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694 97 Rönneshytta

Hej alla NIK-vänner!
Det var en gång ett fotbollslag – Närkesbergs IK, som med tanke på ortens
storlek var oerhört framgångsrika på 1970-talet. Sen har utvecklingen gått
mot att småorter som Närkesberg avfolkats allt mer och det har i sin tur
inneburit att det blivit svårare att hålla ett fotbollslag. Detta har lett fram
till sammanslagningar med omgivande orters lag och idag har vi FK Silva.
En utveckling som varit nödvändig, men som också lett fram till vikande
publikunderlag. Vad att göra?
NIK ordnade då andra aktiviteter under
en av matcherna på Björklundavallen;
grillning och en precisionstävling. Det
visade sig vara ett lyckat initiativ, för
trots ihållande regn kom ett 60-tal åskådare. Det kan ni läsa om i detta nummer
av NIK-aren.
Likaså skriver vi om andra aktiviteter som ägt rum under sommaren,

både sådant som NIK anordnat som
Trivselkväll, cykelturer, yoga, metartävling med mera, men också om andra
evenemang som Byavandring, ridläger
och auktioner. Vi fortsätter också med
vår serie recept. Denna gång något som
hör hösten till.
Inger, Elisabeth och Siw

Lätta på gasen!

FK Silva. Foto: Ann-Sofie Fahlström
Framsidesbilden: En av ett 60-tal röda näckrosor i
Storsjön. Rosorna, som planterades in på 1930-talet,
kommer från en herrgård i Södermanland.
Foto: Stevan Falkenström-Rajkovic.

Ett antal personer har hört av sig
till NIK-aren och vill att vi ska
skriva om att många bilister håller alldeles för hög hastighet när
de kör igenom Närkesberg.
För att undvika olyckor är det
viktigt att hålla lite lägre
hastighet, inte minst nu på
sommaren då det vistas många
fler barn här än vanligt. Lagom
hög hastighet gör att det blir
lugnare och säkrare för alla!

NIK-aren ges ut av
Närkesbergs Idrottsklubb, 694 98 Närkesberg
Ansvarig utgivare: Bo Karlsson 0583-221 49
Redaktion:
Siw Adolfson 072-252 35 51, 019-611 35 51, adolfson@telia.com
Elisabeth Bergqvist 070-437 54 26, sm.elisabeth.bergqvist@gmail.com
Inger Falkenström 0583-221 58, 019-14 81 41, inger.falkenstrom@live.se
Grafisk formgivning och produktion: Bild&Kultur AB
NIK-aren kommer ut fyra gånger per år: april, juni, september och december.
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Ladda upp inför jakten
Stort utbud & bra priser
Nya och begagnade vapen
Med denna kupong får du

ALLT FÖR JAKTEN!

10% RABATT på allt JAKT

Jaktradio, ammunition, stövlar, jaktställ,
vapenskåp
m.m.
dock
Roligare
jakt med varma
torra
fötter. Alpinas
skönavapenlicens
membrankängor
när du ska gå långt.
ej vapen. Vid köp av ammunition måste
uppvisas.

Vard. 9-19
Lörd. 9-14
Sön. 11-16

VARUHUSET

Vard. 9-19
Lörd. 9-14
Sön. 11-16

Nu 200:-

VARUHUSET
Förmånlig

i Rönneshytta

i Rönneshytta
0583-400 avbetalning!
32 www.varuhuset.se

0583-400 32

www.varuhuset.se

på Alpinas käng
med denna kup

(Ord. pris 1995 kr. Erbju
30/9 2012)

Erbjudandet gäller t.o.m. 30/9 2013

”Vi sköter din skog när du är på jo

”Vi sköter din skog
när du är på• jobbet”
• SKOGSSKÖTSEL
VIRKESINKÖP

• SPECIALSORTIMENT
• SKOGSSKÖTSEL
• VIRKESINKÖP • AVVERKNINGAR
• SPECIALSORTIMENT • AVVERKNINGAR
0582-200 01
www.skogsam.se

0582-200 01
Stig Åberg 070-250 60 00 • Pär Thunqvist 070-669 69 62
www.skogsam.se

Stig Åberg 070-250 60 00 • Pär Thunqvist 070-669 69 62

DANIELSSON
BILSERVIC

DANIELSSONS
Utför
alla slags reparationer
BILSERVICE
– även tyngre fordon
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Utför alla slags reparationer
– även tyngre fordon
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Gålsjö

0583-410 87

G

0583-4

Håkan Falkenström såg till att utropen rullade på i rask takt.

