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Närkesbergsbygdens egen lokaltidning
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Spanska flugan spelades för fulla salonger i Bergsgården i november.
Foto: Claes-Göran Gustafsson
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Spanska Flugan blev en höjdare
Jubileumsåret – NIK-aren
Lyckad 80-årsfest
Lös julens korsord
Byarådet har ordet
Grymt sväng i Bergsgården
Fotbollssäsong i moll och dur
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Boken finns
att köpa på Luciafesten i
Bergsgården 11 december.
Läs mer på sidan 23.
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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!
Året var 1929, året då Närkesbergs idrottsklubb bildades. Vi i NIK:aren har
under året uppmärksammat 80-årsjubileet i olika reportage. Vi har skrivit
om fotbollen som väl får sägas utgöra ryggraden i idrottsklubben, men också
om bordtennisen som hade sin storhetstid på främst 1940- och 50-talen. Det
måste sägas vara unikt, att en så förhållandevis liten klubb har rönt så stora
framgångar!
Nu är det ju inte bara idrotten som betyder något för bygden. Det kan inte finnas många orter, om ens någon av den
här storleksordningen, där det ordnas
så mycket aktiviteter. Idrottsklubben
har naturligtvis del i mycket, men det
finns så många fler eldsjälar.
Byarådets medlemmar jobbar för
bygden och arrangerar evenemang i
Bergsgården och kämpar nu för att gatubelysningen inte ska släckas ner. Vidare har vi byavandringarna som drar
mycket folk varje sommar och som också
kräver ett enormt förarbete. Hantverksutställningen i Toltorp är ett annat
publikdragande exempel, där arrangörerna lägger ner ett jättejobb. Caféet,
som i år bjöd på musikunderhållning

Årsmöte

för Närkesbergs idrottsklubb
4 mars 2010 kl. 19.00
i Bergsgården.

Välkomna!

och speedwaynostalgi är ytterligare ett
stående inslag under somrarna.
Nu har också revyn återuppstått och
gett oss en kväll med många skratt. Vi
hoppas på fler uppsättningar framöver.
Och vilken annan ort, förutom stora
städer, kan skryta med en filmfestival?
Ja, det är något visst med Närkesberg. Vi har sannerligen mycket att vara
stolta över.
Samtidigt vill vi önska läsare och annonsörer God Jul och Gott Nytt År!
Inger, Agneta, Claes, Lars och Åke

Vinnarna i NIK:s
medlemslotteri
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt

Gunilla Thoresson
Inga Falkenström
Gunilla Thoresson
Curt Eriksson
Susanne Lindman
Marianne Gustafsson
Charlie Fransson

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
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

SET
U
H
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ytta

• 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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Spanska Flugan –
en höjdare i
novembermörkret
Nog för att det brukar surra i Närkesberg, men då från helt andra
flugor än den spanska. Ett återtåg
med både nya och gamla skådespelare, som överraskar publiken med
en stor föreställning, där skrattsalvorna ekar i Bergsgården.
För att inte gå händelserna i förväg så
satt jag och filosoferade en bra stund
innan premiären den 6 november.
Varför ger sig ett antal entusiaster in i
ett projekt som att sätta upp Spanska
Flugan i Närkesberg? Hur kan deras tid
räcka till? Jag har ju kunnat se och höra
ända sedan i somras hur många gånger
det övats. Som vanligt är det också lätt
att glömma bort alla som finns i kulisserna och som inte syns på scenen, en
för övrigt fantastisk scen där allt går
i helt rätt stil. Ulla-Carin Grafström
och hennes medhjälpare lär ha lagt ned
två veckors arbete innan allt var klart.
Samarbetet med Byarådet, som fixade
fikat – det blev många mackor innan det
var över – Studieförbundet Vuxenskolan, ABF samt inte mindre än 25 lokala
sponsorer har gjort det möjligt för Nya
Närkesbergsrevyn att spela upp.
Förväntningarna, ja de fanns där,
men var kanske inte så höga ändå. Men

Håkan Falkenström och Magnus Thornberg
rev ned skratt
och applåder.

