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Hej alla NIK-vänner!

NIK-aren ges ut av 
Närkesbergs Idrottsklubb, 694 98 Närkesberg

Ansvarig utgivare: Björn Löfgren 076-764 24 26
bjorn.lofgren@holmenskog.com

Redaktion: Siw Adolfson 072-252 35 51, adolfson@telia.com
Elisabeth Bergqvist 070-437 54 26, sm.elisabeth.bergqvist@gmail.com

Inger Falkenström 0583-221 58, 076-807 37 16 , inger.falkenstrom@live.se

Grafisk formgivning och produktion: Bild&Kultur AB
NIK-aren kommer ut fyra gånger per år: april, juni, september och december.

Inger Siw Elisabeth

Vinnare i NIK:s medlemslotteri
Augusti    nr 22  Sofia Andersson
September  nr 52  Gunilla Linse Jansson
Oktober   nr 23  Alf Hellström

Ännu ett år går mot sitt slut och 
vi närkesbergare har mycket att 
vara tacksamma för, som att vi har 
en levande landsbygd. En levande 
landsbygd består av engagerade 
människor som arbetar ideellt i ex-
empelvis idrottsklubbar, byaråd och 
olika föreningar. Lokala företagare 
och entreprenörer bidrar också till 
att sätta Närkesberg på kartan. 

I detta nummer av NIK-aren kan du 
bland annat läsa om fotbollslegendaren 
Hans Bergkvist och hans fru Berit som 
arbetat i affären, Fia med familjen i 
Damma, summering av fotbollsåret för 
FK Silva, husförhöret i Toltorps mis-

Tänk vad vi har det bra!
sionshus, Musikfest och skaldjursfest i 
Kopparberg med mera. Som sagt vi har 
en levande landsbygd! Nu i december 
månad ser vi fram emot Luciafest i 
Bergsgården, Julbön i Toltorps mis-
sionshus, Grötfest och Nyårsfest i Bergs-
gården med mera. 

Vi tackar för ett händelserikt år och 
önskar God Jul och Ett Gott Nytt År!

Framsida: De nya gatljusen i Närkesberg är på plats.

KOM IGEN!!
All forskning visar hur viktigt 
det att röra på sig för att hålla 
sig frisk och i form både fysiskt 
och psykiskt. I Sveasalen finns 
ett fantastiskt fint gym, där man 
kan träna i sin egen takt efter 
bästa förmåga. NIK vill påminna 
om att utnyttja den möjligheten.
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DANIELSSONS 
    BILSERVICE

Gålsjö 
0583-410 87Utför alla slags reparationer 

– även tyngre fordon

SKOGSBRUKSPLANER
Utförs på mindre och medelstora 

skogsfastigheter. 
Uppgifter om virkesvolym, 
målklassning, tillväxt och 

åtgärdsförslag m.m.

5 ha: 2000 :- + moms
15 ha: 3500 :- + moms

Tel: 0725- 63 83 73

Prisexempel:

Lennart Berglind

Gravstenar • Renoveringar
Textkompletteringar

STENHUGGERIET I ÅSBRO

Tel 0582-510 10

VARUHUSET
i Rönneshytta

Vard. 9-19
Lörd. 9-14
Sön. 11-16

0583-400 32    www.varuhuset.se

Byt din gamla mot en ny och lättkörd!
SNÖSLUNG-BYTARDAGAR!

Räntefritt 24 månader!
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• SKOGSSKÖTSEL • VIRKESINKÖP
• SPECIALSORTIMENT • AVVERKNINGAR

”Vi sköter din skog när du är på jobbet”

0582-200 01
www.skogsam.se

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

DANIELSSONS 
    BILSERVICE

Gålsjö 
0583-410 87Utför alla slags reparationer 

– även tyngre fordon

VARUHUSET
i Rönneshytta

Vard. 9-19
Lörd. 9-14
Sön. 11-16

0583-400 32    www.varuhuset.se

Nu 200:- rabatt 
på Alpinas kängor Trapper 
med denna kupong. 
(Ord. pris 1995 kr. Erbjudandet gäller t.o.m. 

30/9 2012)

Roligare jakt med varma torra fötter. Alpinas 
sköna membrankängor när du ska gå långt. 

ALLT FÖR JAKTEN!
22 modeller i 
lager från 1.195:-
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När säsongen summeras är det posi-
tiva minnen som spelarna i FK Silva 
kan se tillbaka på. 