Margareta Nylén Pellrud från Örebro
med sitt fynd, en svagdricksflaska.

Första, andra, tredje...!
Två auktioner har gått av stapeln i
Toltorp i sommar, den 7 juli och den
21 juli. Båda auktionerna har varit
välbesökta och det mesta som var
inlämnat blev sålt. Något som alla
inblandade parter var nöjda med.
– Ja, framförallt vid den andra auktionen var det mycket folk och det var
många saker som flera besökare var
intresserade av och därför blev priserna
ganska höga på en del av det som bjöds
ut, berättar Håkan Falkenström som
var en av auktionisterna.
Men det gick också att göra riktiga
fynd och en av dem som gjorde det var
Margareta Nylén Pellrud från Örebro
som ropade in en svagdricksflaska som
ursprungligen kom från Wasabryggeriet
i Örebro.
– Jag är väldigt nöjd med mitt inrop,
säger Margareta. Jag har två liknande
flaskor som prydnad i trädgården till
vårt sommarhus och den här flaskan
kompletterar den samlingen. Och jag
är naturligtvis extra nöjd över det låga
priset, bara 20 kronor!

Bra väder

Solen sken från en klarblå himmel på
båda auktionsdagarna och det lockade
förstås extra många besökare. Ibland
blev det nästan för varmt men då kunde
man gå in i den nybyggda stora ”ladan”
som gav skugga och där kunde man också släcka törsten med något att dricka
från serveringen. Varm korv och kaffe
med dopp fanns det naturligtvis också
så ingen behövde åka hem hungrig.
– Det är min bror Tomas, min svåger
Claes Gustavsson och jag som, tillsammans med våra fruar, arrangerar auktionerna, berättar Håkan. Men det är
många fler som arbetar både före, under
och efter auktionsdagen och en av dem
som alltid ställer upp och hjälper till
är Erik Jansson så honom har vi haft
väldigt mycket nytta av.
Håkan och Claes, som var den andra
auktionisten, höll högt tempo på utropen
och skämtade med publiken så stämningen var på topp. Nu blir det inga fler
auktioner i Toltorp i år men redan nästa
år får vi kanske höra Håkans röst när
han ropar: Får jag ett bud? n
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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!

Hjälp de
drabbade
i
GÅ MED I VÄRLDENS
STÖRSTA MÄNSKLIGA
Haiti

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

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

www.sydved.se

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

01046-784 66

jan.sandberg@sydved.se
FALKENSTRÖMS
EL

www.sydved.se

SKYDDSNÄT.

www.sydved.se

Ge 50 kr genom att SMS:a AKUT till
Ringeller
020-210
ellerpå
besök
72 900
sätt in220
pengar
Plusgiro
hemsida
www.redcross.se.
900 vår
800-4
och märk
talongen ”Haiti”.
Lerbäckskretsen, kontaktperson

Irma Sandgren tfn 0582-500 02
www.redcross.se

www.stenblocket.se

För oss är resan lika viktig som målet.
Skidresa Italien
14–23 februari
2014
Se vårt övriga
utbud av resor på
www.åmmebergsbuss.se
0583-343 90
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Installationer och
reparationer
Ring 070-575 86 63
eller 0583-220 01

Besök på Friends Arena
Tisdagen den 11 juni anordnade
NIK en bussresa till Stockholm där
VM-kvalmatchen mellan Sverige
och Färöarna spelades på Friends
arena, Sveriges nya nationalarena.
Bussen fylldes av passagerare från Närkesberg, Hallsberg, Kumla och Örebro
för att därefter susa upp till Stockholm.
Det var en förväntansfull stämning i
bussen; för en del av resenärerna var
det första gången de skulle se en match
med landslaget, andra hade sett betydligt flera. Friends arena hade
några besökt flera gånger, men för
andra var det första gången. Tänk
att få se Zlatan spela live!
Väl uppe i Stockholm och inne
på Friends arena kunde vi se
Sverige
besegra Färöarna med 2-0.
Svenska landslaget hade flera
målchanser och efter 27 minuter
gjorde Zlatan mål, ett mål som
tyvärr inte godkändes på grund
av offside. Men i slutet av första
halvleken gjorde ändå Zlatan 1-0 till