när skådespeleriet hugger tag i mig och
den ena efter den andra visar upp sin
talang, då blir jag mer än nöjd med att
ha förmånen att vara på premiären.
Kanske lite temposvagt till en början, men när senapsfabrikören Klink,
Magnus Thornberg, gör entré då händer
det saker och inte för att jag vet, men
övriga på scenen dras med och bjuder på
en riktig fars. Visst kan man se att Gunilla Pettersson, som fru Klink och Curt
Ericsson som Henrik Fjällner varit med
och gjort det här förut, men alla tolv
som är med och spelar gör det hela till
en formidabel succéföreställning. Det
kan inte vara många som åkte hem och
var besvikna efter en sådan kväll. Åtta
föreställningar och tusen åskådare är
inget dåligt facit för Nya Närkesbergsrevyn. Vi ser redan fram emot nästa uppsättning. Betyget blir fem NIK-emblem.
Text och foto:
Claes-Göran Gustafsson

Tack!!! Och på återseende!
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ÅRSTIDENS
SNITTBLOMMOR
OCH KRUKVÄXTER
Tel. 0583-400 33
www.ronnetradgard.se

EL AB
&

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

NIK-aren – vår egen lokaltidning
Vi närmar oss slutet på NIK:s
jubileumsår 2009. Under 80 år har
klubben verkat i Närkesberg och
varit den sammanhållande faktorn
i bygden. För idrotten förstås, men
också för nästan allt annat som fört
människor samman.
NIK-aren har ju uppmärksammat
jubileumsåret med några tillbakablickande artiklar. Det har mest handlat om
idrott. Förstås. Men vi har sparat det
bästa till sist. Just det. NIK-aren!
Klubbtidningen har funnits i 31 år
nu. Initiativtagare var Sture Falkenström och Inge Carlsson. Sedan kassören Erik Gustavsson fått klart för sig
att tidningen skulle annonsfinansieras
och dra in pengar till föreningen i stället
för att kosta pengar, gav även han sin
välsignelse.

Den allra första NIK-aren kom ut 1978.

Det första numret kunde
så komma ut 1978 och sedan
har det blivit fyra nummer om året,
förutom jubileumsåret 1979 då vi kostade på oss ett extra jubileumsnummer.
De lokala företagarna har varit
flitiga annonsörer. Alla skribenter har
skrivit gratis så tidningen har varje år
gett ett hyggligt netto till klubben. Det
får vi tacka alla annonsörer och skribenter för. Vi får hoppas att även ni annonsörer fått valuta för annonseringen
genom att nå era kunder.
Den första redaktionen bestod av
Inge Carlsson, Sture Falkenström och
Åke Karlsson. Åke ingår fortfarande
i redaktionen efter 31 år. Styrbjörn
Lindström var också redaktionsmedlem
under många år.
I det allra första numret kåserade
NA-journalisten Ove Danielsson om
hur det kunde vara att spela fotboll mot
Närkesberg och nästan alltid få stryk.
Efter förlusterna var stämningen låg
när de åkte hem till Askersund: ”Att
lag som har så dålig väg, får vara med i
serien.” Ove är numera pensionerad från
Allehanda och har lovat att medverka
i någon kommande NIK-are. Det ser vi
fram emot.
Första numret handlade uteslutande
om idrott, men redan nummer två hade
bredare innehåll med kultur och annat
som rörde sig i bygden. NIK-aren har sedan alltmer fått karaktären av en bred
lokaltidning för Närkesberg och bygden
runt omkring. Tidningen distribueras
till 2 500 hushåll och har nog över 5 000
läsare.
Förutom fotbollen har två frågor
varit återkommande i NIK-aren: Vägen
och affären. Vägeländet var en återkommande visa ända tills vi fick asfalt över
Svaldreskogen 1989. Turerna kring
affären i Närkesberg har varit många
forts. sid 9
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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

Nyårsfest i Bergsgården

01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se

www.sydved.se

Nyårsafton 31 december
2009 kl 18.30 (Obs! tiden)
www.sydved.se
Supé med tre rätter och dans till Roffes, Askersund.
Pris 380 kr. Anmälan senast 18 december till:
Susanne Qvick, tfn 0583-222 66.
Välkomna önskar Närkesbergs Byaråd!