Ett serieupplägg med enbart enkelmö-
ten, matcher mot lag i hela Örebro län 
och ett slutspel medförde nya erfaren-
heter för klubben. Matcher borta mot 
lag som Grönbo, Nyckelby och Järnboås 
innebar också längre resor än vad Silva 
har haft tidigare.

Mental vändpunkt
Säsongen började resultatmässigt lite 
kärvt med två förluster och en oavgjord 
match.

I de första matcherna så tröt orken i 
slutet, men i takt med att träningsnär-
varon ökade började resultaten komma.  
Bortamatchen mot Nyckelby blev en 
mental vändpunkt för FK Silva. Nyckel-
by ledde med 2-0 i halvtid, men FK Silva 
vände och vann matchen med 3-2 - med 
endast en avbytare.  På de nio sista 
matcherna i serien blev det endast en 
förlust och fyra vinster och lika många 
oavgjorda.

Nervös väntan
Efter den sista matchen borta mot Grön-
bo, som FK Silva vann med 5-1, var det 
en nervös väntan, resultaten i de övriga 
matcherna skulle nämligen bestämma 
FK Silvas placering i serien. Om 
resultaten skulle gå Silvas väg, fanns 
en chans att komma med i A-slutspel 
tillsammans med fyra andra lag, för att 
slåss om tre platser till division 6.

Hela laget satt i omklädningsrummet 
i den lilla orten nordöst om Lindesberg, 
när resultatet kom. Samtliga andra 
matcher hade gått FK Silvas väg och 
med 1 poängs marginal till tre andra lag, 

kvalificerade sig Silva till A-slutspelet 
tillsammans med FK Örebro, Bobby BK, 
Finnerödja IF och Vivalla Star.

Slutspelet
I den första matchen ställdes laget mot 
seriesegraren FK Örebro. Matchen spe-
lades på en blöt Hedens IP, i ett regnigt 
Örebro. Den för säsongen så notoriske 
målskytten Gustaf Hjärtmyr öppnade 
målskyttet efter fem minuter. Tio mi-
nuter senare hade FK Örebro kvitterat. 
Matchen tätnade och det var mycket 
kamp men också fint spel. Precis innan 
halvtid gjorde FK Silva 2-1 genom Ola 
Sandvold. I den 62:a minuten utökades 
ledningen genom Ahmad Omar. Detta 
var en av de absolut bästa matcherna av 
FK Silva under 2015. 

I följande matcher blev det förluster, 
så slutplaceringen blev en femte plats. 
Så per automatik kommer inte laget 
att flyttas upp till division 6. Det finns 
ändå ett sätt att en plats kan öppnas till 
sexan genom att ett par lag funderar på 
att lägga ned.

Till kommande säsong byter FK Silva 
namn till Skyllberg-Närkesbergs FK och 
hoppas få in några nyförvärv. Förhopp-
ningsvis kommer också det goda arbete 
som nedlagts under 2015 att fortsätta.  

Text: Björn Löfgren

FK Silva 2015
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www.sydved.se

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

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

www.sydved.se

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

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

FALKENSTRÖMS EL
 

Installationer och 
reparationer

 
Ring 070-575 86 63
 eller 0583-220 01

Lerbäckskretsen, kontaktperson 
Irma Sandgren tfn 0582-500 02

Ge 50 kr genom att SMS:a AKUT till 
72 900 eller sätt in pengar på Plusgiro 
900 800-4 och märk talongen ”Haiti”.

www.redcross.se

Hjälp de 
drabbade i 
Haiti

GÅ MED I VÄRLDENS 
STÖRSTA MÄNSKLIGA 
SKYDDSNÄT.
Ring 020-210 220 eller besök 
vår hemsida www.redcross.se.

Ägg och potatis till bra priser

Jan Sandberg
01046-784 66

Christer Olson
01046-784 68

Håkan Falkenström
070-323 30 15

Inköpare

Finns i din bokhandel och  

Made in 

38:e årgången

på internet: www.kungligaaret.se

Skyllberg
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Varmt välkomna till 
Luciafest i Bergsgården

Entré: 
Vuxen: 30 kr
Barn: Gratis

13 december kl. 18.30

Hälsar NIK

Ute var det gråmulen höstkväll, 
men inne i Bergsgården var stäm-
ningen het när Byarådet hade fått 
dit Cadillac Band för en konsert. 

Bandet grundades av Elvis trummis DJ 
Fontana. Han har slutat, men trumsetet 
som har kompat Elvis fanns på scenen. 
Bandet innehåller många kända namn 
som Raymond Björling (Jussi Björlings 
sonson), Janne Lucas Persson och inte 
minst Little Gerhard. 

