JÄRLE
BYABLADS
värvarnummer 2003
Nr 1 Mars Årgång 29
Hej, där hemma i Järle, Ervalla,
Klysna, Nora, Lindesberg, Örebro,
Helsingborg, Göteborg, Stockholm, …

Men jobba i föreningen är ju fritt
fram för alla att göra! Jag kan nog
inte hålla fingrarna i styr utan
kommer att som tidigare - som enda
deltagande icke-hantverkare - hjälpa
till med planering och
genomförande av
HANTVERKSMAGASINET även
i år.

Ja, som Du ser vet jag att Järle
Byablad har ett stort
spridningsområde.
Detta, som är årets
första nummer av de
fyra vi planerar att ge
ut, delas ut till ett
stort antal hushåll i
Järle med omnejd. Att
vi är så givmilda beror
förstås på att vi vill
sprida information om
Byalaget och
förhoppningsvis hitta
nya medlemmar. I fjol
var vi 425 stycken, helt
fantastiskt för ett
byalag med en
”centralort” som Järle,
vilken omfattar drygt 30
hushåll!

Det här byabladet ska
ju tala om vad Järle
byalag sysslar med,
bland annat. Efter att
ha gjort ett antal
värvarnummer känns det
lite som jag skriver om
samma saker varje år.
För en hel del är ju
detsamma år från år.
Skolresor, sommarcafé, veterantågstrafik, konstutställning,
Gerd, en inom kort
Järle marknad lördan
avgående ordförande,
avtackas lite i förskott
efter midsommar,
av Lasse.
hantverksmagasin,
grillkväll, Måndagsträff,
Byabladets marsnummer är det sista
öppen förskola, jazzdans, tantträff,
jag skriver i – som ordförande. Vid
tipspromenad, roddbåtslån,
det extra årsmöte vi håller i april
sommarcykling, julmarknad,
a
avgår jag ur styrelsen. Dags för nya
styrelsemöten,
sid
d
n
krafter.
kommittéarbete…..
vä
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CYKELTURERNA

TIPSPROMENADER

startar igen 1 maj,
om L-G fått fram en ny brevlåda till
stationsmagasinet till dess.
(Den nuvarande lådan har återigen
saboterats).

blir det förstås även den här våren.
(De flesta promenaderna har dock
tyvärr redan gåtts när det här
Byabladet når dej!)
Följande söndagar startar vi från
Järlegården mellan 10 och 11

När turerna kommer igång finns
instruktioner på magasinet, så du
trampar åt rätt håll och kan stämpla
ditt deltagarbevis. Detta för att ha
chansen att vinna pris i den
månatliga dragningen, en för de
stora och en annan för de små.

9 mars, 16 mars, 23 mars och 30
mars.
Läckra små priser utlovas.
Välkomna till en trevlig
och klurig vandring runt
byn hälsar
Kulturkommittén

Jag hoppas Du ger Dej tid att läsa
den här eminenta trycksaken. (Du
kanske redan förstått att jag är en
av två redaktörer). Läs extra noga
de annonser vi har med, de ger ett
litet axplock av de företag och
föreningar vi har omkring oss. Och ta
vara på, och använd, inbetalningskortet som finns i tidningen!

Men Järlegården har ju inte funnits
så länge att hyra, det är ju lite nyare
förstås….. Och den på-nytt-startade
miljökommittén…. Och vävstolen var
ett tag sen den användes….. Och
bäbisarna är ju nya för ifjol…..
Nu har jag bestämt nåt. Jag satsar
på ett nytt grepp i år! (Ska ju ändå
avgå som ordförande..) Jag rabblar
INTE upp allt vi gör inom Järle
byalag. Vill du veta mer får du
istället tala med någon som redan är
medlem och vet vad vi gör. Till
exempel med någon som är (mer eller
mindre) aktiv i en av alla de
kommittéer som utgör ”ryggraden” i
föreningen. Vill du delta i någon
kommitté? Hjärtligt välkommen!
Ingen begränsning av deltagarantal
finns. Så tala med någon i
kommittéerna eller ring mej! Jag kan
tala länge, om du har tid. Eller
hänvisa till någon som kan ge ännu
mer fakta.

Många hälsningar och en önskan om
en skön, ljus, varm vår – SNART!
Gerd Höök

Och SNART, det
är NU! (17/3) när
jag lägger lägger
sista handen vid
tidningen. Så
tulpanerna är
inte långt borta...
gt
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Stationsjobb 2003
Sommar - Tåg - Turister
Café- o turismkommittén räknar som
vanligt med att ett antal ungdomar
kan beredas feriepraktik vid
stationscaféet under sommaren.
Så DU som är född 1987, anmäl ditt
intresse till:
LASSE CARLSSON, tel 0587-50073
eller mail: lassece.swipnet.se

Örebro kommuns policy kring
barn & ungdomsverksamhet

Ska publiceras i
byabladet en gång
varje verksamhetsår

Enligt beslut i fullmäktige ska varje enskild förening redogöra för hur ledarna och barnens föräldrar informerats om Örebro kommuns policy
kring barn- och ungdomsfrågor.
Järle Byalag väljer att ta med policyn i
Byabladet, så att alla ser vad vi jobbar efter.
”Alla ska få möjlighet att delta i olika aktiviteter utifrån sina egna
förutsättningar. ”Toppning” ska inte förekomma bland yngre barn.
Tävlingshets ska undvikas. En allsidig barn- och ungdomsverksamhet som vänder sig till både pojkar och flickor ska stimuleras liksom uppmuntran att utöva fler idrotter. Riksfinaler, stora nationella och regionala tävlingar med seriespel med upp- och nedflyttningar gör barnidrotten prestigefylld och motverkar därmed målet för barns idrottande”.