Alla hälsas välkomna till
Bergsgården!

Luciafest

Fredagen den 11 december
kl. 19.00. Luciatåg, kaffeservering,
lotterier. Tomten kommer till barnen,
tag med klapp värd ca. 30 kr.
arr. Öppet Hus-kommittén

Grötfest

Tisdagen den 29 december
med början kl. 19.00.
Program: ringlekar, underhållning,
andaktsstund. Vi serverar gröt,
smörgås, kaffe och pepparkaka.
arr. Toltorps Missionsförening
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ända sedan ICA lades ner och Nära Dej
öppnades och stängdes till den nutida
bussningen till Rönneshytta; Antikrundan.
Under senare år har Bild & Kultur i
Skyllberg svarat för layout och tryck av
NIK-aren. Där är det Anette Müntzing
som sköter om att göra tidning av alla
manus och annonser. Ibland handlar det
nog om att trolla med knäna, för att få
allt att gå ihop. Likafullt kommer varje
nummer alltid ut som planerat.
Lars Jonsson

Foto: Agneta Näsberg

forts. från sid 7

80-årsjubilerande NIK gratuleras av Curt
Ericsson från Byarådet. Ordföranden Åke
Karlsson tar emot gratulationen.

Jubileumsfest i Kumla
Höjdpunkten under jubileumsåret
är naturligtvis 80-årsfesten. Första
lördagen i oktober ägde den rum
på hotellet i Kumla. Hundra NIKmedlemmar och särskilt inbjudna
gäster hade samlats.
Trerättersmiddag avåts under glam och
musikunderhållning. Hans Bergkvist
hyllades av fotbollsspelarna för sina
ledarinsatser. Fina hyllningstal hölls
från många samarbetspartners. Alla

tal var föredömligt korta. Alla väntade ju på dansen och på att flyta runt
i festlokalen för att prata med gamla
bekanta.
I en danspaus serverades 80-årstårta. Sedan upp på dansgolvet igen.
Först framåt småtimmarna åkte festdeltagarna nöjda och lite trötta hem till
Närkesberg i den förhyrda bussen.
Lars Jonsson

FILMFESTIVAL I NÄRKESBERG
Det blir troligen filmfestival i Närkesberg även 2010, trots att Ulla-Carin
Grafström (filmgeneral) sa: ”Aldrig
mer”, efter årets festival, eftersom det
är ett så stort jobb att arrangera en
sådan.
Sedan kom Hillevi Johansson och
frågade om Ulla-Carin inte kunde visa
en film om Rulle – urmakare i Asker-

sund, en film som Tivedens hembygdsförening har och när Byarådet
sa ja till att hjälpa till med arrangemanget har Ulla-Carin ändrat sig. Så
därför, alla filmälskare, har ni något att
se fram emot i vår.
Ulla-Carin är också tacksam för
tips på filmer, så har ni någon att föreslå, hör av till henne.
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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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Erics Julkorsord 2009
Efter mycken möda och stort besvär, så har jag
äntligen fått det här korsordet klart! Många av
er tycker att det är svårt, medan andra tycker
tvärtom. När du nu börjar att lösa, så tänk på att
du i parenteserna ser hur många bokstäver som

Vågräta ord:   

1.  	
19. 	
20. 	
21. 	
23. 	
24. 	
25. 	
27. 	
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Herta Müller (18 bokst.)
Gråbensljud (6 bokst.)
X i vardagligt tal (3 bokst.)
Äggula, olja, senap, kryddor (8 bokst.)
Kedjekrans (8 bokst. 5V, 2L, 1V)
Kurvlinjal (2 bokst.)
Torvströfabrik utmed ASLJ (7 bokst.)
Ridklubb (2 bokst.)

ordet innehåller! Många av orden går också vågrätt
och lodrätt! I en  parentes ser du t.ex. V4, L3 vilket
betyder att ordet går 4 bokstäver vågrätt och sedan
3 bokstäver lodrätt! Färdiglöst korsord skickas till
Eric Renstrand, Lilla Berg, 694 98 Närkesberg.

Lodräta ord:

1.  	
2.  	
3.  	
4.  	
 	
