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Skördefest i underbart höstväder vid Järle station. Elin Duberg med barn vid
Anneli Kåregrens dignande bord.
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Järle IF - e� 60-årigt bandyminne

Till sta�onen kom e� paket �ll mig i slutet av juli innehållande några gamla bandytröjor med hälsningar från Alf Bergdahl, en av byalagets äldsta medlemmar. Kul, jag
måste ringa Alf och tacka och höra lite mer om Järles gamla bandylag. Tyvärr blev
det inte så för Alf avled has�gt 19 augus�. Ändå vill jag hedra hans minne genom
a� skriva nån�ng om Järles bandylag som var ak�vt åren 1945-1953. Så jag vände
mig �ll Åke Mossberg som snabbt tog fram e� referat och tabell från Nora Stadsoch Bergslags Tidning 7/1-53. E� utsni� från det långa referatet som slutar med a�
hy. Roland Andersson gjorde det enda målet för Järle i den stora förlustmatchen
mot Nora. Antagligen sista året för Järle IF som låg hopplöst sist i tabellen.
Kjell Carlsson i Kvarntorp mindes åren med Järle IF. Själv spelade han inte
men var linjeman och ﬁck mest sko�a snö från rinken vid ån (nedanför gamla
Konsum) som Ber�l Olsson styrde och ställde över. Va�net pumpades upp �ll den
grävda dammen och det fanns belysning runt rinken. Han var ju inte elektriker för
inte. Och nu ska ni få reda på nåt sensa�onellt. Det var all�d mycket kallare vid
ån än upp i byn, 4 grader kunde det skilja. Och isen höll all�d god kvalité. Så god
så a� ÖSK:s bandylag i brist på bra is i Örebro var i Järle några gånger och tränade
inför SM-ﬁnalen mot Bollnäs på Stockholms stadion 1951 (3-2 �ll Bollnäs, publik
26612!). Så storheter som Chappe Magnusson och Orvar Bergmark har lirat på
Järleån. Det ni!
/gösta
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Engagemang. Det är nyckelordet när det gäller ideela föreningar.
Men det behöver inte betyda att man måste ge sig hän med hull och
hår. Utan så mycket man vill, men helst mer än ingenting. För då blir
det ingen ideel förening. Detta är tankar efter en blandad höst.
Till exempel kom cirka 12 personer till byalagets höströj, betydligt
färre än alla som kom på våren! Det räckte till att vi fick det nödvändigaste gjort men inte så mycket mer. Vi skulle vilja gjort klart lekparken med målning av det som fortfarande felar. Men det får dröja
till våren. Leksugan är ändå klar vilket är glädjande. Det var inte så
många att det var lönt att öppna soppburkarna, de får också vänta till
sommaren. Lagom många kan man summera.
Trubadurafton med 23 vuxna var en missräkning som gör att vi går
minus på detta trevliga evenemang, mycket tråkigt då trubaduren var
värd bättre.
asperteater med en fantastisk anslutning och enorm mycket glädje
som gör en arrangör och ”teaterdirektör” salig av glädje.
I början av februari är det årsmöte se inbjudan. Vi hoppas många
kommer och vi hoppas att vi ska fylla de ersättare vi kommer behöva
till den nya styrelsen. Men de ska vi leta rätt på INNAN mötet så ni
som kommer, var inte oroliga. Utan kom och delta i diskussioner och
njut av god mat och dryck och trevligt sällskap. Och var lite engagerad i vad som händer där du bor. Vi vill ju att Järle ska var en trevlig
plats att bo på och att vi inte ska behöva åka till Örebro för allt! Eller
hur? Så ta dig lite tid och energi och delta på det sätt du tycker du
vill och orkar. Men gör vi inget, så händer inget, det är så sant som
det är sagt!
God jul och Gott nytt år på er alla!
						