3

Verksamheten 2002 - 29:e årsberättelsen
Det har åter igen blivit dags att summera året som gått. Vid förra årets
årsmöte togs ett beslut om att byalaget skulle köpa Betaniafastigheten.
Målet med detta var att skapa en bygdens mötesplats framför allt för barn
och ungdomar. Så har också skett och huset har fått ett nytt namn,
Järlegården. Järlegården har naturligtvis varit ett dominerande inslag i
byalagets verksamhet under året.
I april startade arbetet med huset med ett allmänt planeringsmöte. Syftet
var att ta fram idéer och synpunkter. Olika ansvarsområden och personer
utsågs. Därefter har det arbetats med bl a fasadtvätt, invändig målning och
sömnad av draperier. Husgeråd, gardiner och bord har inhandlats. Det hela
utmynnade i en festlig invigning i oktober. Marie-Louise Forsberg-Fransson
invigningstalade och Peter Ekström skänkte ett konstverk till huset. Huset
har sedan använts mycket flitigt framför allt av barn och ungdomar, t ex har
dagis gympa där en gång i veckan.
Årsmötet 2002 hölls den 2 februari på Ervalla Gård. 23 personer infann sig
till mötesförhandlingarna. Krögarparet Skanebo serverade en god middag
och bjöd på en guidning runt på vandrarhemmet. Underhållning av
trubadurerna T & B till kaffet avslutade kvällen.
Byalaget har haft 425 medlemmar under år 2002.
Styrelsen har bestått av Gerd Höök ordförande, Thomas Lundström vice
ordförande, Lasse Carlsson kassör, Hilkka Sievert sekreterare, Karl-Arne
Karlsson, Sven Röstlund samt Gösta Tegner. Marie-Louise Ärlegård har varit
suppleant.
Under året har byalaget blivit medlem i bygdegårdsförbundet och i
Kilsbergsfrämjandet. Som alltid är det i kommittéerna byalagets verksamhet
pågått:
Öppna förskolan
Under våren träffades 12-18 barn och 5-8 föräldrar varje
torsdag förmiddag på Järle station. Eftersom många av barnen
var i åldern 4-5 år och gärna lekte med varandra var det oftast
frilek på programmet. En påskfest med äggmålning plus några
utflykter hann man också med. I maj gick flyttlasset till
Järlegården.
Till hösten skulle nästan alla börja jobb och dagis. Någon vecka
efter skolstarten drog man igång och det har sedan varit
omkring 8 föräldrar och 10 barn. Barnen var i åldern 2-18
månader. Aktiviteterna, förutom trevlig samvaro och lek,
har varit en badutflykt till Energikällan i Lindesberg,
pepparkaksbak och Luciafirande.
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Bro- och skeppskommittén
Skeppet Järlan fick bärgas i ån i höjd med Mogetorp efter att
den slitit sig med vårfloden. Man tog upp den till
uppläggningsplatsen och låste fast den. I december togs båten
återigen upp för vinterförvaring.
Någon årensning vid bron har inte behövts efter att genomflödet blev större
när ett pelarpar gav sig härom året.
Byabladskommittén
Byabladsredaktörerna har även i år bevakat och
rapporterat stora som små händelser i bygden. Traktens
nyfödda har som vanligt fotograferats, liksom
förstaklassarna i Axbergshammars och Ervalla skolor. Vi har också fått en
reseskildring i två delar från Australien och Tasmanien. Sommarkafé,
tävlingar, och alla andra viktiga evenemang har de flitiga reportrarna fått
med och de har dessutom sålt annonsplatser.
Café och turism
Ångloken gick som vanligt i sommar och kaféförsäljning var god.
Det fina vädret gjorde väl sitt till också. Det såg ut att
bli lite problem att få ihop ungdomar till kaféet, men
det löste sig väldigt bra genom att Emelie Carlsson
fungerade som ansvarig under en stor del av sommaren.
Den 15 juni hade Metallfacket beställt lunch för sin
familjefest. Partytält med bord sattes upp och Ervalla Gård levererade 274
portioner mat.
Konstmagasinet hade en utställning av konstnären Anders Braun.
Marknadsdagen gav rekordförsäljning och det mycket populära
hantverksmagasinet hade öppet i sex veckor med tolv hantverkare som sålde
sina produkter.
Förstaadventshelgen var det julmarknad och adventskaffe med
underhållning av bygdens barn.
IT-kommittén
IT-verksamheten har legat nere under året.
Idrotts- och ungdomskommittén
Isbanans lampor har tagits ner och justerats. Isen har varit mycket fin
under långa perioder. I och med att vi har fått Järlegården har ungdomarna
nyttjat den mycket till pingis och
övrig aktivitet.
Måndagsträffen
Anette och Ann som startade
verksamheten även i våras. Till