5.  	
6.  	
7.  	

Omtyckt Elvy (18 bokst.)
Trilskhet (7 bokst.)
Efter aga? (6 bokst.)
Börsnoterat svenskt dataföretag specialiserat
på mjukvara till 3G-mobiltelefoner (4 bokst.)
LaserDisc (2 bokst.)
Berömt Hotell o. Konferens nära ASLJ (14 bokst.)
Ödelägga (7 bokst.)

Forts. vågräta ord:
28. 	 Göran Hägglunds parti (2 bokst.)
29. 	 Obehaglig, osynlig, luktfri gas (5 bokst.)
30. 	 Profetera (3 bokst.)
31. 	 Kultur, religion i Kingston (5 bokst.)
32. 	 Känd f.d.Skyllbergs-lantmästares förnamn (2 bokst.)
33. 	 Var Oden (5 bokst. 4V, 1L)
34. 	 Blomsterkrans från Hawaii (3 bokst.)
35. 	 Änglarnas stad (2 bokst.)
36. 	 Korsordskonstruktörens initialer (2 bokst.)
37. 	 Tuff film-Alan (4 bokst.)
38. 	 Fågelholkar (7 bokst.)
41. 	 Rasistisk förening från 1980-talet (3 bokst.)
42. 	 Härliga MC (2 bokst.)
43. 	 Känd film-Arle (4 bokst.)
45. 	 Var Maria Lang efter pensionering (6 bokst.)
48. 	 Skräm-ord? (2 bokst.)
49. 	 Trevliga dagar i Toltorp (2 ord, 20 bokst. 16V, 4L)
51. 	 Sportig modell av L26 (6 bokst. 2V, 4L)
53. 	 J37 (5 bokst. 3V, 1L, 1V)
54. 	 Sveriges äldsta trädsort (2 bokst.)
55. 	 F.d. Krim.-vårdsanstalt i vår kommun (6 bokst.)
57a. 	 Ansiktsfärg (5 bokst. 2V, 3L)
57b. 	 Johan Gilles favoritintresse (6 bokst. 4V, 2L)
58. 	 Ruth Davidsson (2 bokst.)
59. 	 Indoiranska stammar (5 bokst. 3V, 2L)
60. 	 Präst i GT som återvände till Jerusalem (4 bokst.)
62. 	 Rhode Island (2 bokst.)
63. 	 Eftermiddagspaus? (6 bokst.)
65. 	 Ag (6 bokst.)
68. 	 Svenskö utanför Estland (4 bokst.)
69. 	 Rom. 5:a (1 bokst.)
70. 	 Borta med vinden-Leslie (6 bokst.)
71. 	 Talas i Islamabad (4 bokst. 2V, 2L)
72. 	 Ordovicum (5 bokst.)
73. 	 Renodlad (4 bokst. 2V, 2L)
74. 	 Spelade Reidars hustru i ”Rederiet” (4 bokst. 2V, 2L)
75. 	 Barmhärtig (10 bokst.)
81. 	 F.d. station utefter ASLJ (8 bokst. 7V, 1L)
84. 	 Kondition (5 bokst.)
85. 	 Kärve (3 bokst.)
86. 	 Kallas också V98 (6 bokst.)
87. 	 Känd Steve´s fortskaffningsmedel (5 bokst.)
89. 	 Pillaman (6 bokst.)
94. 	 Kallas ibland fienden (4 bokst.)
98. 	 Kyrkoherdepassion (5 bokst.)
101. 	 Toa med Maja (4 bokst.)
102. 	 Världsdel (6 bokst.)
103. 	 Vindmölla (8 bokst. 6V ,2H)
105. Tvärslå på t.ex. dörr (3 bokst.)
109. 	 By i NÖ kanten av Åmmelången (5 bokst.)
110. 	 Förre förrädaren Hildur Peterzen (18 bokst.)
111. 	 Gotland (1 bokst.)
112. 	 Tjärholmen (1 bokst.)
113. 	 Känd Same-konstnär (4 bokst.)

