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 Nr 4 December  Årgång 30

  JÄRLE

BYABLADS
JULNUMMER 2004

Trettionde julnumret ligger färdigt för bläddring och kanske viss
fördjupning. Det mesta är sig likt från alla andra julnummer - Julmarknad-
o adventsfirande, ljusstöpning, pålysning från kyrkorna, LGs
tipspromenadsvinnare, årsmötesinbjudan m.m. men en sak är definitivt
annorlunda och det är att detta är sista julnumret - med
Gerd och Gösta vid rodret. Nu satsar vi på föryngring och
vad den består i framgår på sista sidan. Nya, friska ideer
mår en tidning alltid bra av och de kommer med den nya
redaktionen, var så säker. Under övergångsperioden,
några nummer eller så, är vi gamlingar beredda att stötta, tillsammans med
några äldre medlemmar som rycker in.

Lycka till säger vi till den nya redaktionen och tack läsekretsen för
gångna tio år och 40 byablad som sköljt över er. Nu gör vi som de avgående
redaktörerna Berit och Mats gjorde 1994 - vi drar.

Gerd o Gösta

God Jul
alla
läsare!

Men åter till ordningen. De här
söta barnen hittades på sin pulka
i julmarknadsvimlet. Då var det
riktig vinter, med kyla och snö,
men nu i skrivande stund (12
dec) är det skönt oktoberväder!
Ur led är tiden.

God Jul i vilket fall!
     redaktionen
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Välkommen till Sabbatsbergs
missionshus!

Snart är julen här och möjlighet finns för oss ”jäktade
moderna människor” att koppla av och få vara
tillsammans med släkt och vänner. Hoppas att vi alla kan
få uppleva detta!  Vår förhoppning är också att vi alla
ska få uppleva själva kärnan i julfirandet. Nämligen ett
möte med Honom som föddes i det enkla stallet i Betlehem. Detta möte kan
ske på många sätt. Hemma i den stilla andakten, på ett läger eller kanske i
kyrkan i midnattsmässan eller i någon annan gudstjänst eller samling.  För att
erbjuda något tillfälle för ett sådant ”möte” vill vi gärna få inbjuda till några
samlingar under den närmaste tiden. Vi hänvisar i julhelgen till:

Midnattsmässan i Ervalla kyrka kl. 23.00 och till
Julottan i Bäckalunds missionshus juldagen kl. 7.00
Efter årsskiftet inbjuder vi till
Nyårsgudstjänst  söndagen den 2 jan. kl.11.00  ElsieBritt och Håkan Elf
medverkar med sång och tal, missionsinsamling
Söndagen den 9 jan kl. 18.00 Ekumenisk gudstjänst i Ervalla kyrka
Söndagen den 23 jan. kl.13.30 Missionsföreningens årsmöte
I månadsskiftet jan./feb. börjar ungdomsgrupperna  Söndagsskolan,
Scouterna och Seven-Eleven.

Lördag  19 feb. – tisd. 22 feb. Sportlovsläger i Skrekarhyttans ungdomsgård

Varmt välkomna till bl.a. dessa samlingar!

Så vill vi tillönska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

Välkommen till
Ervalla kyrka!

Julafton: Midnattsgudstjänst kl
23.00.
Kyrkokören medverkar. Präst Marie-
Anne Gustafson

Nyårsdagen i Axbergs kyrka
1/1 16.00 Festhögmässa.
Inga och Lennart Spångberg,
samt Lars-Åke Stenström sjunger i
gudstjänsten och vid
kyrkkaffet i församlingshemmet.

Trettondedag jul, 6 januari kl 18.00
Musikgudstjänst
”Vi sjunger julen ut”. Kyrkokören och
Mats Backlund
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Var det någon som märkte den
shoppingfria dagen nyligen?
Jaså, inte det. Nej, den

passerade väl ganska spårlöst. Den
inföll 28 november och sammanföll
därmed med Skyltsöndagen i Örebro
och Julmarknaden i Järle. Den
internationella organisationen
Adbusters som utlyste den
shoppingfria dagen gjorde antingen
ett helt genialiskt eller helt
vansinnigt val av dag. Vem kan tänka
sig att shoppingen ska kunna minskas
den dag då julhandeln sätter igång
på allvar? Å andra sidan är det
kanske just då vi behöver påminnas
om, hur så mycket av våra liv som
kretsar runt shopping.

Jag tycker vi ska ge varandra
julklappar men jag gillar inte värst
mycket att bli utsatt för det
stenhårda tryck som köpmännen
utövar just nu. Tänk om vi verkligen
kunde komma dit att tanken och
omsorgen i att ge en julklapp är det
viktigaste. Tänk om årets julklapp
kunde bli något vi köpt på Myrorna
eller som vi gjort själva. Vore inte
det bra?

En särskild julklapp vill jag ge till
Gerd Höök och Gösta Tegner. De är
aktiva i Järle Byalag sedan lång tid
tillbaka. Under många år har de varit
redaktörer för Järle Byablad. Under
deras tid har Byabladet blomstrat
som aldrig förr. Ett nytt nummer som
dimper ner i brevlådan har alltid
varit både nöjsamt och informativt.
Få vet hur mycket arbete som ligger
bakom. Den ideella insats som dessa
två, och många andra i Järle Byalag,
lägger ner går inte att uppskatta
nog.

