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Hej alla NIK-vänner!
Snart är 2017 slut och vi går in i ett nytt år! Ett år som vi inte vet någonting
om än men däremot kan vi se tillbaka på året som gått och konstatera att
det precis som alla andra år har innehållit både bra och mindre bra saker.
Det har varit en ganska sval sommar
vilket har gjort att det blivit mindre
med bad och sol för de allra flesta av
oss. Däremot har det varit en ganska
fin höst med lagom mycket regn vilket
bland annat har resulterat i det bästa
svampåret på många år.
Och nu är det snart dags för firande
av lucia, jul och nyår vilket vi kommer
att berätta om i första numret av NIKaren 2018.
I det här numret av NIK-aren skriver vi bland annat om två nöjda jägare
som var framgångsrika under årets älgjakt och vi skriver även om bokcirkeln
som vill ha fler deltagare. Vi har också
träffat familjen Dahlström-Jansson som
flyttade till Rude för några år sedan.
Det är väldigt trevligt när så unga
människor flyttar ut på landsbygden!
Byarådets satsningar på tre nyheter
– eftermiddagsdans,
vinprovning och höstFramsidesbild:
Vinter i Emme,
Närkesberg

Inger

marknad har varit mycket givande.
Roligt tycker vi på NIK-aren och rapporterar från alla tre arrangemangen!
Och naturligtvis skriver vi också om
vårt fotbollslag FK Silva! Det blev ingen
framskjuten placering i fotbollstabellen
i år men trots det så har laget varit väldigt framgångsrikt på annat sätt som vi
berättar om i det här numret.
Vi tackar laget för den här säsongen
och hoppas på en bra säsong nästa år!
På julaftonskvällen är det, precis
som vanligt, fackeltåg till Toltorps missionshus och det blir också grötfest i
Bergsgården i mellandagarna.
Välkomna att delta!
Vi på redaktionen tackar för det här året
och önskar er alla en riktigt
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Siw

Elisabeth

Håkan

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 076-807 37 16, inger.falkenstrom@live.se
Håkan Gustafsson 070-549 82 33 hakan.gustafsson@elektroskandia.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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Vinprovning
och pubkväll

Sandra Walther,
kvällens sommelier.

Lördagen den 18 november hade Byarådet i Närkesberg bjudit in till vinprovning för första gången i Bergsgårdens historia. Sommeliern Sandra
Walther delade med sig av sina omfattande kunskaper om vinets komplicerade och spännande värld.
Sandra Walther från Folketorp har utbildat sig till sommelier i Norge, där hon
arbetade inom restaurangbranschen under några år. Idag delar hon sin tid som
sommelier på restaurangen Lilla Örebro

Det goda
livet i hela
Askersund!
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med arbetet som massageterapeut.
– Det gäller att träna upp näsan för
att känna doften av till exempel kryddor, frukter, gräs, jord och örter i vinet,
berättade Sandra inledningsvis och

Byarådets Anders Hellström säljer öl och vin i puben.

fortsatte med ett skratt:
– Det är nästan så man blir lite
knäpp till slut och alltid försöker placera
dofter man känner.

Dofter och smaker

Det var fem olika viner som skulle avsmakas under kvällen; två vita och tre
röda. Deltagarna uppmanades att först
hålla upp vinglaset mot ett vitt papper
för att se färgen, sedan snurra glaset för
att försöka bestämma vilka dofter man
kände. Och strax hördes många bud;
hallon, russin, choklad, jord, ek, som när
man bryter en kvist när man plockar
tomater och så vidare.
– Smaka på vinet! Sitter smaken
kvar länge är det ett tecken på hög kvalitet, förklarade Sandra. Den kan också
ändras när man får mat i munnen så

Monica Falkenström smakar på vinet.

passa på och smaka på de olika tilltuggen och jämför.

