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Stor uppslutning lördagen
16 maj när naturreservatet
Kopparbergs äng invigdes.
Foto: Anette Müntzing
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Köpmanvägen 1
694 60 Åsbro
Tel: 0582-500 37, 0583-124 60

Bergqvist
Järn & Bygg
Byggmaterial
Färg • Golv
Nu även
Kök och Badrum
Smidesvägen 3, 696 33 Askersund
Tel: 0583-120 35 • www.bergqvist-jb.com

Bost. Acke Carlsson 0583-404 49
Mobiltfn. Acke 070-578 24 64
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Mobiltfn. Bosse 070-578 24 65
694 97 Rönneshytta

Hej alla NIK-vänner!
En tredjedel av svenskarna är medlemmar i en idrottsförening, en femtedel
är aktiva. Ingen dålig statistik för en folkrörelse. I Närkesberg är statistiken
långt bättre än så. Närkesbergs Idrottsklubb har hela 273 medlemmar. De
flesta närkesbergare deltar i något föreningsarrangemang under ett år.
Är då närkesbergaren mer idrottsintresserad än svensken i stort? Antagligen
inte. NIK är mer än en idrottsförening.
Klubben står för sammanhållning och
identitetsskapande i bygden, för kultur,
nöjen, information och samvaro. Varför
är det så? Vi tror att en del av svaret
finns att hämta i förordet till Närkesbergsboken:
”Närkesberg ligger i utkanten av
världen, långt från kommuncentrum i
Askersund, långt från kyrkan i Lerbäck
och utan någon nämnvärd genomfartstrafik. Avståndet till andra orter har
format en stark lokal sammanhållning
och ett starkt föreningsliv.”

”Närkesbergsandan” står för att vi
gemensamt formar sammanhållning
och ett socialt sammanhang i bygden,
och NIK är spindeln i nätet som för oss
samman.
Som vi tidigare berättat firar NIK 80
år under 2009. Detta firas med en stor
fest 3 oktober. Se notis om detta nedan.
I de återstående numren av NIK-aren
under 2009, ska vi uppmärksamma jubileet med några artiklar om höjdpunkter
i föreningens historia. Den här gången
skriver vi om det som nog är föreningens
idrottsliga höjdpunkt hittills; fotbollsframgångarna i slutet av 1970-talet.
Agneta, Claes, Inger, Lasse och Åke
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Anmälan till
Bo Karlsson, tel 0583-221 49
eller Anne-Marie Jansson, tel 0583-220 11, 076-811 68 44.
NIK kommer att ordna busstransport till och från festen.
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Välkommen till NIK:s stora jubileumsfest lördag 3 oktober
kl. 19.00 på hotellet i Kumla. Vi erbjuder tvårättersmiddag och
måltidsdryck samt kaffe och tårta. Pris 300 kronor per kuvert.

B

Stor 80-årsfest

9 – 2009

NIK-aren utges av
Närkesbergs Idrottsklubb, 694 98 Närkesberg
Ansvarig utgivare: Åke Karlsson tel: 0583-220 10
Övrig redaktion: Claes-Göran Gustafson tel: 019-56 00 32
Inger Falkenström tel: 0583-221 58, 019-14 81 41
Agneta Näsberg tel: 070-680 87 76, e-post: agnetanasberg@telia.com
Lars Jonsson tel: 0583-220 71, e-post: iml@telia.com
Foto där inget annat anges: Åke Karlsson.
Grafisk formgivning och produktion: Bild&Kultur AB.
Tidningen utkommer fyra gånger per år: april, juni, september och december.
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• SKOGSSKÖTSEL
• VIRKESINKÖP
• SPECIALSORTIMENT • AVVERKNINGAR
”Vi sköter din skog när du är på jobbet”

TEL 0582-200 01
Stig Åberg
070-250 60 00
Per Thunqvist 070-669 69 62
www.skogsam.se
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• Livsmedel • Trädgårdsmöbler • Jakt • Hushållsmaskiner
VA nnesh
•
Trädgårdsmaskiner
• Cyklar• Verktyg
i Rö • Snickerimaskiner • Luftkompressorer • Svetsar
• Presentavdelning m.m.
Skog & Trädgård
Vi bjuder alltid
på kaffe.
BESÖK VÅR
FYNDMARKNAD!

AVBETALNING

Vi levererar,
installerar, reparerar

Utför alla slags
reparationer
– även tyngre
fordon
DANIELSSONS BILSERVICE
GÅLSJÖ • Tel: 0583-410 87
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Ekologisk butik
och restaurang till
Närkesberg
I natursköna Kopparberg några
kilometer från Närkesbergs centrum växer det just nu fram en restaurang. Den byggs och ska drivas
av Mia Jameson och Hans Björsmo.
– När vi slutade med får fick vi ladugården ledig. Då kunde vi förverkliga
en gammal dröm, att starta en liten
restaurang, säger Mia.
Sagt och gjort. Under många strävsamma helger och kvällar, har Mia och
Hans byggt en fullt modern och fräsch
restaurang i den gamla ladugården.
– Vi har gjort allt själva förutom
el- och vattendragning. Det var förutsättningen för att klara ekonomin, säger
Hans.
Innan vi kommer in i matsalen
passerar vi butiken med många egentillverkade produkter från gården, och
livsmedel från ekologiska leverantörer.
– Det är viktigt att vår mat har identitet. Vi ska veta var och hur maten producerats. Vi är en ”E-fri zon”, säger Mia.
Egen produktion av olivolja
Till och med olivoljan gör de själva från
grunden:
– I november varje år åker vi till
Umbrien i Italien och plockar oliver. Vi
kör oliverna till pressanläggningen och
får fram olivolja av allra högsta kvalitet,
säger Mia.
Förra årets olivolja står ännu slagen
på dunk, men är klar att tappas på
flaska för försäljning under juni månad.
Vi går vidare från butiken, som
också blir restaurangens ”skafferi”, till
matsalen. Där finns plats för 20 gäster,
men om det kniper kan man få in ända