måndagsträffen, drev
sommaren tyckte de att det var
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dags att sluta. Den 2 september startade det nya gänget på Järlegården
med grill- och brännbollskväll. Sedan har det fortsatt med godisätande,
pingis, kortspel och allmän samvaro. Till Halloween ordnades spökvandring
och till julavslutningen lite extra fika och filmvisning. Det nya för hösten är
att det är många föräldrar med och delar på ansvaret. Det har varit 20-30
ungdomar varje gång.
Miljö- och naturkommittén
De två vandringslederna i Skärmarboda och Lilla Mon har
fortsatt att vara välbesökta. Minst ett par tusen vandrare
har haft naturupplevelser i den spännande terrängen sedan
starten för fyra år sedan. En tredje led har snitslats upp under hösten. Den
utgår från Mogetorp och gör en trekilometersslinga runt Fallerabergen och
genom flera fina klapperstensfält.
Stationskommittén
De vanliga röjardagarna vår och höst har genomförts med in- och
utplockning av trädgårdsmöbler, lövräfsning och gruskrattning.
Gräset har klippts och blommor skötts under sommaren. Årets
investering är en ny varmvattenberedare.
Studie- och kulturkommittén
Studie- och kulturkommittén har som vanligt ordnat tipspromenader vår och
höst, cykeltur under sommaren och den traditionella fisketävlingen i
september. I oktober var det chokladprovarkväll under ledning av Rickard
Andersson. I november hölls den årliga ljusstöpningen som samlade hela 50
deltagare.
Övrigt
Jazzmotionen på Axbergshammars skola har fortsatt med oförminskad
energi. En barn- och en vuxengrupp med ca 15 deltagare i vardera gruppen
har svettats på söndagskvällarna under Åsa Carpers ledning.
Grillfesten i juli i stationsträdgården har blivit ett måste. I år fick man
känna på både sol och regn.
Tantträffen har inte varit så aktiv som förr om åren,
men man har träffats en gång då man bl a ägnade sig
åt sömnad av draperier till Järlegården.
Redaktionen för detta nummer har
varit:
Peter Ekström - ansv utg.
Gerd Höök - redaktör
Gösta Tegner - redaktör
Linnea Carlsson m fl - teckningar
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Byabladsadresser:
Ervalla gård, 718 95 Ervalla
019-281310
gerd.hook@telia.com
Floragatan 10, 702 13 Örebro
019-144739
gosta.tegner@scb.se

Hyr eller låna Järlegården
Nu har du möjlighet att hyra eller låna Järlegården till bröllop, dop,
födelsedagskalas, fester eller till något annat påhitt. Eller vill ni gå ner några
stycken och spela spel eller pingis. Här finns köksgeråd, glas, porslin mm.
Musikanläggning eller TV kan man också nyttja. Se nedan vad som gäller, vad
det kostar och hur du bär dig åt.

Järlegården bokas hos Ann Röstlund tel 0587-50076
Byalagets styrelse har beslutat att följande hyror ska gälla:
600:- för icke medlem i byalaget
300:- för vuxen medlem i byalaget
150:- för ungdom medlem i byalaget med eget vinstsyfte
0:- för ungdom medlem i byalaget
Man disponerar då hela undervåningen på Järlegården med inredning
och inventarier. Efter hyrtillfället iordningställs lokalen i samma skick som
när man kom till den. Klockslag för ankomst till och återlämnande av lokalen
bestäms i samband med bokningen.
Rökning förbjuden i lokalen.
Eventuell skadade inventarier eller inredning ersätts av den som hyrt
lokalen.
Om ungdom ska boka lokal görs detta av förälder som då är ansvarig
för ordning och att allt iordningställs efteråt. När ungdom hyr lokalen är
alkoholförtäring förbjuden. Följs inte reglerna kan man bli avstängd från att
hyra Järlegården.
Det är viktigt att ta hänsyn till kringboende.
Sopor och annat skräp slängs i sopbehållare vid stationen eller tas med
hem.
Vid ”enklare aktiviteter” för ett fåtal personer som pingisspel, sällskapsspel,
tv-tittande o dyl kan man bara boka en vecka innan. Sådan aktivitet är gratis
även för vuxna medlemmar.
Järle Byalag /Järlegårdskommittén 030208
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Måndagsträffen i Järlegården
Du som går i fyran och uppåt och är medlem i byalaget är välkommen till
Järlegården på måndagar kl. 18.00-20.00. Liksom tidigare kan man träffas
och umgås med kompisar. Godis och dricka finns att köpa billigt. Max 10 kr
får man handla för varje gång. Dessutom kan man spela olika spel, kort och
pingis. Ibland ordnas det dessutom lite extra, såsom tipspromenad,
filmvisning eller något annat. Kom gärna med förslag på aktiviteter!
Vi är liksom under hösten ett gäng föräldrar som
delar på ansvaret. Det kommer att vara minst två
föräldrar per kväll som finns tillgängliga. Fler
föräldrar är hjärtligt välkomna.
Ring om du har frågor. Telefon till Järlegården
är 0587-500 01.
Några av föräldrarna:
Hilkka Sievert
0587-500 30
Carina Ewertson
501 42
Camilla Siltala
500 84
Christina Rymal
500 09
Birgitta Carlsson
500 73
Anna Berg
504 14

önskar alla
sina kunder
en glad vår!

Järle Åkeri AB
Försäljning och transport
av grus, sand och sorterad jord
0587 - 502 19

070 – 545 02 15
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Vårblommor
Krukväxter

Amplar

Utplanteringsväxter
från vår trädgård
i Järle
Besök affären i Nora!
Snittblommor
Binderier
Blomstercheckar och
förmedlingar
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till vår sextonde omgång av...........