När nu Gerd och Gösta lägger sina
pennor för att släppa fram andra
krafter till Byabladets redaktion vill
jag framföra Byalagets stora tack
till dem. De har gjort en fantastisk
insats och jag hoppas verkligen att
deras engagemang i Byalaget
fortsätter.

God Jul till
er alla
önskar
ordförande

Peter
Ekström

Peters julhälsning
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Mongolafton med mersmak

En helkväll med föredrag mat och konst från Mongoliet.
I oktober var det mongolisk afton på Järlegården. Det blev verkligen en
helkväll med många besökare och ett fullspäckat program. Idén kom från
Helena Persson som också arrangerade kvällen. Hon lyssnade på kvällens
föredragshållare vid ett annat tillfälle och kom på att detta kunde vara
något också för Järle.

Bakgrunden är en gäst från Mongoliet som också tillbringat en del tid i Järle.
Han heter Altansukh Demberel och han är 20 år och gästelev på Örebro
Konstskola. Genom honom och andra kontakter har konstnärer med
Örebroanknytning vistats i Mongoliet under sommaren. Om detta berättade
Norman Sandén som är en av dessa konstnärer och som också arbetar på
Örebro Konstskola. Han höll ett långt föredrag och visade massor av
diabilder. Resultatet blev att man nästan kände att man själv varit på plats.
Han beskrev både livet och naturen i Mongoliet samt det konstprojekt han
deltagit i. Trots att Mongoliet är ett mycket fattigt land nästan utan
beredskap för turism så hade Norman mest positiva saker att säga. Dock var
han mycket kritisk mot maten. Därför var det med extra spänning som de
60-70 besökarna tog för sig av de rätter som serverades efter föredraget.
Dessa var tillagade av Altansukh och visade med allra största tydlighet att
Norman hade fel i denna lilla detalj. Den mongoliska maten var utsökt.

Som ytterligare ingrediens under kvällen visades också Altansukhs målningar
i traditionell mongolisk stil. Många små bilder med vackra, drastiska och
humoristiska motiv från mongoliskt vardagsliv.
Kvällens överskott kommer att skicka till Rädda Barnens verksamhet för
gatubarn i Ulan Bator i Mongoliet.
Senare beslutade byalagets styrelse att köpa in några målningar till
Järlegården.

Peter Ekström

Kvällens tre huvudaktörer: Norman Sandén,
Helena Persson och Altansukh Demberel



5

Inget evenemang är byalaget främmande så varför inte en kväll med
Mongoliet som tema. Och soppa och konst därtill. Vilket var precis som
skedde den 24 oktober på Järlegården. Denna exotiska anrättning lockade
nära 70 personer och vad vi fick vi då vara med om.

Jo, en kväll med konstnärerna Norman Sandén som pratade mycket till sina
hundratals diabilder från sin sommarresa till detta fascinerande och fattiga
land samt Altansukh Demberel som visade sin mongolkonst runt om på
väggarna och som bjöd på jättegod köttsoppa med iblandade ????. Helena P
var i högsta grad delaktig i kvällens aktiviteter och säkert många timmar
före med fixandet av all mat. Snyggt jobbat, Helena... och Peter ska vi nog
också tacka för denna mysiga afton.

gt

En fylld Järlegård med nöjda och mätta besökare är inte helt
fel. Enda mankemanket var  Normans fjärrkontroll till
projektorn som ideligen hakade upp sig men med lite hand-
påläggning så grejade han det hela.

Som Peter nämnde, soppan var utmärkt och efterlängtad.
Många backade både två och tre gånger........
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För länge sen
förstår du min vän
var Järle rätt öde och tom.
Knappt något här fanns
bara torv och en skans
och sällan det hit nån kom.

refräng 1:
Så hände någonting stort
Järle blev en järnvägsort
Järle fick järnvägsstation
för att en person
på ångtåg haft tron.
A E von Rosen det var
han är allt värd en fanfar.
Rosen din satsning
höjer vi skålen för.

Alla som samlats till denna fest
allt ifrån bybor till hedersgäst
ska känna sig väldigt välkomna.
Ikväll får minsann ingen somna

ty vi ska ha trevligt ända till slutet.
Okey, nu börjar vi, lyssna på tutet!

Järle Byalags jubileumskommitté
Lasse - Kristina - Gösta

Och vår byggnad blev kvar
fast nära det var
för rivning och flytt till Mon.
Ja, planen blir skral
när man kör med linjal
för placering av en station.

refräng 2:
Så hände någonting stort
Järle blev industriort
Järle fick fabrikation
för att en person
på torvströ haft tron.
Adrian Giöbel det var
han är allt värd en fanfar.
Adrian din satsning
höjer vi skålen för.

Välkomstskålsång till minne av två framsynta
män som betytt mycket för Järles utveckling

mel. En gång jag seglar i hamn

Här kommer några sidor från sommarens stationsjubileum som inte fick plats
i förra byabladet. De ingick i den festskrift som delades ut vid kvällens
jubileumsfest den 14 augusti på Järlegården.
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Som sången antyder så var placeringen av  landets första stationshus i Järle
ett stort misstag. Platsen var egendomligt vald - en smal platå mellan
Järleåns djupa dalgång och den stora ödsliga Torpa-mossen. Verksamheten
kring och i stationen de första tre decennierna blev tämligen blygsam. Få
resenärer hade Järle som resmål och knappt något gods fraktades - här
bodde ju nästan inget folk. Först 1889 vände utvecklingen till det bättre i
och med att Jerle Torfaktiebolag bildades. Och Ervallaböndernas protest
mot planerna att flytta stationen till andra sidan ån gjorde säkert sitt till.
I NKJ:s styrelseprotokoll 14 april 1882 kan vi läsa följande:

En bild på
stationen från
mitten av 50-talet.
Vildvinet har fått
rejält fäste som
synes. Onekligen
rätt snyggt men
säkert inte bra för
huskroppen.

