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Glassgubben kom till slut men ändå fick vi
inga jubileumsglassar!!!

Ja, det var nog det enda bakslaget för den i alla meningar hellyckade
jubileumsfesten 17 augusti. Bakgrunden var att jag beordrats beställa extra
många piggelinglassar för utdelning till alla barn på eftermiddagskalaset men
glassbilen dök aldrig upp på fredan före festen. Lite pinsamt var det allt. Men
så kom ändå glassen på lördan vilket aldrig hänt förut. Mitt under festen. Och
allt var frid och fröjd. Ändå glömdes det hela bort men jag tror inte barnen
blev alltför ledsna, för de hade fullt upp med saft, tårta, lekar och inte minst
trolleri.
/gösta
Se jubileumbilder på sidan 3 och 12
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Halloj Gösta! Hoppas att läget är bra med dig!
Här kommer filen om klädinsamlingen. Roligt om du kan få plats med den. Gerd, hon jobbar
stenhårt för insamlingen. Väldigt roligt att det gick att få igång detta. Intresset var stort redan i
går på Ervalla-dagen.
HA det så bra! /Rune Nordin

Insamling av

BARN- DAM- och HERRKLÄDER,
skor/stövlar, lakan och handdukar
till en församling i

TARTU, ESTLAND

Immanuelskapellet
lördagar i september kl 15-17
eller ring Gerd 019-28 13 10 för annan tid
Fraktbidrag mottages tacksamt
och banankartonger är bra att packa i.

ERVALLA BAPTISTFÖRSAMLING
i samarbete med Vidablickskyrkan i Norrköping
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Ordföranden har ordet
Vilken sommar! Säger bara det den kommer länge bli hågkommen som den
riktiga sommaren 2013, tror ni inte det? Passade ju då bra att vi firade vårt
40 åriga jubileum som Byalag.
Någon resa blev ju inte av tyvärr men jubileumsmarknad blev det i
bästa marknadsväder innna det bröt ut en riktig sommarskur. Men det blev
ändå ett mycket bra marknad.
En grillkväll i juli hade vi också innan vi hade vår stor jubileumsfest i
augusti. Mycket folk kom på vår tredelade fest. Först för kaffekalas för
familjen med en klurig tipspromenad och med en rolig trollkarl. Som
undertecknad fick bistå till publikens förtjusning.
Sen var det kräftkalas i trädgården och ett trettiotal personer kom
och hade trevligt i solskenet. De flesta av dessa flyttade senare med till
Järlegården där det var pub och musik med Rockrullarna. En mycket trevlig
dag, tack alla som hjälpte till med denna dag.
Så kommer hösten även om man har svårt att tro det och vi har några
jubileumsevenemang kvar. Tyvärr ingen irländsk pub, bandet är upptaget men
vi siktar på att ha det nästa år i mars istället. Men vi blir inte utan musik
istället blir det visafton med pub och Dan Andersson, Nils Ferlin, Evert
Taube med fler går inte av för hackor.
För barnen blir det återigen Kasperteater med dockverkstad. Hoppas
det kommer lika många som förra året. Öppna förskolan är igång för de som
vill besöka den.
Vi har fått bidrag av kommunen för att rusta upp lekparken så nu
kommer det att bli av. Dessutom har ett antal händiga män åttagit sig att
åtgärda det värsta på gångbron så att den blir mindre riskfylld att gå över.
Men fortfarande behöver vi mer pengar för att göra det stora lyftet av
bron.
Slutligen är det någon som
glömt betala
medlemsavgiften så går
det fortfarande bra att
göra det. Är man osäker på
om man betalt så
kontrollera det med Gösta,
tel och mail finns under
tidningsfakta.
Välkomna till höstens
aktiviteter.
/Sven Röstlund
Sven förnöjer vid jubileumsfesten
med hjälp av trollkarlen Niclas
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REGNBÅGEMASSAGE
med regndroppsteknik
Välgörande fötter och ryggbehandling med 9 fantastiska
eteriska oljor som arbetar på cellnivå, Tid ca 1 tim

PRIS - 300!!!
Presentkort finns att köpa
Birgitta Carlsson, granne med Järle station
tel 0587/50073, mobil 073/5105464

