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ÅrgÅNg 28

God höst till alla läsare
från mig och Tommy

Ja, vilken sommar, inte bara vädermässigt utan också från Järle- och
Byalagsperspektiv. Lyckad marknad och lyckat hantverksmagasin och
lyckad kafésäsong. Och Järlegården jobbas det på för fullt. Redan har
Måndagsträffen och Öppna förskolan dragit in och allt ser ljust ut,
även pengamässigt har det lossnat (ÖF-slantarna, de 50 tusen, i hamn
meddelar just kassören).
Men den stora grejen illustreras av bilden med det supermoderna
ITINO-tåget som den 22 augusti passerade Järle för vidare färd mot
Nora och en PR-kampanj från Stiftelsen och Nora kommun för att
kanske möjliggöra pendlingstrafik Nora-Örebro från 2006 - det år då
den gamla järnvägen firar 150-årsjubileum. Läs mer om denna vision
och stora EU-projektsmål på sidan 33 och framåt.

OBS Ändrat datum för Järlegårdsinvigningen!
Inte 28/9 utan lördagen 26 oktober
oktober.
Flygblad med tider och program kommer inom kort.
Men städ- och röjdagar på Järlegården blir det 5- 6 oktober.
KOM OCH GÖR NÅGRA KNOP. Hur många bestämmer du
själv. Kontaktperson: Thomas Lundström, tel 503 33, kan
du ringa om du undrar över något.
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CYKELSOMMAREN 2002.
Årets cykeltur kunde till största delen köras på alldeles ny
och fin asfalt mellan Järle och Åboda. Detta märktes också
på antalet starter, 184 st., nytt rekord! Ett antal små priser
har lottats ut till våra flitiga cyklister. Här kommer
sommarens pristagare:
Juni (43 starter)
Barbro Andersson, Björntorp, Marianne Pettersson.
Hyddan, Cecilia Andersson, Stensnäs.
Juli (53 starter)
Barbro & Kerstin Andersson, Björntorp, Marianne Pettersson, Hyddan, Cecilia
Andersson, Stensnäs, Lina Lindblom, Vassa.
Augusti (57 starter)
Barbro Andersson, Björntorp, Marianne Pettersson, Hyddan, Inga-Lisa Olsson,
Östanberg.
GRATTIS! GRATTIS! Hoppas priserna
passade.
En särskild eloge till våra flitigaste
cykeldamer Barbro A och Marianne P.
Men VAR är alla herrar och juniorer?
Kanske dyker ni upp nästa år när vi
trampar igång igen fram på vårkanten.
Till dess: tack för i år och välkomna
åter 2003.
L-G
TACK, TACK, TACK!
till alla som hjälpte till att slita med marknadsbord till årets upplaga av Järle
marknad: Anders & Lasse Pettersson, Peter G., Mattias Dahlin, Lasse Lindquist,
Geir och Lasse H.
Särskilt stort tack till våra eminenta chaufförer Anders Pettersson, Lindesberg
och Rolf Fredriksson, Gusselby samt den alltid hjälpsamme Janne Andersson på
Nora kommun.
Tack allihopa, utan er hade det inte blivit
någon marknad!
L-G
Redaktionen kan tillägga att vi hoppas
mycket på både det marknadsbord och
marknadsboden som vi såg prototyper av
under årets sommarmarknad. Lasse Höök
har jobbat fram dem, och kan vi bara
finansiera det hela skulle vi gärna vara
självförsörjande vad gäller bord så L-G och
”hans gubbar” slapp att låna från Nora.
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En finare bod får man leta efter. Idé,
tillverkning och design: L Höök

Träff med måndagsträffskämparna - och tack!