Sverige och det andra målet kom när
han fick sätta en straffspark i andra
halvlek. Matchen var ingen höjdarmatch
men Sverige vann ju!
På hemresan hördes matchanalyser
som efterhand gick över i snusningar,
snarkningar och en del småprat. Alla
var nöjda med resan så vi får hoppas
att NIK anordnar fler liknande resor
framöver! n
Nästa VM-kvalmatch för Sverige är mot
Irland på bortaplan den 6 september.

I bussen på väg upp mot landskampen
Sverige-Färöarna.

Allsång och Underhållning

Kom på Loppis!

Paketauktion

Bergsgården lördagen den 5 oktober
klockan 10.00 - 15.00.

med Anneth Pettersson och Björn Edwing

med Håkan Falkenström
Lördagen den 28 september klockan 19.00 i
Bergsgården
Kaffeservering
Välkomna hälsar NIK och
Närkesbergs Byaråd.

Bordshyra 100 kr
Bokning av bord görs hos Susanne Qvick
på
070 - 277 12 66
Arrangör: Närkesbergs Byaråd
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Ull och skinn

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 0583-222 52
www.ullochskinn.dinstudio.se

Karl-Willy
Karlsson
Skog AB
Tel: 0583-71 16 97
070-398 06 77

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter.
Flottfärd på Örgaveln. Förtäring kan ordnas.

www.ess.se

Energi Spar System HB
Retermia Värmeåtervinning
0582-505 80, 070-511 39 30,
ess.retermia@telia.com

M   ör tsjöns
R edovisning
Aukt. Redovisningskonsult
Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning
Ulf & Helena Gustavsson
0583-410 01 eller 0583-411 45
Ulf 070-397 38 69 • Helena 070-536 79 69

ÄGG
BOD

VID VÄSTANÅ GÅRD
KARINTORPSVÄGEN 17, ÅSBRO

Ägg från frigående höns
som äter vegetabiliskt foder.
Självbetjäning
Uppfödning av unghöns
för äggproducenter.

Öppet alla dagar kl 08.00–19.00

Rådgivning och utbildning
Årets äggföretagare 2009

Välkommen!

Närkesberg Hönseri AB • Folketorp 237 • 694 98 Närkesberg • tel 0583-220 06, 070-592 20 07 • j.narkeby@telia.com
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Nyårsfest i
Bergsgården
Nyårsafton 31 december 2013
kl 18.30
Supé med tre rätter, dans,
champagne vid 12-slaget
och fyrverkeri.
Anmälan senast 15 december till:
Susanne Qvick 0583-222 66,
070-277 12 66.

Välkomna
hälsar Närkesbergs Byaråd

ötet på
boka fe sten eller m

BERGSGÅRDEN
Rymliga och välutrustade
lokaler i trevlig omgivning.
Läs mer om våra möjligheter
på www.narkesberg.se.

Ring gärna för förfrågan eller bokning!
Susanne Qvick 0583-222 66, 070-277 12 66

Bli medlem i NIK! • Bli medlem i NIK!
Familjekort 200 kr • Seniorer 100 kr • Under 18 år 50 kr
Skicka in namn, adress och personnummer till
Närkesbergs IK, 694 98 Närkesberg
• 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
9

Många deltagare på
byavandringen
Årets byavandring i byarna Västra
Hjärta och Södra Ässböle lockade
många deltagare, så många att
det blev ett mindre trafikkaos på
vägarna. Som vanligt var det John
och Anders Lindkvist som ledde
vandringarna, assisterade av övriga
medlemmar i byavandringskommittén och personer med
anknytning till trakten. En av dem
var Jonny Gustafsson som har bott
hela sitt liv i Hjärttorp.
På lördagen samlades ett hundratal personer vid den första anhalten som var
Hjärttorp, för att höra om baracken där
det bodde utkommenderade skogshuggare under andra världskriget. Flera av
deltagarna berättade om hur spännande
det var att som barn besöka baracken
och hjälptes också åt att slå ner skylten
där den stått. Vid Hjärttorp fanns det
också en varggrop. Tidens gång och
vägbyggen har gjort att det inte finns
så mycket kvar av gropen, vilket gjorde
det ännu viktigare att sätta upp en skylt
där.
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Sedan besöktes Brostugan som är riven
sedan många år, men vid dess husgrund
berättades det om de sista boende, Josef
och Lisa. Många av deltagarna hade
gått i söndagsskola för den snälla Lisa i
Brostugan.