Järle Åkeri AB
Försäljning och transport av grus,
sand och sorterad jord
0587 - 502 19

070 – 545 02 15
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JÄRLE MARKNAD 25 ÅR!
Inte nog med att Järle Byalag fyllde 40 år samtidigt fyllde marknaden 25 år.
Och vi hoppades och bad att vädrets makter skulle stå oss bi och det gjorde
dom. Nästan i alla fall. För på eftermiddagen kom en riktigt skur som
skrämde bort många besökare. Men då hade större delen av marknaden hållt
på och dragit många besökare från när och fjärran. Hade inte regnskuren
varit så hade vi slagit omsättningsrekord! För så var det, kommersen var god
både för marknadsförsäljare och caféet. Grillköttet och korven tog slut och
kaffe glass och kaffebröd gick åt i stor mängd. Borden vid caféet var fyllda
med folk som fick njuta av Open house härliga musik. Från Taube till Dylan
med låtar som folk känner igen och har minnen till. Flera som sjunger med
eller klappar i takt i solskenet.
Magasinet fylldes av barn som ville se hur Skärlock Kasper löste
djurparksmysteriet. Och det gjorde han om än med vissa besvär, vilket roade
den unga publiken mycket, som verkligen levde sig in i föreställningen. Även
den påföljande föreställningen lockade fullt hus.
Tågen gick och hade med sig många besökare från Nora och alltid
trevligt att höra tågvisslans ljud (även om min hund inte gillar det).
Kaninerna hoppade sin hinderbana och andra kaniner visades upp och
bedömdes av juryn. Ytterligare något som lockar barnen. Jubileet till ära så
hade vi en kaktävling som drog hela åtta deltagare och juryns val föll på
Sigrid Rejås mandelskorpor. (Recept finns i bladet!) Kakorna förtärdes
sedan av marknadsbesökarna tillsammans med kaffe eller läsk.
Kort sagt en härlig sommarmarknad med lagom värme, sol och många
besökare. De flesta försäljare verkade nöjda med dagen och vi som ordnade
marknaden var mycket nöjda. Tack alla som hjälpte till så att den blev av.
Med matservering, bordsuppsättning, inköp, grillning, parkering och allt
annat. Ett extra tack till Jocke Ewertsson som med hjullastare gjorde det
mycket lättare för alla som satte upp och tog ner bord. Tack också till Kjell
och Gerd Westberg för att vi får låna ängen som parkering.
/Sven Röstlund

Vad har Kristina och
Richard för sig? Verkar
som att de smakar på
något och har roligt. Vänd
får du se vad detta
resulterade i!
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Kaktävlingen
Jo, de båda utgjorde tillsammans med
undertecknad den allsmäktiga juryn som
hade den grannlaga uppgiften att smaka
sig igenom de åtta inlämnade bidragen
och medelst numrerade lappar så
småningom rangordna alla de goa
kakorna för att kunna kora en vinnare.
Och vi fastnade efter allt knaprande
och vattendrickande för att Sigrid
Rejås kunde avgå med en knapp seger.
Recept på hennes skapelse "Nötskorpan" följer nedan. Stort grattis till
Sigrid som förärades en stationslitografi, en vykortsbok och icke minst
folkets jubel. Även andra- och
tredjepristagarna fick varsin litografi.
Alla åtta fick diplom.
/gösta

Så här gör du:

> 100 g grovt hackade hasselnötter
> rivet skal av en tvättad apelsin
> 100 g mjukt smör
> 1,25 dl socker
> 0,5 dl ljus sirap eller 1 dl flytande honung
> 1 medelstort ägg
> knappt 5 dl mjöl
> 0,5 tsk bakpulver
> 0,25 tsk bikarbonat
> 0,25 tsk salt
> 2 tsk stött koriander
> 4-8 droppar bittermandelessens
> 2 rågade tsk vaniljsocker

Rör smör och socker poröst med sirap eller
honung. Blanda ner ägget, apelsinraspet och
sedan allt det övriga. (ta det lugnt med mjölet)
Forma degen till fyra smala längder, lika
långa som plåten och platta till en aning.
Grädda i 200 grader i ca 15 min. (kolla
emellanåt) Låt svalna i ca 15 min. Skär sedan
i sneda bitar och vänd snittytorna uppåt.
Grädda i ytterligare 10-15 minuter. Kolla
noga, de blir lätt brända. Sänk gärna
ugnsvärmen något. Låt kallna helt på plåten.

