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Glad Midsommar, alla läsare!

Är det så här vi ska resa den nya flaggstången
vid stationen? Möjligt. Än så länge hänger
den på tork i Hålahult men kommer att ”sitta
på plats” till jubileet 14 augusti.
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GÖR SÄLLSKAP MED GUMMORNA!
TILL DEN SJUTTONDE ÅRGÅNGEN AV

JÄRLE MARKNAD
Lördagen 3 juli mellan 10-17
Massor med marknadsstånd - flera nya försäljare
Kaninhoppning - Ponnyridning - Häst o vagn
Br. Bergkvists kasperteater - två föreställningar
11.00 och 13.30
Ångtågstrafik Nora - Järle, täta turer!
Pilkastning - Bollspark
Fiskdamm, Chokladhjul
Hoppborg
Musikunderhållning
varje timme fr 11.30 husbandet ”Open House”
Stort café
12-15 Grillparty!
carré eller korv - potatis/grönsallad o bröd - dricka
Med andra ord, traditionen fortsätter
Varmt välkommen!
arr: Järle Byalag
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Sommarhälsning från Peter!

Det är högsommar igen. I nästan alla trädgårdar fejas det och många gör
något arbete på sina hus. Det är det nittonde året jag och familjen bor här i
Järle. När vi kom hit var det någon som sa att man blir aldrig färdig så det är
lika bra att ta lång tid på sig. Vi förstod inte direkt vad han menade men det
blev tydligt efter ett tag. För att uttrycka det positivt - när man äger ett
hus med trädgård så finns det alltid något att göra.
Innan sommaren riktigt bröt ut fick vi trädgårdsfejare i centrala Järle en
trevlig present. Björn Bredenberg på Jerle Torf kom körande med några
säckar jord till varje hushåll. Det var mycket välkommet och en trevlig gest
från byns viktigaste företag.
Från alla de som fick detta bidrag till trädgårdens livskraft vill jag härmed
framföra ett tack.
Jag vill också passa på och önska alla läsare av Järle Byablad en god sommar.
Vi ses vid stationen.
Peter Ekström
ordförande
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Vårens tipspromenader – Halva byn på fötter
Som vanligt har vi tipspromenerat och svarat på kluriga frågor under fyra
söndagar i mars. Vårens omgång lockade många deltagare. Totalt blev det
105 starter varav 69 vuxna och 36 barn. Och det har tävlats om läckra
chokladkakor, vad annars...
Här kommer alla lyckliga vinnare:
7.3

Christina Andersson, Anders Pettersson
Emma Cedergren, Ludwig Sievert

14.3 Ingemar Bergman, Anders Pettersson
Ludwig Sievert, Malin Röstlund
21.3 Helena Persson, Hilkka Sievert
Malin Röstlund, Max Gustavsson
28.3 Anders Pettersson, Birgitta Pettersson
Ludwig Sievert, Malin Röstlund
GRATTIS ALLIHOPA!
Vi återkommer förmodligen med en ny omgång promenader till hösten. Till
dess, önskar vi i kulturkommittén alla och envar en riktigt GLAD SOMMAR!

Cykelvinnare.....
Årets upplaga av cykelturen till Harrys Motor har trampat igång. Under
premiärmånaden maj noterades 76 starter och ett antal småpriser har
lottats ut. Vinnarna här blev:
Barbro Andersson, Nisse Pettersson, Alexander Dahlin, Rickie Holmberg och
Marcus Larsson
GRATTIS!
För hågade nya cyklister är instruktionerna följande (sitter på
stationsmagasinet):
Du cyklar till Harrys Motor och stämplar en hemifrån medhavd lapp vid lådan
på staketet. Efter avslutad runda lägger du lappen med namn, telefonnummer
och datum i lådan på magasinet. L-G tömmer lådan med täta mellanrum.
TRAMPA PÅ!
L-G
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Åter igen visas konst i Järle stationsmagasin
Under tiden 21 juni – 3 juli (stängt
midsommarafton!) ställer Haga
frivilligcentrals konstgrupp ut sina
alster i magasinet. Öppet kl. 10 – 18
Gruppen består av tolv glada
personer som träffas en dag varje
vecka för att måla och låta sig
inspireras av varandra.
Konstgruppen bildades 2001 på initiativ av eldsjälen Ewa Nordh och blev
snabbt en träffpunkt att se fram emot. Några av medlemmarna har varit
med från starten och några har tillkommit efterhand.
Tidigare har gruppen visat sina tavlor i Haga centrum, Örebro, vid ett flertal
tillfällen.
Välkomna in för att titta, samtala och eventuellt inhandla ett konstverk.
Haga frivilligcentrals konstgrupp
genom Lasse Lindqvist