Hans Björsmo och Mia Jameson har förverkligat sin dröm om att starta restaurang på
Kopparbergs gård.

upp till 40. Under sommaren ska det
vara öppet nästan varje dag, och i vinter
de flesta helger.
– Vi börjar med kafé, men så småningom kommer vi att servera sallader
och mat av olika slag. Allt beroende av
vad som växer i landen eller vilka primörer som finns hos lokala leverantörer,
berättar Mia. Det blir inte dagens rätt,
men däremot förhoppningsvis temakvällar. Kanske man kunde ordna en
vitlökskväll eller morotsfestival…
Uteservering på dynghögen
Utsikten över den intensiva försommargrönskan i söderläget utanför matsalen
är hänförande. Där ska paret bygga
uteservering på gamla dynghögen! En
rosenpergola planeras också.
Vilka gäster hoppas då Mia och
Hans på?
– Vi hoppas naturligtvis att närkesbergarna ska hitta hit. Cykelturister
och husvagnsturister tror vi också på.
Även utländska turister kan nog tänkas
göra en omväg för att komma hit. För
säkerhets skull tar vi fram vår meny på
fyra språk, berättar de.
Det finns många andra aktiviteter
runt restaurangen. Boulebanan står till
exempel redan klar.
Forts. sidan 7
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ÅRSTIDENS
SNITTBLOMMOR
OCH KRUKVÄXTER
Tel. 0583-400 33
www.ronnetradgard.se

EL AB
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Utför:
Tomtplaneringar
Markarbeten
Husdräneringar
Trekammarbrunnar
Rördragningar
Lastbil med tipp och
16 meter kran
Grävmaskiner 3,5 och 5 ton
med rotortilt
www.taistograv-bygg.com

maskin
teknik

- elinstallationer - elautomatik
- reparationer - servicebil
- för privat och industri
- från idé till färdig funktion

Tel 0582-504 13
Fax 0582-502 64

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro

Maskinvägen 3 • 694 60 Åsbro
Femteklassare i Rönneshytta och
Åsbro får första hjälpen-utbildning
genom Röda Korset Lerbäckskretsen.

Gunnar Eriksson

Vill du bli medlem, ring!

INSTALLATIONER
REPARATIONER

Lerbäckskretsen

Tfn 0583-406 02, 0582-502 52, 0583-410 04
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0582-504 00
Mobiltel. 070-395 46 99

Forts. från sidan 5

– Vi hyr också ut cyklar och har just
fått hem sex stycken splitternya! Vi
tipsar om cykelturer och förser cyklisterna med picknick-korg, säger Mia.
Framtiden då? Paret nästan
bubblar över av alla idéer till utvecklingsprojekt; stenugn för brödbak och
pizza, föredrag, dansuppvisning och
utställningar. Till och med en biograf
planeras. Gamla, antika biostolar från
anrika Arbis i Norrköping är redan
införskaffade.
Lars Jonsson, text och foto

Byrådet har ordet
Så är vi framme i sköna maj och
på gränsen till sommaren. Från
Byarådet kan rapporteras att vi
har börjat med den uppgift vi fick
på årsmötet, nämligen att förnya
ljudanläggningen i Bergsgården.
Vi har varit i kontakt med kommunen
som gav det mycket positiva beskedet,
att de beslutat om att hörselslingor ska
sättas in i lokaler som vår, och att de
står för kostnaden. Vi tog då genast
kontakt med Roffe Larsson, som nu
håller på att ta fram förslag på utrustning och priser. Det kommer att installeras trådlösa mikrofoner, hörselslinga
och en projektor för visning av bilder på
den vita duken.
För övrigt kan nämnas att Byarådet inte kommer att arrangera någon
aktivitet i sommar. Vi kommer dock
tillbaka i höst med en kväll i rockens
tecken (om Richard Swanström kan).
Likaså kommer vi att ansvara för
inträde och fika två helger i november,
då det ska spelas fars i Bergsgården.
Ha en riktigt skön sommar önskar
Byarådet.
Ordförande Curt Ericsson