Här är resultatlistan för alla deltagarna.
Tack för era läckra bidrag som sen kunde
köpas av många sugna i publiken.
1
2
3
4
4
4
4
4

Sigrid Rejås
Anna Höök
Christina Andersson
Ann Röstlund
Eva Månsson

Nötskorpor
Mariakakor
Kaffekakan
Hallongrottor
Havrekakor
med russin
Gerd Höök
Bruna bröd
Lina Mählström
Chokladhavrekakor
Margareta Sandberg Hallongrottor
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De nya sommarbarnen i Margaretas hus ...
vill hälsa till alla andra barn i Järle. Även om vi under vintern bor i Örebro så
har vi varit mycket i Järle i vårt sommarhus vilket har varit jättekul.
Förutom mamma Elenor och pappa Mathias så heter vi Kerstin 1 år, Axel 4 år
och Ilse 6 år. I huset bodde tidigare en tant som hette Margareta Persson
och en vovve som hette Zack och som nu bor i Nora. Det är väl lika bra att
hälsa till dom också.

Dags för
höstservice!
o-o-o
Beställ
vinterdäcken
nu!
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Välkommen till Christinas Gästgifveri där jag utlovar
en riktigt god julbuffé!

CHRISTINAS JULBORD
Snart är det dags för julbordet!
Alla klassiska rätter och lite mer därtill står på borden, med lokala råvaror, egentrillade
köttbullar och smakrika desserter.
En mysig och gemytlig miljö skapas med upp till 30 personer per sittning.
Naturligtvis fixar jag gluten och laktosfria alternativ, eller annan specialkost ni har
behov av!
Läs mer om julbordets rätter på www.christinajarl.se!
Pris: 395:-/pers inkl.moms

Bokning och information: 070-393 09 09

info@christinajarl.se

……………………………………………………..………………………………………………………….

Presentkort - Djurtolk Christina Jarl
Att bli överraskad - men ändå få välja själv!
När du köper presentkort hos mig bestämmer du bara beloppet, sedan får din vän välja vad det
ska användas till. Din gåva kan alltså bli ett hembesök, en föreläsning eller en kurs med Sveriges
mest uttrycksfulla djurtolk!
Din vän bestämmer själv — det enda du kan vara säker på är att det blir uppskattat!
Minimivärde är 200 kr och kortet kan användas som hel eller del av betalning för:
Hembesök
Föreläsning
1-dagskurs
Helgkurs
Våra presentkort är giltiga i ett år fr.o.m. utfärdandedatum. Presentkortet är en värdehandling
som måste medtagas vid användningstillfället och kan inte inlösas mot kontanter.
Djurtolk - Christina Jarl 070 - 393 09 09

info@djurtolk.com
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www.djurtolk.com

Krönika
Landsbygd
Peter Ekström

Denna debattartikel har varit införd i tidskriften ETC Örebro länets kritiska röst

D

bostadskostnader. Kanske menade han
att det hade varit solidariskt av oss att
flytta in till avgaser, höga hyror, problemskolor och högre brottslighet. Ja, tänk hur
man kan argumentera bara man vill.
När vi på landsbygden lyckas samla
ihop oss till gemensamma protester så
stramar politikerna ibland tillfälligt upp sig
och lanserar någon kampanj i stil med
”Låt hela Sverige leva”. Dessa kampanjer
brukar inte leva länge och innehåller nästan aldrig någon substans. Inte ens Centern ser detta som någon huvudfråga
längre. Även de tycker numer att landsbygden är trist. De ledande centerpartisterna hänger ju enligt uppgift mest runt
Stureplan i Stockholm.
Samtidigt förs en diskussion om jordens resurser och hur många som egentligen får plats på den här planeten. Än så
länge är det dock inte så svårt att räkna ut
att jorden räcker bra till men att människorna bor på fel ställen.
Om man aktiverar infrastrukturen
igen – skolor, kollektivtrafik, butiker,
sjukvård – så skulle rätt många fler människor kunna leva gott i det här landet. För
dyrt? Säger vem? Är det månne samma
personer som vill bygga höghus i Örebro
innerstad? Alla förstår att sådana projekt
antagligen är dyrare men också mer lukrativa. Det går att tjäna pengar på att gyttra
ihop sig i staden. Det är svårare att tjäna
pengar på landsbygdsservice.
På radion hörde jag nyligen ett program där någon som drev en mindre butik
på landsbygden uttalade sig. Bland mängden av problem med en sådan verksamhet
var det ett som stack ut. Eftersom denna
butiksägare inte kunde ta hem så stora
kvantiteter fick hon ett mycket sämre pris