Logdans i Västra hjärta

Kaffepausen var i Västra Hjärta, en
plats välkänd för sina logdanser. På
den natursköna platsen finns nu en
gård, men där låg cirka sex gårdar på
1800-talet. Trots att nästan alla deltagarna hade varit på dans i Hjärtalogen
kom det inte fram så många berättelser
därifrån. John trodde att det berodde
på att de flesta historierna inte kunde
berättas inför allmänheten.
Sedan bar det av till Hultabo, först
till torpplatsen och sedan till lastkajen
vid före detta järnvägen. De som ville
(vilket var de flesta) fortsatte sedan ner
till järnvägens slut vid Hjärtasjön, där
timmer som flottats lastades upp på
järnvägsvagnar.
Fredagens vandring lockade cirka 70
personer. Den började i Bråtabygget, nu

(t.v.) Byavandringsdeltagare får höra
berättelsen om Lisa
och Josef i Brostugan Foto: Lars
Karlsson

Jonny Gustafsson i Hjärttorp slår ner skylten där
skogsarbetarbaracken stod.
Foto: Lars Karlsson

en lugn sommaroas för familjen Stenman. Vivianne Pettersson i Tösnahult
berättade livfullt hur det var att växa
upp där på 30-talet.
Sedan besöktes Bohult, som var ett
fattigt torp med en liten åker. Torparen
Adel plockade pinnar i skogen och sålde
som ved för att dryga ut inkomsten. När
han dött på 1920-talet blev huset ”Hjärtas danspalats” under en tid.

Personligt besök hos kungen

Efter en fikapaus i Södra Ässböle besöktes Kulan. Lasse i Kulan byggde där
ett litet hus som till hälften var ingrävt
i en sluttning. I den jordkulan bodde
han med sin familj i 15 år innan han
hade tiggt ihop timmer nog för att bygga
ett vanligt hus. Det sägs att han sökte
tillstånd att bosätta sig där genom en
personlig begäran hos kungen. Han gick
barfota till Stockholm och bar med sig
ett par skor, som han tog på sig innan
han träffade kungen. När han gick hem
tog han av sig skorna igen; en fattig
torpare fick inte slita skor i onödan. Det
var samma sak när han varje söndag

gick till kapellet i Hult mellan Lerbäck
och Åsbro. Han gick barfota och bar
skorna tills han kom fram till Hult.
Lasses dotter Sabina blev uppvaktad
av Edvard Stenqvist. För att göra ett
gott intryck rökte Edvard cigarr när
han kom. Han tände den strax innan
han kom fram till stugan och släckte
den när han kom in, så en enda cigarr
räckte för alla besök tills det blev bröllop. Hur gick det sedan? Jo, Edvard och
Sabina Stenqvist bosatte sig i Ängfallet
mellan Öna och Stensätter och många
har hört talas om den klurige och lite
ekonomiske Stenqvisten.
Nästa års byavandringar går i Öjetorp och Tillfärd. n
Text: Anders Lindkvist
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Ridläger i Släte
I somras anordnade Regina Fallberg ridläger i sitt stall i Släte. Två
av deltagarna var Ing-Mari Pettersson och Hanna Falkenström, som
här berättar om sina upplevelser.
Att det var härligt att få rida så mycket,
att få lära sig nya saker och att varva
praktik och teori, är de rörande överens
om. Men även gemenskapen mellan deltagarna och att få komma ut i naturen
var en viktig del.
–Det är en träning både för hjärnan
och kroppen; att skapa förtroende mellan hästen och ryttaren så att hästen
litar på ryttaren och känner att det är
ryttaren som bestämmer. Man måste
vara bestämd och envis men också snäll.
Men det är naturligtvis också en fysisk
träning, menar Hanna.
–Man måste lära känna hästen, så
att man blir ett med den, känna gemenskap med ekipaget, fyller Ing-Mari i.
–Vi tränar på takterna i de olika
gångarterna och trots att man inte är
duktig på dansgolvet, kan man hitta
12