Det är i början på september, fortfarande högsommarvärme, och i
stationsträdgården sitter Anette Bredenberg och Ann Röstlund vid ett bord och
låter sig fotograferas. Varför det då? Jo, som avgående måndagsträffsledare
efter åtta år är de allt värda en bild, en pratstund och en blomma.
" Ja, 1994 startade verksamheten då några vuxna i byn tyckte att det fanns ett
behov för en del undomar som passerat fritisåldern att ha nånstans att ta vägen.
Varför inte göra det till en aktivitet i byalagsregi och så blev det. Grejen var då
att ha stationen som träffpunkt, låta ungdomarna vara tillsammans under trevliga
former, lära sig att ta hänsyn till varandra och framför allt, att ha kul. Alltid skulle
en vuxen person finnas med som ansvarig för verksamheten".
Och så blev det. Första gänget blev tvillingarna Carlsson, Andreas B, Fredrik S
och Patrik K och vuxenfolket var Anette själv, Carina E och Birgitta C. Ann kom in
något senare men sen blev det hon och Anette som dragit lasset i alla år. Och
konceptet höll som man säger. Från den lilla skaran till den stora gick det några
år och då blev framgången total. 25-35 tjejer och killar mellan 10 och 15 år har
varje måndag slutit upp på stationen och gjort massor med saker. Spelat spel,
pingis, kort, diggat pop, käkat godis och dricka, gjort spännande saker, typ
spökvandringar mm. Men det viktigaste, att bara träffas och få prata av sig. Och
säkert har en del killar och tjejer haft "lite ögon för varandra" och då vill man ju
inte missa en endaste måndag. Det hette bland ungdomarna att "Man är stor när
man är med i MT". Ordning och reda och regler att följa, det har varit Anettes och
Anns riktmärke och ingen har protesterat. Alla har platsat utom en kille under alla
år och det är ett jättegott betyg till A:na att satsningen gått hem.
"Och nu i samband med att MT flyttar till Järlegården så tycker vi att det kan
räcka och önskar de nya ledarna och framför allt ungdomarna lycka till i
fortsättningen".
Så ett jättetack Ann och Anette från mig och byalaget för ett gott ledarskap
under de åtta åren. Blomstercheckar kommer (men det hann jag inte säga innan
vi skildes).
Gösta
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Hantverksmagasinet – succé i år igen!
Även den här sommaren har jag haft nöjet att vara samordnare
för Hantverksmagasinet. Tolv hantverkare har sålt sina
produkter i magasinet vid Järle station. I sex hela veckor, åtta
timmar per dag har försäljningen varit öppen och man har turats
om att bemanna magasinet. Vi har stått med under
”idag”rubriken i åtminstone Nerikes Allehanda, både Örebro och
Norasidan en stor del av sommaren, och NA har också gjort ett
reportage. Söndagen det publicerades blev det invasion! Och
skyltarna vid R50 har fyllt sin funktion, liksom alla de affischer
man spritt över länet.
Och försäljningsrekord har det blivit. En bidragande orsak är att Maria Berger
deltog med kravodlad sylt och saft, hon är ny för i år i Hantverksmagasinet. Men
de flesta ”gamla” hantverkarna har också ökat sin omsättning jämfört med förra
året. Så att Hantverksmagasinet är uppskattat av kunderna har vi bevis för. Och
att hantverkarna trivs i magasinet och med varandra är jag också alldeles
övertygad om. En söndag nu i september ska vi summera sommaren vid en
gemensam lunch och jag är redan nu säker på att Hantverksmagasinet
återuppstår nästa sommar igen. Och då hoppas vi att byalaget har fått fram
bättre belysning och öppningsbara fönster. Vissa dagar har det varit otroligt
varmt. Men vad annat kan man vänta sej en så´n fantastisk sommar som denna?
Nu andas vi ut en dryg månad innan vi tar tag i förberedelserna inför årets
julmarknad.
Här kommer lite försäljningsstatistik:
Bland annat har det gått åt 44 par raggsockor, 25 kattmagneter, 15 trasmattor,
minst ett par hundra grytlappar, näverslöjd, 59 dasstroll varav en del i
änglaform, cirka 60 burkar salva, 150 muggar, ett antal tjog ägg, ett just nu (när
jag har bråttom att få detta klart pga. tidningens pressläggning) oräkneligt antal
saftflaskor. I dagboken kan man t ex läsa om Örebroparet som var ute och
cyklade en eftermiddag, fann en underbar matta i Järle, cyklade hem, duschade
och tog bilen tillbaka och köpte mattan!
Gerd

De tre hantverkargummorna Sif, Inga-Lisa och Ylva
jobbar på för fullt. Allt hade en strykande åtgång.
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Chokladprovarkväll - det låter väl mumsigt!
Rickard Andersson, kock i Stadsträdgårdsrestaurangen, berättar
chokladens historia samt låter oss provsmaka.
Kom till Järlegården tisdagen 29 oktober kl 19
Kostnad per person: 150 kr (du får garanterat valuta för den slanten!)
Föranmälan senast 20 oktober till Helena Persson, 0587 - 50133
Max 25 pers - först till kvarn

DAGS FÖR HÖSTSERVICE!

JAG UTFÖR ÄVEN

DÄCKSERVICE
HAR

DU BYTT KAMREM PÅ LÄNGE?
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Nya adresser i Järle - ytterligare en vända
Byalagets
remiss-svar
Örebro Stadsbyggnad, genom Eva Håstlund, har
översänt brev daterat 020812 från angående nya
belägenhetsadresser inom JÄRLE stationssamhälle.
Förfrågan till JÄRLE byalag är ställd om vår syn på
föreslagen förändring i två alternativ uppfattade som
dels a) gatuadress och b) belägenhetsadress.
JÄRLE byalags styrelse diskuterade frågan vid styrelsemöte 020821 och
beslutade att avge följande svar:
Det absolut viktigaste är att ortnamnet JÄRLE skall ingå i adressen.
Om gatuadresserna kan föregås av JÄRLE, så kan gatuadresserna möjligen
accepteras. Några gatuadresser har redan detta, typ JÄRLE Byväg och JÄRLE
Stationsväg.
För övriga blir ändringen följande: JÄRLE sätts framför Älgstråket, Stickspåret,
Brovägen, Tallmon, Skogshöjden och Rönnbärsvägen, Torvmossevägen ändras
till JÄRLE Torvmosseväg, men för Adrian Giöbels väg funkar det dåligt,
varför detta namn bör bytas ut.
I brevet påstås att 18 fast.ägare accepterat gatuadressen och använder den.
Detta är helt fel. Vid en snabbkoll så vet styrelsen endast en som använder
gatuadressen och det är Tallmon 1. Övriga använder gårdsnamn, vilket posten
gjorde stor sak av i någon gång på 80-talet (tror jag) och många övergav
därmed de gamla postlådenumren till förmån för nya gårdnamn. Flera vill ha kvar
dessa vilket också sägs i ert brev. Många använder också postlådenumren än
och hela det nya området (mellan Adrian G´s väg och Rönnbärsv.) har bara
lådnummer.
Det andra alternativet med belägenhetsadressen JÄRLE och ett nummer, är det
som får gälla om inte gatuadresserna kan kompletteras med ortnamnet JÄRLE.
Vi har redan råkat ut för konstigheter pga hanteringen i ärendet. Genom att
ortnamnet JÄRLE försvann från adressen så tror åtminstone försäkringsbolaget
att vi numera bor i en tätort och då kan man ta ut mer i premie helt plötsligt.
Sådant vill vi absolut inte vara med om och förutsätter att folkbokföringen håller
koll på detta.
Vi förväntar oss en ny kontakt med redogörelse för konsekvenser och hur
fortsatt handläggning sker.
Om så erfordras kan utdrag ur styrelseprotokoll bifogas. Låt mig veta detta
bara.
Med vänlig hälsning
Lasse Carlsson
Järle Byalag
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Hej då Macken - vi ses snart inte mer....