Druvor och distrikt

Avsmakningen började med lättare
viner för att övergå till mer kraftiga
och robusta. Sandra berättade om olika
druvsorter, vindistrikt, tillverkning med
mera. Druvor som Sauvignon blanc, Pinot noir, Sangiovese, Furmint avsmakades och kom från distrikt som Chianti,
Valpolicella och Tokajer.
Efter vinprovningen fortsatte Byarådet med öl- och vinförsäljning i puben
till fram på småtimmarna, då deltagarna fick ta sig hem i det tilltagande
snöfallet. Det var en mycket lyckad kväll
och många vill se en fortsättning med
förslagsvis champagneprovning.

Inköpare
Christer Olson
01046-784 68
Jacob Renman
010467-84 66

Sydved
– din
aktiva
skogspartner
Sydved
– din
aktiva
skogspartner

Håkan Falkenström
070-323 30 15

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

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

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

01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se
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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

God Jul från
Lilla Folketorp

Aukt. Redovisningskonsult
Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning
Ulf & Helena Gustavsson

Vi har stängt under vintern och
återkommer i vår.

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

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

Varmt välkomna då!

ULL OCH SKINN

R ing gä
rn a
före be
s ö k!

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp,
076-848 64 65, 0583-222 52
www.ullochskinn.dinstudio.se

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter.

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
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28 oktober 2017 fällde
Robin skogens konung.

Eric Jansson
sköt en fin
kronhjort.

Jaktlycka i Närkesberg
Robin Karlsson och Eric Jansson är två lyckliga jägare som under årets
älgjakt i Närkesberg fällde varsitt fint byte.
Eric Jansson är en van jägare, han har
jagat och fällt flera älgar, rådjur och
hjortar i sitt liv.
– Jag har skjutit flera dovhjortar
förut men det här är första gången som
jag skjuter en kronhjort, berättar han.
Eric jagar i Toltorps jaktlag och det
var på andra dagen i älgjaktsveckan
som han fällde den ståtliga kronhjorten.

Björn överst på önskelistan

Robin Karlsson är också han en van

jägare, sitt jaktintresse tackar han sin
pappa Lennart Karlsson för. Ända från
att Robin kunde gå fick han följa med
sin pappa ut på jakt.
– Jag har skjutit det mesta av vilt
som man får här i landet, tyvärr ingen
björn ännu men det står högst upp på
min önskelista, berättar han.
Robin jagar i Kållslätts jaktlag och
det var den 28 oktober som han sköt den
fina älgtjuren.

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

• VIRKESINKÖP
• AVVERKNINGAR

0582-200 01
www.skogsam.se
Stig Åberg 070-250 60 00 • Pär Thunqvist 070-669 69 62
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Soppkvällar i
Bergsgården
Det är tredje året i rad som soppkvällarna genomförs och det är
Byarådet som är arrangörer.
När NIK-arens utsände besökte Bergsgården den 2 november serverades det
morotssoppa med hembakt bröd. Det var
cirka 35 besökare som lät sig väl smaka!
På bilden är det Ulla-Carin Grafström och Göran Eriksson samt Iréne
Lööw som tar för sig av kvällens soppa.

Anslut till vår bokcirkel
Vi är fyra läsintresserade personer
som för drygt ett år sedan startade en
bokcirkel. Tre gånger per termin träffas
vi, fikar och samtalar om den bok vi
valt att läsa. Vi pratar fritt utan några
uppställda regler. Det brukar bli många
aha-upplevelser och även många skratt.
Nu tycker vi att det skulle vara trevligt
om några fler ville ansluta sig till vår
bokcirkel.
Det ger så mycket att läsa en bok och
ännu mer om man sedan kan prata om
den med någon som läst samma bok.

Intresserad?
Ring Ing-Mari Pettersson, 072-729 54 54
eller Inger Falkenström, 076-807 37 16

Vinnare i NIK:s medlemslotteri

Augusti
		
nr 16
Hans Bergkvist
September 		
nr 16
Hans Bergkvist
Oktober 		nr 49		 Lotteribolaget
8

Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati

God Jul och
Gott Nytt År

Helhetsterapi
Gun-Britt Haraldsson
Lugnet, Närkesberg

ön skar

BERGSGÅRDEN

Telefontid: mån–fre kl 8–9
Telefon: 0705-54 74 85
www.gbmhelhetsterapi.se

boka festen eller mötet
hos oss!
Rymliga och välutrustade
lokaler i trevlig omgivning.
Läs mer om våra möjligheter
på www.narkesberg.se.