						Sven Röstlund ordförande
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JULBLOMMOR DÖRRKRANSAR
DEKORATIONER
EXTRA ÖPPET
INFÖR JUL
16 - 23 DECEMBER
alla dagar 8 - 18
Ta gärna med och
plantera i egna skålar.
Vi bjuder på jord, mossa
och personlig service.
Vi tar betalkort.
Beställningar i god tid.
Vi önskar alla byabladets läsare en fridfull helg!
Kanans Handelsträdgård
JÄRLE HULT
Britt & Nils-Gunnar
0587-500 65 070-253 20 23
www.handelstradgard-nora.se
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Tupperware party !

Var Värd/Värdinna hos mig !
Kom och var Värd/Värdinna hos mig på Christinas Gästgifveri, Ervalla Gård
ett par mil norr om Örebro. Du tar med fikakorgen och bjuder med dig släkt/
vänner och kollegor mm. Ni får kolla in alla mina fyndhyllor och ni får rota,
klämma och känna. Det finns alltid bra superfynd !! De dagar som passar mig
bäst är mån, tis och söndag, när vill Du komma ?
Du få naturligtvis fina Tupperware produkter när du är Värd / Värdinna !
Ring eller maila mig och boka!
Christina Jarl
070-393 09 09

info@festfix.com

www.tupperware.se

Vill du veta mer om Djurtolk ?
Helgkurs i Djurtolk :
Steg 1 Sön 1 mars 2015
Steg 2 Lör-Sön 28-29 mars 2015
Föreläsning om Djurtolk :
Sön 1 maj kl 16,00 2015
Mässa Djurliv i Karlstad där jag har en egen monter:
Lör – sön 25-26 april 2015 För mer info läs mer på www.eventdiv.
se
För mer information och priser se hemsidan www.djurtolk.com
Djurtolk - Christina Jarl 070 - 393 09 09
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info@djurtolk.com

Ombyggnad av väg 50
Trafikverket planerar fört ombyggnad av väg 50 mellan Axbergshammar och Lilla Mon ca 6 km. Nuvarande väg är 12-13 meter bred,
hårt trafikerad med drygt 11000 fordon, med hög trafikrytm
och brister i både framkomlighet och trafiksäkerhet. Anslutande
sträckor både norr och söder ut är sedan tidigare ombyggda med
mitträcke.
Den aktuella åtgärden som planeras avser mötesseparering av
sträckan till en ”2+1-väg”. I åtgärden ingår också erforderliga anpassningar av befintliga korsningar mellan väg 50 anslutande vägar så
att korsningarnas utformning anpassas till förutsättningen att väg
50 är mötesseparerad.
Mina kollegor på WSP har uppdrag att utarbeta vägplan för åtgärden. Är själv lite inblandad i vattenfrågorna och naturligtvis med lite
lokal kännedom.
Vid samrådsmötet 140902 på Järlegården redovisades vägförslaget och många bra synpunkter kom upp och diskuterades. Dessa har
nu bearbetats och på olika sätt värderats för det vägplaneförslag
som kommer ut på remiss snart för att senare fastställas. Byggande
lär tidigast ske 2016.
Vid samrådsmötet framkom ett förslag att flytta anslutande väg
832 från Flåten-Järle från nuvarande läge till Mogetorpskorsningen
och att utformning med planskildhet kvarstår.
Detta har nu studerats och Trafikverket ser många fördelar, där
främst säkerhet och framkomlighet avgjort och har därför beslutat
att gå vidare i vägplanen med detta förslag.
Det anser jag vara mycket positivt som löser flera risker och synpunkter som kommit upp. Bl.a breddning enbart på östra sidan liksom
möjligheten till cykel och gångtrafik utmed sträckan på lite avstånd
från körbanan.
På vidstående karta kan vägförslaget studeras mer i detalj.
						