Vidare hade till verkställande direktören ingifvits en af åtskilliga
hemmansegare m.fl. i Ervalla undertecknad skrift, hvaruti på anförda
skäl anhölls, att Järle station skulle få sin nuvarande plats bibehål-
len. Då hufvudsakliga skälen för flyttning af Järle station varit dels
det bristfälliga skick, hvari därvarande byggnader befunno sig, dels
svårigheter att för framtiden underhålla den till stationen ledande
bron öfver Järelån, men då å andra sidan stationsbyggnaderna ej
ännu voro alldeles oanvändbara i sitt nuvarande skick, och ej häller
bron ansågs för det närvarande medföra våda för vägfarande eller
oundgängligen tarfva reparation, vhartill kommer att i följd af sär-
skilda omständigheter trafiken vid Järle under detta och nästa år
kunde beräknas större än vanligt; så beslöt styrelsen, att Järle sta-
tion skulle tills vidare bibehållas på  sin nuvarande plats, men då frå-
gan om flyttning antagligen komme att snart ånyo upptagas, skulle
framställning göras till Köping-Hult-bolaget om inställande af de re-
parationer å byggnaderna, som eljest skolat i år företagas.

Uppläst och godkänt Som ofvan
J V von Knorring Alb. Forsell
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Museirummet
Kraffts Måleri AB (tapetsering)          Ekbergs Färg AB (tapet)

Peter Ekström (slipning)     Göran Bengtsson (transport)
Örebro läns museum (möblering)

Harriet von Bahr f. Rindmark (faderns stinsuniform)
Birgitta Carlsson och Ulla Kleist (textilier)

Ett stort och innerligt tack till nedanstående samarbets-
partners, sponsorer, bidragsgivare och medhjälpare som

alla ställt upp för Järle stations 150-årsfirande
14-15 augusti 2004

Järle Byalags jubileumskommitté
Lasse - Kristina - Gösta

Jubileumståget
Nora Bergslags Veteran-Jernväg

Stiftelsen NJOV
Ylva Heldebring (utsmyckning)

Ture Österberg m.fl. (planering)

Jubileumsdagarna
konditori Vetekatten, Sthlm (tårtor)

Christine Stone (tårtor)
Ervalla Gård (maten)
Spendrups bryggeri

Nils Skanebo (dragspel)
Flaggstången

Ingvar Nylin (råvara transport)
Hans Kihlström (huggning barkning)

Per Bergman (transport)
Göran Sandberg (transport)

Stefan Mauritzon (transport resning)
Bertil Olsson (borrning mätning)

Charlie Rättö (hyvling)
Göran Bengtsson (gjutning)

Econova AB (flagga)
Jomanda o Sanna Lundström (bidrag)

Rigmor o KG Byttner (bidrag)
Sif o Roland Andersson (bidrag)

Kerstin o Barbro Andersson (bidrag)
GunBritt Dahlqvist (bidrag)
Ingemar Bergman (bidrag)

Gösta Tegner (bidrag)
Lasse Carlsson (bidrag)

Anna-Lisa Hellsing (bidrag)
Signe Johansson (bidrag)

Tävlingsvinster
Carl Jan Granqvist

Kurt Jacobson
Hantverk & Kuriosa, Hålahult

ICA-Punkten, Nora
Järle Klippstuga

Kanans Handelsträdgård
Geijerslunds Såg

Harrys Motor
Granberga Gård

Mogetorps Wärdshus
Willéns Måleri, Kumla

Min skattkammare, Lockenkil
Brio Lek & Lär

Papperskedjan, Örebro
Tobaksshopen, Örebro

Haga Frivilligcentral, Örebro
Utställare vid Järle Marknad

och Hantverksmagasin
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  Järle och

adventsfirande 27-28/11
Kommersen

Marianne Pettersson Ann Evertsson

Jenny Bredenberg o Jimmy Ewertson

Therese Karlsson Niska

Närketomten Erik Vannhagen
med tomtemor

Roland Ewertson

Annika
Östberg

William ÄrlegårdLouise
Gustavsson
Louise Holm
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  Järle och

adventsfirande 27-28/11
Inne i stationsvärmen

Nu ska det smaka bra med saft och
bullar efter allt framträdande.

Nu ska jag ha en pepparkaka
till, det gäller att passa på.

Kändis från Nora, Ove
'med rösten' Hoffner

Sång o musik med vår duktiga kvartett:
Jenny, Frida, Mia och Gunvor

Välkommen till det dukade kaffebordet.Okänd skönhet gästar Järle.
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  Järle och

adventsfirande 27-28/11
Förutsättningarna...

Vad vore denna
helg av folkfest,
stämning, ljus och
förhoppningar
utan alla som
jobbar och sliter
och allt som ska
fungera som det
är tänkt? Jag
bara frågar.

Gerd - oförtröttlig
planerare och
genomförare

Kristina - nyttig överallt

Karl-Arne - slitvarg både
inne och ute. Mästerfixare.