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

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

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

Bli medlem i NIK!
Familjekort 300 kr • Seniorer 150 kr • Under 18 år 75 kr
Skicka namn, personnummer och adress till Närkesbergs IK, 694 98, Närkesberg

Gränn a
Äpple n!

12 kg (hel låda)
250:20 kg
200:-

Vill du ha hjälp i
trädgården?
Sol
ros

Vi hjälper dig med trädvård och
plantering. Boka din tid nu!

frö n

Försäljning av fågelfrö, äpplen,
presentkort och torra varor.
Öppet Torsdagar kl. 10.00–17.00

Välkommen!

Askersund • 0583-100 45 • www.kallestradgard.se
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Ung familj i Rude

Anders Dahlström och Sanna Jansson med sonen Walter.

För fyra år sedan flyttade det unga
paret Anders Dahlström och Sanna
Jansson till Rude och den gård som
förr brukade kallas Nylins gård.
Anders Dahlström från Lindesberg och
Sanna Jansson från Mariedamm träffades när de gick på Kvinnerstagymnasiet. När de var klara med sin utbildning ville de bosätta sig på landet och
började leta efter en passande bostad.
Att det blev just Rude beror delvis på
10

att Sanna kommer härifrån och känner
till trakten, men Anders stortrivs också
här och båda är mycket nöjda med sitt
boende.
– Det var min mamma som såg annonsen om det här stället och tipsade
oss, säger Anders.
– Vi föll för gården direkt när vi såg
den. Den var helt rätt för oss med gott
om utrymmen, eftersom vi ville skaffa
djur. Man kan till och med säga att vi
blev kära i huset, fortsätter Sanna.

Flytt för fyra år sedan

2013 gick flyttlasset till Rude och idag
har familjen utökats med sonen Walter.
Dessutom finns nu grisar, höns och
kaniner på gården liksom en hund och
katter.
– Någon gång i framtiden skulle
jag vilja ha fler djur, kanske några kor,
avslöjar Sanna. Och Anders håller med.
Däremot vill han inte ha får – han är
inte så förtjust i lammkött.

Omfattande renovering

Anders och Sanna har rustat huset en
hel del och även byggt till för att bland
annat få ett större badrum. De har
också precis borrat ny brunn, då vattnet
har sinat de senaste somrarna.
– Vi tar lite i taget vad gäller renove-

ringen. Jag har gjort det mesta själv och
fått mycket hjälp av släkt och vänner,
förklarar Anders.

Pendling inget problem

Anders jobbar på Lantmännen i Askersund, men är nu föräldraledig med Walter. Sanna jobbar på Ältetorp gård som
ligger utanför samma stad. De tycker
att de har nära till jobbet och det passar
dem perfekt att bo i Rude och jobba i
Askersund. Ska man bo på landet måste
man räkna med en viss restid till arbetet menar de.
NIK-aren kan även avslöja att Sannas bror Sebastian är på gång att flytta
till Närkesberg. Han har nämligen köpt
den gamla lärarbostaden.

KÖP DET KUNGLIGA ÅRET 2017
I DIN BOKHANDEL ELLER PÅ
NÄTET!
NU ÄR KUNGAHUSETS TREDJE ÅRSBOK
SKRIVEN OCH UTGIVEN I SKYLLBERG.
De äldre upplagorna finns att köpa på förlaget.

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371
694 97 Rönneshytta

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

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas
Tag kontakt med:
Håkan Falkenström, 070-323 30 15
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Succé för Höstmarknad
i vinterskrud
Trots nyfallen snö och halt väglag var det fullt hus i
Bergsgården när Byarådet arrangerade höstmarknad söndagen den 19 november. Vid sexton bord
hade försäljare plockat upp sina varor med allt från
loppis och julsaker till bröd och hudvård. Dessutom
erbjöds fika och soppa.