den förre ägaren. Då efter en tid var
uppgången i bensinförsäljningen
12000 liter i månaden vilket var en
framgång. Den volymen är idag
tredubblad och även den övriga
försäljningen ökade rejält de första
åren när varusortimentet utökades
med en del mejeri- och specerivaror .
Detta har dock dragits in på under
senare år samtidigt som marginalerna
krymt. Särskilt vintern är tung med lite
kunder och och kyla och mörker och
så denna bundenhet, G-B har i stort
sett skött macken alldeles ensam
under alla år och tycker att nu får det
vara nog.
Men, säger jag, är det inte alla
inbrott och rånet för två år sen som

Jo, det är faktiskt sant. Macken i
Mogetorp och med den vår trogna
innehavare Gun-Britt Pettersson lägger
av den sista september. Mackkiosken
vill säga, för själva automatpumparna
lär vara kvar tills vidare. Men Gun-Britt
slutar alltså efter 22 år i branschen
och det måste vi ju uppmärksamma i
bladet och därför sitter jag nu i det
inre rummet med kaffe och
sockerkaka och försöker få en
pratstund med henne "mellan
kunderna".
Vad är väl då lämpligare än att
starta med artikeln i byabladets
decembernummer 1980 då Gun-Britt
och hennes man Åke tagit över
Nynäsmacken efter

Här inne har vi väl
alla varit nån gång
och handlat...
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får dig att sluta? Nej, inte direkt, även
om detta varit väldigt jobbigt och lite
otryggt men jag har faktiskt sluppit
från sånt en längre tid nu. Nej, jag
tycker trots allt att alla de här åren
varit bra och tänk så mycket folk jag
fått träffa och alla i närområdet som
jag har som stamkunder, Hutten och
Hööken och allt vad de heter. Och för
många har macken varit en räddning
när bensinmätaren stått på noll.
Hur var det med flyktingförläggningen i Hålahult på 80-talet,
det var väl bra för omsättningen?
Jodå, visst kom det många familjer
och ensamstående vandrande därifån
och handlade men mest minns jag
Blerin, en jättehändig jugoslav som
hjälpte mig en hel del med
reparationer och annat.
Hur var det med bensinbolagen,
du började med Nynäs och nu är det
Bilisten? Nynäsrepresentanterna var
bra säger G-B, de kom två,tre gånger i
månaden från Norrköping och "såg till
mig", sämre var det med Shellgubbarna, första gången ringde en av
dom och undrade om Mogetorp låg
vid norska gränsen. Jovisst, tjugo mil
härifrån! Och dom såg jag nästan
aldrig till. Nä, det har blivit för många
höjdare i branschen. Och nu är det
Bilisten och dom tänker riva huset när
det hela är över. Kanske att jag

hjälper till med avläsning och
beställning i fortsättningen men det
blir också allt.
Jag tar upp det tråkiga ämnet
inbrott igen och frågar G-B om några
varit speciellt jobbiga av de säkert 50
stycken som hon varit utsatt för. Ja, i
början på 90-talet gjorde några killar
tre inbrott under en och samma vecka
men de åkte fast och jag fick åka och
titta på allt stöldgods de samlat på sig
och kände direkt igen mina grejer.
Men tror du att jag fick igen dessa.
Icke, för tjuvarna hade inte erkänt att
dessa grejerna kom från min mack.
Däremot erkändes en del OK-märkta
varor som jag var tvungen att ta med
mig och dessa gick ju inte att sälja i en
Shell-butik! Sånt är ju hur sjukt som
helst.
Sen var det det där otäcka rånet
du utsattes för i januari förra året. Det
blev ju stor uppståndelse särskilt som
du blev bunden och inlåst. Ja, då blev
jag överrumplad och rädd för plötsligt
stod det några killar framför mig i
rånarluvor och tryckte ner mig på
golvet och drog jackan över mig och
släpade in mig i en skrubb. Men jag
nöp dom så gott jag kunde och inte
var det mycket dom stal heller. Men
visst var det otrevligt och jag var rätt
mörbultad några dar efter. Tack och