et är något som inte går ihop. Jag
tänker mycket på det. Det är det här
med landsbygden och staden. De borde
gå ihop – staden är beroende av landsbygden och tvärtom. Men de gör ju inte
det.
Folk har länge rört sig från landet in
mot staden. För något år sedan nådde vi
punkten där fler människor i världen bor i
städer än på landet. Det här berör hela
världen och förorsakar stora problem. Att
det är problematiskt i utvecklingsländerna
kanske man kan begripa men att det är ett
problem även här hos oss är svårare att
förstå.
Jag bor på landet i den lilla byn
Järle. När jag flyttade hit för ungefär trettio år sedan gick det buss genom byn, det
var nära till en skola, både bokbuss och
varubuss kom en gång i veckan. Man
kunde faktiskt bo här utan att äga bil.
För fyrtio-femtio år sedan fanns det också
fungerande tågtrafik, postkontor, två butiker, sjuksyster, dansbana och skola i byn.
Idag har vi visserligen bredband men allt
det andra är borta. Ja, bokbussen är ersatt av en bokbil som kommer på udda tider en gång i månaden.
Vi har ändå kommit lindrigt undan. I
andra delar av landet har det blivit fysiskt
omöjligt att bo kvar. Landsbygden håller
systematiskt på att läggas ner. Den är för
trist, för dyr. Eller för bra.
Den närliggande skolan skulle läggas ner för några år sedan. Det protesterade vi mot. Då var det en av de ansvariga
politikerna som menade att vår problemfria skola var orättvis mot barnen inne i
staden som inte hade det så bra. Han antydde att det var något borgerligt och
självgott över att bo på landet med låga
9

hos leverantörerna, till exempel Arla, än
de stora butikerna. Det lönade sig för
henne att ta bilen, åka in till staden, köpa
mjölken på Willys, åka ut på landet igen
och sälja den i sin butik till normalt pris.
Sjukt.
Om någon styrande politiker menar
allvar med att hela Sverige ska leva kunde
man ju tycka att ett sådan sned konkurrens lätt kunde avhjälpas med skattelättnad eller bidrag till landsbygdsbutikerna.
Så vitt jag vet har ingen ens motionerat i
frågan.

-Flyttar inte människor från landet till staden för att de vill?
-Säkert gör de det ibland. Men när landsbygdens skolor och butiker läggs ner så
gör de det för att de måste.
-Kan man inte tänka sig att få folk att
flytta åt andra hållet? Om man öppnar
skolorna och butikerna igen?
-Du menar planekonomi? Nej, hur skulle
det se ut?
/Peter Ekström