Fredrik Stenholm
hjälpte till att sälja
mamma Victoria
Nilssons julkransar.

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 skogsägare 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
076-764 24 26
Per Johansson
072-535 75 55
www.holmenskog.com

Eivor Nilsson och Karin Jansson
erbjöd julsaker.

Gunborg och Eva-Lena Sjökvist var
nöjda med sina inköp – bröd och
böcker.
Hillevi Johansson
sålde egentillverkade barnkläder
– en hobby.

DANIELSSONS
BILSERVICE
Utför alla slags reparationer
– även tyngre fordon

Gålsjö

0583-410 87
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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

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

SKOGSBRUKSPLANER
Utförs på skogsfastigheter.
Planen ger data om ex. virkesvolym, målklasser, naturvård, tillväxt och åtgärdsförslag för 10 år. Allt för att optimera innehavet
ekonomiskt såväl som skogligt.
Prisexempel:
10 ha: 3600 :- + moms
25 ha: 6000 :- + moms

FÖR EN LEVANDE
LANDSBYGD PÅ
RIKTIGT
BLI MEDLEM NU

www.landsbygdspartiet.org

Lennart Berglind Tel: 0725-63 83 73

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
Ylva Azcárate

Håkan Hellberg
Håkan Hellberg

Försäkringsbolag sedan 1860 • www.dina.se
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Text: Gunilla Pettersson
Foto: Ann-Sofie Erixon

Eftermiddagsdans
– en nyhet i Närkesberg
Söndagen den 15 oktober anordnade Byarådet för första gången
eftermiddagsdans i Bergsgården.
Ett femtiotal personer hade dykt
upp för att dansa på det suveräna
dansgolv som Bergsgården ståtar
med.
En del av besökarna nöjde sig med
att bara sitta och lyssna till Edwings
orkester, som stod för dansmusiken och
levererade många ”gamla godingar”.
Som exempel kan nämnas It's now or
never av Elvis, Fly me to the moon och
Route 66. Däremellan hördes en och annan gammel-tjoa! På det smakade fikat
i pausen extra gott. Byarådet serverade
kaffe, bullar och kakor.

Tvåmannaorkester

Edwings bestod för dagen av Anneth
Pettersson och Björn Edwing från
Eskilstuna. Anneth och Björn har spelat
tillsammans i tjugo år och för dem är
eftermiddagsdans ingen nyhet. De har
en trogen publik som följer dem. Det
vittnade de långväga gästerna om som
kom från bland annat Linköping och

Edwings tvåmannaorkester
stod för musiken under
eftermiddagsdansen.

Nyköping. Vi var dock fler som inte hade
så långt och det kändes extra roligt för
orkestern. Åldern på danspubliken stiger konstant, därför var det uppiggande
att några yngre dansanta par dök upp
och såg ut att trivas. Det var ju gott om
plats på dansgolvet.
Efter att publiken gjort vågen
slutade Edwings med att bjuda in till
eftermiddagsdans i Brunnsparken och
i Vingåker samma vecka. Fick man
inte nog av det kunde man åka med till
Åland kommande helg. Vi gick alla hem
på gott humör. Dels för vi hade rört på
oss till glad musik och dels för att vi
umgåtts en stund och njutit av gott fika
eller för att citera vaktmästaren i Bergsgården, Susanne Quick:
– Det var så roligt att få dansa igen!