							Lasse Carlsson
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Karta över planerad sträckning, beklagar om kvalitén inte är den bästa.
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REKORDMÅNGA BARN PÅ KASPERVERKSTAD
Ja det blev verkligen publikrekord när Byalaget slog upp portarna
för ytterligare en söndagseftermiddag med Kasper som tema. 22
barn och 12 föräldrar. Vad sägs om det. Men ordet var också spridet
även utanför Järle med ”förorter”. Ända nerifrån Lillån kom folk.
Först bjöd Bröderna Bergkvist på föreställningen Uti Afrika. Där
den elake jägaren Ernst Heminväg och hans betjänt Bojan kommer
för att jag djur i Afrika. Men djuren visar sig vara för sluga och
Ernst får dra sig tillbaka till England medans Bojan förälskat sig i
Afrika och stannar och blir vän med djuren. En stundtals livlig föreställning som verkligen fick publiken att leva med. Och som den levde
med! Man skrek, pekade och försökte på alla vis hjälpa djuren mot
den elake jägaren.
Sen vidtog kasperverkstaden där man skulle göra sin egen kasperdocka. Till att börja med tar man en strumpa...

Fascinerad, entusiastisk publik
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Det var så många barn att vi fick be att föräldrar skulle ta med
strumpor som man kunde använda. Sen använde man: ögon, kronor,
paljetter, garn, tråd mm och slutresultatet blev en stor mängd
kasperdockor som sannolikt gav föreställningar hos mer än en familj!
Vilken kreativitet och fantasi, till och med föräldrarna rycktes med
i tillverkandet.
Så avslutade man med fika. Kaffe för de stora och saft för de små.
Till detta serverades Sigrids mummsiga sockerkaka. Jag tror alla
var belåtna med med den eftermiddagen. Inte minst vi som arrangerande den! Inspirerar till nya aktiviteter.
								Sven Röstlund

Kasperdockstillverkning

En vacker prinsessa!
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Rörbrakets stora utbud av ekologiskt odlade grönsaker

JÄRLE SKÖRDEMARKNAD
Järles första skördemarknad genomfördes den 27 sept i strålande solsken. En sån där fantastisk skön höstdag med med hög luft ,
klara färger och positiva människor.
Ett knappt tiotal försäljare kom och fyllde marknadsborden med
mycket av varje. Det var riktigt lokalt närodlade produkter från Kanans handelsträdgård och Rörbrakets ekoodlade. Dessutom honung,
pumpor, sylt, saft, bakverk och skinn och säkert något jag missat.
Både proffsodlare och duktiga amatörer i fin blandning.
Hållbara Järle och byaodlargruppen pasade på att visa upp och
berätta om vad som gjorts vid odlingen på stationsområdet, samt
planer framöver med bikupan t.ex..
Dessutom fick intresserade möjlighet at bygga holkar och bon för
att locka fler vilda grannar, t ex fåglar, bin, nyckelpigor och fladdermöss. Barn och vuxna snickrade glatt ihop.
Caféet var öppet och glada cafégäster mös i solskenet med Anettes
godsaker och gott kaffe.
Kort och gott en härlig solig dag i bygden
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Kanans
Nils-Gunnar
med en del av
alla grönsaker

Tack alla för en jättetrevlig skördemarknad, Järles första som
sannolikt inte är den sista. Hörde bara positiva omdömen både från
säljare som besökare. Typ ”så borde via ha det varje lördag”. Jättekul!
Vi satsar väl på en repris nästa år. En ny tradition är född.
							Lasse Carlsson
Arrangemanget var också en del av Framtidsveckan i Örebro län 2014.
Mer om detta kan läsas på www.framtidsportalen.se

Tillverkning av fågelholkar var något som roade barnen
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GLAD TRUBADUR PÅ JÄRLEGÅRDEN,
MEN VAR VAR PUBLIKEN?