NAD
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som går av stapeln lördagen den 28 juni
mellan kl 10 och 17
Vårt mål är i vanlig ordning att skapa en trivsam
kvalitetsmarknad för i första hand lokala producenter
av hantverk, textilier, livsmedel mm.
Naturligtvis återfinns alla övriga evenemang:
- musikunderhållning - tävlingar - dockteater - kaninhoppning - häst o vagn - stationscafé - grillmat - tågtrafik som vanligt mellan Nora o Järle Ring till Sven 0587-50076 eller
e-posta till: sven.rostlund@orebro.mail.telia.com
och boka in dig för hel- eller halvbord.
Senast den 1 juni vill vi ha din anmälan!
Hyra 150 resp 100 kr
11

PÅSKEN I
ERVALLA KYRKA

HÄNDER I
SABBATSBERG
under våren 2003

Tips om kommande samlingar i
Sabbatsberg

17/4 Skärtorsdagen 19.30
18/4 Långfredagen 18.00

Fred. 4 april kl. 19.00
Missionsauktion, försäljning av
handarbeten m.m. lotterier servering

20/4 Påskdagen 9.30. Kyrkokören
medverkar

Palmsöndagen kl. 10.00 Marie
Gyllenhammar m.fl.

25 mars kl 19.00
LUTHERHJÄLPSCAFÉ i
församlingshemmet.
Kyrkokören sjunger och underhåller.
Servering av våfflor.

Sönd. 27 april kl. 14.00 Vårfest,
pensionärsträff, ”Taxibröderna”
medv. servering

MUSIKGUDSTJÄNST 23 mars kl
18.00
Kyrkokören.

Sönd. 4 maj kl.10.00 Söndagsskolans
sommarfest

KONFIRMATION
Den 10 maj konfirmation kl. 11.00.

Sönd. 11 maj. kl. 13.30 Familjerally,
start vid Sörbykyrkan, Örebro

KYRKOKÖREN i Ervalla sjunger
mycket och de har också
trevligt och roligt tillsammans. Alla
sångglada är varmt välkomna, varje
tisdag i församlingshemmet kl. 19.00

Kr. him.f.d. 8.00 Gökotta på Järle
Skans, Ervalla kykokör m.fl. Glöm
inte kaffekorgen!
Sönd 1 juni kl. 18.00 Vår/Sommarkonsert med yngre och äldre
förmågor från bygden
Torsd. 12 – Sönd 15 juni Scoutläger,
Skrekarhyttans ungdomsgård
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2 + 2 nytillskott 2002
”Byabladets familjeredaktör” har hittat två killar och två tjejer födda
under fjolåret. Har vi missat någon? Hör i så fall av dej till redaktionen eller
till Öppna Förskolan så tar vi in namn och bild i junitidningen.
Här är de fyra gullegrynen, välkomna till världen och Järle med omnejd!
Sanna Lundström, född 020205
dotter till Git & Thomas Lundström, Järle
är född tidigt på året, så hon kom med
redan förra årets, bland bilderna på
2001 års nya barn

Daniel Andersson, född 020501
son till Roger Andersson och Mia Ericson,
Järle Mosstorp

Julia Harrysson, född 020602
dotter till Johanna Harrysson och Fredrik
Alfredsson, Korskrogen, Axbergshammar
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David Ericsson, född 021010
son till Lotta Gunnarsson och Mathias
Ericsson, Åbylund, Järle

SPRIDDA
ÅRSMÖTESBILDER 1

Protokoll från Järle Byalags årsmöte 1 februari 2003 på
Järlegården
Närvarande:
Monika Almer
Kristina Andersson
Marie Berger
Ingemar Bergman
Lasse Carlsson
Anna-Lisa Hellsing
Anna Höök
Erik Höök
Avtackningsbukett

Gerd Höök
Lars Höök
Karl-Arne Karlsson
Lasse Lindqvist
Ann-Charlotte Linton
Steven Linton
Ia Malmqvist
Lillemor Ohlsson
Vinröd dryck

Ann Röstlund
Sven Röstlund
Hilkka Sievert
Richard Sievert
Camilla Siltala
Gösta Tegner
Claes Victorin
Camillas läckerbuffé
Emelies Järlegårdstårtor
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SPRIDDA
ÅRSMÖTESBILDER 2

Protokoll från Järle Byalags årsmöte 1 februari 2003 på
Järlegården
Närvarande:
Monika Almer
Kristina Andersson
Marie Berger
Ingemar Bergman
Lasse Carlsson
Anna-Lisa Hellsing
Anna Höök
Erik Höök
Avtackningsbukett

Gerd Höök
Lars Höök
Karl-Arne Karlsson
Lasse Lindqvist
Ann-Charlotte Linton
Steven Linton
Ia Malmqvist
Lillemor Ohlsson
Vinröd dryck

Ann Röstlund
Sven Röstlund
Hilkka Sievert
Richard Sievert
Camilla Siltala
Gösta Tegner
Claes Victorin
Camillas läckerbuffé
Emelies Järlegårdstårtor
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Böcker på väg = Bokbussen
Hej,
Här kommer den annons för
Bokbilen som Gerd bad om. Du får
ändra typsnitt och sånt om det är
något som inte är bra. Skickar med
en bild också, den är inte den bästa
men hoppas den går att använda.
Jättebra att vi får göra lite reklam
för Bokbilen! Tack!
Vänliga hälsningar
Elin Strand
Stadsbiblioteket,
Bokbilsavdelningen
Tel: 019-216144