Många passade på att ta en svängom.
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STENHUGGERIET I ÅSBRO
Gravstenar • Renoveringar
Textkompletteringar

Hjälp de
drabbade i
GÅ MED I RÖDA KORSET
LERBÄCKSKRETSEN
Haiti

Tel 0582-510 10 • www.stenblocket.se

jobbar
för goda
ändamål
och till
GeVi50
kr genom
att SMS:a
AKUT
har mycket kul. Hör av Dig och
72 900 eller sätt in pengar på Plusgiro
fråga mer om vad vi gör.
900 800-4 och märk talongen ”Haiti”.
Kontakta
Irma Sandgren
0582-500 02, 0703-12 64 07
irma@vissboda.com

www.redcross.se

Bli medlem i NIK! • Bli medlem i NIK!
Familjekort 300 kr Seniorer 150 kr Under 18 år 75 kr
Skicka namn, personnummer och adress till Närkesbergs IK, 694 98, Närkesberg

SNÖSLUNG-BYTARDAGAR!

ALLT FÖR JAKTEN

Byt din gamla mot en ny och lättkörd!

17 modeller i
lager från 1.190:Roligare jakt med varma torra fötter. Alp

sköna membrankängor när du ska gå lån

Vard. 9-19
Lörd-sönd.

10-15

Vard. 9-19
VARUHUSET
VARUHUSET
Lörd. 9-14

i Rönneshytta
Sön. 11-16 i

0583-400 32
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www.varuhuset.se

Rönneshytta

0583-400 32

Räntefritt 24 månader!
www.varuhuset.se

Nu

på Alp
med d

(Ord. pr
30/9 201

Bryggan
Bryggan mellan
mellankunskap
kunskapoch
ochkultur
kultursjuder
sjuder
av
av evenemang.
evenemang.Bio,
Bio,konserter
konserteroch
ochteateaterföreställningar
terföreställningarär
ärbara
baranågra
någraexempel.
exempel.
Boka
Boka biljetter
biljetter på
påwww.visitaskersund.se
www.visitaskersund.se

LUCKEBODA KLIPPSTUGA

För oss är resan lika viktig som målet.
Våra resor:
26/1
17/2
10/3
24/3
16/4

Klippning & permanent
Dam, herr & barn
Endast tidsbeställning
Frisör Birgitta Berg
070-510 98 64
(Luckebo, 2,5 km från riksväg 50)

Ullared
Antikmässan*
Allt för sjön*
Nordiska trädgårdar*
Möt våren i
Apelsindalen

* Stockholmsmässan, Älvsjö
Se våra övriga resor på
åmmebergsbuss.se

0583-343 90

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!

Årets företagare: 2015
Närkesberg Hönseri AB • Folketorp 237 • 694 98 Närkesberg • tel 0583-220 06, 070-592 20 07 • j.narkeby@telia.com
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Julpyssel
1. Vad är en moddlare?
A Sladdlös slipmaskin
B Bred pensel
C Smal spade
D Murarverktyg
2. Vad hette asaguden Tors
hammare?
A Mjölner
B Sleipner
C Frigg
D Brage
3. Limburgerosten har fått
sitt namn efter en stad. I
vilket land ligger staden?
A Danmark
B Holland
C Belgien
D Frankrike
4. Clair de lune (Månsken)
är ett ofta spelat pianostycke. Vad heter kompositören?
A Ludwig van
Beethoven
B Herbert von Karajan
C Claude Debussy
D Tore Erling
5. Vilken av följande uppfinningar är äldst?
A Dynamiten
B Kulspetspennan
C Blixtlåset
D Skrivmaskinen

6. Från vilken stad kommer
luktvattnet 4711?
A Rom
B Köln
C Paris
D Stockholm
7. I Frankrike är Marianne
motsvarigheten till Sveriges…
A Drottning Silvia
B Mona Sahlin
C Lillbabs
D Moder Svea
8. Vilket land styrdes en tid
av ”De fyras gäng”?
A Sverige
B Kina
C Danmark
D Indien
9. Vad är enligt bibeln
”roten till allt ont”?
A Girighet
B Nästans hustru
C Vin
D Avund
10. Sigma är en grekisk
bokstav men det kan även
vara…
A Ythetsmätare
B Leasingavdelning
C Fleroperationsmaskiner
D Faktureringssätt

Illustrationer: www.all-free-download.com

11. En av världslitteraturens mera vågade kärleksscener utspelas mellan
lady Chatterly och hennes
älskare. Vilket yrke hade
älskaren?
A Skomakare
B Glasmästare
C Skogvaktare
D Barberare
12. Vilka har i sitt arbete
den närmaste kontakten
med så kallade F-hål?
A Läkare
B Tandläkare
C Violinister
D Brunnsborrare

Skicka in dina
svar till:
th Bergqvist
be
sa
Eli
Gilltorp 450
694 98 Närkesberg

Första pris i
respektive tä
vling
består av ett
presentkor t
från
Varuhuset i
Rönneshytta
.

