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julnummer 2013
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Årets klapp till Järlebron
har vi fått från Lilla Mon!

Vänd och läs om den enastående
händelsen och den perfekta
tajmingen för ett NA-reportage
och en avskedsfest...
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Kanske kommer du ihåg artikeln
jag skrev i sommarnumret om
denna avskedsföreställning som
Lilla Mons f.d. Bygdegårdsförening inbjudit till. Med en rejäl
middag och Åke Mossberg i
bästa bildvisningsform på Mogetorps Wärdshus. Det var trevligt värre.
Det som sen hände efter
kaffet och tårtan skrevs inget
om då. Av formella skäl. Men nu
är dessa undanröjda så då ska
jag berätta att det återstod en
punkt för den gamla styrelsen att låta medlemmarna besluta om. Och det
handlade om utdelning av det kapital som fastighetsförsäljningen inbringat.
Alltså det gamla anrika skolhuset som bygdegårdsföreningen verkat i under
62 år.
Då stadgarna inte tillät att medlemmarna ﬁck dela på pengarna fanns
ett förslag till mottagare i form av att antal idrottsföreningar i Nora kommun men förslaget avslogs efter en rätt livlig diskussion. Att stödja föreningar långt bort i periferin kändes lite främmande. Kanske fanns någon
mottagare på närmre håll och när några personer nämnde om dagens referat i Nerikes Allehanda om den murkna gångbron över Järleån och byalagets
kamp för att hitta en lösning på problemet, så vände det! Fler och ﬂer av de
ca 25 röstberättigade började tycka att detta alternativ var riktigt bra.
Jag pläderade
naturligtgvis
för denna lösning och så blev
det. Det handlar
om en rätt stor
summa, sexsiffrig, som byalaget
får mottaga med
villkoret att den
används till en ny
eller helrestaurerad gångbro.
Fantastiskt kul!
Än en gång, ett
jättetack till
våra vänner i
Lilla Mon. Bron
får symbolisera
det fasta bandet
mellan oss.
/gösta
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Detta skrivs i slutet av november när det
är som mörkast. Men ändå måste jag säga
att än så länge har det varit en bra höst
utan alltför mycket regn och rusk som
gör att man önskar att november ströks
ur almanackan. Klara ﬁna dagar ibland
med minus, ibland med plusgrader. Möjlighet att vara ute med hunden mer än för att han ska uträtta sina behov, utan
långa härliga promenader.
Året är snart till ända, detta år som påverkats av 40 års jubiléet. Mina
reﬂektioner under året är både positiva och några negativa. Om man tar
de senare så måste man ta upp den uteblivna jubileumsresan till Linköping
och visaftonen. Ingetdera väckte något större intresse tyvärr, trots att
jag tyckte att det var trevliga arrangemang till en billig penning. Personligen gjorde jag Linköpingsresan på egen hand för säkert 15:e gången då det
verkligen är något att rekommendera. Om visaftonen ﬁnns att läsa på i detta
nummer av byabladet.
Då är det trevligare att tala om de positiva saker som året haft med
sig och då framför allt jubileumsfesten i augusti i tre delar. 3-6-9. Det vill
säga klockan tre kaffekalas vid stationen med tårta och en riktig trollkarl
som roade såväl barn som vuxna, samt en klurig tipspromenad. Klockan sex
var det kräftkalas i stationsträdgården i soligt väder. Avslutningsvis nio då
det var pub för de vuxna på Järlegården med levande musik med Open house
eller Rockrullarna som de kallade sig.
En sak som också var bland de roligare var kasperteatern med dockverkstad, vilket entusiasm! Läs mer i detta nummer.
Det blev ingen irländsk afton då det var svårt att få ihop konstellationen Sonas under hösten. Men hav tröst, 1 mars kommer de igen till Järlegården. Missa inte det, det är musikglädje när den är som bäst!
2014 stundar och det ﬁnns lite orosmoln trots att länspendeln inte ser ut
att bli av. Gösta T aviserar minskning av sitt engagemang nu när han nått
den aktningsvärda åldern av 70 år, och de må vara honom väl unt. Jag undrar
hur många timmar Gösta lagt ner på sitt engagemang i byalaget med café,
station, byablad och icke att förglömma som ordförande. Nu slutar han med
byabladet och som han redan sa förra året med caféet. Så nu gäller det att
hitta ersättare som tycker det är roligt och meningsfullt att göra saker för
bygden. Det sker inte av sig självt ska gudarna veta. Fast jag måste vara
optimistisk och hoppas att det ﬁnns de som vill ta vid. Vi har haft ”liknande”
situationer t ex när Lasse C slutade med caféet eller när Gerd, Lasse och
Gösta ”slutade” med marknaden. Med åren har jag lärt mig att få personer
är oersättliga även om de kan lämna stora hål efter sig.
Så med dessa ord önskar jag alla en God jul och ett Gott nytt år!
Sven Röstlund
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JULBLOMMOR DÖRRKRANSAR
DEKORATIONER
EXTRA ÖPPET
INFÖR JUL
16 - 23 DECEMBER
alla dagar 8 - 18
Ta gärna med och
plantera i egna skålar.
Vi bjuder på jord, mossa
och personlig service.
Vi tar betalkort.
Beställningar i god tid.
Vi önskar alla byabladets läsare en fridfull helg!
Kanans Handelsträdgård
JÄRLE HULT
Britt & Nils-Gunnar
0587-500 65 070-253 20 23
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VISPUB PÅ JÄRLEGÅRDEN
I oktobermörkret anordnades en vispub med Björn och Marketta Hedén,
trubadurer från trakten. Ett ypperligt tillfälle att träffas med sina grannar
och umgås på hemmaplan utan att behöva tänka på att ta sig hem. Så stort
utbud har vi inte i Järle. Men tyvärr! Publiken uteblev, vilket var mycket
tråkigt. 17 vuxna och 3 barn är lite klent kan jag tycka.
Nåväl, visafton med pub
blev det i alla fall och jag
tror att de närvarande
var nöjda. Björn och Marketta bjöd på egna visor,
visor från trakten och
från de mer kända visförfattarna som Olle Adolsson och Dan Andersson
m. ﬂ. Finstämt och ibland
så publiken kunde sjunga
med.
En trevlig afton på Järlegården en höstkväll när
det är som mörkast och
det blåste och regnade
utanför. Men inne var det
varmt och trivsamt med
trivsam musik. Hade som
sagt bara önskat att vi varit lite ﬂer på Järlegården. Men chansen återkommer i form av Irländsk afton 1 mars. Missa inte det.
/Sven Röstlund
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Hållbara Järle – hösten 2013
Under hösten har vi lämnat odlingslådorna och gått in i en inomhusfas.