BÖCKER PÅ VÄG!!!
Du känner väl till att det rullande biblioteket stannar på ett antal platser i bygden?!
Bokbilen har nu varit igång i drygt ett års tid och har efter juluppehå llet fått ett
färggrant och sprudlande y ttre. Den som dekorerat Bokbilens sidor är konstnären
Christina Hendahl.
Hos oss kan du välja bla nd över 1000 böcker för både vuxna och barn varav
merparten är skönlitteratur. Det finns också storstilsböcker, kassettböcker och
tidskrifter. Du kan naturligtvis beställa böcker som vi ej ha r med i Bokbilen. På
begäran tar vi även med talböcker och böcker på främmande språk.
Bokbilens personal når du på telefon 019-216144 elle r 070-2595952. Du kan också
kontakta oss genom e-post, adressen är: bokbilen@orebro.se Mer information om
Bokbilen, samt möjlighet att söka i bibliotekets katalog, finner du på vår
webbadress; www.orebro.se/stadsbibliotek
VÄLKOMMEN!
Bokbilens turlista för Järle med omnejd:
Järle förskola
Kl. 16.00 – 16.30
Järle station
Kl. 16.40 – 18.00
Ervalla skola
Axbergshammar
Kl. 18.15 – 19.00
Kl. 19.05 - 19.30
12/3, 26/3, 9/4,
5/3, 19/3, 2/4,
23/4, 14/5, 4/6,
16/4, 7/5, 21/5,
18/6
11/6
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Avdala
Kl. 18.35 – 18.50
5/3, 2/4, 7/5,
11/6

Hantverksmagasinet
som varit en jättelyckad satsning för
byalaget går nu in på sin fjärde säsong.
Ett tiotal hantverkare har gemensam
utställning och försäljning i stationsmagasinet sommartid.
Byalaget håller med bl.a. lokal, affischer och en del praktisk hjälp.
Hantverkarna betalar en viss provision för att delta.
Årets Hantverksmagasin är öppet sex veckor. Man drar ifrån
magasinsporten måndagen den 30 juni klockan 10, och har öppet dagligen till
klockan 18 fram till och med söndagen den 10 augusti.
Om vi får något plats ledig i Hantverksmagasinet ska
den förstås fyllas, och då med någon typ av hantverk
som inte redan finns med.
Mer information kan du få via Gerd

Vi träffas, vi trivs på Mogetorps Wärdshus
tfn 019- 28 20 71
Familjehögtider, konferenser, rum, mat- och kaffeservering,
dagens (vardagar) m.m.
Tisdagar stängt
Familjen Karlsson hälsar Er varmt välkomna, hela året!
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Välkommen till Immanuelskapellet i Ervalla

4 april
Vi bjuder in elever och lärare från Ervalla skola –
Mission i Afrika, medv. Kenneth Palm
18 april
Långfredagen. Kl.11.00 Gemensam påskgudstjänst i
Axbergshammars missionshus.
20 april

11.00 Gudstjänst – Vi firar Kristi uppståndelse

7 maj
19.00 Regional bönesamling för ICCC –
Kristna företagare och kristna bönder. Gästande mentor. Samlingen är öppen
även för dej – pensionär/studerande/anställd. Servering.
18 maj

18.00 Läsarsångernas kväll. Hermanssons m fl Servering.

24 maj
18.00 En kristen motorcykelklubb gästar oss.
Grillkväll och lovsångsgudstjänst – Ett tillfälle för dej som har eller inte har
en hoj – att komma och titta och umgås.
8 juni
10.00 Konfirmationshögtid i Frövi Missionskyrka
Vi har en konfirmandgrupp tillsammans med Frövi missionsförsamling, cirka
12 tonåringar – 6 av dem kommer från Ervalla.
Varmt välkommen till våra samlingar önskar

Ervalla Baptistförsamling

Ett hektar bra betesmark vid
Järleån lämpligt för ungdjur eller
får erbjudes gratis. Stängsling
nödvändig. Intresserad?
Ring 019-144739 eller maila
gosta.tegner@scb.se
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TANTTRÄFFEN
har ALLA tanter varit välkomna till. Och TANT, det är man när man befinner
sig i sina bästa år, alltså i den ålder var och en är just nu!
Tanterna har hittills varit indelade i fyra grupper som var och en ansvarat
för programmet en gång per år. Och kul har man haft på de träffar som
genomförts. Under fjolåret har det dock inte varit så många träffar. För att
försöka få fart på tantträffarna igen - i någon form – försöker vi med en ny
modell:
TANTTRÄFF andra söndagen i månaden, i Villa Solbacken, Järle!
Alltså hos Anna-Lisa Helsing, som bor mitt emot Järlegården. (Blir huset
överfullt flyttar vi tvärs över vägen).
Första gången blir 13 april, därefter 11 maj.
Drop in mellan 18 och 19. Macka och öl finns till självkostnadspris.
Så kom, trivs, och tyck till om fortsatta TANTTRÄFFAR!
Gerd

Vi kan aldrig bli för många!

Glass och skolresor
Årets skolresevecka är som vanligt
vecka 21.
Till Järle kommer
19 och 20 maj
förhoppningsvis
en eller två
ångtågsturer per
dag, från Nora. I
år går
skolresetågen
även till
Pershyttan, därav
endast 2 dagar
till Järle.
Ingvar och hans häst och vagn
kommer också. Byalaget ordnar en
enkel tipspromenad med inriktning
på miljö och natur.

Barn är glass-sugna. Och deras
fröknar vill ha kaffe!
Kan DU hjälpa till
någon av dagarna, på
ena eller andra turen,
och sälja glass och
kaffe i
Stationscafét?