Elskåpet - driftsäkert

Luciatåget - fullt av glädjespridare

    Sara tillsammans med Therese,
   Sofia och Niclas -duktiga och
   trevliga kaféjobbare

och till
sist den
trogna
NBVJ-
rälsbussen
som
fraktade
folk i
dagarna
två från
Nora.
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  Järle och

adventsfirande 27-28/11

Uj uj uj, så mycket jobb.....
det är att arrangera en julmarknad! Och det trots att vi
numera äger egna bord vi slipper hämta i Nora.
I år hade vi några helt nya utställare, roligt att ni hjälpte
oss till förnyelse. Rökt fisk, tunnbröd, getost, varm
risgrynsgröt med mandel, smycken, brasved, Ervalla skolas
6:or. Ja, det var en hel del nyheter, blandat med ”gamla”
kända utställare. Och eftersom Axbergshammars skola är
nerlagd kom årets luciatåg från Ervalla, elever från år 1-3.
Inför nästa år finns funderingar på ännu mer förnyelse:
att ha marknaden bara en dag, Det blir kallt för
försäljarna och tidvis kommer för få kunder för att
kassaklirret ska kunna värma. Tillskriv gärna redaktionen
vilka förnyelser du har att föreslå inför nästa år! Själv
tror Gerd på att nya krafter tar över arrangemanget till
2005, vilket då gör att vi får förnyelse så att säga på
köpet.

TACK till alla som på många olika sätt ställt upp så att
Järle Byalag kunnat genomföra ännu en julmarknad. TACK
för planering, snöröjning- med både traktor,
handskottning och Björn B:s akutinsats i Econovas maskin
så vi fick flera parkeringsplatser på fotbollsplan -, med
inköp, bakning, elektriska kablar och mojänger,
bordsresning och nedtagning, sång och musik, café,
ljusslingor, sandning, blommor, lottförsäljning och
vinst”tiggeri”, skyltning, rälsbusstrafik, annonsering,
städning, affischering, flygbladsutdelning, luciatåg,
leverans av vinster till de som inte var på plats vid
dragningarna, paketinslagning,  ….. TACK till utställarna
som deltog på marknaden och alla bidrog med
lotterivinster. TACK alla övriga sponsorer,

Econova, Geijerslunds såg, Harrys Motor Eftr., Hålahults
hantverk och kuriosa, ICA Norahallen, ICA Näsbyhallen
Frövi, ICA Punkten Nora, Järle Klippstuga, Kanans
handelsträdgård, Katja Landqvist Ervalla handel, Lin o
Lera, Lysfalla Däckservice, Mogetorps Wärdshus,
Närkestomten och Tomtemor, Stigs konfektyr,
TaguaCenter.

Gerd och Kristina
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Blommor sprider glädje.

Vi har laddat med julens
blommor och grönt

Blomsterförmedling

Havrekärvar

Gör ett besök i vår butik i
Nora eller trädgården i Järle

Vi önskar alla Byabladets
läsare

God Jul och Gott Nytt År!
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Isbanan behöver
dig/nån!

Efter att i ett antal år försökt
vara isbaneansvarig, men med
andra som är mer praktiskt lagda
som gjort mycket jobb, känner
jag att det är dags för någon
annan att ta över detta. Det jag
gjort har varit att försöka få ihop folk till att byta lampor, ordna

vattenkoppling, få elarbeten gjorda. Men vad jag mest
hållt på med är att ordna schema för spolning se till
att det spolas, skrapas och försöker få isen åkbar,
vilket inte varit lätt med de vintrar vi haft.

Det känns som det är dags för någon annan att ta
över. Jag har själv inte kunnat hitta nån.
Det kanske löser sig med spontana insatser men jag
tror att det vore bra att någon som känner sig
engagerad att få is är ansvarig.
Finns det någon ring gärna Sven Röstlund
0587 - 50076 för mer information.

Ungdomskommittén i
grilltagen

Vi i Järles ungdomskommitté sålde
korv på julmarknaden i Järle i år. Vi
har nämligen ett projekt som vi
försöker att samla ihop till. Vi vill
nämligen gärna ha en projektor till
Byalaget. Så vi har som mål att samla
ihop pengar till detta ändamål. Vi
började med att sälja korv med bröd
till alla hungriga besökare på
julmarknaden.

Vi var ett gäng ungdomar och några
föräldrar som skötte grillningen. Det
gick väldigt bra och smidigt att
serva alla med korv. Ibland var det
så många som ville ha korv att man
inte visste hur man skulle klara av
att grilla så många korvar på en och
samma gång. Medans det ibland var
lite mindre folk så man fick chansen

att hämta andan. Det var hyfsat
väder och inte alltför kallt så det
var riktigt behagligt att stå där och
sälja korv. Vi fortsätter att jobba
med nya projekt och idéer för att
samla in mer pengar för att
förverkliga vår dröm. Tack till alla
som var med och hjälpte till!

/Ida Röstlund

Ida m fl
skötte
grillningen
så bra att
nettot, som
alltså ska gå
till den
eftelängtade
bildanlägg-
ningen, blev
1400 kr. Bra
gjort!
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Vad är lajv?