”Järle handlar lokalt”

I september kom vi igång med att beställa ekogrönsaker från Ulf Wiktorson
på Rörbrakets gård. Detta rullar på och vi är ett tiotal familjer som beställer. Dessutom var vi åtta familjer i Järle-Skärmarboda-Ervalla som gick
samman och köpte nötkött från frigående köttdjur. Djuren har levt ett gott
liv och bidragit till ökad biologisk mångfald här i länet. Det känns gott!
Hör av er till Ankie Rauséus om ni också är intresserade av att vara med och
sambeställa god, ekologisk och lokal mat.
E-post: ankie.rauseus@telia.com alternativt mobil 070-28 07 466.

Kvällsaktiviteter

Vi har också bjudit in till
tre aktiviteter, en kurs i
hur man syrar grönsaker,
en hur man gör egen julkorv
samt en temakväll kring
energi. Det var trivsamt,
gott och lärorikt! Vi siktar
på ﬂer träffar under våren,
bl a en holkbyggarkurs - för
att gynna våra vilda vänner i
naturen.

Energirådgivare Mats Brengdahl
berättade att ca 40 % av den
tillförda energin i huset används till varmvatten och hushållsel. Resten går till uppvärmning och försvinner genom dålig
isolering, otäta fönster och
dörrar samt ventilation.
Testa ditt eget hus energistandard och räkna på smarta
energiåtgärder: http://energikalkylen.energimyndigheten.se/
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Köksaktiviteter

Två sorters julkorvar tillverkades under november hos Mäla på Hult säteri.
En smarrig Roslagskorv gjord på rökt ﬂäskkött, och en lamm- & nötkorv
smaksatt med vitlök och rosmarin. Jisses vad gott!
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Kurs i surdegsbakning
Välkommen till en kurs kring grunderna i surdegsbakning. Det är ”Pastor Sam” från Rönneshyttan som kommer och delar med sig av
sina kunskaper. Vi bakar, smakar och umgås
under trevliga former. Alla får nybakat bröd
med sig hem…
När: Lördag 11 januari, kl 9-15.30.
Var: Prel Ervalla församlingshem
Kostnad: 120 kr/pers. Det motsvarar ﬁka/
lunch. Övriga kostnader står Leader Bergslagen för då vi fått projektmedel för denna
kurs. Begränsat antal platser. Välkommen
med din anmälan till ankie.rauseus@telia.com

Vet du vad du stoppar i dig?

Hur påverkar våra matvanor de svenska bönderna? Kan du och jag påverka vad
kommunen serverar våra barn och äldre? Lär dig mer om hur maten påverkar
både hälsan, klimatet, djurhållning & det svenska landskapet.

Start: Tisdag 28/1 kl: 18:30 Plats: Ervallaskolans matsal.
Kostnad: 100:(Övriga fastlagda datum: 18/2, 11/3, 1/4, 22/4, 13/5, & 3/6.)
•
•
•

Måltiden
Offentlig mat med dess upphandlingar mm,
Närproducerat - fördelar och miljövinster mm.