Från Sabbatsberg kommer
denna hösthälsning:
Höstterminen drar igång och först ut är SÖNDAGSSKOLAN
Starten gick den 8 september kl. 10.00 i Sabbatsbergs ungdomsgård och
fortsätter sedan varannan söndag hela hösten
Söndagsskolan är öppen för dej som är ca. 4 år och uppåt.
VÄLKOMNA!
SKOJTERNA, för dej som är 7 - 11 år, kommer också under hösten att
samlas varannann söndag kl 10 (alltså tillsammans med söndagsskolan) och
sen under tiden före Lucia träffas oftare för att bl.a. tillsammans med
söndagsskolan och Seven-eleven öva till Luciafesten som prel. blir den 7 dec.
kl. 19.00.
VÄLKOMNA!
SEVEN-ELEVEN, för dej som är 12 år och uppåt, samlas på lördagskvällarna
i ungdomsgården. Starten skedde 14
september. VÄLKOMNA!
TRIVSELTRÄFF, torsdag 26 september kl
14. Lennart Larsson från Nora gästade oss.
FAMILJEGUDSTJÄNST, söndag 6
oktober kl 10. Monica & Fredrik
medverkar.
VÄLKOMNA!
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10/10 Höstupptakt för ”Hållbara Järle”
Ny träff 18.30 på Järlegården, med fokus på energi
Under kvällen medverkar Mats Brengdahl, energi- och klimatrådgivare på
Bergslagens miljö- och byggförvaltning. Han tipsar om olika saker vi husägare
kan se över för att minska vår energiförbrukning samt berättar lite kort om
de olika energilösningar som finns idag för villaägare. Vi summerar vad som
har hänt inom ”Hållbara Järle” hittills och diskuterar fortsatta aktiviteter.
Kanske är vi flera som vill fördjupa våra kunskaper om t ex förnybara
energislag och delta i en studiecirkel under hösten-vintern? Även andra
ämnen kan vara aktuella.
Ingen föranmälan krävs, byalaget bjuder på fika. Kontaktperson: Lasse
Carlsson, lc.jerle@telia.com

27 juli: Grillkvällen denna soliga sommar i
stationsträdgården och alla fick provsmaka
från odlingarna. Ankie och Marit skördar
godsakerna och tillreder enligt recepten
nedan som varmt rekommenderas. Och att
den gamla bykgrytan kunde bli så här
vacker är verkligen omställning.
Recepten
återfinns på
sidan 18

Sen kan
tilläggas att
det kom
omkring 25
vuxna med
barn till denna
härliga grillsommarkväll
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Jubileumsbilder från trädgårdsfesten

Mor och dotter Rauséus,
det tar man inte fel på

Tårtutspisning med Kristina och Lasse

Trolleriföreställningen har
börjat. Här
gäller det att
hänga med.
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Ervalla hembygdsförening
Tack till alla besökare vi haft på våra aktiviteter under sommaren!
Midsommarfesten var riktigt välbesökt, alla våra 300 hembakta bullar gick
åt. Även Hembygdsgårdens dag med vetanbilsutställning hade många
besökare, och även till årets nyhet, Sommarcaféet, hittade fler besökare än
vi vågat gissa. En utvärdering av sommarcafét ska göras tillsammans med
övriga föreningar i Bygdelaget, vi hoppas på en fortsättning nästa år.
Ervalladagen den 7 sept som arrangerades av Bygdelaget, vid
hembygdsgården, var också den mycket välbesökt. Då invigdes bl.a. den
boulebana som byggts på vår mark, välkomna att spela!
Höstens program är, vid Byabladets manusstopp, ännu inte klart.
Vi vet att det blir årsmöte torsdagen den 10 oktober, inbjudan kommer till
föreningens medlemmar, och att vi, som traditionen bjuder, planerar för en
grötfest i december. Vad som sker däremellan får ni läsa i vårt program som
kommer i brevlådan framöver.

Hantverksmagasinet vid Järle station
tackar för i år och önskar er välkomna åter nästa sommar!
16 deltagare och ett oräkneligt antal besökare har trivts, den här sommaren
också.
Att vi var så många deltagare gjorde att arbetsinsatsen för var och en blev
mindre, och att det fanns ett större utbud för besökarna att titta på/ köpa
av. Vi har redan nu lite idéer om förbättringar inför nästa år. Välkommen då,
så får du se!

TACK TILL

för hjälp med
Hantverksmagasinets
försäkring.
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Ervalladagen 7/9

bjöd på ett strålande väder, med finstämd inledning i kyrkan, invigning av både
ny förskola och boulebana och en lokal marknad. Mycket trevligt! Lasse &
Birgitta Carlsson från byalaget och
Ankie Rauséus från byaodlingsgänget var på plats och berättade
lite om bl a ”hållbara Järle”. Vi bjöd
på diverse smakprov från odlingarna
och beskrev glädjen av att träffas
& odla tillsammans under sommaren.
Hoppas andra blev inspirerade att
kanske göra något liknande... Mitt
emot vår monter stod Britt & NilsGunnar Olsson från Kanan och sålde
massor av säsongens grönsaker.
/AR
Ankie och Lasse
Britt vid Kanans bord

Inbegripna i det
ekologiska
samtalet. Lasse,
Birgitta och NilsGunnar känner vi
lätt igen men vem
tillhör ryggtavlan?