Storfiskare!
Storsjöns Fiskevårdsområde beslutade
på sin årsstämma den 26 mars, att
även för år 2009 lämna pris till de två
personer som tar upp de största gäddorna inom områdets sjöar. Av de större
sjöarna kan nämnas Storsjön med alla
vikar, Svaldresjön, Örgaveln m.fl. Fisken skall visas upp för tillsyningsmannen Ken Lampa, telefon 0583-220 88,
som väger och fotograferar den. Blir det
du som tar hem priset 2009?
2008 års vinnare korade
Bland de många gäddor som Ken vägde
in, blev fjolårets vinnare Robin Karlsson
med en gädda på 4,95 kg. Tvåa blev Leif
Gelin vars fångst vägde 4,80 kg. Båda
har pris att hämta hos Ken.
Enligt uppgift har det under det
gånga året tagits upp större gäddor, men
dessa blev inte vägda enligt styrelsens
bestämmelser.
Fiskeområdet satsar nu ännu mer på
att få upp gösbeståndet i Storsjön genom
inplantering av yngel i höst. Gösyngel
har också planterats i Örgaveln med
synbart gott resultat, och enligt planen
kommer man att fylla på under 2010.
Styrelsen vill tacka Magnus Andersson, fritidsboende vid Storsjön, för hans
utredning om hur gösbeståndet kan utökas i sjön. Utredningen finns tillgänglig
hos styrelsen.
John Lindkvist

Robin Karlsson

Leif Gelin
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Sydved – din aktiva sk

Munksjö Aspa Bruk
– din lokala massaindu

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk
Starka lokala köpare och ett nat
– din lokala massaindustri
Starka lokala köpare och ett naturligt val!

– din aktiva
skogspartner
– Sydved
din aktiva
skogspartner

Sydved
Sydved
– din aktiva skogspartner

Inköpar
Jan Sand
01046-7
jan.sand

Munksjö Aspa Bruk

Munksjö
Bruk
Munksjö
Aspa
Bruk
–Aspa
din
lokala
massaindustri
––din
lokala
massaindustri
din lokala
Starkamassaindustri
lokala köpare och ett naturligt val!
Starka lokala köpare och ett naturligt val!

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

Inköpare
Inköpare Jan Sandberg
Jan Sandberg
01046-784
66
01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se

www.sydved.se

Inköpare
jan.sandberg@sydved.se
Inköpare
Jan Sandberg
01046-784 66
Jan Sandberg
jan.sandberg@sydved.se
www.sydved.se

Närkesberg auktioner
01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se

www.sydved.se
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Tomas 0583-220 01
Håkan 070-323 30 15, 0583-220 07

Trivselkväll på
Björklundavallen
Fredagen 24 juli
kl. 18.00
Underhållning
Musiktävling med priser
Servering

Välkommen!
NIK-styrelsen
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Sommaraktiviteter i Närkesberg
Kaféet i Berg, Närkesberg
Öppet torsdagskvällar 25 juni–8 augusti
kl. 19.00–21.30. Kerstin Karlsson i Bygget och Berit Andersson, Björka visar
och bjuder ut sina alster till försäljning.
Lerbäcksmarken
Lö rdag
Res utrikes te´ Lerbäcksmarken!
4
juli
Lördag 4 juli kl. 09.00–16.00 vid
Lerbäcks kyrka. Underhållning
Richard Swanström och Husbandet.
Auktioner
Närkesberg Auktioner arrangerar gårdsauktion lördag 27
juni i Köpsta, Asker.
Även sommarauktioner hålls i
Toltorp, Närkesberg, där den
första går av stapeln söndagen
5 juli (se annons i ortspressen).
Toltorps Missionshus
Söndag 5 juli kl. 19.00 blir det
gudstjänst i Toltorps Missionshus. Föreningen bjuder på kaffe
med hembakat fikabröd.

Lö rdag

27
jun i

Sö nd ag

5

juli

Sö nd ag

5

juli

Sommargudstjänst,
Sö nd ag
Storsjötorp
19
juli
Söndag 19 juli kl. 15.00 anordnar kyrkan traditionsenlig friluftsgudstjänst vid Storsjötorp. Medtag
stol och kaffekorg!

Trivselkväll på
Björklundavallen
Fredagen 24 juli kl. 18.00
Servering, underhållning och
musiktävling med priser.

Fre dag

24
juli

Byavandringar
Lö rdag
Lördagen 25 juli kl. 14.00 samlas 25
juli
man för att besöka byn Gilltorp.
Fredagen 31 juli kl. 18.30 blir det
en kulturvandring till Nybrolund. För
båda dessa vandringar gäller; medtag
kaffekorg och följ skyltning ”Byavandring” efter vägen Närkesberg–Gilltorp.
Gå, Lunka, Löp
Sö nd ag
Söndag 16 augusti kl. 11.00 an16
ordnar NIK det årligen återkom- augusti
mande motionsloppet Gå, Lunka
Löp med start och mål vid Bergsgården.
Det blir som vanligt två bansträckningar genom byarna i Närkesberg. De båda
banorna mäter 3,8 km respektive 10 km.
Kerstin Karlsson i Bygget har traditionsenligt ritat originalet till diplomet
som delas ut till alla deltagare.
Agneta Näsberg

Lördag 4 juli 2009 kl. 9.00–16.00
vid Lerbäcks kyrka
Underhållning av Richard Swanström
Husbandet
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Ull och skinn
av egna får

Karl-Willy
Karlsson
Skog AB

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 694 98 Närkesberg
Tel: 0583-222 52
Gårdsförsäljning
Sovskinn (tvättbara lammskinn) • Ullgarn
• Västar • Mössor • Tofflor • Vantar
• Gosedjur i fårskinn
• Veterinär bes. lammkött på beställning