Little Gerhard är 81 år och veckan 
efter konserten skulle han opereras för 
magcancer. Trots det var humorn och 
livsglädjen intakt. Med klurig blick sa 
han att läkarna borde operera in ett 
blixtlås på magen för att underlätta alla 

operationer, så att han snabbare skulle 
komma tillbaka på scenen. På scenen 
märktes dock inte sjukdomen. 

Publikkontakt
Det var full fart på låtarna och ett mel-
lansnack som bland annat handlade 
om när han tog rocken till Sverige på 
1950-talet. När han avslutade med sin 
klassiker Siste Mohikanen var han ute 
bland publiken för att charma damerna.
Janne Lucas Persson spelade förstås 
sin Växeln Hallå, nu med mer fart och 
tyngd än i schlagerfestivalen.

Senast bandet spelade i länet var 
de på Conventum. Raymond Björling 
berättade att det är roligare att spela i 
mer intima lokaler som Bergsgården än 
i stora lokaler. Efter alla år på operasce-
ner är han glad över att kunna sjunga 
rock igen, och särskilt Elvislåtar.

Även om det var en konsert ryckte 
det i dansnerverna för en del. Ett av 
paren som tog sig en svängom var Bya-
rådets ordförande Susanne Qvick och 
kassör Anders Hellström. Susanne sum-
merade kvällen med ”Det här gör vi om 
snart igen” och Anders konstaterade att 
det verkade ha gått bra ekonomiskt.

Text och foto: Ann-Margret och 
Anders Lindqvist

Fullsatt när Bergsgården 
rockade loss

Raymond Björling. Little Gerhard.

7



Karl-Willy 
Karlsson
Skog AB

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

www.ess.se
Energi Spar System HB
Retermia Värmeåtervinning  

0582-505 80, 070-511 39 30, 
ess.retermia@telia.com

Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning

Uppfödning av unghöns 
för äggproducenter.

Rådgivning och utbildning

Årets äggföretagare 2009

Årets företagare: 2015

Ägg från frigående höns 
som äter vegetabiliskt foder.

Självbetjäning

Öppet alla dagar kl 08.00–19.00

ÄGG
BOD
VID VÄSTANÅ GÅRD

Välkommen!

Närkesberg Hönseri AB • Folketorp 237 • 694 98 Närkesberg • tel 0583-220 06, 070-592 20 07 • j.narkeby@telia.com

KARINTORPSVÄGEN 17, ÅSBRO 

Ull och skinn
Gudrun haglund-Eriksson
Bengtstorp, 0583-222 52

www.ullochskinn.dinstudio.se

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

Ulf & Helena Gustavsson

0583-410 01
Ulf 070-397 38 69 • Helena 070-536 79 69

Aukt. Redovisningskonsult

ör tsjöns
edovisning

M   
R  
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– Kan någon av er en sång som inne-
håller kyrkoårets högtider? Den 
och många andra frågor ställdes av 
tillförordnade kyrkoherden Sven 
Hagberg på Husförhöret i Närkes-
berg som hölls i Toltorps missions-
hus den 23 september.

Det var familjen Lindkvist som nappat 
på Svens förslag att hålla husförhör 
i Lerbäck/Snavlunda pastorat och de 
ordnade för att ett sådant kunde genom-
föras i Närkesberg. Husförhöret inled-
des med att John Lindkvist noggrant 
antecknade vilka som var närvarande, 
var och en fick uppge namn och bytillhö-
righet. Resultatet blev 39 personer från 
19 olika byar. 

En gemytlig stämning rådde under 
kvällen. Sven guidade besökarna genom 
kyrkoårets högtider på ett inspirerande 
sätt och några psalmer som hade an-
knytning till de olika högtiderna sjöngs 
gemensamt under ledning av Eva-Lena 
Sjökvist och Elisabeth Bergqvist.

Stor samlad kunskap
Sammanfattningsvis var det nog flera 
som tyckte att de egna kunskaperna 
i ämnet för husförhöret var små men 
den sammanlagda kunskapen var desto 
större och efter kvällens husförhör hade 
de flesta även lärt sig något nytt.

Kvällen avslutades med gott kaffe 
och trevligt prat runt borden.  

Gammal tradition
Att hålla husförhör var en gammal 
tradition. Syftet var i första hand att 
prästen skulle förhöra sig om försam-
lingsbornas kunskaper i bibellära och 
läskunnighet.

Därutöver var det även prästens 
uppgift att föra husförhörslängder, det 
vill säga hålla koll på vilka försam-
lingsbor som hörde hemma var och vem/
vilka de levde tillsammans med.  Dessa 
husförhörslängder är idag en skatt för 
släktforskare!