Också konstverk....

kan man väl säga om dessa bilder även om konstnärerna är väldigt många och
lite läskiga. Det är häggspinnmalens larver som nu invaderat vissa
häggbestånd i länet och formligen täckt varenda millimeter av trädet (stam,
grenar och löv) med en gråskimrande väv. Rätt sällsamt att se - på håll - för
går man lite närmre så kryllar det.......

Denna hägg fotograferades i Hästhagen i Örebro 9 juni
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Vårens händelser vid stationen
9 maj
Gräsmattan premiärklippt och
trädgårdsmöblerna utburna...
och häcken ansad, det är visst
Karl-Arne bak skottkärran

och dan därpå, den
10 maj, drog
skolresetågen igång

och
tjejerna
spelade
kubb, det
är bättre
att vara på
marken...
Klätterbjörken upptäcktes
snabbt. Jag var först!

6

Den här skolresebilden tål att uppförstoras,
den är ju riktigt bra. Den rara gummorna med
maskroskransar i håret heter Desiré, Alice och
Julia och de går på Järntorgsskolan i Nora.

Ja, några elva-åringar nertill är det inte precis tal om. Sällskapet är PRO-föreningen från
Asker-Lännäs som också den 10 maj åkte tåg och drack kaffe inne i stationen. Men piggheten
var det inget fel på.
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Grillafton i stationsträdgården!
Välkomna lördagen den 31 juli.
Grillen tänds klockan 18. Ta med det Du vill äta och
dricka och det Du vill äta/dricka på/ur. Eftersom det
blir fint väder dukar vi långbord i trädgården. I fjol
kom LITE regn, så i år BLIR det fint!
Byalaget bjuder på kaffe. Glass och dricka finns att
köpa. Så ta med kvällsmaten och kom! Ingen
föranmälan krävs. Även musikinstrument välkomnas,
för en spontan trudelutt.

Ingen sommar utan HANTVERKSMAGASINET!
Ja, så är det ju, eller hur? Stationsmagasinet är, liksom förra året öppet
hela sex veckor. Två dagar efter Järle marknad, måndagen den 5 juli öppnar
man och har utställning och försäljning fram till och med söndagen den 15
augusti. Varje dag mellan 10 och 18 -samma öppettider som Stationscafét- är
magasinsporten fråndragen. De flesta av hantverkarna känner ni igen sedan
tidigare, men några nya inslag har man hittat även i år. Dessutom är delar av
inredningen av en ”ny design”. Riktigt spännande ska det bli, att se hur
HANTVERKSMAGASINET ter sej den här sommaren!
Välkomna att njuta, handla, titta och/eller bara inspireras.
Järle byalag och hantverkarna sänder ETT STORT TACK till If Skadeförsäkring i Örebro som står för HANTVERKSMAGSINETs försäkring.
Gerd

Redaktionen för detta nummer har varit:
Peter Ekström - ansv. utg.
gamla byablad - teckningar
Gerd Höök - redaktör
Gösta Tegner - redaktör
Erik o Anna o Gerd - tidningsutdelare
Byabladsadresser:
Ervalla Gård, 718 95 Ervalla 019-281310 (Gerd)
Floragatan 10, 702 13 Örebro 019-144739 (Gösta)
Mailadresser:
gerd.hook@telia.com gosta.tegner@scb.se
Byalagets postgironr för medlems- o pren.avgifter: 44 85 83-5
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Ervalla bredbandsförening
Ervalla bredbandsförening har skapats i syfte att arbeta
för bredbandsutbyggnad i Ervalla, Järle, Klysna och
Avdala. För att bredbandsutbyggnaden skall komma till
stånd krävs det ett intresse från de som bor i området.
Stadsnät AB ser helst att ett 40-tal personer/station anmäler intresse för bredband
för att bygga ut nätet.
Tekniken som är aktuell är en såkallad ADSL lösning. Det innebär att man inte får
kabeln hem utan att kabeln endast dras till telestationen.
Den aktuella anslutningen är 8 mb nedströms (dvs. när du tar ner saker från nätet) och
skall högst kosta 395 kr per månad. Det krävs dock att du bor högst 5,5 km från
telestationen, i annat fall blir hastigheten lägre. För att vi på landsbygden skall få
bredband krävs det att så många av oss som möjligt anmäler intresse.
Vill du anmäla intresse (anmälan är ej bindande utan endast en intresseanmälan) eller
vill arbeta aktivt i Ervalla bredbandsförning kan du göra det till nedanstående e-poster.
Lämna namn, adress, telefonnummer och fastighetsbeteckning.
Rasmus Persson
Epost: rasmus.persson@centerpartiet.se
Tele: 019-457121