I vissa kretsar är lajv en totalt okänd term. Om man sedan försöker förklara
lite snabbt får den oinvigde bilden av utklädda människor som springer runt i
skogen och leker. Personen i fråga kanske anmärker :
”Ni klär alltså ut er i medeltidskläder, går ut i skogen och låtsas att ni är
några andra i ett par dar?” Man har inget annat att göra än att ge ett
jakande svar. Det vet i sjutton vad den oinvigde tänker när man lägger till
att lajv faktiskt håller på att bli vanligt och att det inte alls bara är
förvirrade tonåringar som håller på med det.

Lajv utspelar sig ofta i en fantasivärld eller på medeltiden för att deltagarna
ska kunna drömma sig bort. Man kan säga att lajv är en teaterimprovisation
som håller på dygnet runt. Men efter ett tag behöver man inte tänka på att
spela teater. Det går av sig själv och allt känns så naturligt som om man levde
på medeltiden.

Någonting ska hända på ett lajv, en eller flera intriger ska utspela sig. På ett
lajv är man inte sig själv, man spelar en roll. Man kan bli tilldelad en roll eller
skriva en själv, det beror på lajvet. När lajvet pågår är man inne i sin roll. I
förväg har man läst på rollen. Hur är rollen och dess bakgrund? Vilka åsikter
och kunskaper har den? Om man inte följer de ramar rollen sätter upp
kanske lajvet inte fungerar och det blir omöjligt att spela ut intrigerna. Att
spela ut intrigerna är lajvets och lajvarens mål. En intrig är som en uppgift
man får av arrangörerna. Det kan vara allt ifrån att döda en kung till att
tycka illa om sin granne. Eftersom alla har intriger och ingen vet vilka intriger
de andra fått blir utgången mycket spännande.

På ett lajv måste man alltid spela med de andra utifrån sin roll. Miljön,
språket, kläderna och rollen måste vara trovärdiga. Även om lajv vidgar
gränserna med hjälp av t.ex. magi måste saker stämma. En pojke på sju år kan
inte spela en drakfurste. Man kan inte ändra på ålder, kön eller
kroppsbyggnad. Naturligtvis kan man sminka sig osv. så länge det ser äkta ut.
Därför skulle inte lajv fungera om det bara var ungdomar som höll på med
det. En by eller dyl. består ju oftast av alla åldersgrupper.

När man anmäler sig till ett lajv får man reda på en massa bakgrunds fakta
om världen man ska leva i. Vilket styre, vilken religion och vilka könsroller
finns det? Man måste också veta vilka roller alla andra har på lajvet
eftersom man inte behandlar en krigare och en byfåne på samma sätt.
Dessutom måste man ha alla saker och kläder och se till att de passar rollen.

Det finns oräkneliga variationer på lajv, allt från medeltidslajv och
fantasylajv till vampyrlajv och gangsterlajv som utspelar sig på 20-talet.
Reglerna ändras också. Det finns lajv som pågår en kväll och det finns lajv
som pågår i veckor.
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Sverok, Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, är en organisation för
spelföreningar av olika slag. Rollspel, brädspel, figurspel, levande rollspel
(lajv), kortspel och dataspel är de huvudsakliga verksamheterna. Med syfte
att spela spel och ha roligt tillsammans engageras ungdomar och
spelintresserade över hela landet.

Förbundets huvudsakliga verksamhet sker i föreningarna, förbunds- och
distriktsnivån arbetar med att underlätta denna verksamhet. I dagsläget har
Sverok runt 65 000 medlemmar i över 2300 föreningar och är en av Sveriges
största ungdomsorganisationer.

På ett lyckat lajv är det en fantastisk stämning. Man glömmer nästan bort
verkligheten och det känns som om man var en del av t.ex. medeltiden.

Nu har vi en liten grupp i Järle startat en lajv-förening med byalagets hjälp.
Där ska vi få möjlighet att göra oss i ordning till lajv. T.ex. sy
medeltidskläder. Vi kommer också att ägna oss åt rollspel. Det är liknande
lajv fast man sitter vi ett bord.

Jag hoppas att ni nu förstår lite bättre vad vi håller på med.
Tove Ekström

Det är alltså meningen att den här lajv-föreiningen som Tove
berättar om ska gå med i SVEROK eller den kanske redan är med.
I vart fall har SVEROK en hemsida på nätet www.sverok.se
Där man kan läsa följande:

En bild på ett av Sveriges många lajv-gäng. Medeltiden tycks vara
rätt inne vid val av miljö. En fråga till Tove, det som går i TV nu
som så kallat reality-drama, RIKET tänker jag på, är det ett
typiskt lajv-spel?       gt
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Dramatiskt
möte

Som kontrast till alla rykten om
vilka djur som kommit till trakten
följer här en ögonvittnesskildring.

Harar, grävlingar och rådjur tillhör
vardagen i Järle. Så fort man tittar
ut genom fönstret verkar det
utanför stå ett rådjur som tittar in.
Går man ner till ån vid rätt tid på
dygnet så får man nästan knuffa sig
fram bland alla bävrar. Också älgar
är en vanlig syn.

Men det går också rykten om
varg, björn, vildsvin och andra mer
exotiska djur. Det är sällan som
dessa rykten kan bekräftas. Någon
hävdar att han har sett ett spår
kanske, men mycket mer än så verkar
det inte bli.

Bland ryktena har nu också
dykt upp lodjur. Ett flertal personer
hävdar att de har sett lodjur. Kanske
har också byns rådjur gjort det. De
tycks i alla fall hålla sig mer inne i
byn och nära bebyggelsen än
tidigare.