Hanna Falkenström och Wille…

takten tillsammans med hästen, försäkrar de.
Båda framhåller också hur skicklig
Regina är och att hon är mån om sina
hästar. Även hästarna liksom människorna är olika personligheter och Regina är oerhört duktig på att para ihop
rätt ryttare med rätt häst så att deras
personligheter ska stämma överens. n
…och Ing-Mari Pettersson med Ariel.

Gå, lunka, löp –
för trettiofjärde
gången
Det var alltså 1979 som evenemanget startade och i år var det totala
deltagarantalet 35. Det var som vanligt en majoritet som tog den korta
sträckan på 3 kilometer, nämligen
24 och följaktligen 11 som satsade
på det mer prestigefyllda 11 kilometer långa loppet.
På den korta sträckan runt byarna
Emme och Berg valde de flesta den
lättare gångarten, men av dem som
löpte vann Adam Hallberg tätt följd av
Zandra Bäckström. För Adam var det
första gången han deltog medan Zandra
har varit med sedan barnsben.
Hur gick det då i det långa loppet
runt byarna Munkerud, Laggarfall
och Siggetorp? Jo där segrade Kenneth
Karlsson för fjärde gången i rad.
– Jag väger alldeles för mycket och
tiden blir bara sämre för varje år, sa
Kenneth när han pustande hade gått i
mål. Han tyckte också att det hade varit
ett tufft lopp på grund av värmen. Men
han vann ju trots allt.
Som god tvåa kom Stefan Skytte,
som deltog för andra gången och var

Segraren i det långa loppet Kenneth Karlsson
spurtar i mål.

Ettan och tvåan i det korta loppet.

mycket nöjd med sin andraplacering.
Han hade tidigare i veckan sprungit
trapporna uppför Kvarntorpshögen tio
gånger och det var betydligt jobbigare. n

Visst nappade det
Fredagen den 24 maj var det dags
för årets metartävling i Storsjön.
Det var ett trettiotal entusiaster som
hade samlats i Sjölunda hos Eva och
Ken Lampa. Kvällen var en av försommarens ljuvaste med solsken och värme.
Bo Karlsson höll ordning på tiden som
var avsatt för metningen och det var abborre som gällde. En del av de tävlande
satsade på metande från bryggor och
där blev det ibland trångt, andra hittade

platser bland buskar och på strandkanten. Stämningen var mycket god
och gott var också det som bjöds från
grillen.
När den utsatta tiden för metningen
gått och abborrarna var vägda hade vi
en segare att kora. Med 7,7 hg abborre
tog Victoria Stenholm hem segern, på
andra plats med 7,5 hg abborre placerade sig Lars-Håkan Karlsson och på
tredje plats med 6,9 hg abborre hamnade Nicklas Fransson. n
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Trivselkväll med kanonväder
Den 17 juli var det dags för trivselkväll igen och som vanligt kom det många
besökare. Gissningsvis bidrog det vackra vädret till att så många styrde
kosan mot Björklundavallen och de begivenheter som det bjöds på där.
I kiosken erbjöds kaffe med pepparkaka
och dricka, godis och korv. Det grillades
hamburgare också och det var en strykande åtgång på alla godsakerna.
Olle Gustavsson från Snavlunda underhöll med musik och sång och det såldes
lotter och spelades på chokladhjul.

Roliga tävlingar

Där fanns en tävling i form av ”katapultkastning” av mums-mums och den
som lyckades fånga sin mums-mums
innan den föll till marken vann… och
vinsten bestod förstås i att vinnaren
fick äta upp sitt vinstgodis.
En annan tävling gick ut på att med
en träklubba slå sönder en
potatis som släpptes genom
ett rör. Svårt tyckte de flesta
som provade, men ett 10tal personer gick till final
och den vanns av Henrik
Falkenström. n
Anita Karlsson
skötte chokladhjulet
med samma säkra
hand som vanligt.
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NIK:s ordförande Bo Karlsson hälsar
publiken välkommen medan Olle
Gustavsson väntar på att få sätta igång
med musikunderhållningen.
Det var stundtals lång kö
till kiosken.