Ann Stenmark-Hillhed
ann.stenmark-hillhed@telia.com
0587-51084

Kaffestuga

Välkommen och trevlig sommar!
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Jag önskar alla
en skön, varm, glad
och trevlig sommar!
Håkan

Ring för prisuppgift och tidsbeställning
tel: 070 - 99 88 334 0587 - 510 79
Öppet kvällar och helger
Välkommen!
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Tåg på ingång!

Första vykortet på Järle Station, fotograferad av L W Andersson omkring
1905. Lägg märke till den fina lyktan i lyktstolpen. När försvann den? Eller
finns det något äldre vy? Det är väl bara Åke M som vet. Han kanske visar
det på jubileumsdagarna.
gt
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Aktuellt från
ERVALLA HEMBYGDSFÖRENING
Här är sommarens program, med de traditionella
evenemangen, midsommarfest, hantverks- och hemvändardag o.s.v.. I år är det dock dags för en programpunkt som bara återkommer vartannat år, nämligen
Veteranfordonsträffen. Vi hoppas att så många som
möjligt tar fram sina klenoder och sluter upp den 1
augusti. Veteranmopeder är ju på modet ...
Det går bra att komma oanmäld.

Program sommaren 2004.
Juni
25fredag 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
11 söndag 11.00 – 16.00
Öppet Hus. Hembygdsgården med samlingar visas.
Utställning, ”Brudlakan”. Kaffeservering.
11.00
Ekumenisk friluftsgudstjänst

Augusti
1 söndag 13.00 – 16.00
Hembygdsgårdens Dag. Hembygdsgården med
samlingar visas.
Utställning ” Brudlakan”.
Träff för Veteranfordon av olika slag.
Kaffeservering, varm korv m.m.
15 söndag 13.00 – 17.00
Hantverks- och hemvändardag vid
Hembygdsgården. Gamla slöjd- och hantverkstraditioner. Utställningar,
bland annat ” Brudlakan ”. Musikunderhållning av ”Tugubbs” (som
förra året). Kaffeservering, lotterier m.m..

För Ervalla Hembygdsförening
Ulf Lekman
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En leende ung författare på en bänk vid Svartån
utanför Karro den 14 juni. Bra gjort, Tove!

Ja, det är ingen hejd på framgångar för Järles ungdomar. I förra numret var
det Christine Stone som vunnit ett SM för unga bagare och nu är det alltså
dags för Tove Ekström som varit så duktig att skriva att det gav henne
ungdomsklassegern i Nerikes Allehandas novelltävling.
På frågan vad Tove ska göra med priset (hemlig summa), svarar hon först
kläder och ”en halv moppe” men jag ska nog spara dom tills vidare. I juryn
satt bl a deckarförfattaren Anna Jansson som också hon vunnit en
novelltävling i sin ungdom. Den karriären känner vi. Tove är säkert i början av
sin. Byabladet önskar lycka till på färden. Kanske vi så småningom kan
publicera novellen ”Mitt möte med tiden” i bladet, den verkar riktigt
spännande...
gösta
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Midsommarfirandet i Pershyttan 2004
Här är tågtiderna för midsommarafton 25 juni
Undvik parkeringsproblem genom att ta tåget!
Avg Nora
Ank Pershyttan

12.40
12.55

14.15
14.30

16.00
16.15

Avg Pershyttan
Ank Nora

13.45
14.00

15.35
15.50

16.45a
17.12a

a = via Gyttorp
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Besök Lockgruvan - Pershyttans
senaste begivenhet
Här bröts järnmalm redan under den tidiga medeltiden och ända fram till 1909. Gruvan är en av våra
första järnmalmsgruvor. Du får möjlighet att vandra ned i denna gruva och här beskåda de djupa och
mäktiga brytrummen och få en god inblick i hur man bröt berg och malm i gamla tider.
Vi visar redskap och demonstrerar arbetsmoment och berättar om människors slit och levnadsförhållanden.
Låt oss guida dig i denna undre värd!
Upplev den spännande underjordsmiljön som sätter din fantasi i rörelse
Dagliga guidningar under sommaren. För bokning, kontakta Nora Turistbyrå 0587 - 811 20