E.S.S.
Energi Spar System HB
Retermia Värmeåtervinning

Tel: 0582-505 80 • Fax: 0582-504 60

Tel: 0583-71 16 97
070-398 06 77

Blommor för alla årstider
och tillfällen, ring 0583-71 10 60
Öppettider:
Mån - fre
Lörd
Sönd

9 - 18
9 - 13
11 - 14
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UPPFÖDNING AV UNGHÖNS
FÖR ÄGGPRODUCENTER

0583-220 06 JOACIM NÄRKEBY

ÄGGBOD

vid Västanå Gård
• Ägg från frigående höns som äter vegetabiliskt foder
• Självbetjäning • Öppet alla dagar kl 08.00–19.00
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Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati • Blodanalys • KBT-pedagog

Helhetsterapi
Gun-Britt Haraldsson
Lugnet, Närkesberg
Telefontid: mån–fre kl 8–9
Telefon: 019-57 00 09, 0705-54 74 85
www.gbmhelhetsterapi.se

Bli medlem i Närkesbergs IK!
Födelsedagar
Kurser
Konferenser
Bröllop
Danskvällar
Mässor
Träningsläger 	Fester
Revykvällar
Årsmöten
Klassträffar
Auktioner
Studiecirklar
Träffar
Sammanträden
Bokningar:
Susanne Qvick Tel: 0583-222 66
• Däckverkstad
• Alla typer av däck
• Stort sortiment
• Aluminiumfälgar
• Bra priser
• Dräneringar
• Asfalteringar
• Tomtplaneringar
• Mur- & plattsättningar
• Tipp- & kranbil, minigrävare
Louise & Ingemar, tel: 0582-510 80
Maskinvägen 7 • 694 60 Åsbro
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Fotbollsundret i Närkesberg
Slutet av 1970-talet
bjöd på Närkesbergs ojämförligt största fotbollsframgångar
hittills. Framgångssagan för tankarna till Rekordmagasinet eller
Åshöjdens BK.
I början av 70-talet hade Närkesbergs IK
under många år spelat i division VI. Inte
dåligt för en så liten ort som Närkesberg.
Men så hände något. Efter att ha gått upp
i femman 1973, vann klubben serien 1976
och gick upp i fyran. Inte nog med det.
NIK slutade som fyra i division IV redan
första året! Dåtidens division IV motsvaras närmast av dagens division III.
– Med ytterligare lite flyt hade vi
mycket väl kunnat vinna fyran redan
första året, så starka var vi, säger BjörnErik Andersson, centerhalv i det legendariska laget.
Statistiken bekräftar vad Björn-Erik
säger. Vid sommaruppehållet 1977 låg
NIK trea i serien och spelade framgångsrikt i Svenska Cupen. NIK-spelare
toppade skytteligan i serien dubbelt upp.
Klubben red på en enorm framgångsvåg.
Femmålsskytt
Lagets styrka var bredden och jämnheten, men det fanns stjärnor också. Den
klarast lysande var Ingvar Karlsson.
Han gjorde mål i nästan varje match.
I en viktig cupmatch nätade han fem
gånger! Han vann givetvis seriens skytteliga.
– Hade Ingvar valt att satsa helhjärtat på fotbollen, hade han spelat i
landslaget, fastslår Hans Bergqvist, själv
spelare och senare ledare i NIK.
En annan stjärna när NIK gick upp
i fyran var Ulf Gustavsson. Han gick
senare vidare till allsvenskt spel i ÖSK,
där han var ordinarie i A-laget i flera år.
Inte bara NIK:s A-lag gjorde succé.
Klubben hade ytterligare två seniorlag.
12

1977 vann NIK:s B-lag serien Elitreserv
och C-laget vann klass 2.
Fotbollen var också en angelägenhet
för närkesbergaren i gemen. På hemmamatcherna hade man ett publiksnitt
på 300! I dag kommer 10–15 personer
på matcherna. Vad var då förklaringen
till närkesbergsundret på 70-talet? Vi
frågar några av dem som var med.
– Alla ungdomar spelade fotboll.
Fotbollen gick före allt annat. Det fanns
inga konkurrerande intressen, säger
Ingvar Karlsson.
– Javisst, allt cirkulerade kring fotbollen, minns Håkan Falkenström, som
själv spelade i C-laget vid den här tiden.
Alla var med, även de som inte var så
duktiga fotbollsspelare. Avgörande var
nog också att vi fått en ny fotbollsplan
1968.
En typisk tidningsrubrik i Nerikes
Allehanda om det då mycket omskrivna
NIK var: ”Nya idrottsplatsen födde
kamratandan!” Hängivenheten hos
ungdomarna skapade ett framgångsrikt juniorlag, som försåg A-laget med
stjärnspelare. Hans Bergqvist berättar
hur en lagledare från IFK Örebro uppgivet utbrister:
– Hur sjutton får ni fram den ene
toppspelaren efter den andre?!
Var det då bara egna ”produkter”
bakom framgången?
– Visst gjorde vi en del värvningar
när vi väl kommit upp i fyran, men när
vi gjorde rycket upp till fyran var vi
nästan bara närkesbergsspelare, säger
Björn-Erik Andersson.
Närkesberg på tipset
Sommaren 1977 står alltså NIK:s fotboll
på sin höjdpunkt, i alla fall hittills.
Trea i serien och framme vid fjärde
omgången i Svenska Cupen. Närmast
väntar bortamöte med stockholmslaget
Hanviken, som är i ledning i division

Närkesberg är för
första och hittills
enda gången med
på tipset.