Paus på vägen till Knutstorp

Triss i cykelturer
En av många aktiviteter i Närkesberg under sommaren var de tre
cykelturerna som NIK anordnade.
Första turen gick till Getabo Stånggång, där Torbjörn Andersson berättade om dess historia. Fram till slutet
av 1800-talet fanns en mängd gruvor i
trakten, bland annat en i Kollkärrslund.
Ett hinder för brytningen var den stora
mängd vatten som samlades i gruvan.
Därför konstruerades ett vattenhjul vid
Getaboån. Vattenhjulet var sen i sin tur
kopplat till en stånggång, två parallella
stänger, som rörde sig växelvis och på så
sätt överförde kraft från Getabo till en
pump vid Kollkärrsgruvan. Stånggången som var 700 meter lång måste ha fört
ett väldigt oväsen när den var igång.

Backig väg

Den andra cykelturen gick till Knutstorp, en by med cirka 5-6 fast boende,
men vars invånarantal ökar under
sommaren. Efter många backar – både
uppför och utför – nådde så cyklisterna
målet; Vivianne och Bertram Sääws
fritidshus, som är otroligt vackert beläget vid sjön Örgavelns strand.
Vivianne är född och uppvuxen i byn
och hennes pappa var på sin tid en känd

profil i bygden. Han skaffade lastbil och
körde böndernas mjölk till mejeriet i
Mariedamm under 1950- och 1960-talen. Barnen fick hjälpa till med lastning
av mjölkkrukorna.
–Vi åkte på flaket och hade med
cyklarna så att vi sen kunde cykla hem
efter skolan, berättade Vivianne. Det
var barnarbete, lade hon skämtsamt till.

Tredje gången gillt

Sista utflykten gick till Kopparberg, dit
deltagarna inte behövde ta med någon
fikakorg. I stället intogs förtäringen hos
Mia Jameson och Kaj Olson på Kopparbergs gård. Mia och Kaj driver sin
verksamhet ekologiskt med så mycket
närproducerade råvaror som möjligt.
Under sommaren har paret arrangerat
en mängd mat- och musikevenemang,
men även under andra tider på året kan
man besöka restaurangen och även göra
beställningar. n

Fikapaus vid Sääws sommarhus.
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Goda tips
3xYoga
Under tre lördagsförmiddagar i juli
höll Ing-Mari Pettersson yogapass
på Björklundavallen och vädret til�lät att samtliga pass kunde genomföras utomhus.
Efter att Ing-Mari kort berättat vad
yogan gick ut på var det dags för själva
övningarna, där varje övning tog mellan en och tre minuter och hela passet
pågick i 45 minuter.
Ett exempel på en övning är Kamelrytten där man sitter i skräddarställning och böjer sig fram när man andas
in och bakåt när man andas ut –
rörelserna går i takt med andningen och
är bra för ryggen samtidigt som energi
frigörs. I en annan övning, Bågskytten,
står man upp som en bågskytt och tränar då insidan av låren, uthållighet och
disciplin. Ett tredje exempel är övningen
Katt och ko. Då skjuter man rygg som
en katt och svankar som en ko och blir
då mer flexibel i ryggraden.
–Det är vanligt att det tar emot när
man gör en del övningar, säger IngMari, men det är sinnet som känner
motstånd och inte kroppen. Att vara fokuserad på andningen gör att man kan
koncentrera sig på övningarna och inte
tänka på det vardagliga som arbetet,
middagsmaten eller liknande.
–Jag tycker man måste hålla på
några gånger innan man verkligen kan
koppla av och fullt ut tillgodogöra sig
yogan, säger en av deltagarna.
–Man mår bra hela dagen efter ett
pass, blir lugnare och inte minst; sover
bättre, fyller en annan deltagare i. n
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Kantarellpaj
Pajdeg:
3 dl vetemjöl
150 gram smör eller margarin
1 ägg
Arbeta samman pajdegen och låt
den vila i kylen i 5 minuter. Klä sedan
en pajform med degen och förgrädda
i 225 grader i 7-10 minuter.
Fyllning:
200 gram förvällda kantareller
1 gul lök
2 dl riven ost
3 dl creme fraiche
3 ägg
salt, vitpeppar
1. Stek svampen i lite smör och salta
och peppra. Lägg åt sidan.
2. Hacka och fräs löken
3. Blanda creme fraiche, salt, vitpeppar och ägg i en skål.
4. Fördela svamp, lök och ost i
pajskalet och häll sedan över äggsmeten.
5. Grädda i mitten av ugnen i 225
grader i 25-30 minuter.
Servera med till exempel en god
köttbit och/eller en god sallad.