Från invigningen den 15 maj......

som förrättades av den nytillträdde
landshövdingen, Sören Gunnarsson
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Liten blir stor… lycka till på högstadiet i Lillån!
De flesta av de här ”ungarna” har jag fotat en gång tidigare. Då började de i
ettan. Och inte kunde vi då ana att de skulle bli historiens sista sjätteklass i
Axbergshammars skola! Men så är det alltså. Nästa läsår finns barnen, förlåt
- ungdomarna - från Järle i en sexa i Ölmbrotorp. Så då får fotografen en
anledning att göra sitt första besök på den skolan också.
I år ser vi, från vänster, Mattias Andersson, Lisa Sievert, Mattias Eriksson,
Johan Röstlund, Mikael Bengtsson, Anton Öhrn, David Berggren, Kim Carper
Lund, Frida Törnvall, Erik Johansson och Sandra Rymal. Lärare är Patrik
Håkansson och missade fotograferingen gjorde tyvärr Emily Carper Lund.

Kvalitén på
skolfotot från
1998 är väl inte
det allra bästa
men nog ser man
hur ettorna från
det året ”vuxit till
sig” en hel del
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Även Ervallabarnen

fotade jag för knappt sex år sedan. Jag tittade på den bilden straxt innan
jag knäppte den här. Och visst har de vuxit till sej!
Efter nästa läsår ska vi hitta Järle-barnen/ungdomarna som går år 6, i
Ervallaskolan. Om det inte hinner bli någon ytterligare ändring innan dess,
förstås.
Årets skörd är, fr.v., stående: Emil Kilsberger, Evelina Jonsson, Johan
Carlsson, Linda Gustafsson, Kim Andersson, Per August Jonsson, Linda
Lindström, Sebastian Einarsson, Anna Skanebo, Nikolai Anttonen, Frida
Hellberg, Jessica Andersson och Rickard Gustafsson.
Sittande: Marianne Karlsson, Joakim Ekman, Erik Olsson, Ellinor Gustavsson,
Robin Sandgren, Tomas Karlsson Niska, Bodel Ekman och Marcus Johansson.

Att det är Marianne och Bodel som är lärarna antar jag att du läsare redan
förstått. Jimmy Berglind var inte i skolan den da´n jag var där, så han saknas
på kortet..
Och till den kille som undrade om jag skulle ta kort med DEN kameran vill jag
bara säga att jo, det GÅR att ta kort även med en så´n, trots att det inte är
av modern digital typ!
Gerd
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Järle Stationscafé
slår upp portarna eller rättare sagt klipper
gräsmattan lagom till starten den 19 juni. Vi kör
som vanligt hela sommaren varje dag (ej
mids.aft.) mellan 10 och 18 och i år är vi många
som ska sköta ruljansen. Fyra
”veckoansvarsvuxna” och tio ungdomar ska inte
bara måna om cafébesökare utan även hålla
station och trädgård/lekplats i gott skick. Och
bära och sätta upp 50 marknadsbord (våra nya,
egna) blir den första tuffa uppgiften för att inte tala om marknaden den 3
juli och jubileet den 14-15 augusti.

För en gångs skull
blir det en bild på
vuxengänget som
ska dela på ansvaret
under sommaren.
Lasse C, Gösta T,
Annelie K och
Carina E hälsar
Tom, Maria, Josefin,
Peter, Villiam,
Cecilia, Sandra,
Nina, Pia och David
välkomna. Och visst
blir det en bild på
dessa också men den
spar vi till nästa
byablad.