Julgranens historia

Numera är julgranen en av våra främsta högtidssymboler
men ur ett historiskt perspektiv har vi faktiskt inte
pyntat granar särskilt länge.

Trots att vi anser julgranen vara bland det mest svenska
som finns i våra hem, är den som tradition en tämligen
ny företeelse, importerad från Tyskland och Schweiz.
Att ha julgran var från början en sed för de finare
hemmen. Den första kända svenska julgranen ska ha
funnits på Stora Sundby i Södermanland hos
familjen Wrede-Sparre år 1741.
Först efter 1800-talets mitt började den
förekomma mera allmänt. De tidigaste julgranarna
var ofta små och ställdes på bord eller hängdes
i taket vilket förmodligen berodde på
platsbrist i många hem.
Seden med julgranar på offentliga platser,
till exempel torg och olika samlingspunkter,
startade under perioden mellan de två
världskrigen.
Dekorationer
De första svenska julgranarna var oftast dekorerade med
levande ljus, frukt och sötsaker. Äpplen hängdes i granen
för att tynga ner grenarna så att ljusen skulle stå mer rakt.
Med tiden blev det också populärt att tillverka egna prydnader
av papper.
Från slutet av 1800-talet gick det att köpa färdiga julgransdekorationer av papper, halm och kristyr samt smällkarameller i
butiker i större städer. Idag är det vanligt att man pyntar granen
med elektriska ljus, kulor och glitter.

Ordfläta

KPARS
Samtliga ord i den här
ordflätan har med vinter att DKKISSOR
göra men vi har kastat om
bokstäverna i orden. Skriv in
orden med rätt stavning så
CÄKKN
får du ett ord i de skuggade
rutorna på något som hör till
den årstiden. Det räcker att
du skickar in det ordet om du
EMTOT
vill vara med i tävlingen.

ENTAV
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Fotbollssäsongen 2017
Fotbollssäsongen 2017 blev för FK
Silva i division 7 Örebro Södra kanske inte riktigt vad varken förening
eller spelare hade förväntat sig.
Laget slutade på sista plats med 4
inspelade poäng. Segrade gjorde
Stene IF.
FK Silva vann en match och spelade en
oavgjord under säsongen. Det blev en
seger i april månad mot IF Nerike med
4–0 och en oavgjord match, 1–1 mot
Kilsmo IK i september. Laget slutade
därmed på 4 poäng.

Elva mål i minsta laget

Vårsäsongen fungerade bäst och det var
även då man tog 3 av de 4 poäng man
fick ihop. Totalt 11 inspelade mål under
säsongen får väl anses vara i minsta
laget. Det som saknades var framför allt
en målskytt.
Att det inte blev som förväntat har
dock sin förklaring, vilket vi har skrivit
om i tidigare nummer. Eftersom många
i laget var ensamkommande ungdomar,
som under säsongen fick besked från
Migrationsverket om att de var tvungna
att lämna länet för boenden i andra
delar av landet, försvann i princip halva
laget. Ett tag var det nästan tveksamt

om höstsäsongen skulle kunna genomföras över huvud taget. Tack vare en bra
insats av Björn Löfgren och tränaren
Joao Sobral lyckades man trots allt
hitta spelare så att man kunde slutföra
säsongen.