Bland de olika vittnesmålen
finns ett som ticker ut. Så här

berättar Richard Sievert:
- Den 26 november var jag lite sen
på morgonen och åkte norrut ur byn.
När jag kom nerför backen alldeles
innan vägen ner till den gamla
grusgropen så var jag tvungen att
bromsa. Där på vägen stod fyra
stycken lodjur. De reagerade inte
först men när jag kom närmre så
hoppade de ut i skogen åt
grusgropen till.
-Är du säker på att det var lodjur?
Kan det inte ha varit katter?
-Det var alldeles säkert lodjur. De
var stora, hade kort svans och
tofsar på öronen.
-Men att det var fyra
stycken…lodjur går väl inte i flock?
-Det är lite mystiskt. Det skulle
kunna vara en syskongrupp som ännu
inte splittrats.
-Hur kändes det?
-Jag vet att några i byn tycker att
det är lite otäckt men jag tycker
att det är ganska kul att det finns
lodjur här.

Peter  Ekström
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Ljusstöpning i Järlegården 21/11
En gång är ingen gång, två gånger är en vana…
Så att stöpa ljus med hjälp av Kerstin Lindkvist och i
Järle Byalags regi måste väl anses vara en tradition vid
det här laget. Det var sjätte gången i år.

Tack Kerstin att du åker så långt med all din kunskap
och utrustning.
Tack kulturkommittén att ni ser till att vi får
hemstöpta ljus till jul.

Slutsatser angående årets upplaga av ljusstöpningen är
- att grenljus med varierande antal grenar är mycket gångbara i år.
- att pappa Wing neg framför grytorna är väl - i dessa jämlikhetens

tidevarv – inget att nämna.
- att Gösta med vidhängande kamera inte var på plats lär ni se av bilderna

Gerd

Vår ständige
handledare
och ljus-
expert
Kerstin för
traditionen
vidare till
dagens
ungdom.
Anna Höök
ser ut att
lyckas bra.

Varför inte
vända på
grenljusen och
tända däruppe,
där är ju veken.
Eller skulle det
inte funka,
Kerstin?
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Järle förskola

sänder här ett STORT och VARMT TACK för hjälpen
till alla som hjälpte oss att få in pengar till vårt
fadderbarn Subin, på julmarknaden. Resultatet blev
ungefär 3000:-. Tack alla ni som handlade av oss, ni
som tog en ridtur med oss, och ni som skänkte och
inte minst sålde åt oss.

Alla barn och personalen önskar en riktigt god jul och ett gott nytt år.
Ett år som för förskolan innebär att vi fyller 20 år. När vi startade hette vi
förstås inte förskola, utan dagis. Vi vill gärna få hjälp att minnas, ingen av
den nuvarande personalen vet hur det var på Järle Byadagis år 1985. Så vi
sänder ett upprop här i Byabladet: Ni som har någon information om hur
förskolan ”blev till” och fram till ”nutid”, SKRIV OCH BERÄTTA FÖR OSS!

Hälsningar från Järle förskola genom Ann-Kristin Eriksson

Det var bl a jag
som grejade
stålarna till Subin.
Dagen till ära
hade jag fin-
strumporna på..

Förskoleungar i
väntan på att ny
snö ska falla.
Den gamla
försvann ju över
en natt. Bra att
ni har reflexer,
det borde
ungarna inne i
Örebro lära sig
också.
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Fungerar tekniken den här gången?

Äntligen kommer det utlovade fotot på barnen som går år 1 i Ervalla skola.
Nu har ni ju redan hunnit gå hela höstterminen och har jullov, se´n blir det
sportlov, påsklov, sommarlov….och vips är ni inne på år 2.

Fr.v. ser vi Sylvester Falk, Sara Persson, Malin Wing, Elias Anderson, Maja
Nyman och Marcus Mählström.
Främre raden: Emma Holm, Ananda Nilsson, Ludwig Ärlegård och Sanna
Andersson. Emma Westergren var inte i skolan när Gerd fotograferade.
Personalen heter, även de från vänster, Åsa Askerlund, Birgitta Sundqvist
och Sofia Persson.

ja /gt

God Jul från oss alla
uppe i skogen
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Nostalgibladet - li
te smått och gott

 från vårt första julnummer

för 10 år sen

Det här med tävlingar i bladet har aldrig varit nån hit. Dock  var Järle-Nian ett undantag som
lockade en hel del läsare att klura ihop så många ord som möjligt. Den främste deltagaren och
pristagaren blev Marianne i Hyddan som kammade hem 50-lappen åtskilliga gånger.  /red.
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Nostalgibladet - li
te smått och gott

 från vårt första julnummer

för 10 år sen

Denna sida kommer därmed med för tredje gången, en genuin favorit, alltså.  /red.
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Nostalgibladet - li
te smått och gott

 från vårt första julnummer

för 10 år sen

Bilderna är inte värst lysande (att skanna en tidningsbild bör man undvika) men det var
boxningsmatchen. I första rondpausen hör vi Peter säga: "Gustaf ser allt bra mör ut"   /red.
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Nostalgibladet - li
te smått och gott

 från vårt första julnummer

för 10 år sen

J.T.AB på tomtens julklappssäck står för Jerle Torf AB och den nya tillfartsvägen var deras
juklapp till Järle. Men byalaget var också delaktig i framgången.  /red.
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Nostalgibladet - li
te smått och gott

 från vårt första julnummer

för 10 år sen

Om Flåtens tegelbruk stod det mycket mer att läsa om i detta byablad 1995. Det finns
några ex kvar som den intressade kan få. Hör av er till redaktionen. Ingvar,
intressant med uppgiften om Hålahult. /gt
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Redaktionen för detta
nummer har varit:
Peter Ekström - ansv utg.
Gerd Höök - redaktör
Gösta Tegner - redaktör

