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Så kan åinnu ett år läggas till Jåirte byalags historia. Som vanligl har det varit ett

håindelserikt år med aktiviteter av alla slag. Det som känns som den största händelsen,

som kan leda till helt nya möjligheter till aktiviteter, iir att i början av april fick vi

kåinnedom om att Betaniafiirsamlingen planerade att s;åilja sitt hus mitt i byn. En

arbetsgrupp bildades och ett allmiint möte hölls i maj som ledde till att byalaget

anmeilåe intresse att köpa fastigheten. Arbetsgruppen sökte, och beviljades 200 000 kr

i bidrag ur Allmåinna arvsfonden.

Det finns också tåkiga händelser man minns. Under sofilmaren som gick fick vi

uppleva flera anlagda Uräneer" Under en natt i juli brann en byggnad vid Oeijerslunds

råg r"r och en container i Jåirle stod samtidigt i lagor. I btirjan av september brann en

torvlada vid Jerle Torf ner. Bråindernablev uppklarade av polisen till sist.

Ett ljust nainne av året som gått år att Axbergshammars skola har ffitt en frist på

åtminstone två år till. En ombyggnad av skolorna i Ervalla och Ölmbrotorp visade sig

bli alldeles fdr dyr.

Ä"rsmötet hölls i Betania den 3 februaxi med ca 25 personer som deltog. Ungdomar
fran bygden stod frr underhållningen. Under fuet har byalaget haft 416 medlemmar.
StyrehJn har bestått av Gerd Höök ordförande, Gösta Tegner vice ordfrrande, Lasse
Carlsson kassöro Hilkka Sievert sekreterare, Karl-Arne Karlsson, Sven Röstlund samt

Thomas Lundströrn. Marie-Louise l\rlegfud har varit suppleant. Sorn vanligt har de

olika kommitteema haft ett rikt utbud av aktiviteter:

Barnomsorgskommittdn
öppna förskolans barn och föriildrar har traffats i Järle Station varje torsdag ftirmiddag
helä våren och hösten. 10-20 barn och deras fiiräldrar har samlats och tmgåtts på olika
sätt.

Verksamheten har bestått av socialt umgänge och arrangerade aktiviteter. Några
exempel på vad man hunnit med: Besök på Skojlandet, pyssel av olika slag,
lekparkslek, utflykt till Stora Holmen, ponnyridning, skogspromenad, teater i Axbergs
Folkets Hus, Halloweenfest, luciafest mm.

Bro- och skeppskommitt6n
Skeppet Jtirhnll har sjösatts till sommarn och tagits upp ftir vintem. Bron tycks ha
klarat årets väder bättre än fdrra året och det har inte rapporterats om några större
behov av arbetsinsatser.

Byabladet
Liksom tidigare har det kommit ut Sra fullspäckade nummer av Byabladet. fidningen
har rappofiJrat orn byalagets aktiviteter och även om andra viktiga händelser i bygden.
Vi fick t ex veta lite om vindkraftverket som kommit upp vid Lundstorp och om
ombyggnaden av vår väg genom byn. En bild av den nya skylten vid R50 prydde

omslaget tilt septernbemumret, som frr övrigt var omdöpt till Jåirle Bildblad.
Byabladet ger också andra ftireningar i trakten möjlighet att avisera sina aktiviteter
och även frretagen i området gos utrymme till annonser.



Cafd och turism
Ånglokstafiken var igång igen i sornmar och det märktes i turisttillströmning och
cafeftirstiljning. Det fina vädret gjorde väl sitt till också. fuets feriepraktikanter hade
fullt upp. I juli hade vi t ex besök av etl nittiotal trollhättebor som skulle serveras kaffe
innan de skulle vidare med tåget.

Peter Ekström stod fiir konsten i magasinet i år.

Marknadsförsåiljningen hade en ökning i ar och hantverksmagasinet hade öppet i hela
sex veckor. Bygdens hantverkare har frtt tillfiille att visa upp och såilja sina varor. Alla
var mycket nöjda och man btirjade genast planera för nåista år.

Första adventshelgen var det julmarknad och adventskaffe med sedvanlig
underhållning av barnen i bygden. Det blev dock en slitig helg fiir arrangörema
eftersom marknadsstånden revs ner av stormbyar under båda nättema.

IT-verksarnheten
En datakurs har ordnats under våren. Sedan har kommitt6n legat lite på is, bl a
beroende på att hyreskonhaktet med Betania blev uppsagt när det bestämdes att huset
skulle såiljas.

Idrotts- och ungdomskommittön
Kommitt€n sliter vidare med isbanan. Vädrets svåingningar leder tyviin till
svängningar i humöret och man är ibland nära att ge upp. Åuninstone under några
veckor var isen riktigt fin. Fotbollsplanen har använts sommartid också.

Två bytardagar har arrangerats, men intresset var tyvåin lite klent.

Anette och Ann har fortsatt att hålla i mfuidagsträffen. Under våren har man t ex spelat
brhnboll och fotboll. Bordtennis, bingo, limbo och femkamp har man ocksåhunnit,
med grillning efteråt. Underhösten firades Halloween med tipspromenad och

!. utklädningstävling. De har också bakat pepparkakor och julbrödkakor.

Miliö och natur
Efter påtryckningar ffin markägaren har man fått korta ner Skärmarbodaslingan
eftersorn man måste ta hänsyn tilljägarnas intressen. Fritid T-tän tar i framtiden över
ansvaret ftir vandringsleden.

Station och trädgård
Vår- och höstöjningarrut genomfiirdes med sedvanlig in- ochutplockning av
trädgfudsmgbler,lövräfsning, gruskrattning och allmålr översyn av hus och tomt.

Ny gräsklippare och nya utelampor har köpts in. Både kåillardön och magasinsdörr har
reparerats. Värmestugan blev nåistan färdigmålad av feriepraktikanterna. Linnea och
Emelie C har skött veckostädningen växelvis"

Studie- och kulturkommittån
Kulturkommitten har haft både nya och gamlaåterkommande aktiviteter. Till de
garnla hör tipspromenader, cykelturer och den stora fisketävlingen. Dessa är alltid lika
populåira.



Erik Cato Atute ffin Ghana bdttade och visade bilder i Betania i april månad. I

augusti ordnades en guidning i lokstallama i Nora. YlvaHeldebring berättade om

*ngtotcens och vagnånas nistoria. Ett besök i skulpturparken i Åkerby har också

anangerats. I november samlades sammanlagt ca 45 personer för att stöpa ljus i

stationshuset.

vykortet med motiv av Elsa Giöbel har tryckts och funnits till frrsäljning sedan i

somras.

Övrigt
Tantäa har haft ffra sammankomster under året. Man har ägnat sig åt en skön

söndag i Loka Brunn, ett besök på Göthlinska Gården i NorA avslappninglmeditation
på pU-H i örebro och bindning av kransar på Kvinnerstaskolan. Framftr allt har man

träffats och haft trevligt tillsamrnans.

Jazzmotionen som Åsa Carper drog igång fiina året har fortsatt med en barn- och en
yuxengrupp" En aktivitet som kommit för att stanna hoppas vi'

Den numera uaditionsenlip grillfesten hölls i juli i stationstiidgården med

traditionsenligt vackert vädEr.