IV Södra Stockholm. Vid den här tiden
tog Tipstjänst upp cupmatcher under
allsvenskans uppehåll. Döm om närkesbergarnas förvåning och glädje när
närkesbergsmatchen mot Hanviken
finns med på poängtipset!
Klubben ordnar med två bussar och
ett hundratal NIK-supportrar följer med
sitt lag till Trollbäckens idrottsplats i
Stockholm. Väl framme vid arenan möts
spelarna av en svårt vattensjuk plan.
Det hade kommit 70 mm regn, men
domaren godkände planen trots det höga
vattenståndet. Närkesbergarna blev inte
ens tillfrågade.
Enligt matchreferatet i Nerikes Allehanda behärskar hemmalaget Hanviken
vattnet bäst i första halvlek och gör tre
mål. I andra halvlek har dock närkesbergarna vant sig vid spelförhållandena
och reducerar med två mål. Matchen

står och väger tills Hanviken fastställer slutresultatet 4–2 i slutminuterna.
Lagledaren Erik Gustavsson är enligt
matchreferatet i Nerikes Allehanda
bister efter förlusten.
– Förargligt, eftersom jag tror att vi
haft chans att vinna om vi spelat på en
acceptabel plan. Nu fick en spelare som
Ingvar Karlsson aldrig med sig bollen!
Hur som helst var matchen en folkfest. Efter matchen åker den ena bussen
med närkesbergare vidare till restaurang Tyrol på Gröna Lund, för att (trots
allt) fira med pilsner och allsång.
Framgångssagan slutade inte här.
Ännu under många år varade NIK:s
framgångar i division IV och i cupspelet.
Klubben åkte ur fyran först 1985.
Lars Jonsson

13

Kaféet i Berg
Öppet torsdagar
25 juni–8 aug kl 1900 –2130
Berg
694 98 Närkesberg
0583-22 192
0583-22 019

Thomas Knutsson Bygg
Folketorp
694 98 Närkesberg
Tel: 070-345 19 96
0583-220 40

LÖR- OCH SÖNDAGAR 12-16.
JULI ÖPPET DAGLIGEN
WWW.JORDNARA.NU
VÄLKOMMEN!
MIA JAMESON OCH HANS BJÖRSMO
KOPPARBERG 219, 694 98 NÄRKESBERG
0583-22036 0730-262036
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KOPPARBERGS GÅRD

BUTIK, CAFÉ MM
CYKELUTHYRNING

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas
Tag kontakt med:
Nils Bergkvist, 070-230 05 34
Håkan Falkenström, 070-323 30 15

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371
694 97 Rönneshytta

Telefon:
0583-410 60
070-689 57 88 (Sven-Åke)
070-335 01 69(Johan)

RÖDJANS
HUNDPENSIONAT

0583-221 31
NÄRKESBERG
INGRID & ULF ANDRÈN

GODKÄNT AV SSK

Prenumerera
på Bingolotto!
Stöd Närkesbergs Idrottsklubb
Vårt nr är: 16001217
Har du frågor – ring Anne-Marie
Jansson, tel 0583-220 11

I Rude mekas det för fullt

– Det är en sprinttävling, som är bra
för att bli varm i kläderna och få bort
”rattrosten”, förklarar Patrick.
Brödernas intresse för motorsport
har de fått från pappa Anders Hallgren,
som själv tävlade under 1970-talet och
som nu finns med vid ”mekandet”. Det
är Patrick som kör medan Linus läser
kartan. De började tävla 2000, men
gjorde ett uppehåll under några år för
att gifta sig och skaffa barn. Nu är
de på gång igen med tävlandet sedan
2008. Patricks fru Maria delar makens
intresse och har tidigare kört folkrace.
Där tävlar man med skrotade bilar på
inhägnade banor.
Maria och Patrick träffades genom
bilsporten och bor nu i Släte i Närkesberg. Numera är hon kartläsare åt
Rickard Johansson från Lerbäck, men
drömmer om att själv köra. Rickard och
Maria tillhör samma team som bröderna Göhle, och föräldrarna Britt Göhle
och Anders Hallgren ställer upp och
servar teamet vid alla tävlingar.
Rallybilarna är ombyggda för att
klara höga säkerhetskrav med en
säkerhetsbåge och särskilda stolar, som
är specialformade så att man inte kan
glida ur om olyckan skulle vara framme.
Hjälmar och brandsäkra overaller ingår
självklart i utrustningen. Teamet kör i
en klass med bara Volvobilar, som heter
Volvooriginal och startades av Volvo
en gång i tiden. Det går fort, riktigt
fort, som mest 180–200 km/timmen på
avstängda vägar.
För att få köra rally krävs speciella
licenser och naturligtvis en bil samt

Foto: Agneta Näsberg

Bröderna Patrick och Linus Göhle
från Hirsjö i Närkesberg ägnar det
mesta av sin fritid åt Rallysport.
Just nu mekas det för fullt inför säsongens första tävling, som kommer
att ske 23 maj i Kvarntorp.

Här syns från vänster Linus Göhle, Patrick
Göhle och Rickard Johansson framför sina
tävlingsbilar. Bussen, som har verkstadsdel
där bak, körs av Göhles föräldrar till tävlingarna. Pappa Anders hjälper till att meka när
det behövs.