Bild från kontoret
med en expedierande
Gun-Britt i bakgrunden. Lägg märke
till James Deanbilden på väggen - en
gammal idol som
hänger med än...
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lov upptäckte Anita på värdshuset
mig efter nån timma och vi kunde
larma polisen. Usch, ja!
Visst har det varit ensamt många
gånger och särskilt när min trogna
följeslagare Tina som var en jättefin
bordercollie inte orkade längre. Hon
höll mig sällskap i många år och var
hur klok som helst. Det var
jättejobbigt en lång tid efter.
Till sist önskar jag Gun-Britt

lycka till i fortsättningen och det där
med ledighet kan hon unna sig lite mer
nu för den varan har varit mycket
begränsad under årens lopp. Ja, mina
enda ledigheter var en italienresa för 6
år sen och så en tiodagars
sjukhusvistelse i början på 2000 när
jag halkade och bröt arm och lårben
men den ledigheten kunde jag gott
vara utan....
gösta

Inte undra på .......

att vi får så mycket beröm för kaffet på stationskafét....
Notisen var införd i NA/NT den 1/9

Grillfesten den
20 juli samlade
15-talet korvoch revbensspjällssugna mm
deltagare. Den
yngsta, Sanna, i
mamma Gits
knä, föredrog
mer lättsmält
föda.
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MÅNDAGSTRÄFFEN

I

JÄRLEGÅRDEN!

VÄLKOMMEN till Måndagsträffen du som går i åk 4:a eller uppåt! Här kan du
träffas och umgås med kompisar mellan kl. 18.00-20.00. Du kan också handla
godis och dricka till inköpspris. För att vara med i Måndagsträffen krävs
medlemskap i Järle Byalag och det kostar 50kr/kalenderår, om din familj inte
redan har det.
Premiären den 2 september inleddes med brännboll och grillning i trädgården
och kiosken hade öppet. 24 barn fördelade på ungefär lika delar 4:or,5:or,6:or
och högstadieungdomar intog gården tillsammans med sex vuxna.
Vi är ett gäng föräldrar som delar på måndagarna och vi kommer att finnas där
mellan kl.18.00-20.00. Minst två föräldrar vid varje tillfälle och vi välkomnar fler i
gänget. Det blir en blandning av vad barnen önskar hända och förslag från oss.
Vår uppgift är att finnas till hands och göra Järlegården tillgänglig för våra barn.
Telefon till Järlegården är 50001.
Lista på föräldrar ht-2002:
V37 Camilla S. 50084
och Birgitta.C.
50073
V38 Anna B.
50414
och Peter P.
51032
V39 Carina E.
50142
och Susanne S. 50416
V40 Lotta G.
50373
och Maria B.
50066
V41 Christina R. 50009
och Hilkka S.
50030
V42 Lotta G.
och Susanne S.
V43 Anna B.
och Camilla S.
V44 Birgitta C.
och Carina E.
V45 Hilkka S.
och ???
V46 Christina R.
och Birgitta C.
V47 Anna B.
och Susanne S.
V48
Terminsavslutning
Snart är det jul igen!
Välkommen, och ring om du undrar över något!
HUR VILL DU ATT EN MÅNDAGSTRÄFF SKA VARA? Klipp ut och skriv på baksidan
NAMN:...........................................................
ÖNSKEMÅL: Det kan handla om aktiviteter, inredning, trivselregler etc etc!
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Några ryggbilder från måndagsträffsstarten i
Järlegården

Maria B och
Hilkka S säljer
godis från
luckan i
köket...

... och
på andra
sidan
köar
sugna
ungdomar

Så här tycker jag att MÅNDAGSTRÄFFEN ska vara:
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Om
Tacksägelsedagen
13 oktober kl 11.00 i Kyrkan.

”High-lights”
HÖSTEN 2002
i
Sabbatsbergs missionshus

Familjegudstjänst
med skördeauktion.
Vi smyckar kyrkan med sommarens
skördealster. Behållningen från
auktionen går till Sabbatsbergs
Ungdomsgård.
Kyrkokören medverkar.
LRF bjuder på kyrkkaffe.

Söndag den 6 okt.
10.00
SKÖRDEFEST och
FAMILJEGUDSTJÄNST
servering
Söndag den 20 okt. 15.00
GEMENSKAPSGUDSTJÄNST
Elsie-Britt Elf m.fl. servering

Gudstjänster för stora och små
Onsdagar kl 10.00, fika efteråt i
församlingshemmet.
23 oktober, 20 november
Alla barn och föräldrar är välkomna!

Söndag den 24 nov. 18.00
CAFÈKVÄLL i Ungdomsgården
Fredag den 6 dec.
19.00
LUCIAFEST och julförsäljning,
scouterna m.fl. servering

En förlust för oss alla

Jag drömmer jag vandrar
i skog och mark
jag drömmer jag åter
är frisk och stark.
Jag vill inte vakna ur
drömmen så skön
ack, låt mig få sova
är evigt min bön.

Agda Andersson - Byalagets äldsta
medlem och omtyckt diktare genom
åren i Byabladet avled den 9
september i en ålder av 95 år. Vi minns
Agda som en glad och öppen person
och för alla "Mor i bygdens" tänkvärda
och vardagsnära dikter i tidningen
under många år. Även livets förgänglighet skrev Agda om och denna lilla
dikt som fanns med i dödsannonsen i
NA/NT den 12 september kan vara
lämplig att återge här.