Forts. lodräta ord:
8.  	 Kallas också ”stöveln” (7 bokst.)
9.  	 Högaktuell, välsjungande, norsk sångerska
 	 (2 ord, 14 bokst. 5L, 5V, 2L, 2V)
10. 	 Bredbandsaktör i Närkesberg (5 bokst. 4L, 1V)
11. 	 Radioband (2 bokst.)
12. 	 Hotad asiatisk oxe (4 bokst.)
13. 	 ”Tredje ögat” i Yoga-läran (4 bokst.)
14. 	 Tätort strax utanför Hudiksvall (6 bokst. 4L, 2V)
15. 	 Jod (1 bokst.)
16. 	 Okänd (2 bokst.)
17. 	 Älskat samhälle i Askersunds kommun (10 bokst.)
18. 	 Sundsgården (18 bokst.)
22. 	 Sömma (5 bokst. 4L, 1V)
31. 	 Da (6 bokst. 3L, 3V)
38. 	 Sarajevo-bor (7 bokst.)
39. 	 ”Alla säga de hå, hå, hå….” (10 bokst. 6L, 4V)
40. 	 Företagsform (2 bokst.)
46. 	 Argon (2 bokst.)
47. 	 Berömd pop-grupp med Gees (3 bokst.)
50. 	 Hotad Gibbon (3 bokst.)
52. 	 Snusmumrikens elaka lillasyster (2 bokst.)
56. 	 Mottaga (4 bokst.)
57. 	 Brusten (6 bokst.)
59. 	 Svensk enspårsjärnväg (5 bokst.)
61. 	 Illaluktande däggdjur (5 bokst.)
64. 	 Envig (5 bokst.)
66. 	 Där ligger Des Moines (4 bokst. 2L, 2V)
67. 	 Heliggöra (5 bokst.)
69. 	 Arrangör (4 bokst.)
76. 	 Slanguttryck för ”skälvningar” (6 bokst.)
77. 	 Vårt berömda och välskötta ”dagis” för vovvar
 	 och kissar (6 bokst.)
78. 	 Sveriges Radio (2 bokst.)
79. 	 Erad (2 bokst.)
80. 	 Samma som V54 (2 bokst.)
82. 	 Sjöng världshiten ”99 luftballons” 1983 (4 bokst.)
83. 	 Sängkammare (6 bokst.)
88. 	 Slanguttryck för ”litet tokig” (4 bokst.)
90. 	 Skatteparadisen Jersey och Malta (3 bokst.)
92. 	 Kallas hon i köket ibland (4 bokst.)
93. 	 Ljuständningshelg (10 bokst. 3L, 7V)
94. 	 Kan vara skönt att ta sig en, när man känner sig 		
litet trött (3 bokst. 2L, 1V)
95. 	 Erbium (2 bokst.)
96. 	 Hundras med Bull (4 bokst.)
97. 	 Hjältedikt (4 bokst.)
99. 	 Thailändsk tsunami-ort med Khao (3 bokst.)
100. 	 Korsord (4 bokst.)
103. Bilorganisation (3 bokst.)
104. 	 Virginia State University (3 bokst.)
106. 	 Starkt kryddad engelsk sås (2 bokst.)
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RÖDJANS
HUNDPENSIONAT

0583-221 31
NÄRKESBERG
INGRID & ULF ANDRÈN, GODKÄNT AV SSK

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

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)

FRITIDSHUS
eller VILLA
önskas köpa

i Närkesberg
Allt av intresse!
Ring Siw och Mahts Adolfson
019-611 35 51 el. 076-569 05 03
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Närkesbergsboken
– uppföljare på gång
Arbete med uppföljaren till boken
Från Östra Lerbäck till Närkesberg
pågår för fullt.
Under hösten har det skrivits texter och
sorterats fotografier och under vintern
kommer förlaget Bild&Kultur att göra
en bok av det. Boken kommer att innehålla berättelser och fylla i luckor från
den förra boken. En stor del av boken
kommer att bestå av bilder från Närkesberg.
Boken kommer också att innehålla
bilder på bostadshus (även sommarstugor) i Närkesberg. Flera har fotograferat
sina hus i år och lämnat in bilderna. Om
du vill ha med ditt hus i boken, men inte

har lämnat in ett fotografi är det sista
chansen att lämna in det nu. Digitalfoton kan du maila till narkesbergsboken2@telia.com. Om du har ett foto på
papper eller vill ha hjälp med fotograferandet, ring till Anders Lindkvist, tel
0583-220 19.
Bokens namn, pris och utseende är
inte bestämt ännu, men däremot att den
lanseras på Lerbäcksmarken 2010. De
500 första böckerna kommer att vara
numrerade. Om du vill ha ett speciellt
nummer (t.ex. samma som den första)
ska du förhandsboka hos Agneta Näsberg, tel 070-680 87 76.
Anders Lindkvist