Den spelglade och pratglade trubaduren Danny Norin

En mörk november kväll kom trubaduren Danny Norin på besök
från Ludvika. Detta för att förgylla vår höstpub och fortsätta
en trevlig tradition med musik i höstmörkret på Järlegården. En
mycket glad och musikalisk man som verkligen höll fart på musiken.
Det var Taube, Dylan, irländskt, egenkomponerat i en härlig blandning. Jag tror alla fick något man tyckte om. Och spela tyckte han
om, när han sa att han skulle ta paus, sa han ”Bara en låt till”. Det
tog nog tio låtar innan han tog paus, en timme senare. Speciellt
länge tog han inte paus, utan snart var ha uppe igen och spelade
och pratade. För prata kunde han, inte tu tal om saken, kommentarer om mycket och mängder av historier, som inte alltid var helt
rumsrena!
Sluta spela verkade han inte vilja göra heller. När undertecknad
gick efter 23 höll han fortfarande på! Till den kvarvarande publikens förtjusning.
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Det var ju det där med publik. Den lös tyvärr med sin frånvaro.
Tjugotre vuxna och tre barn var allt i publikväg. Även om de som
kom verkade trivas, så var det nog i blekaste laget.
Känns lite tråkigt när man försöker ”pigga upp” i höstmörkret att
folk inte kommer. En sån här kväll slutade i kassaminus, trots att
de närvarande utnyttjade puben och köket väl. Det känns inte rätt
att en musikafton ska gå minus, men så var det. Även om musiken
inte är ens önskemusik, så kan det ju vara trevligt bara att träffa
och umgås med sina grannar under gemytliga former. Som arrangör kan jag känna en lätt trötthet över varför man anstränger sig
när så få kommer. Visst är det trevligt med en by där det händer
saker?
Nåväl vi siktar på en irländsk pub i vår och hoppas på en större
publik. Musik är ju bara så härlig att lyssna på och att umgås med
trevligt folk ännu bättre. Vi som kom hade en trevlig kväll med
Danny Norin!
							
								Sven Röstlund

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

070 – 545 02 15

Järle Åkeri önskar dig
en riktigt god jul!

God Jul och ett Gott Nytt År
önskar Christina!
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35 år!

Snart har jag bott 35 år här i Järle. Det är ju fantastiskt länge.
Märkligt det där med tid - då jag tänker tillbaka känns det ändå
som om jag var nyinflyttad. Jag minns precis hur det var då vi röjde
tallar här i skogen för att kunna få plats att bygga. Dessa tallar var
ganska klena då, men titta på dem nu. De har ju blivit bautastora. Då
man ser dem nu är det lättare att verkligen begripa dessa trettiofem år.
Då var Byalaget ungt, fullt av fattiga entusiaster - Grönavågare och
andra. Vi fick igång både det ena och det andra utan mycket mer än
vårt engagemang och vår entusiasm. Medelåldern var ganska låg, och
det fanns många barnfamiljer. Många barn finns det nu igen i byn
- verkligen roligt. Och nu i vår ska jag bereda plats för ytterligare
förnyelse - kanske en till barnfamilj. Som många av er vet blir det
inte ett trettiosjätte år här för mig. Jag och min käresta håller på
att bygga i Nora, med inflyttning i vår.
Medan jag går och donar med huset inför försäljning väller minnena
upp. Det har varit väldigt fina år här i byn, med många fantastiska upplevelser - roliga och arbetsamma. Tänk bara då vi slet med
att hålla isbanan nere vid ån spolad och skottad - vilket jobb! Och
då vi fick igång första tågverksamheten - serverad fika utomhus
med hoplånade kaffekannor och bord. För att inte tala om sånt som
Bergsboule med fika på Skansberget varje maj, Magasinsfester med
det nyskapade husbandet Jambalaya, sommarfester med lekar och
tävling för både barn och vuxna mm. Och alla olika vändor vi haft för
att ordna till någon form av barntillsyn - det blev många varianter
innan vi till slut fick kommunen att satsa på ett riktigt dagis här i
byn. Och köpet av Järlegården, med allt om köpeavtal, finansiering
mm - tänk vad vi har gjort! Och Datastugan, vad kortlivad den blev -
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snabbt hade alla egna datorer.
Själv kom jag tidigt in i arbetet med renovering av stationen och
skapandet av Byaplanen. Men mitt stora engagemang i över tjugo
år har varit ansvar för skötseln av gångbron och skeppet Järlan II.
Bron krävde minst en heldags årlig insats med både maskiner och
fem man för att hållas i skick, ibland med fara för liv och lem, då
man (oftast jag) stod nere i ett brötigt gungfly i samband med någon
höstlig översvämning.
Senare, då ena pålparet gav med sig för ca 10 år sedan, dämmer det
inte längre upp någon bröte. Fast å andra sidan är ju bron halvt havererad. Jag hoppas byn med tiden lyckas få till en bättre bro.
En annan sak som jag arbetat mycket med är att få ån tillgänglig
från byn. Då vi flyttade hit kunde man inte nå ån eller gå längs den
”utan machete”. Det var djungelartad vegetation. Vi började - med
markägarens goda minne - i mitten av 80-talet röja stig till och
längs ån mellan bron och grustaget. Stigen är en km lång, och jag
har årligen röjt den. Två halvdagar går det åt om man har en rejäl
röjare. Dessa fina stigar behöver nu nya, friska krafter som tar över
skötseln efter mig, annars växer de omedelbart igen. Bäst vore att
dela ansvaret på två. Anmäler det sig för många hugade får ni väl ta
vartannat år . . .
Jag kommer att vara kvar i Byalaget och titta till er ibland, så ni
inte begår några dumheter. Så ett visdomsord - engagera er i bygden och Byalaget! Det är både kul, givande och lärorikt samt är bra
för hela bygden - speciellt för barnen.
Ingemar B
PS Mitt fina hus är snart till salu.