Mor i bygden
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Säkra däck köper Du billigt hos

Dubbade vinterdäck från 450:-/styck, inkl.
montering, balansering, miljöavgift o. moms
Fälgar

Däckreparationer

Stor sortering begagnade däck och fälgar,
även kompletta hjul
Begagnade stålfälgar från 25:-/st.
Ring för prisuppgift och tidsbeställning
070 - 99 88 334
0587 - 510 79
Öppet kvällar och helger
Välkomna!

Håkan Axelsson
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Fisketävlingen – 5:e årgången!

En av Järleåns
monsterabborrar
bakom nät och bom

Den 1:a september avhölls det årliga Järlemästerskapet i fiske. 29 förhoppningsfulla fiskare ställde upp, varav 18 juniorer och 11 seniorer. Vädret var
strålande, men fisken var ganska slö och ovillig att nappa. Ingen rekordfångst i
år alltså, men en del mörtar och abborrar blev ändå uppdragna ur ån. Efter
invägning fick prislistorna följande utseende:
Seniorklassen
1.
Anders Pettersson, Hyddan,
2.
Peter Gustavsson, Järle,
3.
Erik Lidquist, Örebro

534 g Järlemästare för 2:a året i rad!
518 g
255 g

Juniorklassen
1.
Marie Ewertson, Järle,
2.
Joel Larsson, Klysna
3.
Kristoffer Johansson, Striberg
4.
Mattias Haugen, Tingstorp
5.
Filip Anderson, Torpa
6.
Martin Mauritzon, Järleborg
7.
Axel Bryngelsson, Nora
8.
Tommy Rosengren Kvarntorp
9.
Jimmy Ewertson, Ervalla
10. Linda Ewertson, Järle

610 g Järlemästare!
490 g
358 g
334 g
312 g
139 g
135 g
124 g
38 g
20 g

Dessutom utlottades några priser till följande juniorer:
Max Gustavsson, Jenny & Fredrik Bredenberg, Joakim Ewertson, samtliga Järle,
Mattias Ewertson, Ervalla, Daniel Holmqvist, Nora samt Andreas & Mattias
Hjalmarsson, Rörstorp. Stort GRATTIS till allihopa.
TACK! till alla som hjälpte oss att genomföra tävlingen: Peter E och Gösta /
flygblad, Nelly som tillverkade de eleganta mästardiplomen, fiskefotografen
Anna-Lisa och markägare Kennet S. För sedvanligt tillmötesgående.
Särskilt stort tack till våra generösa sponsorer:
Järle Klippstuga, Järle åkeri, Mogetorps Bensin & Kiosk, Oves Bilvårdsprodukter,
Harrys Motor, Lin & Lera, Hugos Rör, Rörstorpssågen, Mekonomen Örebro, SvenErik Olsson, Kvarntorp.
Varmt tack allesamman och välkomna nästa år till Järlemästerskapet 2003!
Thomas och L-G
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Fiskebilder

–

Anna-Lisa

fotograferade

Årets vinnare!!
Marie Ewertson,
juniorklassetta och
Anders Pettersson,
seniorklassmästare
igen! Men Marie slog
minsann Anders med 74
gram. Duktigt metat!
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Stilstudie av
Tommy
Rosengren.
Trots stenhård
koncentration
så blev det bara
124 gram och
en 8:de plats.
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Till vänster en en glad fiskare i
helfigur. Om det är Joel
Larsson så kom han 2:a. Och
är grabben med darttavlan
som pris, Kristoffer Johansson
från Striberg, så blev han 3:a
nu. 1999 vann han, så var det
L-G.
Och så avslutar vi årets fiskereportage med en bild på två av gubbarna. Till
vänster Peter G, som valt en bra pryl för silver i seniorklassen. Och så ser vi
Thomas P som ser ut att ta det lugnt. Men det unnar vi honom för han lägger ner
mycket tid
och kraft
som
arrangör
tillsammans
med L-G.
Och tigga
ihop till
prisbord,
där är
Thomas
oslagbar!
Gösta
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Skolstart för 1:orna i Axbergshammar och Ervalla
Här har vi gängen som börjat första klass nu i höst. Skolans värld har de ju
redan stiftat bekantskap med under sin tid i förskoleklassen (lekis). Men NU är
de förstaklassare!

På kortet Gerd tog i AXBERGSHAMMAR ser vi från vänster Anna Höök, Ida
Siltala, Agnes Törnvall, Manne Gustavsson, Sofia Huss och Anna Berggren. Sara
Jansson var tyvärr sjuk när fotot togs. Och vi ser ettorna tillsammans med sin
klassföreståndare som heter Sofia Persson.