Ervalla kyrka
Musikgudstjänst söndag 4 juli kl. 18.00:
Rigmor och Mats Backlund, med
ackompanjemang av Jan
Sundqvist. I samarbete med Läkarmissionen.
11 juli Hembygdsdag. Hembygdsgården.
Ekumenisk gudstjänst kl. 11.00. Kaffeservering
Trevlig sommar från Ervalla församling genom
Marie-Anne Gustafson
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Till Järle Byalags styrelse
Kort rapport avseende utredning kring möjligheterna att hitta ny,
bättre plats för återvinning av sopor
Kontakter har under mars/april -04 tagits med Björn Bredenberg och Folke
Eriksson. Båda var positiva till att bidra till frågans lösning. Vi har även
diskuterat frågan i Miljökommittén.
GENERELLA SYNPUNKTER
Anläggningen kräver - fullt utbyggd för 7 containrar - en längd om ca
20 meter (nu är väl inte sannolikheten så stor att vi ska få alla dessa
fullformatscontainrar i brådrasket). Dessutom krävs manöveryta för
lastfordon L=12 m, vilket gör att en totalyta om ca 20x20 meter behövs.
Detta är ganska mycket.
Att lösa frågan före sommaren ter sig inte möjligt (ev provisoriska
insynsskydd inför jubiléet funderar Lasse C på).
Torven kan tänka sig bidra med schakthjälp. Ev behov av avverkning
brukar gå att ordna. Kostnader uppstår för 1) fyllnadsmassor 2) vägtrumma
MÖJLIGA LÄGEN
Kring korsningen mellan järnväg och nya Torvvägen finns fyra
intressanta hörn:
Hörnet innanför Torvens stängsel gå tyvärr inte att komma åt p g a
Torvens framtidsplaner.
De båda hörnen på SV-sidan = skogssidan är användbara och
tillgängliga. De kräver dock en hel del arbete och massor. Järnvägens
markremsa är där ca 17 meter bred (från spåren), varför man behöver
disponera 5-10 meter av Folke E’s mark, vilket inte ter sig omöjligt.
Norrhörnet är inte lämpligt förrän man kommer förbi infarten till
Torvens Röda hus - alltså där den gamla vita smedjan ligger. I den finns
numera bara en oljetank. Eftersom man avser att konvertera det Röda huset
till el i höst kommer smedjan att rivas. Då uppstår ett mycket lämplig
markområde. Torven kan tänka sig bygga en lägre vall bakom containrarna.
Tyvärr kan denna plats falla på att 20 meters djup (inkl väg) stjäl för stor
del av Torvens area. Infartsvägen vill man ha kvar, så tillgänglig bredd 15
meter räcker bara för 6 containrar ist f 7, om inte del av bef vall
bortschaktas.
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Björn framförde tanken att placera stationen omedelbart NV ist f SO
om bullervallen, alltså på ’parkeringsängen’. Måste då förses med vall eller
plank utefter baksidan. Placeringsförslaget är intressant.
Området mittemot befintlig uppställningsplats är också tänkbart.
Detta är idag ett ganska tråkigt, igenslyat impediment. Enda direkta
nackdelen Björn och jag såg med detta område är att den gamla idén att i
detta ’supercentrala’ läge bygga ca sex små hyres-bostäder för ungdomar/
äldre då försvinner.
Lasse C har även funderat på ett läge invid den befintliga
transformatorstationen.
Dagsläget nedtecknat 04 04 26 / Ingemar B
Vi kan meddela att styrelsen på sitt sammanträde den 6 maj beslutade att
verka för alternativet ”Norrhörnet”. Även om en hel del förhandlingar och
arbete återstår så är denna lösning den klart bästa.
red.

Yttrande över ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken till
tökad torvtäktsverksamhet för Econova Energy AB inom
fastigheten Flåten 1:8 m fl i Örebro kommun,
dnr. 5411-14081-2003
Som representanter för Järle Byalag, miljökommittén samt som närboende till torvtäkten vill vi framföra några synpunkter till ansökan om tillstånd till utökad torvtäkt på Järle mosse.
En utökad verksamhet på torvmossen innebär framför allt en utökad störning i form av mer trafik,
buller och damning för de närboende.

Trafik
Redan idag är den tunga trafiken genom byn störande framför allt ur säkerhetssynpunkt. Vägen är
mycket smal med dålig sikt. På vägen går, cyklar och rider barn och vuxna. Dessutom stannar skolbussen för att plocka upp och lämna av barn på flera ställen. I byn passerar dessa fordon lekplatsen
och stationen med café, där vi sommartid satsar på turismen.
Vi anser därför inte att man kan lämna tillstånd till en utökning innan brofrågan söderut är löst.

Buller
Idag upplever de mest närliggande fastighetsägarna bullret från brytningen som störande. Vid en
eventuell utökning bör villkor för nyetablering ställas enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för externt
industribuller.