Byalagets
smakprovsbord
med diverse
dokumentation.
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Blandade sommarkarameller
-schack och filminspelningEtt väldigt trevligt inslag i
stationsträdgården
inträffade 3 juli då Ervalla
Schacksällskap vässade sina
yngsta spelare inför SMtävlingarna i Örebro 6-14
juli på Conventum. Här ser vi
Viola Ärlegård och Philip
Sörman tänka så det knakar
på nästa drag.

Det var inte första gången som
eldsjälen och schackledaren
Jan-Olov Lindh samlade sina
ungdomar till spel i Järle.
Efter träningen blev det
glasskalas.

De här tjejerna hade turen att vara vid stationen 17 juni för då fick de bevittna en
filminspelning med skådespelare i finaste sekelskiftes-kläder. Det lär ska vara en
story med Maria Langanknytning som utspelar sig på ett tåg som ska anlända till
Stockholm 1905. De flesta scenerna togs dock vid järnvägsbron. De gamla vagnarna
som användes tillhör det s.k. gammeltåget som ytterst sällan är i trafik.
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De stora tacken för en på det hela taget lyckad
kafésäsong delas härmed ut till:

N

ils-Gunnar och Britt i Kanan för
snygga planteringar i våra fem
trädgårdskrukor. Den vi ser på bilden
är två månader gammal och nästan i
skick som ny. Vit femtunga och röd
spikfuchsia blev det efter några dagar
pga hårt rådjursbetande på alla nejlikor. Mycket vatten och näringstillskott har gått åt i värmen.

F

ör lån av sällskapets proffsiga kaffebryg
gare som var till ovärderlig hjälp i köket. En
sån måste inhandlas till nästa sommar.

O

ss fyra vuxna, dvs. Kristina, Evelina, Malin och undertecknad för slit och släp med
handledning av de elva feriepraktikanterna plus ett otal köpresor till Nora, Örebro
och Frövi.

G
D

erd för ständigt bakande och levererande av bullar, sockerkakor och småbröd.
Hög klass som vanligt på allt fikabröd.

e allra flesta feriejobbarna som såg till att kafét fungerade på ett utmärkt sätt.
Toppbetyg till fem, fullt godkänt till fyra medan två inte höll måttet. Trots en veckas
längre öppethållande p.g.a. den sena Noramarken så nådde vi inte riktigt samma omsättning som 2012, 149 tkr nu mot 162 tkr då. Helgen 20-21 juli ställdes alla tåg in vilket
innebar ett tapp i kassan på 4 tkr. Däremot blev marknadsomsättningen jättebra, 38 tkr
nu mot 29 tkr 2012.

K

ristina som tipsade mig om billiga trädgårds
möbler från Sommarlagret i Marieberg. Fyra
snygga vita grupper bestående av bord, soffa och
två stolar inhandlades. Vid monteringen saknades
tre pluggsatser till sofforna och några bräder
skadades vilket ledde till klagomål som slutade
riktigt bra. Skruvar och pluggar kom till rätta och
en femte soffa fick vi till skänks. Utan pluggsats,
dock.
/gösta
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Så här ser det nya möblemanget ut.
Välbehövligt då många gröna
möbler murknat sönder.

- ELINSTALLATONER Ska ni rusta, bygga nytt eller bara behöver en elektriker!
Använd er lokala elinstallationsfirma med bas i Ervalla,
vi utför alla typer av elinstallationer, även telefoni.
Visste ni att det endast behövs 0,3Ampere genom hjärtat på
en människa för att hjärtstillestånd ska uppstå. Ett
vägguttag är ofta säkrat till 10 Ampere, vilket är dödligt
300 gånger om för en människa. För er egen skull och även
för brandsäkerheten - se till att jordfelsbrytare installeras
hos dig.