Byarådet har ordet
Så har då hösten tagit sitt grepp om
oss alla och vi närmar oss jul och
nyår.

Sommaren har varit lugn för Byarådets
del, vilket man inte kan säga om hösten,
för där har det varit både en musikkväll
med Rickard Svanström och Spanska flugan under 8 spelkvällar. Här har styrelsen
tillsammans med sina respektive och en
hel hög med frivilliga ställt upp och ordnat
med kaffe och en massa smörgåsar.

Jag vill passa på att tacka alla, som
vet med sig att de hjälpt till på något
sätt. Det är beundransvärt att det finns
så många som vill hjälpa till. Utan er
skulle det inte fungera att arrangera ett
så stor evenemang, som Spanska flugan
nu blev. Återigen ett stort TACK från
oss till er.
Vi har i styrelsen haft ett möte med
andra berörda områden, som drabbats

av samma (vansinniga) förslag från
kommunen om att släcka ner gatubelysningen. Vi jobbar vidare och tänker inte
acceptera detta.
I Bergsgården finns det nu en
mycket väl fungerande hörselslinga
för de som behöver. Vi har även bytt ut
högtalare och mikrofoner, vilket beslöts
på årsmötet och även detta fungerar
mycket bra.
Vi satsar nu vår kraft på Sylvesterbalen, där Vivi-Ann Danielsson kommer
att stå för maten och vi hoppas att ni
kommer.
Jag vill även passa på att tacka er
som kommer på våra arrangemang och
då främst de över 1 000 personer som
sett undertecknad, tillsammans med
hela Nya Närkesbergsrevyn sätta vår
bygd och fina lokal på kartan – åter
igen.
Ordf. Curt Ericsson
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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

Pilkastning och grymt sväng
För andra året i rad flyttas vi en
oktoberlördag tillbaka till 50-talet.
Platsen är Bergsgården och lokalen bjuder alla de attraktioner vi
femtiotalister kommer ihåg från vår
barndom; pilkastning, chokladhjul,
rock’n roll, varmkorv och kaffe med
kaka.
Det är Byarådet i Närkesberg som bjuder upp till dans och ett sjuttiotal gäster
har kommit. Åke Karlsson snurrar
chokladhjul som aldrig förr. Vi får köa
för att komma fram till hjulet. Nästan
alla tycks vinna chokladbitar.
Malena Karlsson med assistenten
Josefin sköter pilkastningen. Det är
svårt att pricka rätt och allt svårare
blir det under kvällen. Knappast någon
av oss lyckas träffa rätt spelkort och
få ihop ”tjugoett”. Ett lönsamt bord för
Byarådet!
Huvudattraktionen för kvällen är
liksom förra året ”Sveriges hetaste
pianorockare och hans rock’n rollshow”: Richard Swanström. I kväll har
han med sig sambon Annika Strid som
trummis. Repertoaren är alla de stora
pianorocklåtarna från 50-talet och lite
country.
Richard har turnerat med musik
ända sedan han var tretton år. Han började som trumslagare i pappa Kenneths
band. Kenneth Swanström var en av de
stora rock’n roll-ikonerna. Han kallades ”Sveriges Jerry Lee Lewis” och gav
ut åtta LP-skivor med rockmusik. När
Richard var sjutton, arton år startade
han ett eget band och har sedan 80-talet
turnerat Sverige runt med sin rockshow.
Det är ingen tvekan om att publiken
uppskattar musiken. Snart är dansgolvet fullt. Det svänger grymt. Svetten
lackar. Även de som sitter kvar vid borden rör sig till musiken. Chokladhjulsspelarna gungar i takt.