Björklundavallen blev matcharena

Höstsäsongens matcher skulle ha spelats på Skyllbergsvallen men blev flyttade till Björklundavallen i Närkesberg,
eftersom den planen var i bättre skick
och dessutom finns det många i Närkesberg IK som är villiga att ställa upp och
sköta försäljningen av korv och godis.
Det är i dagsläget oklart hur det
blir inför nästa säsong men självklart
hoppas NIK på att tränaren blir kvar
i klubben och att det går att få ihop ett
slagkraftigt lag.

Fotboll kan även ha andra värden

Även om man kommer sist i en tabell,
oavsett vilken, kan man uppnå andra
vinster.
Vår tränare Joao har tillsammans
med hustrun Boel med stort engagemang sett till att många ungdomar i en
utsatt situation har fått en meningsfull
sysselsättning att ägna sig åt. Då kanske en sämre tabellplacering kan vara
av underordnad betydelse.
– Det har varit så roligt att spela
och träna fotboll, trots att vi inte har
varit så framgångsrika. Det har betytt
väldigt mycket för mig, säger lagkaptenen Ramazan Salah när NIK-aren ber
honom kommentera säsongen. Jag har
träffat så många fotbollskamrater och
det har varit kul att många har varit
från olika länder, tillägger han avslutningsvis.

En supporter på första parkett. Theodor
Westholm njuter av fotboll och korv med bröd.
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För FK Silvas lagkapten Ramazan
Salah har fotbollen betytt mycket.

Hemmamatch mot Kurdiska FF. Förlust med 0–6.

Gympan fortsätter
Måndagsgympan, som vanligtvis
hålls i Bergsgården, har under några
veckor i höst fått husera i Mariedamm på grund av renoveringsarbete
av Bergsgården.
Efter färdigställd renovering fortsätter gympan i Bergsgården och den
leds som vanligt av Bosse Björnberg.
Gamla och nya deltagare hälsas
välkomna!
Glada deltagare på måndagsgympan.

21

FALKENSTRÖMS EL
Installationer och
reparationer
Ring 070-575 86 63
eller 0583-220 01

Opartisk rådgivning angående
åtgärder i skogen samt förmedling
vid försäljning och avverkning
070–536 72 64

www.widmarksel.se

• Elinstallationer
• Inbrottslarm

Elinstallationer • Minigrävare

• Brandlarm
• Nätverk

Våtrum | Trägolv | Golvslip | Kakel & klinker

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

Välkommen till oss!
Familjen Samuelsson

Tel. 0583-400 33 • www.ronnetradgard.se
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Det händer mycket i Missionshuset
Dop

Den 28 oktober döptes Magnus
och Maria Lindströms son i
Toltorps missionshus. Hans
fullständiga namn är Erik
Styrbjörn Lindström, andra
namnet är efter farfar. Dopförrättare var Hans-Eric Hägg.
Familjen Lindström består
av pappa Magnus, mamma
Maria, systrarna Wilma och
Tindra samt bröderna Liam och
Erik. Familjen är bosatt i
Karintorp, Åsbro.

Husförhör

Det har även varit husförhör i Toltorps
missionshus i höst. Det har nu blivit en
tradition. Värdar för årets husförhör var
familjen Sjökvist. Kyrkoherde Jimmy
Åkerfeldt ledde samlingen och besökarna
fick också se akten ur Lerbäcks kyrkospel
som handlar om hur ett husförhör gick till
i början av 1900-talet. Tema för kvällen
var försoning.
Nästa år kommer Anders och AnnMargret Lindkvist att vara värdar för
husförhöret.

Missionshusföreningen är glada att missionshuset används så
flitigt för gudstjänster, vigslar, dop med mera.
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Skyllbergs Bruk AB
– Elnät och eldistribution
1400 abonnenter
175 km högspänningsledningar
200 km lågspänningsledningar
150 transformatorstationer
4 vattenkraftverk
5 elektriker

FRÅGOR & FELANMÄLAN
Tel: 0583-403 00
Jourtel: 0583-400 17
Jourtelefonen används på icke kontorstid.
Meddelanden avlyssnas kontinuerligt.

Brukskontoret, 694 99, Skyllberg • 0583–403 00 • www.skyllbergsbruk.se
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