Smaklig måltid!

Det goda
livet i hela
Askersund!

Prenumerera
på Bingolotto!

Stöd Närkesbergs idrottsklubb
genom att bli prenumerant.
Kontakta Anne-Marie
Jansson, tel 0583-220 11
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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

Från idé till verklighet!
Ritning och hjälp med bygglov, grundarbete, ROT,
renovering, nybyggnation, underhållsbesiktningar.

070-345 19 96 • knutssonsbygg@telia.com

Telefon:
0583-410 60
Johan 070-335 01 69
Magnus 070-689 57 87

Homeopati • Zonterapi
Massage • Healing

Helhetsterapi
Gun-Britt Haraldsson
Lugnet, Närkesberg
Telefontid: mån–fre kl 8–9
Telefon: 0705-54 74 85
Arbetar i Lugnet efter överrenskommelse,
annars i Kumla. Halva priset på första
behandlingen om annonsen tas med.

www.gbmhelhetsterapi.se
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Vad händer i en
bygd när 134 av
135 gårdar
säljer sina kor?
En fortsättning
på den slutsålda boken
Från Östra
Lerbäck till
Närkesberg.
Boken har fotografier i färg av 250
enskilda boningshus i trakten.
Vackert inbunden i hårda pärmar och
endast tryckt i 800 exemplar. 272 sidor.
Pris 375 kr
Utgiven av Bild & Kultur AB i samarbete
med Föreningen Östra Lerbäcks historia.

Bild&Kultur

tel 0583-131 00 www.bild-kultur.se

Janne’s Golv

Allt inom golv

Mobil: 070-222 55 23
Våtrum | Trägolv | Golvslip | Kakel & klinker

Ekologiska grönsaker
och potatis
0582-503 82 • www.ekogardar.se

Krukväxter, snittblommor
och utplanteringsväxter i
stor sortering.
Tänk på miljön – handla lokalodlat!

Välkommen till oss!
Familjen Samuelsson

Tel. 0583-400 33 • www.ronnetradgard.se

Vi ordnar födelsedagsfesten, tjejpartyt, julbordet,
föreningsmötet eller vad du önskar. Vi levererar
också catering – varm/kall – dit du vill. Vi säljer
våra marmelader, olivolja och annat gott direkt till
dig eller via någon av våra återförsäljare

www.jordnara.nu
0730262036
Mia och Kaj

KOPPARBERGS GÅRD

MAT UTAN KONSTIGHETER
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Elinstallationer • Minigrävare

www.widmarksel.se
• Elinstallationer
• Inbrottslarm

• Brandlarm
• Nätverk

mixa

F Ö R E TAG S S E RV I C E

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

Försäkringsbolag sedan 1860

Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!
Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!
Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00

Ylva Azcárate

Håkan Hellberg

Försäkringsbolag
sedan 1860Håkan
• www.dina.se
Ylva Azcárate
Hellberg

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:
019-15 75 51
Björn Löfgren
Håkan Falkenström 019-15 75 52
Bo Ljunggren
019-15 75 53

www.holmenskog.com
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Fönsterfix på Toltorps Missionshus!
På måndagskvällar är det full aktivitet vid Missionshuset, från klockan 18.00 och framåt träffas alla
som vill hjälpa till att restaurera
fönstren. Alla får arbeta utifrån sitt
kunnande och sin förmåga med att
skrapa, tvätta och olja fönstren.
Toltorps Missionshusförening har sökt
bidrag från Länsstyrelsen för bevarande

av Kulturhistoriska mötesplatser.
Bidraget har beviljats under förutsättning att föreningen själv bidrar med
motsvarande summa. Det egna bidraget
kan räknas om i arbetstimmar. Redan vid andra arbetstillfället som var
måndagen den 5 augusti var hälften av
arbetstimmarna utförda.
Länsstyrelsens bidrag kommer gå
till att få fönster kittade och målade. n

Kom och sjung – allsång och
paketauktion i Bergsgården
Nu när sommarens utomhusaktiviteter är över inbjuder NIK och
Närkesbergs Byaråd till allsång och
underhållning i Bergsgården lördagen den 28 september klockan 19.00.
För allsång och underhållning står Anneth Pettersson (född och uppvuxen i
Tösnahult) och Björn Edwing.