övrig utrustning. En nybörjare får lägga
ut 40 000–50 000 kronor. Dessutom kostar det runt 4 000 kronor att delta i en
tävling. Bara däck till varje tävling går
på 2 000–3 000 kronor, eftersom varje
tävling i princip kräver en ny omgång
däck. En rallybil drar 2–2,5 liter per
mil under en tävling. Nu för tiden måste
alla bilar ha en speciell katalysator som
är godkänd av bilsportförbundet.
– Det går ut på att åka fort på avstängda vägar i skogen, och hoppas att
man inte möter några svampplockare.
Det är livet, avslutar Patrick.
Inger Falkenström
Fotnot: Teamet kör dels s.k. sprinttävlingar där man kör på korta belagda
sträckor i flera varv. Och dels nationella
rallyn där man kör på avstängda vägar,
vilka brukar vara 1 mil långa. Ytterligare information finns på teamets hemsida
www.123minsida.se/thm
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Välkommen till

”Sveriges nöjdaste kunder
– tre år i rad.”

enligt Svenskt Kvalitetsindex

Låt oss försäkra Dig – tryggt och personligt.
Telefon 019-58 56 00 www.dina.se/nerike

ANNIKAS BENSIN &
SERVICEBUTIK
Åsbro
ATG, Bake-off, DVD
Annika med personal
Telefon 0582-501 84

ett naturligt val!

Elinstallationer
• Minigrävare
•
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Elinstallationer • Minigrävare
Elinstallationer • Minigrävare

Elinstallationer • Minigrävare

Foto: Agneta Näsberg

Fr. v: Göran Eriksson, Curt Ericsson, Kenneth Erixon, Håkan Falkenström, Eva-Lena Sjökvist,
Anders Brinning, Gunilla Pettersson, Kristina Hörlin, Maja Öhr och Magnus Thornberg.
Saknas på bild gör Jonas Hammar, Eva Eriksson, Ulla-Carin Grafström och Susanne Qvick –
sufflös och allt i allo.

Det surrar av flugor i Närkesberg i höst!
Delar av det gamla revygänget och
några nya stjärnor kommer i höst
att spela fars i Närkesberg. Gänget
kommer att framföra den klassiska
farsen Spanska flugan.
– Det här är farsernas fars! Det finns
inget bättre att spela. Har man inte
skrattat under föreställningen bör man
söka läkare, säger Magnus Thornberg.
När Magnus flyttade till Hallsberg
kom han i kontakt med Gunilla Pettersson. Då Gunilla fick reda på att Magnus
hade satt upp Spanska flugan vid ett
flertal tillfällen blev hon eld och lågor.
– Det här är något vi skulle kunna
spela i Närkesberg, tänkte Gunilla.
Hon tog kontakt med några i det gamla
revygänget samt ytterligare några som
de trodde kunde vara intresserade av att
delta. Och på den vägen är det.
Aktörerna poängterar att det inte är
frågan om en revy, utan att stycket är
en fars med ett skrivet manus. Som bäst
håller ensemblen på att läsa igenom
texterna och diskutera praktiska saker.

I augusti sätter det verkliga arbetet
igång. För musiken kommer Roffe Larsson och Sara Benkert att stå. Premiären
äger rum 6 november och totalt blir det
sex föreställningar.
Föreställningarna sker i samarbete
med Vuxenskolan och Byarådet. Inför föreställningen kommer tröjor att
tryckas upp som ska säljas till intresserade. Biljetter kan bokas hos Susanne
Qvick på telefon 0583-222 66.
Många känner säkert igen farsen
från TV, där den har framförts med
bl.a. Carl-Gustaf Lindstedt och Lasse
Berghagen i några av rollerna. Mer om
farsen kommer i nästa nummer av NIKaren.
Inger Falkenström

Bli medlem i NIK!

Familjekort 200 kr • Seniorer 100 kr
Under 18 år 50 kr
Skicka in namn, adress och personnr till
Närkesbergs IK, 694 98 Närkesberg
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Mörtsjöns Redovisning
••••••••••••••••••
Aukt. Redovisningskonsult
Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning
Ulf & Helena Gustavsson
0583-411 45 • 070-536 79 69

Gruppresor • Konferensresor
Skolresor
Tfn: 0583-343 90

Tomteviksvägen 18, 696 03 Åmmeberg

mixa företagsservice ab • Kenneth Erixon
Dalhem 488 • 694 98 Närkesberg • Tel: 0583-404 56 • 070-330 53 63
e-post: k.erixon@mixaforetagsservice.se

Tösnahult, Närkesberg
Vi har ett brett sortiment av
lister, foder och panel samt björkgolv,
lärktrall och konstruktionsvirke.
Vi kan specialhyvla efter
kundens önskemål.
Allt från eget sågverk & hyvleri.

Håkan Qvick
Tel/fax: 0583-222 66 • 070-640 86 86
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Närkesbergsboken 2
Den 1 maj kunde fast- och fritidsboende i trakten komma till Kafé
Qvarnån och lämna in foton på sitt
hus, för att få med det i ”Närkesbergsboken 2”. Ett 60-tal personer
lämnade in ca 100 bilder. Flera är
dock på väg via e-post. Arrangör
var Föreningen Östra Lerbäcks
Historia.
Än är det inte för sent att knäppa och
lämna i foton. Låt gärna de boende vara
med på bilden. Har du ett uthus, en bod,
källare eller annan intressant byggnad,
gammal eller ny, låt den också komma
med på en bild. Du kan mejla fotot till
narkesbergsboken2@telia.com
Vill du gärna ha med ett foto, men
själv inte har möjlighet att ta eller maila
det, kontakta Anders Lindkvist på telefon 0583-220 19.