Naturligtvis åkte fotografen till ERVALLA också.
Från vänster ser vi Erik Skanebo, Jacob Hansson, Daniel Forslén, Alexander
Blomberg, Josefine Holm, Frida Larsson, Sally Karlsson Bondesson och Jennifer
Olsson.
Lärarna heter Anna Olofsson-Dolk och Örjan Gruvberger, klassföreståndare.
Jennifer Andersson, Sebastian Stefanusson och klassföreståndaren Gunilla Alm
var inte i skolan den dagen som kortet togs.
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Järle Byalag inbjuder till

JULMARKNAD

VID

JÄRLE

STATION

Välkommen till marknad vid 1:e advent, öppet i dagarna två,
LÖRDAG 30 NOV och SÖNDAG 1:E DEC.
Båda dagarna klockan 12 – 16.
LÖRDAG serveras kaffe och hembakt bulle i kaféet.
Underhållning ska vi föröka ha också.
SÖNDAG är det traditionsenligt adventskaffe i kaféet, med
hembakat, lussekatt och pepparkaka
pepparkaka.
Vi hoppas att även i år få besök av ett Luciatåg.
BÅDA DAGARNA
DAGARNA:
Hantverkare i och utanför magasinet. Borden hukar under välgjorda och goda
saker. Här ges ypperliga tillfällen att handla julklappar till både stora och små,
för en liten eller stor peng.
Grillad korv , godis, bröd, glögg.
Byalagets lotterier med oootroligt många vinster!
Välkomna till en trivsam helg i gemytlig stationsmiljö!

JULMARKNADEN

i Järle inträffar som vanligt i den första adventshelgen. I år
alltså 30 nov och 1 dec. Båda dagarna öppet kl. 12-16. Vi
utnyttjar både magasinet och stationsträdgården.

Du som vill vara med och sälja något...

måste boka en plats SENAST 25 oktober hos Gerd, 0587- 502 96. Tala då
också om vilka förberedelser du kan hjälpa till med. Det är en hel del som måste
till för att det ska bli en marknad. Bord ska transporteras och monteras upp. Och
ner ska de också. Belysning, dekorationer, affischering, efterarbete och en del
annat finns att pyssla med.
Avgiften för att delta är en lotterivinst värd minst 50:- + en hundralapp. Och de
pengarna går oavkortat till Nerikes Allehanda för annonser.
Vi hoppas förstås att NBVJ kan köra rälsbuss mellan Nora och Järle även i år.
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Järle marknad 29 juni
- idel sol och rekordmånga besökare Jättelång kö
till grillbordet
men väl
framme gick
det undan.
Helena & CO
är proffs på
sånt här så
alla blev
mätta och
glada.

Parkeringsängen fylldes ovanligt fort denna gång.

Trio i harmoni.
Ponnyridningen är
alltid ett trevligt
inslag på vår
marknad.
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- men så öppnade sig himlen -

Det vräkte ner
vid 4-tiden men
som tur var
hade alla
kommit vid det
laget. Allt blev
indränkt och
jag hoppas att
det går att se
hur "spöet står
i backen".

Jag skiter i
regnet bara
jag får fart på
mitt dataspel.
Grilltunnorna
ryker men
dom hade
redan gjort
sitt, som tur
var.

- och efter regn
kommer sol och då kan det se så
här rart ut. Det
förälskade paret heter
Jessica Danielsson och
och Karl-Erik Blom, tror
jag dom sa.
Sölvesborgare var de
till på köpet.
21

Scoutläger

på

Skrekarhyttan

Den 13 – 19 juni hade vi scoutläger på Skrekarhyttans ungdomsgård. Det var
som vanligt ett glatt gäng härifrån trakten som åkte till vårt näraliggande
smultronställe väster om Vikers kyrka.. Drygt hälften av lägrets ca. 30 deltagare
kom härifrån. Det var fyra intensiva dagar med ett blandat program. Bad, sång,
fotboll, bibeldrama, bus, fritid, ”kiosk-tajm”, femkamp, samling runt flaggan, såparace, m.m. Och så mat förståss. Mat serverades ute i det jättestora
party-tält som vi fått låna från Askersund.
Så fick alla som ville och speciellt de som skulle åka på patrull-rikslägret i Lövsjö
senare i sommar, passa på att träna på att bygga scoutspis m.m. Det är alltid
imponerande vad som går att bygga bara med slanor och snören. Lägret
avslutades på söndagseftermiddagen med prisutdelning och glass. Det kändes
som att alla var nöjda med sitt läger och att förmodligen kommer många att ses
igen på ”Skrekis” nästa sommar.