Vi lär oss mer om mycket kring måltiden med diverse inspiratörer och
föreläsare.
Under våren kommer gruppen göra ett intressant studiebesök någonstans
som passar gruppens tycke och smak.
Gruppen får stort inflytande i upplägg och besök.
Anmälan:
epost:fredrik.wallin@sv.se telefon: 019-611 94 85
Arrangör: Anna Käll, LRF Axberg/Ervalla.
Per-Åke Sörman, Centerpartiet Axberg/Ervalla
i samarbete med Vuxenskolan
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Klädinsamling i Ervalla
Ja, den har väl inte undgått någon?
Upptakten kom på ett av de första planeringsmötena som hölls inför
Ervalladagen. Rune Nordin i Ervalla baptistförsamling kom med idén,
men var skulle vi hitta någon som kunde ta hand om det insamlade materialet? Efter lite funderande och goda kontakter i Vidablickskyrkan
i Norrköping ﬁck vi hänga på en transport till deras vänförsamling i
Tartu i Estland.
På den välbesökta Ervalladagen började vi dela ut ﬂygblad. Klädinsamling i Kapellet lördagseftermiddagar i september. Redan samma eftermiddag tog vi emot de första klädkassarna!
Hur mycket skulle det bli? Kommer Ervallaborna att uppmärksamma
vårt upprop? Kommer vi att få in mycket? Eller räcker det att Gerd
kör några kartonger i sin lilla bil, när hon ändå ska besöka släkten i
Norrköping? Ja, det var spännande och många frågor fanns. Ett ﬂertal
resor gjordes till olika butiker för att få tag i tomma banankartonger.
Visste du t.ex. att en Skoda Fabia rymmer 15 kartonger, och då får
chauffören plats också? (Tur att det ﬁnns utvändiga speglar).
Vartefter septemberveckorna gick kom mer och mer kläder, skor,
lakan och handdukar. En del packat i banan- eller ﬂyttkartonger, men
det mesta i kassar. Och invånarna i bygden fortsatte lämna kläder,
både i oktober och november. En handfull hjälpsamma damer bistod
med packningen, för mycket blev det!
Helt fantastiskt resultat, 164 banankartonger och 28 ﬂyttkartonger!
HUR skulle vi nu få iväg detta till Norrköping? Jag har ju min buss, sa
Rune. Men inte var det många som trodde han skulle ro iland detta!
Allt avlöpte dock väl. Den 22 november vägdes varje kartong, för att
ha koll på hur mycket som lastades in. Allt packades in i Runes buss
och en hyrd kärra. (Där fanns t.o.m. plats för en soffa som Gerd behövde transporterad till sin gamla hemstad).
Tidigt på morgonen efter startade Rune och Joel Nordin sin färd mot
Stortorget i Norrköping. Där fanns en bil från Estland, och MÅNGA
hjälpsamma händer som fyllde det 17 meter långa ﬂaket. Vårt stora
lass bars direkt in i lastbilen och var bara en del av allt som lastades.
Tre kyrkor i Norrköping och Åby har öppet för insamling 7 lördagar
per år, så där fanns otroliga mängder kartonger som bara väntade på
att bli transporterade.
Man la verkligen pussel så att så många kartonger och säckar som möjligt skulle få plats. 1200 banankartonger beräknar man får plats i ett
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lass. Hur många banankartonger tror du rymdes i Runes buss?