Den 1 maj var också första dagen för att
teckna sig för ett numrerat exemplar
av boken. Den kommer att tryckas i
minst 800 ex. varav de första 500 blir
numrerade. Du kan alltså välja ett eget
nummer om det inte är upptaget av
de 50 personer som redan tecknat sig.
Kontakta Agneta Näsberg på telefon
070-680 87 76, om du vill teckna dig för
ett eget exemplar.
Första boken ”Från Östra Lerbäck
till Närkesberg” såldes slut på en gång.
Men på någon av auktionerna i Toltorp
nu under sommaren 2009, kommer
ett ex. av boken att utropas. Det är ett
numrerat exemplar med lågt nummer.
Lyckades du inte köpa ett eget ex. tidigare, har du chansen nu. Se kommande
auktionsannonser i NA-tidningen.
John Lindkvist

SVENNEVADSSPELEN

HEM LJUVA HEM!
Utomhusteater på Sörberg,    Svennevads Hembygdsgård
Premiär torsdag 25 juni kl. 19.00
Övriga speldagar: 27/6 kl. 15.00, 28/6 kl. 18.00
30/6 kl. 19.00, 1/7 kl. 19.00 och 2/7 kl. 19.00.

Servering i pausen. Vid regn, medtag regnkläder, ej paraply.
Ljudanläggning finns. Fri parkering.
Entré 150 kr. Barn under 16 år har fri entré i vuxens sällskap.
Nyhet: I sällskap över 20 personer, 130 kr per person.
Biljettbokning på 070-562 05 54 alla dagar före kl. 17.00
eller 0582-126 15 vardagar kl. 9.00–17.30.
Nytt för i år är musik av Ola och gänget.
Arr. Svennevads bygdespel                    
Välkomna!
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Se sommarens evenemang på www.askersund.se
Ekologiska grönsaker
och potatis
0582-503 82 • www.ekogardar.se

Behöver du hjälp med sanering
av fukt, radon, asbest eller klotter?
Kenneth Andersson 070-295 75 36
kenneth.andersson@ocab.se
www.ocab.se

Ta fram värdet i din skog!
Du kan öka värdet på din skog om du sköter din skog rätt. Holmen äger en
miljon hektar skog och hos oss möter du kunnig personal. Holmen bygger
nu norra Europas största sågverk. Denna investering kommer att gynna dig.
Vi hjälper dig ta fram värdet i din skog. Har du
frågor kan du nå oss på följande nummer:
Björn Löfgren
019-15 75 51
Håkan Falkenström 019-15 75 52
Bo Ljunggren
019-15 75 53

www.holmenskog.com
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Pingisframgångar
NIK:s bordtennisspelare har haft
framgångar i årets Länstour. De
har avancerat till division 1 och 2,
där endast de bästa ungdomarna i
länet kvalificerar sig.
Länstouren är en turnering som består
av fem deltävlingar, och som spelas på
olika platser under en säsong. I år har
tävlingarna hållits i Örebro, Kumla (två
gånger), Pålsboda och Grythyttan. Man
spelar i fem divisioner och går vidare
antingen genom att vinna poäng eller
naturligtvis genom segrar. Tävlingarna
är öppna för ungdomar födda 1988 eller
senare.

Simeon Qvick gick upp i division 1 redan
förra året. Han har fortsatt spela där
hela säsongen och mött hårt motstånd.
Alvida Qvick och Erik Östlund har
båda spelat upp sig till division 1 i år,
och Niclas Fransson har avancerat till
division 2.
– Jag är mer slut än spelarna efter
matcherna, säger mamma Susanne
Qvick, som följer med på de flesta
tävlingar som stöd och påhejare. Det
behövs någon som tar hand om väskor
och annan utrustning. Samtidigt är det
roligt att var med, trots att man får sitta
still i flera timmar.
Inger Falkenström

I premiärmatchen mot Kumla BK hade
vi spelat bra, men ändå förlorat med
uddamålet 2–3. När vi sedan åkte till
bortamatchen mot Svartå, gjorde vi det
utan sju av våra spelare, som var skadade eller sjuka. Nykomlingen Svartå
hade med sig en knapp seger i premiären, så vi kände oss en aning osäkra vid
matchstart. Trots tidigt baklängesmål
märktes ganska snabbt att vi borde
kunna vinna den här matchen. Vi hade
ett visst spelövertag trots kraftig motvind, och vi skapade en del målchanser.
Individuella misstag låg bakom tre lite
onödiga baklängesmål. Våra egna mål
var dock härliga fotbollsmål; ett distansskott i krysset från åldermannen Jonas
”Spiken” Karlsson, samt en kontrollerad
bredsida i burgaveln från nyförvärvet

Foto: Agneta Näsberg

Betraktelser från
matchen Svartå–
NMFF
Nyförvärven tränar för fullt. Från vänster
Pontus Holmgren, Tobias Scherling, Henrik
Nilsson och Stefan Söderberg.