Patrullrikslägret

i Lövsjö

Den lilla byn Lövsjö, knappt 2 mil syd-väst om
Örnsköldsvik, invaderades av ca. 2500 scouter under
en veckas tid, 27 juli – 3 augusti. Det var scouter från
Skåne i söder till Norrbotten i norr. Lövsjö gård låg
alldeles vid en sjö. Terrängen var, liksom Ångermanland i
övrigt, kuperad och mycket vacker. Våra scouter Sandra Rymal, Helena
Sundqvist, Mattias Hjalmarsson, (huvudlägret) och Camilla och Cecilia Ekmark,
Pernilla Rosengren och Caroline Sundqvist (tonårslägret, Sherwood-skogen),
åkte tillsammans med flera hundra andra tåg, för att komma till detta läger.
Det är givetvis en gigantisk apparat att få
ett så här stort läger att fungera. Förutom
att flera hektar åkermark gick åt för att
ge plats åt alla tält och aktiviteter, så
behövdes hus och lokaler för
matutdelning, lägerkiosk, ledarfik,
stabsplats, sjukstuga m.m. Det var två
familjer som ställde sina byggnader till
förfogande. När man arrangerar ett
riksläger skapas det givetvis mycket mer
resurser än när vi själva lokalt har små
läger. Här fanns nu ”proffs” för att klara
av de olika aktiviteter som skulle hållas
och för att klara av säkerheten och
sjukvård. Ex.v. slöjdlärare,
skogsarbetare, läkare och sjuksköterskor
(jour dygnet runt), missionärer, präster,
Jättehäftigt att rulla sig i lera tycker Cecilia journalister, lantbrukare förståss,
Ekmark, Pernilla Rosengren, Camilla Ekmark fritidsledare, ”höghöjdsexperter” .m.m.
och Caroline Sundqvist
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Men den viktigaste och mest dominerande tiden tillbringades i patrullen, kring
den egenhändigt byggda scout-spisen, vid matbordet, vid huggkubben eller på
de olika programutbuden. Så får man ju inte glömma, att få ligga i tältet och
snacka med kompisarna. Våra patruller var en kombination av scouter från
Sabbatsberg, Askersund och Örebro.
Lägrets tema var träd/skog. Det gick igenom det mesta, allt ifrån olika
aktivitetspass (stammar) till bibeldraman med favoriten ”Lövis” som central-figur.
Tonåringarna hade sitt eget ”läger i lägret” -Sherwood-. De hade lite senare
nattningstider än oss andra och givetvis ett mer tonårsanpassat program, t.ex.
bergsklättring. I deras område kunde man ofta se Robin Hood och hans gäng.
Näst sista dagen hölls den populära lägermarknaden. Den bestod av mer än
hundra ”marknadsstånd”, där allt tänkbart fanns att köpa eller göra.
Surströmmingsklämmor, godis, våfflor med grädde, kalvost, afrikansk köttfärssås
m.m. kunde ätas. Kläder, konsthantverk, marmelad, hjortonsylt, smidesarbeten,
slöjdprodukter,m.m. kunde köpas. Dessutom kunde man få rulla sig i lera (se
bild), kasta pil, spela labyrint, göra målspark (verkar bekant), tampas på ”balansstocken” åka såpa-rutschkana m.m. Alla aktiviteter syftade till att samla in
pengar till EFS missionssatsning ”barn- i alla länder”, och tro det eller ej, men mer
än 200 000 kr samlades in genom dessa aktiviteter.
Mycket mycket mer kunde skrivas om denna vecka, men vi avslutar med att
tacksamt konstatera, att vi fått förmånen att vara med om ett toppenläger med
strålande högsommar- väder (endast 2 timmar regn) . Vi bär alla med oss ett
positivt minne för livet!
Birgitta och Dag Sundqvist

Det väldiga lägret i Lövsjö i en underskön
ångermanländsk miljö. Vattendraget lär visst vara
Billsjösjön.
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Mattias Jedselius (1 period), Tommy Rosengren (1 p), Johan Ornell (1 p), Frank Erestam (1 p),
Jenny Persson (2 p), Erika Harfelt (1 p), Nelly Ekström (1 p), Lollo ? (marknadsdagen), Fredrik
Bredenberg (1 p), Linnea Carlsson (några dagar) och Emelie Carlsson (hela sommaren och
dessutom arbetsledare)

Vilka är vi nu då? Från vänster ser du:

Sommarens
kaféungdomar...

har vi minsann lyckats fånga i en enda bild på marknadsdagen den 29 juni.
Några har jobbat hela sommaren, de flesta under någon av de två perioderna
och några har gjort väldigt korta inhopp men gemensamt har de gjort en bra
insats för stationskafét och inte minst för den rekordstora omsättningen. Bra
jobbat!

Några

smakprov

från
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kafédagboken....
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Metalls jättekalas den 15 juni
Bord h
ade vi in
te
dom fic
k v i h ä m så
ta

Stolar hade vi inte så dom fick vi hämta

Och maten
levererades i sista
minuten av Nettan
från Ervalla Gård.
274 portioner
kallskuret med
potatissallad och
tillbehör.

Men miljön hade vi själva och flinka medhjälpare, så den stora familjefesten
som metallfacket hade beställt blev mycket lyckad. Det stora sällskapet kom
med ångtåg från Örebro och fortsatte mätta och belåtna till Nora. Att denna
dag dessutom var mycket solig och varm behöver väl knappt sägas denna
sommar.
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Redaktionen för detta nummer har varit:
Peter Ekström - ansv utg.
Gerd Höök - redaktör
Gösta Tegner - redaktör
Anna-Lisa, Gerd, Gösta, Dag m.fl.- fotografer
Byabladsadresser:
Järle 287 B, 713 91 Nora, 0587-502 96 (Gerd)
Floragatan 10, 702 13 Örebro, 019-14 47 39 (Gösta)
E-postadress: gosta.tegner@scb.se
Byalagets postgironr för medlems- o pren.avgifter: 44 85 83-5
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Konstutställningen i Juni med Anders
Brauns installationer lockade både
vuxna och små. Konstverken satte
verkligen fantasin i rörelse.

Säsongens

N
ANDERS BRAU
SKULPTURER

första

kafégäster

Denna rara damkvintett blev första gänget in när kafét slog upp portarna 15
juni. Villkoret för fotografen var att bilden skulle publiceras och då gör vi väl
det...