50´s

Ingen kan stå stilla när Richard Swanström
rockar loss (foto ur Richards bildarkiv).

På Richard Swanströms hemsida kan
vi senare läsa en spontanrecension från
någon av besökarna på Närkesbergsspelningen: ”Jag älskar din musik!”.
– Det är alltid fantastisk stämning
när jag har spelningar i Närkesberg och
andra ställen på landsbygden, säger Richard. Här går verkligen rocken hem.
50-talsnostalgi är också temat för
Café Jamboree, som Richard och hans
sambo Annika startat i gamla konsumbutiken i Mariedamm. Både inredning
och musik ska föra besökarna åter till
50-talet.
– Det har varit lite sparsamt med
öppettiderna sista tiden, men det är bara
att ringa innan och boka in en tid så
öppnar vi caféet, lovar Richard.
Lars Jonsson
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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

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

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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Fotbollssäsongen
– början i moll, finalen i dur
Det är den 27 september och NIKarens utsände går på fotboll. Ärligt
talat så händer det inte så ofta. Men
i dag är det ödesmatch och den här
matchen bara måste bevakas.
Det är säsongens sista match, mot
Latorps B-lag. Närkesberg/Mariedamm
ligger besvärligt till i serien. Vinst är
antagligen nödvändig för att säkra
fortsatt spel i division sex nästa säsong. Oavgjort kan räcka om en protest
inlämnad av Åmmeberg mot Latorp går
igenom. Latorp ska ha haft för många
A-lagsspelare med i matchen mot Åmmeberg. Hur som helst, förlust i dag,
nedflyttning till division sju. Och hur
kommer det då att gå med fotbollen i
Närkesberg/Mariedamm?
Det är en kulen höstdag. Blåsten
viner på Björklundavallen, men AnneMaries kaffe och fotbollskorv värmer.
Förvånansvärt stor publik. 33 betalande. Eller rättare sagt, vi behöver inte
betala något, men förväntas köpa lotter.
Det är andra gången i år Björklundavallen varit spelduglig. Problem med dräneringen har gjort att nästan alla hemmamatcher fått spelas i Mariedamm. Men i
dag är planen torr och fin.
Närkesberg/Mariedamm har haft
en usel vårsäsong. Lagets meste målgörare Dennis Stenmark skadad. Joakim
Andersson borta för studier. Näst sist i
serien vid sommaruppehållet. Så kom
vändningen vid det årliga kommunmästerskapet. Oavgjort mot Askersund. Vinst mot Åmmeberg. Vinst mot
Zinkgruvan med 15-1! Den fjärde och
sista matchen mot gamla ärkefienden
Skyllberg direkt avgörande. Närkesberg/
Mariedamm vann med 3-1. Kommunmästare för första gången på många år!
Sedan har höstsäsongen i serien gått
bra. Närkesberg/Mariedamm är bland

de lag i serien som under året gjort
flest mål. Men dessvärre också bland
dem som släppt in flest, de flesta under
våren.
I omklädningsrummet konstaterar
laget att de kommer att få möta sitt
starkaste motstånd hittills i år. Latorp
har toppat sitt lag med fem spelare från
division fyra. För Latorps skull hoppas
man att de räknat rätt den här gången,
att de inte tagit med för många A-lagsspelare. Närkesberg/Mariedammslaget
är laddat inför utmaningen. Spelande
tränaren Jonas ”Spiken” Karlsson
talar om att han kommer att spela mer
defensivt än vanligt. Det blir snarare
4-5-1-uppställning än den vanliga 4-4-2.
Från lagledarbänk coachar Anders
Edfeldt laget. Ännu en av dessa hängivna ledare, som lägger ner timme
efter timme, vecka efter vecka av ideellt
arbete för sitt lag. För en gångs skull
återfinns inte Hans Bergkvist på lagledarplats. Han sitter i stället på Cypern
och våndas. Han kommer att få telefonrapporter från matchen.
Latorp börjar starkast. Närkesberg/
Mariedamm ser respektfulla ut inför
Latorpsspelarna. Efter sju minuter gör
Latorp mål. Men efter någon kvart släpper en del av respekten och Närkesberg/
Mariedamm kommer till allt fler avslut.
I 22:a minuten gör Joakim 1-1. Matchen
känns jämn nu. Närkesberg/Mariedammsmålvakten Mattias Lindkvist
får en smäll på benet. Smällen tar illa,
men han spelar halvleken ut. I omklädningsrummet i halvtid är alla medvetna
om att oavgjort kan räcka. Det vill säga,
om Åmmebergs protest mot Latorp går
igenom. Men alla är överens om att gå
för seger.
– Se till att ligga rätt i plan bara,
säger Spiken.
forts. sid 23

