munkerud.
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och är på gång att öppna ytterligare två 
i Värmland. 

– Jag har närmare till arbetet nu 
än när vi bodde i Hedåker, så jag ser 
inte resandet som ett problem, säger 
hon. Jessica har dessutom planer på att 
öppna ett kontor i Örebro, vilket skulle 
medföra ännu färre resor.

Juristplaner och hästintresse
Maja bor i ett mindre hus på gården 
och efter studenten i våras arbetar hon 
på restaurant Trattoria i Örebro, men 
planerar att börja studera juridik.

– Som förberedelse har jag och 
mamma besökt tingsrättens öppna 
förhandlingar för att jag ska se hur en 
rättegång går till, avslöjar Maja. Och det 

är inte alls lika spännande som i en del 
filmer och TV-serier.

Jessica har ett förflutet som hästtjej 
och Maja har ända sedan barndomen 
haft en häst. Idag har hon två egna 
hästar och en foderhäst och tävlar i 
hoppning. Dessutom hinner hon med att 
jobba extra som ridlärare i Stall Släte.

Ett varmt välkomnande
Alla tre framhåller hur väl de har blivit 
mottagna i byn. Många har stannat för 
att hälsa och önska välkomna. Byborna 
har också hjälpt till både handgripligen 
och med råd och tips under renoveringen 
och familjen har till och med fått en båt.

– Vi råkade nämna för Johnny Gus-
tafsson i Hjärttorp att vi funderade på 
att skaffa båt och dagen därpå kom han 
med en. Det var en bekant som hade en 
över, berättar Jessica. 

– Jag och min pojkvän har dragit 
upp massor av fisk i sommar, inflikar 
dottern Maja.

– Man hjälper och ställer upp för 
varandra. Det är svensk landsbygd som 
den ska vara, avslutar Jesper.

Maja har hästarna Calle, Manne och Dimma 
på bete i hagen.

Einars 
hus ska så 
småningom 
vitrappas. I 
bakgrunden 
skymtar Os-
kars hus.
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Brukskontoret, 694 99, Skyllberg • 0583–403 00 • www.skyllbergsbruk.se

1400 abonnenter
175 km högspänningsledningar
200 km lågspänningsledningar
150 transformatorstationer
4 vattenkraftverk
4 elektriker

Skyllbergs Bruk AB
– Elnät och eldistribution

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