Byabladsadresser tom 5/2
Ervalla gård, 718 95 Ervalla
019-281310 (Gerd)
Floragatan 10, 702 13 Örebro
019-144739 (Gösta)

TIPSPROMENADEN HÖSTEN 2004
ALLA VINNARE

Som vanligt har vi tipspromenerat 4 söndagar i oktober och försökt svara på
mer eller mindre kluriga frågor. Den här omgången lockade till 76 starter
varav 50 för vuxna och 26 för barn.

Dom läckra små priserna fördelades på följande sätt:

16.10 Hilkka Sievert, Birgitta Pettersson,
Ludvig Sievert, Lina Mählström

17.10 Thomas Öhman, Sven Röstlund,
Marcus Mählström, Malin Röstlund.

24.10 Nisse Pettersson, Altansukh Demberel,
Johan Sundqvist, Lisa Sievert

31.10 Ingemar Bergman, Sven Röstlund,
Ludvig & Lisa Sievert

Grattis, grattis allihopa och välkomna åter till en ny
omgång på vårkanten. Till dess önskar vi i
kulturkommittén alla och envar en riktigt GOD JUL och
ett GOTT NYTT ÅR! L-G

Ytterligare några tågbilder från julmarknaden - adventsfönstret
ut mot rälsbussen och luciatåget.
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När Karaoken kom till byn
I samband med det extra årsmötet 4 december då vi tog beslut om en
stadgeändring att "Föreningen arrangerar och främjar roll- och
konfliktspel" (behandlas också på ordinarie årsmöte 5 februari) så gästade
oss Robert "Bergslagsklippet" Kruse med sin karaokeanläggning som
resulterade i diverse bejublade framträdanden. Vilka artisterna är, är nog
inte så svårt att se. gt
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Invigningssång till Järle cykel- och gångbro
18/10 1981

Vår bro vår bro
vår Järlebro.
Ja vi behöver dej.
I dyra tider vill vi bussen ta
då också över ån på bron vi ska.
Det var ett godkänt argument
för Örebro kommun.

Vår bro vår bro
vår Järlebro
är lagad av sitt folk.
Kommunens pengar hade ej förslått
om arbetskraften hade hemma stått.
Ja månget dagsverk har gått åt.
Nu är det pomp och ståt.

melodi ”Vårt land, vårt land”
text: G.G.H.

Den här texten har redaktionen fått av Ingemar Bergman i början på året men har liksom inte fått
plats förrän nu. Vi förstår att bron var saknad när den var obrukbar under en tid. När/om
Flåtabron ska vara avstängd för att få en ny bro på plats kräver väl detta en sång med minst 17
verser!

Vår bro vår bro
vår Järlebro.
Vad är vi utan dej!
Du leder oss till andra sidan ån.
På dina plankor vill vi sätta tån.
Nu är du hel och fin igen
vår kära Järlebro.

Vår bro,  vår bro
vår Järlebro.
Vad vi har saknat dej.
Då du var trasig fick vi farligt gå
på järnvägsbron fick mången gosse
gå.
Ja det var hemska tider det.
Nu är du hel igen.

Vår bro vår bro
vår Järlebro.
Vad ont har drabbat dej.
En flodvåg svår i dina fästen tog.
En enda kanske vid den synen log.
Vår bro vår bro
vår Järlebro
en flodvåg slet dej loss.

Här är vårt enda riktiga vykort
med gångbron som huvudmotiv
och inte den "till leda
fokuserade järnvägsditon".
Bosse Hazell tog kortet i
samband med den nyrenoverade
gångbrons invigning 14
november 1974, alltså för precis
30 år sen.
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Nu är det dags igen! - Hälsning
från Ervalla baptistförsamling

Det ska kännas och upplevas som när jag var barn…  De
äldre satt framför brasan och vi barn slog oss ner på
golvet framför den…
Traditioner ska det finnas mycket utav… Vi vill gärna
drömma oss tillbaka….
-Vad handlar detta om då? Vad är det som man vill
bevara? Julen förståss! Bevara julen?? Ja nog är det
viktigt att få ha den kvar. Men ha kvar, vi har ju inte uppfunnit den eller konstruerat
den. Midvinterfesten var ju en högtid för väldigt länge sen, som ett tecken på att nu var
året snart slut och mycket arbete hade blivit gjort.

Men varför vi firar jul det vet ju nog alla, fast alla kanske inte  tänker på det alltid.
Jag såg i en tidning att en viss seriefigur som är på TV på julafton har blivit mer känd
än Jesus.  Då tog det tag i mej. Har Kalle Anka passerat en, som gav allt till oss
människor.Han som längtar efter att få ge befrielse från synd, helande från sjukdom
och frid i själen. Visst kan Kalle roa oss på olika sätt men han är trots allt en tecknad
figur utan kött och blod. Det verkar som om det hänger ett mycket tjockt täcke, som
förorenad luft, typ smog, över oss människor idag. Vi  ser inte alltid, eller hör inte,det
som finns på lite högre plan. Eller orkar inte fundera över nåt mera, än det som
finns synligt och underhållande. Kanske andras elände och olyckor tom.är mer
tilldragande än att försöka bry sej om nån, som behöver vår hjälp. Tänk om vi bara fick
sticka upp huvudet ovanför och få andas  ’ frisk luft’ och se vad som finns  för oss alla,
för våran egen skull.

