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Här vare glögg, här vare saft.
Julen i Järle har inletts med kraft!

Läs vad Hanna har skrivit på sidan 3...

...och bilderna hittar du på sidorna 18 och 19

Årets sista kaféevent
gick av stapeln andra advent.
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S a b b a t s b e rg s M is s io n s f ö re n i n g
vill önska er alla en

Fridfull Julhelg
o c h e tt

Fantastiskt år 2020.

Julgransplundring
Söndagen den 19 Januari Kl 16.00
Vi leker, fikar och plundrar granen.
Har vi tur får vi besök av tomten….

Hela Familjen är Välkommen!

2

Ordföranden har ordet
I skrivande stund har tomtetåget från Nora just bromsat in på Järle station. Barn och vuxna bjuds på glögg,
varm saft och äter pepparkakor medan de nyfiket kikar
på tomten som klev på vid Lilla mon. På återresan ska alla
barn få sin julklapp i form av målarboken ”Tågresan till
Järle” har jag fått veta.
Hela denna andra adventshelg har tomtetågen rullat och bidragit till
julstämning. Tack NBVJ och till Gösta som planerat och förarbetat
och till Morgan, Linn, Felicia och Mia som slet vid de uppställda marknadsborden utanför stationen i regn och snö och rusk! Över 800 personer blev utfordrade under de två dagarna! Starkt jobbat!
Det är trivsamt när det är liv och rörelse på stationen. Därför är det
med glädje jag tagit emot beskedet att NBVJ kommer köra tåg på
helger och någon veckodag i sommar. Nu gäller det bara för byalaget
att få kaféet att fungera.
Byalaget kallar därför till ett extra medlemsmöte 12 januari 15:00 på
Järlegården. Alla idéer och insatser är välkomna. Vi hoppas på stor
uppslutning!
Detta blir min sista ”ordföranden har ordet”-text. Jag har varit ordförande för Järle byalag i två år och trivts mycket bra med uppdraget, Tyvärr tar mitt arbete och andra uppdrag för mycket tid för att
jag ska kunna göra byalaget rättvisa.
Föreningens verksamhet drivs finfint av många ideella krafter, som
gör ordförandens jobb både enkelt och roligt. Men nu är det någon
annans tur att hålla i klubban.
Jag önskar alla en riktigt god jul och så ses vi på medlemsmötet i januari!
						Hanna Wallsten
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GLEST MED PUBLIK NÄR DET BJÖDS PÅ
MUSIKFEST
Förra året var det annorlunda mycket folk och
härlig stämning, i år var det tyvärr glest med
besökarna när The Bagarii-Hayes project kom
på besök till Järlegården. Denna gång med lite
nya ansikten och röster samt en ljustekniker
som fick lokalen och orkestern i alla möjliga
kulörer. Men stämningen var det inget fel
på. Orkestern öste på till publikens förtjusning, och det märks att de trivs i Järle, det bekräftades av John Hayes som sa
att spelningen i Järle ”är höjdpunkten för
året”! Folk klappade och sjöng med och när
man spelat i ett par timmar med paus gjorde
jublet att det blev två extranummer, redaktörens stora favoriter:
Whisky in the jar och Molly Malone!
Bargrabbarna Morgan, Sven och Claes slet
och nog dracks det öl och åts smörgåsar så
det stod härliga till. Men bara 16 betalande
besökare ger inte täckning för kostnader på
långa vägar. Är det inte fler som kommer måste John Hayes som trivs
man ställa sig frågan om det är värt att ordna
i Järle
musikaftnar som den här?
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Fullt ös när
The
Bagri-Hayes
project släpper loss.

Det borde varit dubbelt så många när man nu har en musikpub i
byn som man kan gå till och inte behöver åka buss eller köra bil
för att komma till. Inbjudan finns på ”det händer i Järle” i byabladet, på flygblad, vad kan man mer göra?
Fast jag tror inte vi ger oss så lätt. När hösten börjar komma
med sitt mörker bjuds det nog in till musikpub igen, vi är optimister och tror att nästa gång blir det bättre!
Själv gick jag glad hem efter puben och gnolade ” In Dublins fair
city, where the girls are so pretty , I first set my eyes on sweet
Molly Malone. Visst är den härlig?
							Sven Röstlund
I Dublin finns en staty av Molly Malone!

5

GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR

ÖNSKAR JÄRLE BYALAG
OCH BYABLADET
LÄS BYABLADET I FÄRG PÅ
WWW.JARLEBYALAG.COM
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MEDLEMSMÖTE OM KAFÉET
12 JANUARI 2020 KL 15.00
PÅ JÄRLEGÅRDEN
Vi i styrelsen vill ha ett speciellt möte och då diskutera
kaféets vara eller inte vara istället för att stressa över det
på årsmötet.
Gösta och Kristina har tackat för sig, så nu gäller det, kan vi
på något sätt rädda kaféet. Det är ju en del av Järle, svårt
att förstå hur det skulle vara en sommar utan. Inget fika,
ingen glass, kanske inga tåg! Så kom och var med och säg din
synpunkt. Kan vi göra något för att rädda kaféet?
			