Ett klipp ur Hembygdsförenings program för
första månaderna av 2015.
Ett år då föreningen för övrigt fyller 90 år. Det
ska vi fira!
Varmt välkommen till våra olika aktiviteter.
God jul och gott nytt år
önskar styrelsen för Ervalla hembygdsförening
Januari 18e, Söndag kl 15. Immanuelskapellet
Åke Mossberg visar bilder från Ervalla med omnejd.
Ett alltid lika uppskattat inslag i föreningens program!
Ett fantastiskt tillfälle att få veta hur Ervalla
sett ut tidigare. Kaffeservering. Fri entré
Februari
28e, Lördag kl 16. musikbön i Kvarnfallstugan
Vi bjuder på kyrkkaffe.
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Sabbatsbergs missionsförening
önskar alla byabladets läsare en fridfull jul,
och ett gott nytt år

Lördag 13 december: Luciafirande för hela
bygden i Missionshuset
Söndag 4 januari: Nyårsbön för bygden i Missionshuset
Söndag 18 januari: Offentlig julgransplundring för hela familjen i
Ungdomsgården

Ervalla kyrka
Söndag 21/12
11.00 Familjegudstjänst med julavslutning
i Ervalla kyrka. Kyrkis och barnkören
sjunger julsånger. Efteråt serveras korv
med bröd. Tomas Rådehed
Onsdag 24/12
23.00 Midnattsgudstjänst i Ervalla kyrka.
Ervallakören, sång Maria Eriksson. Satu Brännström
Tisdag 6/1
16.00 Vi sjunger ut julen i Ervalla kyrka. Alla kyrkokörer och Mats Backlund. Internationella gruppen ordnar lotteri och tårta efteråt i församlingshemmet. Tomas
Rådehed
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Ervalla Företagare
Varmt välkommen att bli medlem i Ervalla Företagare!
Tillsammans arbetar vi för en levande landsbygd med intentionen att vi ska
verka och leva i vår hembygd.
Alla är vi beroende av varandra och bygdens engagemang.
Julbord mån 15 dec på Christinas Gästgifveri kl 19,00 år 2014
Årsmöte ons 4 feb på Christinas Gästgifveri kl 18,30 år 2015
Medlemsmöten år 2015:
Ons 4 mars på Hult Säteri kl 08,00
Ons 1 april på Hult Säteri kl 18,30
Ons 6 maj på Christinas Gästgifveri kl 08,00
Grillkväll ons 3 juni på Christinas Gästgifveri kl 18,30
Medlemsavgift; 500 kr/år i detta ingår bland annat, frukostmöten med föreläsare, julbord till förmånspris mm.
Vårt bg är 842-1646, vi ser fram emot att Du blir medlem.
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!
Styrelsen.