Joel tog några kort, vi kan se Runes buss när bakdörrarna just öppnats för urlastning. Och längden på Estlandsbilen, och hur man klättrar på stegar för att få in det sista. Det är absolut fullproppat på ﬂaket när bilen kör. Det vi inte längre behöver i våra garderober kommer
till mycket stor nytta på andra sidan Östersjön.
TACK alla Ervallabor och andra som hjälpte oss att genomföra det här
projektet. Tack Bygdenytt och Länsposten som skrev om insamlingen.
Vi kanske återkommer, från Norrköping går en Estlandsbil både höst
och vår! Men VI satsar inte på våren 2014.
Gerd Höök
(Facit: Runes buss tog 144 banankartonger! Tro´t om du vill, men det är sant)
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JÄRLEYOGA-LIVSYOGA-KUNDALINI!!! 2014
Måndagen 6 januari är det åter dax för yoga i Järlegården.
Det blir fram �ll sista måndagen i april sammanlagt 16 �llfällen. OBS!!!! MÅNDAGEN 3 MARS INGEN YOGA!!!
Yoga som passar alla och du går när det passar dig!
Vi börjar med en kopp yogite för de som önskar och
kl 19 börjar vi passet som pågår �ll kl 20.30.
Vi kör olika pass och varje pass innehåller andningsövningar,
kroppslås, kroppsposi�oner, mantrasång, avslappning och
medita�on.
Målet med yogan är ökad livskvalitet på alla områden!
Så varmt VÄLKOMMEN!! Vi är f.n 9 st som regelbundet kommer och det ﬁnns plats för ﬂer
Ring mig för mer informa�on och om du vill prova!
Birgi�a Carlsson livsyogalärare
073-5105464 el 0587-50073
JÄRLE BYALAG!
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ENTUSIASTISK TEATERPUBLIK
Det ska f-n vara teaterdirekör sägs det i pjäsen Ett resande teatersällskap. Men är man teaterdirektör för Bröderna Bergkvists ambulerande
kasperteater, då är det härligt. Så när byalaget ordnade Kasperteater med
dockverkstad så bjöds det på föreställningen Prinsessans halsband (mycket
fritt efter Almkvists Drottningens juvelsmycke). Och maken till entusiastisk publik, det är nästan att publiken ingriper handgripligen, faktum var
att någon gjorde det och la beslag på en kasperdocka som kastade tillbaka!
Så när Kasper sover och ber publiken väcka honom om någon kommer så blir
det verkligen liv i luckan hos publiken när den elake Skumraske dyker upp.
Och som lämpligen försvinner när Kasper vaknar. Sen kunde publiken själva
prova kasperdockorna under härligt stoj och stim. Krokodiler stora och små,
ormar, prinsessor, grodor och Kasper.
Sen var det dags att tillverka egna kasperdockor av strumpor, tråd, lim,
ögon, garn, små kronor, piprensare, pärlor. Och även det skedde med stor
entusiasm, vilken intensitet och vilken glädje och vilken underbar fantasi.
Fantastiska ﬁgurer skapades och ﬁck torka medan man ﬁkade. Och det var
Sigrids alldeles nybakade sockerkaka och andra kakor som ﬁck avnjutas av
såväl vuxna som barn. Jag tror det var 15 barn och 13 vuxna, att räkna barn
är ju som att försöka räkna myror i en myrstack. Dom är ju inte stilla. Föräldrar är däremot lite mer lätträknade.
Kort sagt en mycket lyckad eftermiddag på Järlegården.
Sven Röstlund/Bergkvist teaterdirektör och Kasper
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Järle Åkeri AB
Försäljning och transport
av grus, sand och sorterad jord
0587 - 502 19