Ett stort tack till familjen Lindkvist 
för årets husförhör och 2016 blir det ett 
nytt husförhör som Håkan Falkenström 
och Elisabeth Bergqvist lovat att bjuda 
in till.

Husförhör i Närkesberg
Det var 39 personer som närvarade vid husförhöret i Toltorps missionshus.
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www.widmarksel.sewww.widmarksel.se
Elinstallationer • Minigrävare

• Elinstallationer
• Inbrottslarm 

• Brandlarm
• Nätverk

I Damma i Närkesberg bor Sofia 
(oftast kallad Fia) Andersson och 
Kristian Jansson med dottern Ast-
rid 4 år. Till familjen hör också två 
hundar, en katt, två kaniner och sex 
får. 

För 7 år sedan flyttade Fia och Kristian 
till Damma i Närkesberg. Fia kommer 
ursprungligen från Kumla medan Kris-
tian är uppvuxen i Stockholm, där paret 
bodde de första åren efter att de träffats. 
Samtidigt hade de ett hus i Dalarna som 
de renoverade. 

– Det kändes alltid så hemskt när vi 
var tvungna att åka tillbaka till staden 
på söndagskvällarna, säger båda. 

Det var anledningen till att de började 
planera för att flytta ut på landet, 
men inte till Dalarna. Fia hade varit i 
Närkesberg och trakten runt omkring 
som barn och när huset i Damma var 
till salu bestämde de sig för att åka och 
titta på det, men inte köpa.

– Det såg litet ut på bilden och var 
i stort behov av renovering. Det fanns 
till exempel bara kallvatten i köket och 
ingen toalett, förutom allt övrigt som 
behövde åtgärdas. Vi hade ju precis 
renoverat ett hus och ville inte börja om 
igen, förklarar Kristian.

– Men när vi gick runt och tittade 
kändes det helt rätt. Det fanns potential 
att göra något riktigt bra och vi kunde 
få det som vi ville, fortsätter Fia. Och så 
blev det.

Sedan dess har inte bara huset utan 
även utomhusmiljön genomgått en total 

Barnfamilj i 
Damma

Farmor och farfars gamla vedspis har murats 
på plats.

Fia, hunden Herta, Astrid och Kristian på 
trappan till huset i Damma.
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mixa
F Ö R E TAG S S E RVICE

mixa företagsservice ab • Kenneth Erixon
Dalhem 488 • 694 98 Närkesberg • Tel: 0583-404 56 • 070-330 53 63

 e-post: k.erixon@mixaforetagsservice.se

upprustning och i en tillbyggnad har 
paret inrett en tvättstuga. NIK-arens 
utsända blev mycket imponerad av hur 
smakfullt allt var gjort både ut- och 
invändigt. Kristian och Fia har tagit till 
vara på gamla detaljer men ändå fått 
det modernt och praktiskt. 

Välbekant ansikte
Fia är också ett välbekant ansikte för 
alla skolbarn i trakten. Hon jobbar näm-

ligen som skolkock i Rönneshytta skola.
– Det är en fantastiskt bra skola 

med lagom antal barn, vilket ger stora 
möjligheter att producera mat utan att 
det blir massproduktion, säger Fia.

Kristian är möjligen välbekant för 
ett helt annat klientel – han jobbar 
på fängelset i Kumla. Astrid slutligen 
tillbringar sina dagar på förskolan i 
Rönneshytta, där hon trivs jättebra och 
räknar upp några av sina kompisar där.

Astrid klappar ett av familjens får.
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Faten dignade av hummer, krabba, 
havskräftor och räkor när Mia 
Jameson och Kaj Olson bjöd in till 
skaldjurskväll på Kopparbergs gård 
den tredje oktober. Och gästerna lät 
sig väl smaka av läckerheterna!

Det var fjärde gången som Mia och Kaj 
arrangerade skaldjurskväll och det var 
ett 20-tal gäster som förutom skaldjur 

även serverades såser, bröd och ett 
flertal goda ostar. För den som var lite 
sötsugen gick det också bra att avsluta 
måltiden med en efterrätt som bestod av 
chokladkaka med färska björnbär.

För Rosmarie och Thorbjörn Lilja 
från Svaldre var det andra besöket på 
Kopparbergs skaldjurskvällar.

– Ja, vi var här förra året också, 
berättade Thorbjörn. Och vi kommer 
gärna tillbaka om det blir fler gånger.
Paret lyckades dock inte länsa riktigt 
hela fatet.