Manusstopp för nästa nummer blir 25 februari
Redaktion som tar emot alla manus och annonser:
Sven Röstlund, tel (kvällstid) 0587-50076, 0704832687
sven.rostlund@hotmail.com
Ansvarig utgivare: Peter Ekström 0587-50133
Medlems och prenumerationsansvarig: Gösta Tegner 019-5072857
gtegner@telia.com
Annonspriser: Helsida 300:-, halvsida 200:- 1/3 sida 100:Medlemsavgift: Enskild medlem 200:- Familj 300:betalas på pg 448583-5

VILL DU LÅNA ELLER HYRA JÄRLEGÅRDEN
Boka hos Skymans 0587-50301 el 0705101858
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SÖKES: REDAKTÖR, FÖRFATTARE, REDIGERARE, ANNONSKONTAKT TILL BYABLADET
Då huvudredigeraren och layoutaren Gösta nu slutade förra
året efter 19 år sökes nytt blod till redaktionen. Undertecknad
kommer att försöka skriva och redigera men det vore bra om vi
var fler. Allt från att skriva reportage eller redigera bladet i ett
program som heter InDesign. Finns det någon som kan detta och
vill hjälpa till. Eller redigera bilder i Photoshop. Personer i alla
åldrar sökes bara man tycker det är roligt.
Eftersom även Gerd Höök slutade sitt uppdrag sitt uppdrag med
att jaga och påminna annonsörer, för ett år sen behöver vi också någon som kan göra detta. Är du intresserad så får du gärna
ringa mig på tel 0587-50076.
					Sven Röstlund redaktör

SÖKES: KAFÉMEDARBETARE
Järle stationskafé är en av bylagets viktigaste verksamheter.
Kristina och jag som varit huvudansvariga i många år börjar bli
lite slitna, åtminstone undertecknad. Senaste året hade vi Anette
Bredenberg anställd vilket fungerade mycket bra men det är inte
säkert att det kan bli så 2015. Det är ett trevligt och kul jobb
som handlar om att hålla lite koll på våra feriejobbarung-ungdomar, handla varor och se till att allt flyter på. I gengäld får du
träffa nöjda och belåtna kafégäster och bensinpengar för köpresorna ersätts du för. Ständig närvaro 10-18 är inget måste och
då är det ju en fördel om man bor i Järle eller i närheten.
Är du intresserad så får du gärna ringa mig på tel 019-507 28 57
eller mejla gtegner@telia.com
						Gösta Tegner
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Välkommen till
Järle Byalags årsmöte
lördagen den 14 februari 2013
Plats och tid: Järlegården kl 18
Först mötesförhandlingar....
årsberättelse 2014, ekonomi, val
verksamheten 2015
Motioner lämnas senast 12 januari
-o-o-oMenyn blir en överraskning
då vi vid pressläggningen inte är klara med
vem som levererar maten.
Men gott kommer det bli.
Till kaffet Johans kladdkaka
-o-o-o-o-oAnmälan senast 8 februari till Röstlund
0587-500 76 kvällstid eller
mail sven.rostlund@hotmail.com
som du också kan meddela
önskemål om maten pga allergi
eller vegetariskt alternativ
100 kr betalar du - det är halva priset!
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