Damm
Eftersom damningen vissa år uppfattas som ett stort problem bör krav på mindre dammalstrande
brytningsmetoder ställas.

Ingemar Bergman

Ia Malmqvist

Hilkka Sievert
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Nog kommer väl några av er ihåg händelsen för 20 år
sen när ett bilande par såg ångloksrök vid riksvägen
och körde ner till Järle station som de tyckte var så fin
men ändå, lite skamfilad var den nog utvändigt. Varpå
de omgående erbjöd sig att skänka all färg till en
ommålning av huset. Linoljefärg dessutom. Heikendahls
hette paret och ägde ett färgföretag i Västsverige.

Nåt liknande hände faktiskt den 12 juni då ett fullastat ångtåg från Örebro
gjorde ett uppehåll i Järle för vidare färd mot Nora. På stationen var jag och
Monika A i full färd med att servera ett annat sällskap från Motala kaffe
och smörgås och dom blev rätt imponerade när det långa tåget med 150
personer stormade ut.
Till saken hörde att jag var rätt bekymrad över att inte ha fått tag på
någon målare som kunde sätta upp en nygammal tapet i det rum som
Länsmuseet lovat att inreda i sekelskiftesstil till jubiléet. Den persom som
länge lovat att hjälpa mig hade åkt på ett ryggskott och alla ansträngningar
att hitta någon annan hade som sagt misslyckats.
Men, nån gång är turen
framme för vilka var
människorna på tåget om inte
anställda med familjer på
Kraffts måleri i Örebro och
Monika som kände en av
cheferna var på honom direkt
med en stilla förfrågan om vi
kunde räkna med nån hjälp. Och
visst, Gunnar Wändell, chefen,
blev så glad över att träffa
Monika att han på stående fot
lovade att ”det här grejar jag”.
Och då tror jag att tapetseringen inte bara blir klar i tid,
Dagens två tapetfixare,
den blir nog sponsrad också.
Monika och Gunnar

Allt tack vare Monika och ett hygglig chef och bussresegänget från Motala.
Hade vi inte haft den beställningen att jobba med hade vi inte varit vid
stationen heller.
gösta

Alltså, fort som ögat igång med
förberedelser inför tapetseringen.
Peter E snabbinkallades för
papperstäckning och spackling.
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Hej då, skolan!

Sexorna från Axbergshammar skulle i vilket fall lämna skolan för gott när
man till hösten ska börja på högstadiet i Lillån. För alla yngre elever gäller
detsamma med den skillnaden att man måste fortsätta låg- och mellanstadiet
i Ervalla eller Ölmbrotorp. En järletjej som flyttas över på detta sätt är Lina
Mählström, 10 år i oktober, och hon får alltså i höst börja i Ervalla. Lina fick
jag en pratstund med vid stationen för några veckor sen.
- Hur känns det nu Lina att sluta
skolan om några dar och sen börja i
Ervalla efter sommarlovet? Och vad
händer med dina klasskamrater och
med din fröken?
- Ja, nu tänker jag bara på
skolresan vi ska göra om några dar till
Skara Sommarland. Det ska bli jättekul
och mormor ska följa med. Sen tycker
jag det ska bli spännande och kul
förstår du, att börja i Ervalla. Vi har
varit där och tittat på vårt klassrum
och på hela skolan så man är ju lite
förberedd. Skriv att jag ska börja i 4:an
i Ervalla och jag tycker det är lite
tråkigt att jag inte får Åsa Carper som
fröken. Hon är jättesnäll och henne
kommer jag att sakna. Men hon ska
flytta till Ervalla ändå och vara lärare
i Ölmbrotorp, tycker du inte det är
konstigt? Jag får en annan frökan,
Sofia, men hon är också rätt snäll. Det
värsta är nog att min bästis Amy också
ska till Ölmbrotorp och hon och Johan
får en magister som heter Åke.
- Tack Lina, det här med att byta skola tycks gå hur bra som helst i ditt fall, du kommer
säkert att trivas i Ervalla även om det blir lite längre restid.
- Lite längre tid tar det väl men det är Kent som ska köra och sen har jag bytt skola en
gång förut när vi flyttade från Kumla, där gick jag i Hagaskolan.. Hej då, nu måste jag hem och
äta...
avslutade Lina som pratade med Gösta den 5 juni
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Bildgåtan - en tredjedels järlebro, var finns den?