– Det är jättegott och jag önskar 
verkligen att vi kunde äta upp allt men 
det är så mycket så tyvärr måste vi 
lämna en del, tillade Rosmarie.

Välbesökt blueskväll
Mia och Kaj arrangerade även en 
blueskväll den åttonde augusti på Kop-
parbergs gård. Ett arrangemang som 

Festligheter i Kopparberg

Mia förbereder buffén.

Rosmarie och Thorbjörn Lilja njöt av skaldjuren.
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var mycket välbesökt! Det var cirka 130 
besökare och musiker som lyssnade till 
fem olika band. Dessutom gjorde gran-
nen Markus Lundin ett framträdande 
och fick mycket beröm av både publik 
och musiker. För att underlätta för 
besökarna arrangerades busstransport 
från Örebro.  

– Vi har tillgång till en mycket bra 
lokal på logen, all teknisk utrustning 
och inte minst många vänner i musik-
världen, så musikarrangemang blir det 
även i fortsättningen, berättade Mia 
avslutningsvis.

Många järn i elden
Mia arbetar som miljökonsult i Örebro 

och kombinerar detta med att tillverka 
marmelader med mera, gårdsförsäljning 
i liten skala och att arrangera mat- och 
musikhändelser på Kopparbergs gård 
tillsammans med sambon Kaj. 
På frågan varför hon är engagerad i så 
många olika saker svarade hon:

– Vill man att saker ska hända så får 
man se till att det händer! Inget gör sig 
självt.

Tredje generationen
Två av gästerna på skaldjurskvällen 
var Mias föräldrar Ann-Kersti och Sten 
Jameson. Det var Stens föräldrar som 
köpte Kopparbergs gård 1939 vilket 
innebär att Mia är tredje generationen 
som äger och driver gården.

– Jag minns att när vi kom till 
Närkesberg så fick vi åka hästskjuts till 
Kopparberg, berättade Sten. Och där 
köket till restaurangen ligger idag fanns 
då gårdens häst. 

Paret är med all rätt stolta över sin 
dotter!

– Ja, nog måste det väl vara roligt 
för de som bor här att det anordnas lite 
olika saker i Närkesberg? säger Ann-
Kersti.

Och naturligtvis instämde NIK-
arens utsända i det!Serveringsfaten var välfyllda av olika sorters 

skaldjur.

Det var fullsatt 
på skaldjurs-

kvällen.

F
ot

og
ra

f:
 K

aj
 O

ls
on

BlueStompers som medverkade på blueskvällen är ett 
underhållande band som spelar 40- och 
50-talsinspirerad blues.
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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. Du som skogs-
ägare sätter själv dina mål för ditt skogsägande – Vi hjälper Dig att nå dem! 
Välkommen att kontakta oss!

Har du frågor kan du nå oss på följande nummer:
Björn Löfgren 019-15 75 51
Per Johansson  019-15 75 55

www.holmenskog.com

I hela sitt vuxna liv har Hans 
Bergkvist varit aktiv i NIK. Först 
som spelare, sedan som lagledare 
och numera håller han ordning på 
fotbollsplanen med klippning och 
kritning.

Redan 1955 spelade Hans sin första 
match i NIK. 

– Ja, jag var 15 år gammal och jag 
fick hoppa in helt hastigt då det fattades 
spelare och jag fick spela back, berättar 
han. Vi spelade mot Latorp och vi förlo-
rade med 7-1 så det är inte så mycket att 
prata om.  

Men det var 1956 som Hans började 
spela ”på riktigt” i NIK:s fotbollslag som 
då låg i division 6. Han var ordinarie i 
A-laget i 26 år och några år därefter var 
han avbytare.

– Jag spelade ju de flesta åren på 
den gamla fotbollsplanen, Skogsvallen, 
och det var ju lite speciellt. Bland annat 
så skiljde det 1,5 meter i höjd från ena 
sidan på planen till den andra och det 
brukade vi som visste om det utnyttja 
genom att se till att vi hade nerförs-
backe i andra halvlek när vi började bli 
trötta, säger han och småskrattar.

NIK:s hemmamatcher spelades på 
Skogsvallen fram till 1969 och därefter 
fick man låna Hjortkvarns fotbollsplan 
innan den nuvarande fotbollsplanen, 
Björklundavallen, stod färdig 1972.

Primitiv uppfräschning
Det fanns ingen dusch på Skogsvallen
på den tiden så de första åren fick 
spelarna gå till en bäck och tvätta av sig 
innan Harry i Sandfallet började köra 
dit vatten i mjölkkrukor för avskölj-
ning efter varje match. Några år senare 
monterades det upp två tunnor i ett träd 
som skulle fungera som dusch.