Hör av dej till Lasse C
0587-500 73 snarast,
du får garanterat en
stjärna i boken!
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Vandringsaktuellt
Som nämndes i julnumret så
fortsätter planering och
genomförande för att våra tre
vandringsleder i Skärmarboda, Lilla
Mon och Mogetorp ska bli vårklara
för avmarsch. Nisse P och jag ligger i
startgroparna för att börja
markeringsmåla på lämpliga träd och
stenar utefter lederna. Äntligen kan vi skippa alla snitselremsor som bleknar
och blåser bort efter en tid och få en mer permanent vägvisning. Tack
Sveaskog för tillmötesgåendet!
Under tiden sticker vi mellan med
några bilder från ett jättelikt
flyttblock som ligger på ett helt
annat ställe, nämligen halvvägs
utefter sockenvägen Torpa Axbergshammar. Stenen är nu väl
synlig 100 m söder om vägen. Passa
på att ta en titt innan den
försvinner i den annalkande
grönskan.
gösta

R50
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Säkra däck köper Du billigt hos

Jag erbjuder kvalitetsdäck från bl.a.

Fälgar

Däckreparationer

Viss service på lantbruks- samt implementdäck
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!

H åkan Axelsson
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Lilla Mon´s
Bygdegårdsförening
Välkomna till
Årsmöte
vid bygdegården

23 mars
kl 17.00
Efter mötesförhandlingarna
bjuder föreningen på
smörgåstårta

Vill Du hyra bygdegården gäller
följande priser:
Heldag/kväll:
350 kronor för medlemmar
450 kronor för icke medlemmar
Barnkalas 3 timmar:
150 kronor, endast för medlemmar
För bokning kontakta Hans
Nilsson 0587 / 501 69

BOULE

Vi kommer även i vår att ha
boulekvällar! Hör av dig till
Håkan 019-28 20 62 eller
Hans 0587-501 69 om du är
intresserad!!!
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BYGGNADSMATERIAL SÄLJES
SÅGAT OCH HYVLAT VIRKE, PANEL, LISTER
IMPREGNERAT VIRKE
GIPS- OCH SPÅNSKIVOR
ISOLERING, CEMENT, SPIK, SKRUV, RÖDFÄRG M.M.
RING GÄRNA OCH KOLLA VÅRA PRISER
ELLER GÖR ETT BESÖK

GEIJERSLUNDS SÅG
0587- 500 60
070 – 341 09 31

Vintersportsöndag med
”Minimosslopp”
Söndagen den 9 feb. arrangerades
en gemenskapsdag för hela familjen
vid Sabbatsbergs Ungdomsgård. Det
kom ca. 35 personer och många av
dem var barn.

längre bana där de lite äldre fick
mäta sina krafter.(allt var ju förståss på skoj, åtminstone till 98 %).
9 st. åkte den korta banan och 4 st.
åkte den längre. Simon Sandell
resp. Josefin Hjalmarsson kom etta
resp. två i båda loppen.

Upplägget för denna dag var att
vädret fick bestämma om hur de
olika aktiviteterna skulle
prioriteras. Denna dag var det
strålande väder, men temperaturen
var över 0-gradersstrecket vilket
innebar kramsnö. Denna vinter har vi
ju blivit begåvade med en hel del snö,
så chansen fanns ju, att till och med
att vi kunde arrangera en enkel
variant av ”Mossloppet”. En del av
barnen hade skidor med sig, så
därför bestämdes att vi skulle göra
två olika ”race”. En mycket kort
bana där de allra yngsta också fick
chansen att åka ett varv, och en lite

Efter skidtävlingen, som vi i år ändå
räknar som den 16:e upplagan av
”Mossloppet”, så utmanade vi
varandra i en kulturell insats. Vi
gjorde snöskulpturer. Det var
perfekt snö för detta ändamål. Flera
fantastiska skapelser växte fram,
vilka de flesta faktiskt i skrivande
forts. sid 28

24

Här är vi som ska klara verksamheten 2003
Styrelsen, nyvalda ledamöter 2003-2004
Monika Almer
50300
Gerd Höök
019-281310
Thomas Lundström
50333
Styrelsesuppleant
Marie Ärlegård
50077
Byablad
Peter Ekström, ansv. utg.
Gerd Höök, sammank.
Gösta Tegner
Öppna Förskolan
Git Aremyr
Rikard Nederfeldt
Gunbritt Sandell, sammank.
Birgitta Thorstenson
Måndagsträffen
Anna Berg
Maria Berggren
Birgitta Carlsson
Carina Ew ertson, sammank.
Peter Ew ertson
Lotta Gustavsson
Tomas Hjalmarsson
Peter Pettersson
Christina Rymal
Hilkka Sievert
Camilla Siltala
Marianne Sundqvist
Susanne Svanholm
Järlegården
Lasse Carlsson
Tove Ekström
Helena Persson
Thomas Lundström, sammank.
Rickard Nederfeldt
Richard Sievert
Ida Röstlund
Sven Röstlund
IT och data
Björn Bredenberg
Lasse Carlsson
Sven Röstlund
Richard Sievert, sammank.
Bro- och skepp
Monika Almer
Mattias Dahlin, sammank.
Mikael Ekström
Stefan Mauritzon
Kjell Westberg
Björn Bredenberg
Hantverksmagasinet
Kristina Andersson
Maria Berger
Gerd Höök
Lasse Lindkvist

Kvarstående ledamöter 2003
Lasse Carlsson
Sven Röstlund
Hilkka Sievert
Gösta Tegner
Revisorer
Per Andersson
Anders Berggren
Revisorssuppleanter
Björn Engsbråten
Karl-Gunnar Nilsson

50133
019-281310

50333
50116
51123
13041

Idrott och ungdom
Maria Berggren
Andreas Bredenberg
Peter Ew ertson
Thomas Lundström
Sven Röstlund, sammank.
Markku Siltala
Claes Wictorin
Studier och kultur
L-G Andersson, sammank.
Git Aremyr
Birgitta Carlsson
Anna-Lisa Hellsing
Ann-Charlotte Linton
Ia Malmqvist
Helena Persson
Ann Röstlund
Stationen
Lasse Carlsson, sammank.
Birgitta Carlsson
Peter Ew ertson
Karl-Arne Karlsson
Ulla Kleist
Helena Persson
Sven Röstlund
Helen Wing
Vandringsleder
Karl-Arne Karlsson
Nisse Pettersson
Gösta Tegner
Miljö
Ingemar Bergman
Ia Malmqvist
Helena Persson
Hilkka Sievert
Claes Wictorin
Café o turism
Lasse Carlsson
Hilkka Sievert
Gösta Tegner, sammank.