Och en hytta i bakgrunden och en bit malmräls. Svar till redaktionen (sid 6)
före 31 juli. Pris till de första tre rätta svaren.

Likheten med Järlebron är påfallande. Bilden är ett stort vykort som i färgat skick är oslagbart
bland många andra brokort. Foto: Björn Uhr. Finns att köpa på stationen.
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En hälsning från Ervalla baptistförsamling

Sommartider hej..! I denna ljuva sommartid.... Nu grönskar det i ...
Du ska inte tro det blir sommar...
Ja sångerna och psalmerna är många som vill tala om vad som kommer. Hur fin
skapelsen är som vi har omkring oss. Tänk om det inte skulle finnas några
fåglar, insekter, larver, buskar, träd, vilda djur.m.m. Det skulle vara som en
öken. Det var ju inte länge sedan det var snösmältning och snödropparna
tittade upp och vi fick en känsla och en kick, om att nu kommer våren och en
ny sommar. Å’ så är den här!
Ett tips inför midsommarveckan:
Då kan Du besöka tex. Torps Gård och Torpkonferensen, utanför Kumla. En
satsning som började för 118 år sedan. Stort campingområde, med plats för
ca 750 st husvagnar och tält. Matservering med över 10000 måltider
serverade.Många utställningar och mycket trevlig och underbar stämning i en
skön atmosfär. Programmet börjar på måndagen kl.19,00 och avslutas på
midsommardagen på kvällen.
Många aktiviteter arr. för olika åldrar och intressen. Du kan också följa med
i Din radio på Örebro Närradio
på 95,3 MHz. Se även hemsidan om du har dator, på:
www.torpkonferensen.nu <http://www.torpkonferensen.nu>
Kom ihåg att Du kan beställa hela veckans program genom oss. 019281213, 073-645 0370. Rune)
Så lite till hemmaplan. Söndagen den 11/7 blir utomhusgudstjänst vid Ervalla
hembygdsgård, som arr. av församlingarna i Ervalla.
Under sommaren har vi lite färre sammankomster, men som regel är det
öppet i Immanuel på onsdagskvällar från 19,30. Vill Du hjälp med att be för
något, så tveka inte att höra av Dej.
Du får naturligtvis vara anonym. Mer utförlig annonsering kommer i NA.
Till sist; Ha en riktigt skön och välsignat fin sommar med lata dagar och ta
vara på ’dagen som kommer’
Från oss i Ervalla baptistförsamling
gn.Rune Nordin
Tel till kapellet: 019-281116
Tel. till föreståndare Betty Huss; 019-281335
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Vårens pang-händelse vid stationen
För andra året kördes det westerntåg mellan Nora och Järle. Två turer blev det den 5 juni och
några hundra barn i alla åldrar kom och stilade med puffrorna. Som den här lille killen som
dessutom beväpnat sig med glass och leksaker. De vuxna barnen tycks också dom ha kul. Det
plötsliga tågrånet vid Stora Mon var säkert en höjdpunkt på resan. Ja, alla har vi våra
intressen....

ERVALLA SK´S
HEMMAMATCHER HÖSTEN 2004
Ons 4 Aug 19:00
Fre 13 Aug 19:00
Ons 2 juni 18:45
Fre 3 Sept 18:30
Sö 12 Sept 16:00

A-laget
A-laget
A-laget
A-laget
A-laget

- Dalkarlsbergs IF
- BK Västra
- Närkes Kil´s SK
- Grythytans IF
- Grönbo IF

Sö 1 Aug 17:00 B-laget - Hällefors
Sö 15 Aug 17:00 B-laget - Järnboås
Fr 27 Aug 18:30 B-laget - GSBK
Som vanligt under hösten kommer vi i ESK Fotboll att arrangera
kringaktiviteter på A-lagets hemmamatcher, så vi ses väl på ”vallen”

LYCKEVALLEN –”DIN MÖTESPLATS & BYGDENS NÖJESFÄLT
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MANUSSTOPP FÖR NÄSTA
NUMMER BLIR DEN 25
AUGUSTI
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

SISTA
BYABLADET!

BLIR DETTA OM DU INTE
BETALAR ÅRETS MEDLEMS/
PREN.AVGIFT. DET ÄR VÄL
SYND ATT MISSA JUBILEUMSNUMRET I SEPTEMBER.
MED DETTA NUMMER FÖLJER
MEDLEMSKORT TILL ALLA
HITTILLS BETALANDE.