Här är "Flight 50" och vi är ett gäng glada tjejer från Kumla
och Hallsberg och vi heter: Brith Karlsson, Gunilla Åhs, MarieLouise Hammar, Carina Wikdahl och Ingrid Björk-Larsson
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Sammanfattning från styrelsemötet 21 aug. 2002
Styrelsen beslutade om medlemskap i Bygdegårdsförbundet
Sommarkafét har hållit öppet som vanligt. Det har varit två beställningar med
mat. Marknadsdagen gav rekordförsäljning igen!
Konstmagasinet har haft en utställning. Hantverksmagasinet
har sålt bra. Grillfesten blev lyckad.
Lasse Höök håller på med snickeriarbeten på Järlegården.
Invigningen blir preliminärt 26 oktober.

21/8

Örebro kommun har skickat en förfrågan till byalaget om de nya belägenhetsadresserna. Man har två alternativ: gatuadresser enligt beslut från 1991 eller de
nya belägenhetsadresserna med Järle och en sifferkombination. Styrelsens åsikt
är att Järle ska ingå i adressen, antingen som postadress eller på annat sätt.
Lasse svarar kommunen.
Den 1 september blir det fisketävling. Den 2 september börjar måndagsträffen
med en grill- och brännbollskväll. Kulturkommittén ordnar tipspromenader som
vanligt och förmodligen ljusstöpning. Julmarknad ska arrangeras.
Idrottskommittén ska fixa staket till isbanan.

Sammanfattning från styrelsemötet 22 maj 2002
Järle Byalag blir medlem i Kilsbergsfrämjandet
Styrelsen tackar Ann och Annette för allt arbete med måndagsträffen. En ny
ledargrupp har bildats med Birgitta Carlsson som sammankallande.
Sommarplanering: Vi får 9 ungdomar från kommunen till kafét. Emelie Carlsson
anställs 25-30 dagar. Godislokomotiv beställda från Kronbergs konfektyr,
Alingsås.
Länsstyrelsen vill inte omfördela pengar för att kunna tidigarelägga en ny
sträckning av väg 832.
Torvens samrådsmöte diskuterades.
Betania heter nu Järlegården. Två presentkort utdelas för
namnförslag. Förslag på inköp till Järlegården diskuterades.
Järlegårdskommitté har bildats.
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14 anmälda till marknaden.
12 hantverkare till hantverksmagasinet som drar igång direkt efter marknaden.
Öppet 6 veckor
Stationskommittén har röjt på sedvanlig städdag.
Uppsnitsning av lekplatsmaterial är på gång.
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Vi träffas, vi trivs på Mogetorps Wärdshus, tfn 019- 28 20 71
Familjehögtider, konferenser, rum, mat- och kaffeservering,
dagens (vardagar) m.m.
Tisdagar stängt
Julbord på beställning
Familjen Karlsson hälsar Er varmt välkomna, hela året!
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JAZZ-MOTIONEN

VARMT VÄLKOMNA TILL
ÖPPNA FÖRSKOLAN I
JÄRLEGÅRDEN!

som startat i Järlegården flyttar den
15 september in i Gymnastiksalen
vid Axbergshammars skola.
Barn
Vuxna

17 – 17.45
17.45 – 18.45

lekis åk 5 –

Avgift: Barn: medlemskap i Byalaget
Vuxna: 100.-

Öppna förskolan har startat igen.
Varje torsdag kl. 9.30-11.30 träffas vi
i Järlegården. Ibland är vi ute och
ibland är vi inne. Vi bestämmer själva
vad vi vill göra. Det händer att vi gör
utflykter av olika slag. Öppna
förskolan ger både barn och vuxna en
möjlighet att lära känna nya människor
och att umgås på ett trevligt sätt!

Ledare Åsa Carper, tfn 503 76

Välkommen!! Om du undrar över
något, ring gärna Gun-Britt Sandell
0587 - 511 23
HÖSTENS AGENDA!
5-6 oktober: Städ- och röjhelg på
Järlegården. Från kl 10 varje dag.

MANUSSTOPP
FÖR JULNUMRET BLIR DEN
25 NOVEMBER

26 oktober: Ståtlig invigning av
Järlegården. Underhållning och
förtäring. Flygblad kommer med mer
detaljer.

Alla manus, papper eller diskett,
skickar du till: Gerd Höök, Järle 287 B,
713 91 Nora
Eller E-posta till:gosta.tegner@scb.se
Ni som kan teckna, gör det!

29 oktober
oktober: Chokladprovarkväll. Se
mer inne i tidningen.

Numret till stationen
och byalaget
0587 - 502 90

16 november: Ljusstöpning på
stationen kl 10 och 13
30 nov-1dec: Julmarknad

ANNONSERA I BYABLADET

kan företag, föreningar och
privatpersoner göra. Kontakta Gerd,
tel 0587 - 50296.

1 december: Adventskaffe
kl 12-16 på stationen.
Luciatåg och
sång, hoppas vi.
Kommande styrelsemöten
2 oktober, 13 november,
8 januari

Priser: helsida 300 kr, halvsida 200 kr
och kvartssida 100 kr.

2002

Annonsören betalar själv in beloppet
på byalagets postgiro 44 85 83-5

Årsmötet blir den 1 februari 2003
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