Varmt välkomna önskar
Järle byalag
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har varit på stationen och pratat
ihop sig. Om vad, läs nedan...
Torsdagen 28 november besökte några stycken från Hovsta pastorat Järle tågstation. Platsen var noga utvald för ett samtal om Karin Boyes dikt ”I rörelse” och
byalagets representant Gösta Tegner tog emot vid den annars vinterstängda byggnaden. Efter en kort historisk introduktion som gav extra näring åt samtalet, slog
vi oss ned i den uppvärmda Stinsbostaden. Gösta hade tänt ljus och fixat kaffe så
att vi fick en varm och skön stund trots höstrusket. Stort tack för gästfriheten och
för att du tog dig tid på din födelsedag Gösta! För den som är nyfiken på samtalet
kommer det att publiceras i pastoratets tidning ”Mer än du tror” mars 2020.
Bildtext: Linda Wallgren, Björn Ingemarsson och Carina Saverman deltog i samtalet. Fotograf Ulrika Arenius.
Önskar dig en fin advent Gösta!
Ulrika
_____________________________
Ulrika Arenius Kommunikatör
ulrika.arenius@svenskakyrkan.se
019-20 93 03

Några bilder från den regniga dagen i Järle: Linda, Björn och Carina.
Höll i kameran gjorde Ulrika.

12

es
oy m
B
o
n
ari ades
K
ed mtal
m
sa
a
te t det
n
i
r som
.
rfö
Va dikt nen..
a
o
fin stati
på

I rörelse
Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.
Nog finns det mål och mening i vår färd men det är vägen, som är mödan värd.
Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.
På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.
Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.
Ur diktsamlingen ”Härdarna”.

God Jul och
Gott Nytt År
önskar
HANTVERKSMAGASINET
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Vi utför alla tjänster inom
markentreprenad
tex grunder och avloppsanläggningar

För oﬀert kontakta:

Johan 0703288248
Patrik 0703586173
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God Jul och ett Gott Nytt År
önskar Christina!
GOD JUL
OCH
GOTT NYTT ÅR
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ALLA HEMBYGDSVÄNNER
TILLÖNSKAS EN
GOD HELG
ERVALLA HEMBYGDSFÖRENING
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God Jul och gott nytt år till er alla !
Hembesök och Kurser fortsätter under 2020
Jag är den jordnära djurtolken som framför de bilder, tankar och känslor som
djuren förmedlar på ett sätt som varje människa lätt kan ta till sig.
Mest av allt vill jag att djuret skall få en chans att kommunicera med människan. Jag värdesätter det personliga mötet med både djur och människa.
Jag har en gedigen utbildning som djurtolk, lång erfarenhet och brinner för
detta. Jag har pratat med djur i över tjugo års tid, men även jag utvecklas
fortfarande.

Djurtolk Christina Jarl
070-393 09 09

info@djurtolk.com www.djurtolk.com

Jag är medlem i Ervalla Företagare, är du ?

			

…………………………………………………………………………………………………………

Vi ses väl på TV den 10 dec på Nobelfesten !
Håll utkik i trappan, så kanske jag kommer med serveringsbrickan.
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Pressfoto: Mia production inc.

Manusstopp för nästa nummer blir 25 februari
Redaktion som tar emot alla manus och annonser:
Sven Röstlund, tel (kvällstid) 0587-50076, 0704832687
sven.rostlund@hotmail.com
Ansvarig utgivare: Peter Ekström 0587-50133
Medlems och prenumerationsansvarig:
Gösta Tegner 019-507 28 57 070-611 33 85 gtegner@telia.com
Annonspriser: Helsida 300:-, halvsida 200:- 1/3 sida 100:Medlemsavgift: Enskild medlem 200:- Familj 300:betalas på pg 448583-5

MISSA INTE DE VIKTIGA HEMSIDORNA
ervalla.nu bygdenytt.se jarlebyalag.com
VILL DU LÅNA ELLER HYRA JÄRLEGÅRDEN
Boka hosWallstens tel 070-5099150
eller mjla hanna.wallsten@gmail.com
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Pressfoto: Morgan production inc.

Första tomteluvsprydda tåget på spår in med 100 passagerare. Fem tåg till var att vänta resten av helgen.

Kafépersonal i alla åldrar. Från vä Felicia,
Linn, Mia och lilla kavata Alissa, 3 år

Hör du tomten, nu vill jag ha
ha en bild bara på dej och mej.

Sista tåget har gått och mycket efterarbete
återstår. Endast stationen är vaken.
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Välkommen till
Järle Byalags årsmöte
lördagen den 8 februari 2019
Plats och tid: Järlegården kl 18
Först mötesförhandlingar....
årsberättelse 2018, ekonomi, val,
verksamheten 2019
Motioner lämnas senast 16 januari
till någon i styrelsen
-o-o-oMat från Christinas gästgifveri:
Färsk Lax från Norge i ugn med grovsalt
och dill på lök bädd.
Kall sås med röd rom och purjolök
Säsongens sallad med morotsslantar och
färsk persilja nykokt potatis,
som är ekologiskt odlad
Smör och bröd lättöl,läsk el vatten.
Annan dryck till självkostnadspris.
Till kaffet Johans kladdkaka
-o-o-o-o-oAnmälan senast 31 januari till Hanna Wallsten
på mail hanna.wallsten@gmail.com
eller 070-5099150 kvällstid
som du också kan meddela
önskemål om maten pga allergi
eller vegetariskt alternativ
100 kr betalar du - det är halva priset!
Varmt välkomna önskar Byalaget
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