Sebastian Andersson efter ett mönsteranfall på högerkanten.
Diskussionen i paus gick ut på att
om vi satte lite högre press på Svartås
backlinje, och slutade slarva i försvarsspelet, så skulle det säkert vända. Den
andra halvleken inleddes med ytterligare en drömträff i nättaket från
Spiken. Sedan skapade vi målchans på
målchans. Mattias Lindqvist i vårt mål
behövde bara göra en räddning under
Forts. sidan 23
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Vi är specialister på Bank och Försäkring
Kontakta oss för personlig service

Ewa Wettermark
Försäkringar
Tel 019-23 60 80, 0706-42 84 53

Berit Colliander Blyh
Bank
Tel 019-19 46 97, 0739-17 46 97

Drottninggatan 4, 701 44 Örebro
lfbergslagen.se

Bli medlem i NIK! • Bli medlem i NIK!

En stark länk i logistikkedjan
Vi hjälper dig med: Lokal- och fjärrtransporter, gräv- och lastmaskinarbeten
entreprenadjobb m.m. Hos oss kan du köpa: grus, singel, sand och matjord.

Askersund Tel: 0583-821 80
www.askersundlaxalbc.se
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Forts. från sidan 21

andra halvlek, och 5–3 var ett vinstresultat som speglade matchen väl.
I våra inledande matcher har vi kanske inte spelat disciplinerat och kontrollerat, men vi har visat prov på offensiv
effektivitet. När våra skadade spelare
tillfrisknat, och med det fina nyförvärvet Stefan Söderberg, blir laget snäppet
vassare än förra säsongen. Vi har en
härlig blandning av spelare i varierande
viktklass och ålder. Joel Edfeldt väger
55 kilo medan Pelle Sandbergs muskulösa kropp väger det dubbla. De yngsta
spelarna är 15 år och den äldsta 37.
I årets lag finns några riktigt duktiga nyförvärv som tillför laget fart och
energi. Så det är värt att ta en tur till
Mariedamm vid nästa hemmamatch.
I matchen mot Svartå var till exempel
Henrik Nilssons snabbhet ett ständigt
offensivt hot, och till sist fick han betalt
genom en korrekt dömd straff. 15-årige
Jesper Edfeldts långa inkast är också
ett nytt offensivt vapen för året.
Anders Edfeldt

Lerbäcks
Hembygdsförening

Lör 6 juni kl. 1900. Sveriges nationaldag och 	
Svenska flaggans dag.
Hembygdgården öppen onsdagar i juli
16.00–20.00, servering och underhållning.
Ons 1 juli Husbandet kl. 18.00
Ons 8 juli 	 Spånbrokällan kl. 18.00, servering, 	
underhållning *
Ons 15 juli 	 Författarkväll med A-M Hellström 	
kl. 18.00
Ons 22 juli Ur vårt bild- och filmarkiv kl. 18.00
Ons 29 juli Skymningskväll med Lerbäcks 	
Teater kl. 21.00
Sön 16 aug 	k l. 13.00–16.30 Hembygdens Dag
Lör 22 aug 	kl. 13.00–  Torpvandring. Samling 	
Rönneshytta skola.
Sön 18 okt kl. 17.00–  Höstfest i Församlingsgården
Lör 28 nov 	 kl. 12.00–16.00 Julmarknad vid 	
Hembygdsgården.
		             * Hembygdsgården ej öppen

Spelprogram - Div 6 Södra
våren 2009

Datum
2009-06-05
2009-06-10
2009-06-17
2009-06-24

Match
Åmmebergs IF - Närkesberg/Mariedamm
Närkesberg/Mariedamm - IFK Askersund
Latorp IF 2 - Närkesberg/Mariedamm
Kumla BK - Närkesberg/Mariedamm

Gå in på www.svenskfotboll.se/orebro för att se aktuella matchtider.

Spelprogram - Div 8 Södra
våren 2009
Datum
2009-06-07
2009-06-14
2009-06-21

Match
Hidingsta IK 2 - Närkesberg/Mariedamm 2
Närkesberg/Mariedamm 2 - Zinkgruvans IF
Närkesberg/Mariedamm 2 - Mullhyttans IF 2

Gå in på www.svenskfotboll.se/orebro för att se aktuella matchtider.
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Bommen som blev en fullträff!

Skyllbergsbommen är framtagen för dig som är markägare och
vill värna om dina skogar, jaktmarker, grustag, vägar m.m. Det är en
vägbom som är ovanligt robust och svår att forcera.
Fakta om vägbommen
• Bommen är tillverkad av kraftiga fyrkantsrör för att uppnå högsta styrka.
• Den är varmförzinkad för att klara av våra fyra årstider på bästa sätt.
• Teleskopisk inom 4,5 – 6,0 meter.
• Stabilt förankrad 1,5 meter ner i marken (stensättning eller gjutning).
• Vägbommen är utrustad med reflexer.
• Lätt att öppna och stänga.
• Låsbar i öppet läge.
• Konstruerad för att fungera i decennier.
Vägbommarna levereras i önskat antal, buntade på EUR-pall,
montageanvisning medföljer. Specialkonstruktioner
offereras på begäran.
Kontakta oss för mer information!
Tel 0583-403 00 eller info@skyllbergindustri.se
www.skyllbergindustri.se
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