070 – 545 02 15

Järle Åkeri önskar dig
en riktigt god jul!

God Jul och ett Gott Nytt År
önskar Christina!
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På mångas begäran kommer här tipsfrågorna från sommarens jubileumfest 17 augusti. Vi får bara plats med vuxenfrågorna och den
rätta tipsraden hittar du på sidan 27.
/redaktionen
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Tidningsmakare kommer och går
och lämnar sina avtryck till arkivet.
Byabladet självt, det består.
Nu Sven, får du ta stora klivet.

Bosse
1973-1986
Mats och Berit
1987-1994

Gerd och Gösta
1995-2004
första försöket

Gerd, Sven
Ida, Tove och
Gösta
2005-2013

Sven och Ida
2014-
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Sabbatsbergs missionsförening
önskar alla byabladets läsare en fröjdefull jul,
med vårt motto
Det lilla ljus jag har
Det ska få lysa klart
Välkomna till Ungdomsgården på trettondagsafton den 5 januari kl 18.
Merga och Lena Oluma visar bilder och berättar om vardagslivet i Etiopien.
Missionskollekt. Servering
Söndag 19 januari kl 16.
Julgransplundring för hela familjen i Ungdomsgården. Sång, musik och jullekar.
Servering. Tomtefar kommer på besök

Ervalla kyrka
Axbergs församling har ett gediget program runt julhelgen.
Här är det som gäller just i Ervalla.
Julafton kl 23.
Midnattsgudstjänst, Satu Brännström
Nyårsafton kl 16.30
Nyårsbön. Tomas Rådehed
Trettondag jul, 6 januari kl 16
Vi sjunger ut julen tillsammans med Mats Backlund och kyrkokörerna.
Åsa Meurling
Från trettonhelgen blir det nya tider för Ervalla kyrkas gudstjänst och musikbön.
3:e söndagen i månaden, kl 11, gudstjänst 1:a lördagen i månaden kl 16 musikbön

Ervalla baptistförsamling
önskar alla en God Jul
och ett Gott Nytt År
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ERVALLA HEMBYGDSFÖRENING