JAG BEHÖVER EN CYKEL!
Ring mig om du har en damcykel att
sälja. Om pris och leverans kan vi
säkert komma överens.
Monika Almer 0587-503 00

DET KAN HÄNDA ATT VI MISSAT
NÅGON SOM BORDE FÅTT
MARSNUMRET AV BYABLADET
Ring till Gerd 019-281310 så grejar
hon det

ANNONSERA I BYABLADET
kan företag, föreningar o
privatpersoner göra. Kontakta Gerd,
tel 019 - 281310
Priser: helsida 300 kr, halvsida 200
kr och kvartssida 100 kr.
Kommande styrelsemöten 2004
9 september, 20 oktober,
2 december, 12 januari
Årsmöte lördagen 5 februari 2005
Numret till stationen och Järlegården
0587 - 502 90
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0587 - 500 01

Inbjudan att närvara vid

Järle station´s 150 års jubileum
Lördagen den 14 aug
Aktiviteter under dagen, se sista sidan
Kl. 17,20 Jubileumståg avgår Nora stn
Kl 17.40 Jubileumshögtid på Järle stn
Med tal av Marie-Louise Forsberg-Fransson
Därefter historisk återblick och visning av stn
Efter högtidligheterna blir det jubileumsfest
i Järlegården, till ett kuvertpris av 200 kr
Kl 19.00 Byalagets ordf Peter Ekström hälsar välkommen
Jubileumsbuffén avnjuts med lämplig dryck
Under middagen jubileumstal av inbjudna gäster
Kl 20.30 Historisk exposé med Åke Mossberg
Kl 21.00 Kaffe med kaka, Baren är öppen och Dansen börjar
Kl 23.30 Rälsbuss avgår till NORA
Anmälan senast den 5/8 till jerle.byalag@tele2.se
eller Lasse Carlsson på tfn 070-534 49 49

Välkommen hälsar Järle Byalag
I samarbete med NJOV – NBVJ
27

JÄRLE STATION 150 ÅR
JUBILEUMSPROGRAM
TIDER:

LÖRDAG 14 AUG

10.00-19.00 Caféet har öppet, med personal i tidstypisk klädsel
12.00
Invigning av flaggstången med tal av Gösta Tegner
Museala rummet visas i samarbete med länsmuseet
Tårtkalas med kaffe hela em, ”Tårtdesigner” Christine Stone
13-15
Tipspromenad med frågor på temat Järle station och järnvägen
14.30
Musik med Lindeblecket
15.30
Dragning och prisutdelning Tipsvinnare
16.00
Musik med Lindeblecket
17.40
Flaggprytt extratåg med jubileumsgäster från Nora anländer
Jubileumstal av järnvägsstiftelsens ordf. Marie-Louise ForsbergFransson
Musik Lindeblecket. Drycker och tilltugg
Visning av stationen och museala rummet, guide Gösta Tegner
19.00
Jubileumsmiddag på JÄRLEGÅRDEN (se särskild inbjudan)
Jubileumstal av Byalaget ordf. Peter Ekström och speciellt inbjudna
gäster
Åke Mossberg visar historiska bilder till kaffet
23.30
Extra rälsbuss till Nora
TIDER: SÖNDAG 15 AUG

10.00-18.00 Caféet har öppet, med personal i tidstypisk klädsel
11.00
Kasperteater med Bröderna Bergkvist
12.00
Museala rummet visas i samarbete med länsmuseet
Tårtkalas med kaffe hela em, ”Tårtdesigner” Christine Stone
13-15
Tipspromenad med frågor på temat järle station och järnvägen
15.30
Dragning och prisutdelning till tipsvinnarna
16.00
Åke Mossberg visar historiska bilder på Järlegården
18.00
Caféet stänger
Dessutom har Hantverksmagasinet öppet hela helgen

Mycket välkomna önskar JÄRLE BYALAG
TÅGTIDER
SÖNDAG
t Järle
fr Järle
09.53
10.25
11.10
11.40
12.58
13.37
14.45
15.20
16.33
16.55

TÅGTIDER
LÖRDAG
t Järle
fr Järle
09.53
10.25
11.10
11.40
12.58
13.37
14.45
15.20
16.33
16.55
17.40
18.00
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