– Då var det Stig i Björkås som körde 
dit vatten men det fungerade inte sär-
skilt länge med tunnorna, minns Hans. 
Efter ett tag så hade hålen i tunnorna 
täppts till av löv så då rann det i stort 
sett inte ner något vatten.

Annorlunda då
NIK:s ekonomi var inte så bra på den 
tiden. Spelarna fick själva köpa sina 
fotbollsskor, däremot höll klubben med 
matchkläder. 

Trogen NIK-are

Hans klipper Björkvallen sista 
gången för säsongen 2015.
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Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag! 

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00

Försäkringsbolag sedan 1860 • www.dina.se

Ylva Azcárate
Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag! 

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Ylva Azcárate Håkan Hellberg

Försäkringsbolag sedan 1860

Håkan Hellberg

Det var heller inte aktuellt med några 
träningsläger under 50- och 60-talet.

– Nej det var väl ingen av oss som 
tränade särskilt mycket överhuvudtaget, 
berättar Hans vidare, utan när det var 
dags för match så satte vi oss och ringde 
runt till spelarna tills vi fick ihop ett lag.

Det var heller inte vanligt med fot-
bollsturneringar men vid ett par tillfäl-
len arrangerades det trots allt turnering-
ar i Zinkgruvan och på Skyllbergsvallen. 

Höjdpunkt i karriären
NIK har oftast spelat i division 6 men 
i nio år, från 1978 och fram till 1987, 
spelade laget i division 4. Hans var 
lagledare då och han berättar att vid ett 
tillfälle i mitten på 80-talet var NIK på 
väg att åka ur division 4. För att laget 
skulle få vara kvar var NIK tvungna att 
slå Rynninge i sista matchen samtidigt 

som Hampetorp var tvungna att slå 
Kumla. Både Rynninge och Kumla var 
storfavoriter men det otroliga hände 
att både NIK och Hampetorp vann sina 
matcher och därmed var fortsatt spel i 
division 4 säkrat för NIK.

– Det är nog det roligaste jag varit 
med om när det gäller fotboll, berättar 
Hans. Vi vann över Rynninge med 4-2 
och det hade ingen trott före matchen.

Numera sköter han gräsklippningen 
både på planen och områdena runt 
planen och även kritning inför matcher. 
I år har han klippt planen 22 gånger och 
områdena runtomkring 16 gånger, det 
vill säga totalt 38 klippningar.

– Javisst klipper jag och kritar med, 
men jag får en hel del hjälp av Björn-
Erik i Solgården också, säger Hans 
avslutningsvis.

Match mellan Närkesberg och Mariedamm på 
Skogsvallen i mitten av 1960-talet.

NIK-spelarna anfaller, fr v Sven-Gunnar Nord-
qvist, Tage Persson och Karl-Åke Karlsson.
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krukväxter, snittblommor
och utplanteringsväxter i 

stor sortering.

Välkommen till oss! 
Familjen Samuelsson

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

Tänk på miljön – handla lokalodlat!

Janne’s Golv
Allt inom golv

Mobil: 070-222 55 23

Våtrum | Trägolv | Golvslip | Kakel & klinker

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

 

Besök Turistbyråns evenemangs-
kalender. Den uppdateras dag-
ligen med nya och spännande 
evenemang. Välkommen!

www.visitaskersund.se
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Ekologiska grönsaker 
och potatis

0582-503 82 • www.ekogardar.se

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

boka festen eller mötet på

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

BERGSGÅRDEN

• SKOGSSKÖTSEL • VIRKESINKÖP
• SPECIALSORTIMENT • AVVERKNINGAR

”Vi sköter din skog när du är på jobbet”

0582-200 01
www.skogsam.se

Stig Åberg 070-250 60 00 • Pär Thunqvist 070-669 69 62
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Den 12 oktober var det återigen 
dags för älgjakt. 

Jag vaknar av att klockan ringer 05.30. 
Bäst att omedelbart kliva ur sängen, 
klä sig varmt och börja göra ordning 
frukost, koka kaffe och breda smörgås-
arna som ska med ut på jakten. Packa 
ryggsäcken med matsäck, torra strum-
por och kompass samt förstås kolla upp 
att reflexvästen kommer med. När jag 
rustat mig med ovanstående blir det 

bråttom att komma i tid till Kaféet i 
Berg, där jägarna och drevfolket samlas 
klockan 07.00 för genomgång av jaktda-
gen.

Det är spänning och förväntan i luf-
ten, kära återseenden med drevfolk och 
jaktkamrater. 