Byte på ordförandeposten
Hej!
Här kommer några rader från den avgående ordföranden. Tiden som medlem
i styrelsen har varit intressant och lärorik. Jag har träffat många trevliga
människor och haft god kontakt med medlemmar i föreningen.
Efter 30 år är det dock dags att dra sig tillbaka. Jag vill därför tacka för
mig och önska den nya ordföranden och styrelsen varmt lycka till.
Vänligen
Karl-Erik Blohm
Först får jag, Anita Rydberg, tacka Karl-Erik för hans tid som ordförande
i föreningen. Jag kom till Ervalla 2007. Inom ett år blev jag medlem i hembygdsföreningen och kyrkvärd. Fr o m 2014 är jag dessutom ledamot och
vice sekreterare i kyrkofullmäktige i Axbergs församling.
Jag har inte samma lokalkännedom som Karl-Erik, men jag har god hjälp av
styrelse-medlemmarna, som med stort engagemang deltar i arbetet i Ervalla hembygdsförening. Det hindrar dock inte, att ni är välkomna att delta i
arbetet vid större arrangemang - om det så är bara någon timme! Hoppas vi
ses vid något tilllfälle!
Anita Rydberg
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Program- och informationsblad
Januari-mars 2014
Januari
19 Söndag kl 15. Immanuelskapellet
Åke Mossberg visar BILDER FRÅN ERVALLA MED OMNEJD.
Ett alltid lika uppskattat inslag i föreningens program!
Ett fantastiskt tillfälle att få veta hur Ervalla
sett ut tidigare. Kaffeservering. Fri entré
Februari
13 Torsdag kl 19. Kvarnfallstugan.
FOTOKVÄLL.
Tag med dina bilder och låt hembygdsföreningen scanna dem. Vi hjälps åt att
identiﬁera personerna på bilderna. Kaffeservering
Mars
16 Söndag kl 15. Immanuelskapellet
FILMEN ”SVEN-ERIC OLSSON – EN HEMBYGDENS SON” visas, med medverkan av ﬁlmens producent Larz-Thure Ljungdahl, Norrköping.
Sven-Eric Olsson var en av hembygdsföreningens eldsjälar som bl.a. genomförde Kvarnfallsstugans ﬂytt till Hembygdsgården.
Kaffeservering. Fri entré

Ervalla Företagare
Varmt välkommen att bli medlem i Ervalla Företagare!
Tillsammans arbetar vi för en levande landsbygd med intentionen att
vi ska verka och leva i vår hembygd.
Alla är vi beroende av varandra och bygdens engagemang.
Idag består styrelsen av;
Tf ordförande, Rune Nordin
Biträdande; Christina Jarl
Sekreterare; Ove Ivarsson
Valnämnd; Kurt Jantzen
Kassör; Barbro Carlson
Medlemsavgift; 500 kr/år i detta ingår bland annat, frukostmöten
med föreläsare, julbord till förmånspris mm.
Vårt bg är 842-1646, vi ser fram emot att Du blir medlem.
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!
Styrelsen
24

Ny butik!
Lördag den 4 januari kl. 10.00 - 15.00 inviger
vi vår nya butik. Vi bjuder alla nya som gamla
kunder välkommen till kaffe och ﬁka. Vi ﬁra
så klart dagen med många goda erbjudande!
En liten trevlig butik för häst och ryttare. Vi
har allt från foder, spån, kläder, täcken och
mycket mer. Vi ﬁnns på rv 50, 2.5 mil norr om
Örebro. Vi har hemkörning inom Örebro län.
Onsdagar: 17.00 - 20.00
Lördagar: 10.00 - 15.00
Söndagar: 10.00 - 15.00
Stall Ohlén Ridsport
Fingerboda 105
713 91 Nora
073-569 09 10
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SÖKES: REDAKTÖR, FÖRFATTARE, REDIGERARE, ANNONSKONTAKT TILL BYABLADET
Då huvudredigeraren och layoutaren Gösta nu slutar efter 19
år sökes nytt blod till redaktionen. Undertecknad kommer att
försöka skriva och redigera men det vore bra om vi var ﬂer. Allt
från att skriva reportage eller redigera bladet i ett program som
heter InDesign. Finns det någon som kan detta och vill hjälpa
till. Eller redigera bilder i Photoshop. Personer i alla åldrar sökes
bara man tycker det är roligt.
Eftersom även Gerd Höök slutar sitt uppdrag med att jaga och
påminna annonsörer behöver vi också här en efterträdare som
kan göra detta. Är du intresserad så får du gärna ringa mig på
tel 0587-50076.
Sven Röstlund redaktör