KAMPANJ
Installation av jordfelsbrytare

2495kr*

Nyttja ROT-avdraget -50%på arbetskostnaden

Innehar allmän behörighet, F-skatt och ansvarsförsäkring
*om det visar sig efter installationen att ni har jordfel i
anläggningen, sker felsökning med löpande debitering
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HÅLLBARA JÄRLE
- rapport från Järle byalags omställningskommitté
Byaodlingsrecept 27 juli
Brytbönor 1

Brytbönor 2

½ kg brytbönor
1 liten röd chilli
1 vitlöksklyfta
1 msk oregano
1 dl olivolja
salt och peppar

½ kg brytbönor
1 charlottenlök
1 vitlöksklyfta
lite kallpressad rapsolja till stekning
salt och peppar

1 Förväll bönorna i kokande vatten 2-3
min. Häll av varmvattnet och häll i kallt
vatten.
2 Kärna ur och finhacka chillin.
3 Finhacka vitlöken.
4 Blanda och smaka av med salt och
peppar.

1 Förväll bönorna i kokande vatten 2-3
min.
2 Finhacka lök och vitlök och bryn på svag
värme.
3 Lägg bönorna i stekpannan tillsammans
med löken och låt steka med i ett minut.
4 Smaka av med salt och peppar.
Det bästa är att hälla bönorna direkt från
grytan till stekpannan. Om du inte klarar
av timingen, så häll kallt vatten på
bönorna när de kokat klart och väntar på
att komma i stekpannan.

Improviserat grillolja

Myntayoghurt

1 dl kallpressad svensk rapsolja
2 msk hackade friska örter
1 vitlöksklyfta
salt och peppar

2 msk mynta (grönmynta el.
Pepparmynta)
2 dl fet yoghurt (10%)
1 msk honung
salt
svartpeppar

1 Mixa myntan och 2 msk av yoghurten
med en stavmixer.
2 Tillsätt resterande yoghurt och honung.
3 Smak av med salt och peppar.
Pensla på kött, fisk eller grönsaker medan
du grillar.

1 Finhacka eller mortla örter och vitlök.
2 Bland i oljan lite i taget och rör om.
3 Tillsätt salt och peppar.

Örter som fungerar bra: Basilika, timjan,
oregano, salvia, rosmarin, persilja…
dragon och mynta går också bra om man
tycker om lite sötma.
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2013-08-04 ODLINGSTRÄFF I SKÄRMARBODA
Ankie bjöd in alla odlingsintresserade till Skärmarboda och visade runt i sina odlingar och bjöd på fika
och lite provsmak. Vi var ett 10 tal som tog del av Ankies kunnande och pratade odling och recept på
goda gröna rätter/bakverk. Mycket trevligt och lärorikt.
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2013-08-11 ODLINGSTRÄFF I BÄCKETORP
Nästa träff för Järle byaodlingsgrupp vart hos Marit i Bäcketorp. Det var åter ett 10 tal som tittade på
trädgården, diskuterade gröna frågor och hade ett riktigt god eftermiddag tillsammans. Vi fikade och
avsmakade Marits läckerheter och planerade kommande mat- och trädgårdskurs framåt hösten.

Havtornsträdet väckte intresse och efter rundvandring och ha tagit del av Marits odlarkunnande så
fick vi smaka på diverse läckerheter.
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2013-08-23 ERBJUDANDE PÅ FACEBOOK OM SAMORDNADE EKOLOGISKA INKÖP
Sen tidigt har omställningsgruppen pratat om att försöka göra samlade inköp från olika leverantörer.
Så nu gick gruppen ut med detta meddelande på facebook "Det händer i Järle".
VILL DU KÖPA DIREKT AV BONDEN?
Nu vill vi starta upp möjligheten att köpa fina ekologiska och lokala råvaror som levereras hit
till Järle. Först ut är Ulf Wiktorssons grönsaker. Han har ett stort sortiment av bl a tomater,
gurka, potatis, lök, morötter, rödbetor, vitkål, broccoli, kålrabbi, mangold m m. Beställning
sker senast två dagar innan leverans, betalning efteråt via bankkonto. Mer info kommer till er
som vill vara med!
Vi siktar på en första leverans TORSDAGEN den 5/9.
Utlämningsplats: Järlegården mellan kl 16.30-18.30 (vi får hjälpas åt m detta framöver).
2013-09-02 FÖLJANDE FB KOMMENTAR OCH PÅMINNELSE
På torsdag 5/9 kl 16.30 kommer första leveransen av ekologiska närproducerade grönsaker till
Järlegården. Birgitta C tar emot. Det är redan 8-9 stycken familjer som visat intresse. Jättekul!
Är det någon mer som vill köpa fin potatis, morötter, tomater, kålväxter, lök m m så tjoa bara till.
Nästa möjlighet blir om 14 dar, alltså torsdag 19/9 .