50414
50066
50073
50142
50142
50373
50214
51032
50009
50030
50084
50102
50416
50073
50133
50133
50333
50116
50030
50076
50076
50098
50076
50030
50300
50027/14282
50257
50266
50050
50098
019 - 282148
51125
019 - 281310
019 - 282148

Valberedning
Karl-Arne Karlsson
Helena Persson
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50073
50076
50030
019-144739
50120
50066
019-203033
50153

50066
50098
50142
50333
50076
50084
50037
50015
50333
50073
50054
50023
50022
50133
50076

50073
50142
50271
50044
50133
50080
50271
50069

50280
50022
50133
50030
50037

50271
50133
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Aktuellt från

ERVALLA
HEMBYGDSFÖRENING
Lite av en tradition, har det blivit, att vi, så
här års, har fått tillfälle att föra ut vårt
program, för den kommande säsongen, till
Byabladets läsare. Så också i år.
Det ser väl ut som det brukar, med de vanliga programpunkterna,
återkommande år från år. Men det ryktas, från kommittén som står för
Hantverksdagen, att nu är det saker på gång. Riktigt vad, kan man inte säga i
skrivande stund, men det verkar som att ingenting ska tas bort, utan nya
inslag ska komma till. Låter spännande det där. Vi får väl återkomma i nästa
nummer.
I programmet kan vi i alla fall se, att man har bytt ut namnet till Hantverksoch Hemvändardag. Detta kan nog delvis vara en anpassning till
verkligheten, det brukar ju dyka upp många ”hemvändare” just på
hantverksdagen, men också tyda på något nytt programinslag med viss
nostalgifaktor. Så vi ser fram emot årets Hantverks- och Hemvändardag den
17 augusti.
Årets sommarutställning på Hembygdsgården kommer att utgöras av stolar,
som har det gemensamt, att de är tillverkade lokalt här i Ervalla med omnejd.
Det kan ju tyckas vara ett smalt område för en utställning, men vi tror att vi
ska kunna få ihop ett tillräckligt antal stolar i varierande utförande och
från olika tider. Som vanligt förlitar vi oss på att folk ute i bygderna är
villiga att låna oss lämpliga utställningsobjekt.
Så här är en liten vädjan …
till alla som har stolar som man vet eller tror är tillverkade lokalt. Vi skulle
vara mycket tacksamma, om vi får låna dem till sommarens utställning. Slå
gärna en signal till Rickard Carlsson 019-28 10 84 eller Karl-Erik Blohm 01928 13 39.

Program våren och sommaren 2003
April
26

lördag

13.00 - 16.00 Arbetslördag vid Hembygdsgården.
Vi träffas, jobbar lite, fikar och trivs tillsammans.

30

tisdag

19.00
Valborgsmässofirande vid Immanuelskapellet. Brasan
tändes kl. 20.00.
Ett samarrangemang av bygdens föreningar. Kaffeservering.

10

lördag

13.00 - 16.00 Arbetslördag vid Hembygdsgården.
Vi träffas, jobbar lite, fikar och trivs tillsammans.

29

torsdag

08.00
Ervallaalliansens traditionella gökotta vid
Tistaborg (Järle Skans). Kaffe medtages.

Maj

27

lördag

13.00 - 16.00 Arbetslördag vid Hembygdsgården.
Vi träffas, jobbar lite, fikar och trivs tillsammans.

2

lördag

13.00 - 16.00 Arbetslördag vid Hembygdsgården.
Vi träffas, jobbar lite, fikar och trivs tillsammans.

16

måndag

18.00
Arbetskväll vid Hembygdsgården.
Vi träffas, jobbar lite, fikar och trivs tillsammans.

20

fredag

14.00
Midsommarfest vid Hembygdsgården. Traditionellt
midsommarfirande med uppvisning av Frövi Folkdansgille och lekar
kring stången till musik av ”Gun & Birger”. Fiskdamm, pilkastning,
kaffeservering och lotterier m.m..

Juli
6

söndag

11.00 – 16.00 Öppet Hus. Hembygdsgården med samlingar visas.
Årets utställning, ”Stolar från Ervalla” öppnas. Kaffeservering.
11.00
Ekumenisk friluftsgudstjänst
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Juni

Augusti
3

söndag

13.00 – 16.00 Hembygdsgårdens Dag. Hembygdsgården med
samlingar visas.
Utställning ” Stolar från Ervalla”.

17

söndag

13.00 – 17.00 Hantverks- och Hemvändardag vid
Hembygdsgården. Gamla slöjd- och hantverkstraditioner.
Utställningar, bland annat ” Stolar från Ervalla ”.
Musikunderhållning. Kaffeservering, lotterier m.m..

För Ervalla Hembygdsförening
Ulf Lekman

stund (2/3) fortfarande står kvar
till allmänt beskådande.

Harrys motor eftr.