SÖKES: KAFÉMEDARBETARE
Järle stationskafé är en av bylagets viktigaste verksamheter.
Kristina och jag som varit huvudansvariga i många år börjar bli
lite slitna, åtminstone undertecknad, och vill få påfyllning av ﬂer
vuxna som kan hoppa in någon eller några veckor under tåg- och
turistsäsongen mitten av juni- augusti. Det är ett trevligt och kul
jobb som handlar om att hålla lite koll på våra feriejobbarungungdomar, handla varor och se till att allt ﬂyter på. I gengäld
får du träffa nöjda och belåtna kafégäster och bensinpengar för
köpresorna ersätts du för. Ständig närvaro 10-18 är inget måste
och då är det ju en fördel om man bor i Järle eller i närheten.
Är du intresserad så får du gärna ringa mig på tel 019-507 28 57
eller mejla gtegner@telia.com
Gösta Tegner
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Christinas Gästgifveri
önskar alla glada människor en
God jul och ett Gott nytt år!

Christinas mat

Matlagningsmiddag Hyr en kock
Catering Smörgåstårtor
www.festfix.com
info@christinajarl.se
070-393 09 09

IRLÄNDSK AFTON
1 MARS ÅTERKOMMER GRUPPEN
SONAS TILL JÄRLEGÅRDEN KL 19.
DÅ BLIR DET MUSIK ATT GLÄDJAS ÅT.
DET ÄR HELT ENKELT SVÅRT ATT SITTA
STILL ELLER LÅTA BLI ATT KLAPPA TAKTEN NÄR DE KOMMER IGÅNG.
SOM SIG BRUKAR ÄR PUBEN ÖPPEN MED
DRYCK OCH TILLTUGG.
ENTRÉ 100:VARMT VÄLKOMNA
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Floraspecial - för botanistvänner

Sen länge har jag lovat Tryggve Winestrand i Torpa att leta rätt på en uppsats om
järnvägsfloran i Järle som jag förr sett på stationen men ändå inte hittat. Inte förrän nu och därför lägger jag ut valda sidor från dessa järnvägsfloristiska notiser
från 1957 som förekom på en hembygdstäff i byalagets regi i juni 1987. Del av
reportaget som Berit Bergman skrev har jag tagit med nedan.
/gösta
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JULBILDSGÅTAN: Hur långt är det bilvägen mellan dessa
två platser? Och var ﬁnns dessa motiv?
Närmaste svar i kilometer vinner 200 kronor.
Lottdragning vid ﬂera rätta svar
Svar till gtegner@telia.com före 31 december

Manusstopp för nästa nummer blir den 25 februari
Alla manus, papper eller ännu
hellre ﬁler skickas till:
Sven Röstlund
Järle Rönnbärsväg 4, 713 91 Nora
0587- 500 76
sven.rostlund@hotmail.com.
Varför inte annonsera
i Byabladet?
Nästa nummer är värvarnumret
med en upplaga på 600 ex.
Helsida 300:-, halvsida 200:-,
kvartssida 100:Ring eller mejla Sven
och diskutera utformning

Ansvarig utgivare:
Peter Ekström 0587 - 501 33
Redaktion:
Sven Röstlund
0587 - 500 76
sven.rostlund@hotmail.com
Medl- o pren.ansvarig:
Gösta Tegner
Floragatan 10, 702 13 Öo
019 - 507 28 57
gtegner@telia.com

VILL DU LÅNA ELLER HYRA JÄRLEGÅRDEN
Boka hos Lasse (tills vidare) 070-534 49 49 / 0587-500 73
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Välkommen till
Järle Byalags årsmöte
lördagen den 8 februari 2014
Plats och tid: Järlegården kl 18
Först mötesförhandlingar....
årsberättelse 2013, ekonomi, val
verksamheten 2014
Motioner lämnas senast 13 januari
-o-o-oMiddagsmenyn från Christinas Gästgifveri
Marinerad kycklingﬁlé med ädelostås
Potatisgratäng med purjolök och
västerbottensost
Säsongens sallad
Smör och hembakt bröd
Till kaffet Johans kladdkaka
-o-o-o-o-oAnmälan senast 5 februari till Röstlunds
0587-500 76 som du också kan meddela
önskemål om maten pga allergi
eller vegetariskt alternativ
100 kr betalar du - det är halva priset!
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