Så låt julen 2004  få bli en riktigt god jul med avkoppling, tillsammans med nära och
kära och känn in, att du får vara en som är sedd och känd av Mästaren själv. Han hör
dej och din bön som du sänder till honom och han har lovat att svara. Det är
’sprängkraft’ i bönen! Så våga börja tacka honom. Du kan få andas ’frisk luft’ och få
uppleva att Hans kärlek bär dej. För Han älskar Dej!! 

Så lite sånt som har varit och kommer
Den 5/12 var  Rolf Reinwalds hos oss. Han är en fd. missbrukare som kan ge barn och
ungdomar den ’svidande sanningen om droger’, som han utrycker det. Vi planerar att få
honom till Ervalla skola under våren och träffa klasserna. Vi kan gärna be för detta och
för skolan framöver. 
Ulf Österlund fr. Evangeliska Frikyrkan, Örebro informerade 9/12,om  fadderbarn i
världen och på  barnhem i Ukraina, som det har gjorts en rejäl satsning på, genom
insamlingar på Trivselträffarna på torsdagarna i församlingshemmet.
I Bäckalunds missionshus är det julotta kl.07,00 Medv. Gustav Sundström och kören
från Närkes Kils missionsförsamling. Enklast väg; Från rondellen vid Axbergshammar
tag mot Lockenkil. Efter några km. när skogen börjar på höger sida ett stycke från
vägen. Håll utkik efter marschaller!! 
I mellandagarna kan du få vara med och sjunga julsånger.I Immanuel torsdag 30/12
kl.14,00 Hemlig gäst?? Fika !!
I januari kommer en gäst från Indien. Varghese Thomas som jobbar med bla. med
barnhem i Indien. Ons. 26/1-05 i Immanuel.
 
Ta hand om varandra i jul och jaga’inte ihjäl er’för alla måsten. Känn in att Jesus blev
född för Dej!
Hälsningar i Honom som kom som ett barn! RuneNordin
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Upp-
maning
(same
procedure)

Medlemsavgiften
för 2005 fast-
ställs på års-
mötet den 5
februari.
Inbetalningskort
kommer med
byabladets
marsnummer.

Betala alltså inte nästa års
medlemsavgift förrän inbetalnings-
kortet kommit. Dels vet vi inte
avgiftens storlek än, dels ställer det
till problem i vår redovisning. Så
vänta med slantarna tack!

MANUSSTOPP FÖR NÄSTA
NUMMER BLIR DEN 25 FEBRUARI

Alla manus, papper eller diskett,
skickar du till: Tove Ekström, Järle
byväg 15, 713 91 Nora

eller E-posta till:
gosta.tegner@scb.se

Byalagets

ÅRSMÖTE

blir 05-02-05, alltså
lördagen 5 februari kl 18

i Järlegården

Vi har korta årsmötesförhandlingar,
och ska även ta beslut om den
stadgeändring som beslutades på
det x-tra årsmötet 4 december. Vi
hoppas även på någon form av
underhållning och äter en god
middag tillsammans.

Du som bor i närområdet får ett
flygblad med detaljer i januari. Du
som bor längre bort får kallelsen här
och nu i Byabladet och hör av dej till
vår redaktion när du vill veta mera,
och/eller anmäla dej.

Frågor och motioner inlämnas till
styrelsen SENAST den 12 januari
kl. 19 för att kunna behandlas på
årsmötet.

Gamla protokoll
Styrelsen saknar en del gamla
protokoll och sådant. Den som har
protokoll eller andra handlingar som
direkt berör Järle Byalag uppmanas
härmed att ge dem till styrelsen. De
kan lämnas till ordförande Peter
Ekström, Lasse Carlsson eller vem
som helst i styrelsen.
Stort tack på förhand!

Öppna Förskolan
drar igång igen fr o m fredagen 14
januari kl 9.30 i Järlegården. Och
sen alla kommande fredagar (Obs
ändrad dag).

Vill du veta mer så ring:
Gun-Britt Sandell 0587- 511 23 eller
Marie-Louise Ärlegård 0587-500 77

Den som aldrig
begår en dumhet är
inte så klok som
han själv tror

Hugg in välgärningar
i marmor,
skriv förolämpningar
i sanden

Två kinesiska ordspråk
som det ligger mycket i.
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Generationsväxling för redaktionen

Välkommen Ida (Röstlund) och Tove (Ekström) att ta över stafettkorgen
som får symbolisera byabladstillverkningen. Vi ska bistå er tills ni tycker att
det fungerar bra med artiklar, reportage, bilder, annonser m.m. Naturligtvis
slutar vi inte med att skriva artiklar och ta bilder men själva ansvaret för
att bladet dimper ner i våra brevlådor framgent, får ni ta över. Sen har ni ju
pappor som inte är helt bortkomna vad gäller att skriva och tycka till, plus
andra som ni kan sätta lite fart på. Så det kommer att gå hur bra som helst
hälsar er Gerd och Gösta........

som därmed lämnar Byabladet
och redaktörsskapet bakom sig.
Hej och tack för oss!