– Se, där sitter Lena, Kerstin och 
Elisabeth och där är Stefans fru med 
deras barn och där är de och de ... 

En av dem som saknas är Ulla som 
haft oturen att skada foten och därför 

Dags att gå drev!

Drevfolket får traktorskjuts.

Klippning & permanent
Dam, herr & barn

Endast tidsbeställning
 070-510 98 64  Frisör Birgitta Berg
(Luckebo, 2,5 km från riksväg 50)

LUCKEBODA KLIPPSTUGA
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Helena har fixat goda smörgåsar till 
Dennis som gör sin debut i älgjakten.

Korvgrillning i Öna.

Bernt dricker kaffe ur sin medhavda porslinskopp.

avstår från att gå med i drevet. Nya i 
drevkedjan är Ing-Mari och Dennis.

Strax efter klockan åtta är det dags 
att bli skjutsade på traktorflaket av 
Lars-Erik för att gå första drevet. Drev 
som gås i Bergs jaktlag är Siggetorpa-
drevet, Sunnadrevet, Kvasjödrevet och 
Hagabergsdrevet med flera. Vi går och 
går och går och ser en del djur, men 
lyckas inte mota fram några älgar till 
jägarna den här gången. 

Höjdpunkterna för dagen är nog i alla 
fall fikapauserna med medhavd mat-
säck, ärtsoppan som Kerstin och John 
serverar och avslutningsvis en prat-
stund med andra jaktlag på kvällens 
älgkafé. 

Och att man somnar gott efter att 
ha gått drev genom snår, myr, hyggen, 
tät gran-, tall- och lövskog det kan man 
lita på!

Text och foto: Elisabeth Bergqvist

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

Johan 070-335 01 69
Magnus 070-689 57 87
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Lista ut ordet som bildas av begyn-
nelsebokstäverna i de saknade or-
den i julsångerna. Skriv ner ordet, 
skicka in det och delta i tävlingen.

•	   lackas in, dörren 
stängs för näsan din

•	 Just like the ones I            to know
•	 Nu har vi              här i vårt hus
•	 Staffan var en
•	 Jag såg mamma kyssa
•	              är här och lyser fred på 

jorden
•	 Gröt och skinka lilla
•	              raskar över isen
•	              juldagsmorgon glimmar
•	 för              och Pettersson och  

Lundström och jag

Julpyssel
Minns du vad vi skrivit om i NIK-aren under 2015? 
Skicka in ditt svar och delta i tävlingen.

Micke Letskog som med familjen flyttade från Åsbro till Bengtstorp har 
ett stort fritidsintresse, vilket?

1. Innebandy  X. Rockmusik  2. Motocross

När var kaffebuffén i Bergsgården?

1. Påskafton  X. Påskdagen  2. Annandag påsk

Vilket år invigdes kapellet Betania i Närkesberg?

1. 1937   X. 1940   2. 1943

Hur många tulpaner driver man årligen upp i Rönne Trädgård?

1. 20 000  X. 25 000  2. 30 000

I vilken by startade årets Byavandring?

1. Kopparberg  X. Bengtstorp  2. Knutstorp

Vilket datum gick fotbollsmatchen mellan Sverige och Österrike som NIK 
ordnade fotbollsresa till?

1. 6 september  X. 7 september  2. 8 september

Hur många traktorer deltog i traktorrallyt som passerade 
Storsjön i Närkesberg?

1. 59   X. 62   2. 67

Mia i Kopparberg har många järn i elden, vad arbetar hon som i Örebro?

1. Arbetskonsulent X. Miljökonsulent 2. Fritidskonsulent

Vilket år stod Björklundavallen färdig?

1. 1967   X. 1969   2. 1972 

1.

3.

4.

2.

5.

6.

7.

8.

9.

Lycka till!
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Berit Bergkvist arbetade på Kon-
sum i Närkesberg från 1950 till 
mitten av 60-talet och det var under 
den tiden som julskyltningen bör-
jade.

– Ja, de första åren julskyltades det i 
den gamla Konsumlokalen, minns Berit. 
Vi skyltade på golvet innanför dörren 
och på disken. Det kromade fatet som 
jag håller i på bilden skyltade vi med och 
jag tyckte det var så fint så jag köpte det 
när julen var över.

Julskyltningen iordningställdes när 
affären stängdes på lördagen och på 
måndagsmorgonen plockades allting 
bort innan det var öppningsdags.