Håkan Falkenström håller traditionsenligt i paketauktionen och har ni saker
hemma som bara tar plats och som ni
inte har någon användning för längre,
så slå in dem och ta med dem till auktionen.
Det kommer också att finnas kaffeservering. n
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Årets stora hemmamatch
Matchen mellan FK Silva och
Kilsmo IK på Björklundavallen gick
av stapeln den 26 juni.
Regnet öste ner och NIK som skulle stå
för grillning och aktivitet att roa sig
med i halvlek! Hur skulle det bli med
det? Publik? Jo då, publik kom det, både
de som hejade på hemmalaget och fans
till bortalaget. Totalt var det var ett 60tal, som trotsade regnet och slöt upp för
att se matchen.
Grillen tändes och det var god åtgång
på hamburgarna. Det smakade gott i
ruskvädret tyckte många av besökarna.
Kaffe och lotter erbjöds som sig bör när
det är match. Jonas Helgesson stod för
aktiviteten i halvlek som var en precisionstävling ”Sparka närmast konen”.
Hur gick då matchen? FK Silva tog
ledningen i första halvlek när Simon
Fors och Marcus Hjärtmyr satte var sitt
mål. Därefter verkade det som om laget
inte orkade hålla matchen ut, vilket
gjorde att Kilsmo IK kunde avsluta med
att sätta tre mål. Stämningen på Björklundavallen var god trots det ruggiga
vädret och förlust i matchen med 2-3. n

FK Silva Kommunmästare 2013
Foto: Ann-Sofie Fahlström

Grattis FK Silva!
24-26 juli var det dags för 2013- års
kommunmästerskap i Askersund.
FK Silva tog hem segern efter att ha
vunnit över Åmmebergs IF med 5-1
och därefter segrat över IFK-Askersund med 9-2. Matcherna spelades på
Björkvallen i Åmmeberg.
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Spelprogram – Div 6 Södra
2013

Datum
2013-06-11
2013-06-19
2013-06-26
2013-08-07
2013-08-14
2013-08-21
2013-08-27
2013-08-31
2013-09-07
2013-09-14
2013-09-21

Tid
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
18:30
18:30
15:00
12:15
15:00
15:00

Match
Garphyttans IF – FK Silva
FK Silva – Kumla BK
FK Silva – Kilsmo IK
Lekebergs IF – FK Silva
FK Silva – Fjugesta IF
Östansjö IF – FK Silva
FK Silva – Åmmebergs IF
Mullhyttans IF – FK Silva
Sannaheds IF – FK Silva
FK Silva – Garphyttans IF
Kumla BK – FK Silva

Arena
Skyllbergsvallen
Björklundavallen
Skyllbergsvallen
Björkvik
Björklundavallen

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

Spelprogram – Div 8 Södra
2013

Datum
2013-06-09
2013-06-16
2013-06-23
2013-08-11
2013-08-18
2013-08-25
2013-09-01
2013-09-08
2013-09-15

Tid
13:00
17:00
17:00
13:00
17:00
17:00
13:00
17:00
17:00

Match
Hidingsta IK 2 – FK Silva 2
FK Silva 2 – Pålsboda GoIF 2
FK Silva 2 – Åmmebergs IF 2
Mullhyttans IF 2 – FK Silva 2
FK Silva 2 – Kilsmo IK 2
SMÅ IF 2 – FK Silva 2
FK Silva 2 – Lekebergs IF 2
FK Silva 2 – Hidingsta IK 2
Pålsboda GoIF 2 – FK Silva 2

Arena
Skyllbergsvallen
Björklundavallen
Björkvik
Skyllbergsvallen
Björklundavallen

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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