Parallellt med detta började så
tipspromenaden, som erbjöd både
barn- och vuxenfrågor. Efter ca. två
timmars frisk luft var det så dags
att äta korv och mos, vilket smakade
förträffligt. Trivseln runt
matborden var det inget att ta miste
på. Innan vi lämnade lokalerna denna
härliga söndag, var det dags för lite
sång, andakt och inte minst pris- och
Mosslopps- diplomutdelning. Det
kändes som om denna satsning på en
vintersportsöndag gav mersmak. Så
om vi får chansen ett kommande år
hoppas vi att kanske ännu fler vill
vara med.
Dag Sundqvist

Thomas Paulsson

0587 - 500 86
070 - 57 500 86
Dags att tänka på
vårservicen!
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Redan nu börjar vi nerräkningen till 150-årsjubiléet nästa år med artiklar om
stationen, järnvägen och och dess inverkan på Järle under olika epoker.
Denna artikel är hämtad från Sven-Harry Larssons bok Axbergs socken och
dess minnen som gavs ut 1924.
redaktionen
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Information om medlemskap i Byalaget, och vilka
förmåner det ger
Medlemsavgiften, som betalas per kalenderår, är enl. beslut på årsmötet att:
Enskild vuxen medlem betalar 150:-.
Familjeavgiften är 200:- Med familj avser vi 1-2 vuxna + familjens barn.
I dessa två medlemskap ingår prenumeration på Järle Byablad.
Ungdomsmedlemskap kostar 100:-.
Prenumeration på Byabladet, för icke medlemmar, kostar 150:-. Den som vill
ha enbart prenumeration, utan medlemskap, måste markera detta på
inbetalningskortet.
Vi vill veta namn och födelseår på alla medlemmar. Detta beror på Örebro
kommuns bidragsregler, vilka bl. a. säger att föreningarna ska ha den
uppgiften i sina medlemsregister.
När medlemsavgiften är betald före maj månads utgång kommer
medlemskort för varje medlem med Byabladet i juni. För vissa av våra
medlemsförmåner, t ex tågresa och gratisfika, behövs ett kort att visa upp.
Alltså ytterligare en anledning att ge oss namn på alla i familjen!
Fördelar med att vara medlem, finns det så´na? Jovisst gör det det!:
Deltagande i Måndagsträffen kräver medlemskap enligt kommunens
föreningsbidragsregler. Antingen är ungdomarna då medlemmar genom att
familjen betalar familjeavgift till Byalaget, eller så betalar man ett
ungdomsmedlemskap á 100 kr per kalenderår. (Byabladet ingår inte för
100:—medlem). Som icke medlem kan man alltså inte delta i Måndagsträffen.
Öppna förskolan är kostnadsfri för alla, medlem eller ej. Men medlemmar får
vissa förmåner, t ex gratis fika varje gång man träffas.
Dessutom detta: Medlem
Ø
får medlemstidningen Byabladet fyra gånger per år.
Ø
har fri tillgång till datastugan.
Ø
får gratis fika i Stationscaféet en gång per säsong.
Ø
har fri tillgång till föreningens ”fartyg” Järlan II.
Ø
åker tåg för halva priset.
Ø
får årsmötesmiddagen subventionerad.
Ø
får låna den vävstol och knyppeldyna föreningen äger.
Ø
hyr Järlegården till reducerat pris
Ø
som är barn/ungdom deltar gratis i jazzmotionen
Alltså finns det många anledningar att använda
inbetalningskortet som finns med i den här tidningen!
Gerd
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Jazzmotion och barndans i
Axbergshammars skola på söndagar.
Ledare Åsa Carper tfn 0587-503 76.

Kallelse till
EXTRA ÅRSMÖTE

Barndans – föranmälan krävs!
Barn 3-5 år
16.30-17.15
Lekis – 3:an
17.15-18.00
Jazzmotion för
ungdom och vuxna

lördagen den 26 april kl. 16.00
i Järlegården.

18.00-19.00

Avgift: Barn: medlemskap i Byalaget
Vuxna: 100:- per termin

På dagordningen står
stadgeändring
val av ordförande
OBS! Detta är Din personliga
kallelse till vårt extra årsmöte!

MANUSSTOPP FÖR NÄSTA
NUMMER BLIR DEN 25 MAJ
Alla manus, papper eller diskett,
skickar du till: Gerd Höök, Ervalla
gård, 718 95 Ervalla
Eller E-posta till:
gerd.hook@telia.com eller
gosta.tegner@scb.se

Alltså startar dagen lämpligen
kl. 10 med Järlegårdsröjning,
fortsätter kl. 16 med årsmötet och
avslutas därefter tillsammans med
ett antal trevliga byalagsmedlemmar,
en och annan korv och nån öl därtill.
VÄLKOMNA!
Ja, endast ett år kvar till 150årsdagen. Vi ska försöka få
fram uppgifter på när under
byggåret 1854 som byggnaden
stod klar.
Kan Gun på arkivet i Nora leta
på svaret?

Kommande styrelsemöten
verksamhetsåret 2003

ANNONSERA I BYABLADET
kan företag, föreningar o privatpersoner göra. Kontakta
Gerd Höök, tel 019 - 281310.
Priser: helsida 300 kr, halvsida
200 kr och kvartssida 100 kr

27 mars, 21 maj, 27 augusti,
8 oktober, 26 november, 7 januari
mötesdagar onsdag utom 27/3 (tors)
Årsmötet lördag 7 februari 2004

Numret till stationen och Järlegården
0587 - 502 90

0587 - 500 01
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Hoppsan, precis nu (23/3) för trettio år sen föddes
Byalaget! Hur ska det firas? Kom med idéer på det
extra årsmötet 26/4. Sidan är från marsnumret 1983

JB
30 år!
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