Uppskattat nöje
I slutet på 50-talet byggde man ut loka-
lerna och det blev snabbköp istället men 
julskyltningen upphörde inte för det. 
Tvärtom! Nu blev det både ljus och rö-
relse bland juldekorationerna. Innanför 
dörren i snabbköpet fanns en liten rund 
tågbana med ett tågsätt som körde runt, 
runt på banan och inne i rundeln stod 
en upplyst tomte och nickade vänligt åt 
alla som kom och tittade.

Och på skyltsöndagen var det nästan 
”man ur huse” i Närkesberg. För det var 
inte bara i Konsum som det julskylta-
des! Både i Johns cykelaffär, i Rosen-
grens lanthandel och hos Skomakar-
Georg var det julpyntat till glädje för 
alla närkesbergare.

Julskyltning i Närkesberg

Vinnarna i de båda tävlingarna 
vinner presentkort från 
Varuhuset i Rönneshytta

Svaren skickas till:
Elisabeth Bergqvist
Gilltorp 450 
69498 Närkesberg
sm.elisabeth.bergqvist@gmail.com
senast den 31/1 2016
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Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati

Helhetsterapi
Gun-Britt Haraldsson
Lugnet, Närkesberg

Telefontid: mån–fre kl 8–9
Telefon: 0705-54 74 85

www.gbmhelhetsterapi.se

A.L.I. Frakt AB 
Din logistikpartner när det 

gäller fjärr- och distributionstrafik. 

Vi uför även entreprenadtjänster 
och säljer grus- och jordprodukter.

Askersund | Tel. 0583-821 80 | www.alifrakt.se

KO
PPA

RBERGS GÅ
RD

ÖPPET FÖR 
BESTÄLLNINGAR HELA 

VINTERN!

VÅREN HÄLSAS SOM 
VANLIGT MED 

VÅFFELBUFFÉ I MARS

www.jordnara.nu
0730262036
VÄLKOMMEN!
Mia och Kaj

För oss är resan lika viktig som målet.

Skidresa Italien 
19-28 februari 

2016

0583-343 90
www.åmmebergsbuss.se

Se vårt övriga 
utbud av resor på

www.åmmebergsbuss.se

sw SANDRA WALTHER
M A S S A G E  &  F R I S K VÅ R D

sw SANDRA WALTHER
M A S S A G E  &  F R I S K VÅ R DCertifierad massör och friskvårdskonsult

Folketorp 220
694 98 Närkesberg
070-285 31 88

Bertil Waldens gata 14
702 15 Örebro

info@walthersmassage.se
www.walthersmassage.se
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sw SANDRA WALTHER
M A S S A G E  &  F R I S K VÅ R DCertifierad massör och friskvårdskonsult

Folketorp 220
694 98 Närkesberg
070-285 31 88

Bertil Waldens gata 14
702 15 Örebro

info@walthersmassage.se
www.walthersmassage.se

sw SANDRA WALTHER
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sw SANDRA WALTHER
M A S S A G E  &  F R I S K VÅ R DCertifierad massör och friskvårdskonsult

Folketorp 220
694 98 Närkesberg
070-285 31 88

Bertil Waldens gata 14
702 15 Örebro

info@walthersmassage.se
www.walthersmassage.se
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En av sommarens sista dagar var det 
åter dags att plantera ut gösyngel i 
Storsjön. Den här gången planterade 
fiskevårdsföreningen ut 5 000 yngel vid 
Bergalandet. 

Ny omgång 
gösyngel i 
Storsjön

Här syns några av de 5 000 
gösynglen.

John Lindkvist och Ken Lampa assisterar vid 
utsläppet.

Nyårsafton 31 december 2015
kl 18.30

Supé med tre rätter, underhållning,
dans till Roffes orkester, champagne 

vid 12-slaget och fyrverkeri.

Pris 500 kr
Bankgiro: 435-5020

Anmälan senast 14 december till: 
Susanne Qvick 
070-277 12 66.

yårsfest i 
Bergsgården

hälsar       ärkesbergs Byaråd
Välkomna 

N

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

070-345 19 96 • knutssonsbygg@telia.com
www.knutssonsbygg.se

Askersund • 0583-100 45 • www.kallestradgard.se

Det goda 
livet i hela 
Askersund!

AMARYLLIS  
3 stänglar, egen odling 

Strimmigt, 20 kg

ord. pris 20:-/st
ord. pris 20:-/kg

SOLROSFRÖ

GRÄNNA 
ÄPPLEN

ADVENTSGRAN 

HYACINT 

99:-

200:-

250:-
12 kg från:

200:-
3 st 
50:-

jul på

KÖP DINA JULBLOMMOR 
HOS OSS!
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