sÅ HÄR SER INKÖPSLISTAN UT:

VI VILL GÄRNA FORTSÄTTA MED FLER LEVERANTÖRER PÅ DETTA SÄTT. TIPSA OSS GÄRNA.
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HÅLLBARA JÄRLE - OMSTÄLLNINGSBYN

2013-08-17 BYALAGETS 40 ÅRS JUBILEUM FIRAS
Vid jubileumsfesten ordnade odlargruppen ett magnifikt grönsaksbord. En fröjd för ögat och ännu
större glädje för gommen. Både vid eftermiddagens aktiviteter som middagen på kvällen fanns
möjlighet att bese och provsmaka läckerheterna. Bilderna talar sitt tydliga språk.

HÅLLBARA JÄRLE VÄLKOMNAR FLER ATT DELTA I AKTIVITETERNA FÖR EN ÖKAD LIVSKVALITÉ!!!

Kontakta oss gärna: Ankie Rauséus, ankie.rauseus@telia.com, 070-28 07 466 eller
Lasse Carlsson, lc.jerle@telia.com, 070-5344949. Se även www.jarlebyalag.se

22

Höstens röjardagar...
blir enligt följande:
LÖRDAGEN 28 SEPTEMBER VID STATIONEN
samt
LÖRDAGEN 12 OKTOBER VID JÄRLEGÅRDEN
Sedvanliga göromål inne och ute och trevlig gemenskap utlovas.
Kom och hjälp till några timmar. Och fika vankas förstås och vid
stationsröjet utlovas glass till alla. Vi startar som vanligt vid tio-tiden.

MANUSSTOPP FÖR NÄSTA
NUMMER BLIR DEN 20/11
Alla manus skickas eller mejlas
till: Sven Röstlund Järle
Rönnbärsv. 4 713 91 Nora
e-post: sven.rostlund@hotmail.com

ANNONSERA I BYABLADET
kan företag, föreningar och
privatpersoner göra. Kontakta
Gerd Höök, 019-281310
gerd.hook@telia.com Priser:
helsida 300 kr, halvsida 200 kr
och kvartssida 100 kr

Redaktion: Sven Röstlund
Järle Rönnbärsv 4, 713 91 Nora
sven.rostlund@hotmail.com

Ansvarig utgivare: Peter
Ekström 0587-501 33
Medlems o pren.ansvarig:
Gösta Tegner 019-507 28 57
gtegner@telia.com

Gösta Tegner
Florag 10, 702 13 Örebro

www.jarlebyalag.se

är adressen till vår hemsida där du kan hålla dig uppdaterad
med allt som händer och få information om Byalaget och trakten.
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Med pub på Järlegården 9 november 19.00 (musiken
börjar mellan 19.30-20.00)
Kom och njut när trubadurparet Marketta
och Björn Hedén sjunger och spelar
Dan Andersson, Ferlin,
Taube med mera.
Entré vuxna 50:- dryck och tilltugg finnes.
Varmt välkomna!

Järle byalag 40 år

DOCKVERKSTAD MED
KASPERTEATER
Vi upprepar fjolårets roliga evenemang med att man se
på när Bröderna Bergkvist ger Prinsessans halsband. Sen
gör vi dockor och avslutar med med att fika.
Den 17 november klockan 15.00 på Järlegården. Varmt
välkomna.
Järle byalag 40 år
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