19

Se vinterns 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
20

A-laget, övre raden fr. v: Pelle Sandberg, Jimmy Björnberg, Joakim Andersson, Stefan Söderberg,
Jimmy Werner, Dennis Stenmark, Jonas Karlsson, Björn Löfgren. Nedre raden fr. v: Henrik Nilsson, Jesper Edfeldt, Henrik Jansson, Joakim Hörnestedt, Markus Helgesson, Mattias Stenmark,
Mattias Lindström. Liggande: Mattias Lindkvist.

B-laget, övre raden fr. v: Tobias Scherling, Joel Edfeldt, Stefan Scherling, Jimmy Werner, Jonas
Karlsson, Johan Eriksson, Henrik Karlsson, Pelle Sandberg, Hans Bergkvist. Nedre raden fr. v:
Dennis Stenmark, Markus Helgesson, Joakim Hörnestedt, Mattias Stenmark, Sebastian Andersson, Morgan Johansson, Anders Edfeldt.
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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 sid 19

BOKPREMIÄR!

MATCHEN
En fotbollssaga från Närkesberg

Första veckan i december utkommer fotbollsboken ”Matchen – En
fotbollssaga från Närkesberg”.
Som NIK-aren tidigare rapporterat är boken en dokumentärroman
med fokus på 1970- och 80-tal. I
boken förekommer såväl närkesbergs- som världskändisar i huvudkaraktärerna. Boken handlar förstås
om fotboll, men också om hur det
är att leva på landsbygden. Problem
och glädjeämnen.
OBS! Försäljning och hämtning av reserverade böcker sker
på Luciafesten i Bergsgården den
11 december kl. 19.00. Kan du inte
komma till Luciafesten, kan boken
hämtas hos Bild & Kultur, Brukskontoret i Skyllberg. Du kan även få
boken hemsänd mot portokostnad.
Boken kommer att säljas i ett
flertal affärer runt om i Sydnärke. Du
kan också beställa den direkt från
förlaget Bild & Kultur, 0583-131 00.
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Målvakten har besvär med sin skada
och bestämmer sig för att inte spela mer.
Ytterbacken Björn Lövgren får ställa sig
i mål.
En kvart in i andra halvlek. Dennis knuffar till en motspelare i Latorps
straffområde. Denne får bollen på handen. Domaren blåser straff för hands.
Han kunde lika gärna blåst frispark för
Latorp. Men denna dag är domaren inte
avig. Dennis sätter säkert straffen. 2-1.
Tio minuter senare gör Jimmy Werner
3-1.
Plötsligt blir vädret bättre och blåsten mojnar. Eller beror det på resultatet
i matchen? Det känns som om solen
tittar fram. Fast det gör den väl egentligen inte. Någon matematiker i publiken
räknar ut att Latorp nu måste göra fyra
mål för att peta ut Närkesberg från
sexan. Egentligen är det väl tre. Men än
sen då. Det känns kassaskåpssäkert.
Ända tills Latorp reducerar i 83:e minuten. Med 3-2 blir det nerv i matchen
igen. I slutminuterna slår Närkesberg/
Mariedamm mest ifrån sig. Domarens
slutsignal kommer som en välsignelse
för hemmapubliken.
Närkesberg/Mariedamm är kvar i
sexan och därtill sägs flera fina spelare
vara på väg in i laget. Kan vi tro på en
ny vår?
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Stöd Närkesbergs idrottsklubb
Vårt nr är: 16001217
Har du frågor – ring Anne-Marie
Jansson, tel 0583-220 11

&Kul
tur

Bild

Prenumerera
på Bingolotto!

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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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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