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Grillade grillmästare eller Blues brothers eller både och?
Björn Bredenberg och Morgan Evaldsson hade det 

sve�  gt värre vid grillen på Järle marknad. 
Kö� et och korven gick åt som smör...



2
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Föreningen Ervalla Företagare bildades i december 2011. På ett av dåvarande företagarrådets 
möten kom frågan upp om vikten av en företagarförenig i Ervalla-området. Föreningens syfte är att 
främja näringslivsutvecklingen i och kring Ervalla samt arbeta för ett gott samarbete med lokala 
föreningar och organisationer samt uppmuntra lokala initiativ. 

Kalender 2017 

4 oktober och 8 november Medlemsmöten kl. 07:00 – 08:30 på Christinas Gästgifveri, Ervalla 
Gård 257 31 okt hos Lennart Hansson Styrelsemöten kl.19:00 

27 september, Extra styrelsemöte hos Marcus Björkegren kl.18:00  

6 december Julbord kl 19,00 på Christinas Gästgifveri, Ervalla Gård 257 

Vill du bli medlem i föreningen Ervalla Företagare, välkommen att kontakta styrelsen. Företag, 
föreningar och organisationer kan bli medlemmar. Styrelse år 2017 

Ordförande Tony Fridholm, tel: 070-3248484 Vice ordförande Lennart Hansson, tel: 070-6005466 
Kassör Monika Krona, tel: 070-5687882 Sekreterare Marcus Björkegren, tel: 070-4850502 

Ledamot Christina Jarl, Kurt Jantzén och Anders Svensson Suppleant Per-Åke Sörman och Rune 
Sörengård 

Ju fler medlemmar vi blir ju bättre blir möjligheterna att positivt påverka utvecklingen i 
Ervallabygden. Föreningens medlemsavgift är 500 :- år. Sätts in på bankgiro 842-1646. Förmåner 
som medlem är exempelvis att delta kostnadsfritt vid frukostmöten. Subventionerad kostnad vid 
grillkvällar och årets julbord. Du får halva annonskostnaden vid annonsering i Järlebladet. Lån av 
partytält kostnadsfritt för medlemmar. Läs gärna mer på www.ervalla.nu 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

  Att vara ordförande i byalaget eller marknadsgeneral kan vara 
frustrerande. Du vet aldrig hur evenemangen ska gå. Man ordnar 
en trubadurafton och det kommer 20 personer. Marknad ordnas 
och just som den börjar vräker regnet ner så ingen kommer. Men 
denna vår och sommar måste jag helt klart varit med om motsat-
sen. Ta årets marknad till exempel, väderprognos veckan innan var 
regn, regn, regn. Men dan innan ändrades det och verkligheten blev 
perfekt marknadsväder, med sol och 22 grader och folk ström-
made till och gjorde att det blev en rekordmarknad!
  Sen var det detta att få folk att hjälpa till vilket kan vara lite 
svårt ibland, men i år icke. Det var många som kom och hjälpte till 
att tvätta och sen måla Järlegården. Många kom till vårröjet och 
det var en hel del som hjälpte till att sätta upp och ta ner mark-
nadsborden. Då blir man glad, för det är ju sånt här som skapar en 
bygemenskap.
  Nu närmar sig hösten och andra aktiviteter. Höströjet, missa 
inte det. Eller musikpuben med The Baghari-Hayes project. Musik 
som man blir glad av. Dryck och tilltugg finnes. Ta med vänner och 
bekanta till denna trevliga musikfest. I bladet finns också exem-
pel på vad som kan ske om man bara frågar. Idéer och förslag tas 
gärna emot av oss som sitter i styrelsen. Vi kan ju inte lova att 
uppfylla allt men vi lovar att ta det under diskussion i alla fall.
  Något som är spännande är att se hur vägbygget fortskrider. 
Personligen tycker jag det går lätt att komma ut på riksvägen och 
trafiken flyter på bra. Intressant att se hur det blir när det blir 
klart. Det borde bli mycket säkrare med en planskild korsning. 
Dock lite bökigt för caféet och hantverksmagasinet för att inte 
tala om Mogetorps värdshus. Men det blir väl bra vad det lider!

Sven Röstlund
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 JÄRLE ÅKERI AB

FÖRSÄLJNING OCH TRANSPORT AV 
GRUS, SAND OCH SORTERAD JORD

        0587-50219  070-5450215

Dags för höstservice
  -
Beställ vinterdäcken nu!
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LEKPLATSEN ÄR VÅR

Det är väldigt roligt att så många barn använder Järles lekplats. 
Det hörs glada skratt därifrån mest varje eftermiddag.
Lekplatsen anlades av byalagets medlemmar på 80 talet och fick i 
stort sett sin nuvarande form 1992. Under åren har gammalt bytts 
ut och en del nytt kommit till. 
För ett par år sedan skaffade vi den blå flodhästen och lekstugan.
För en tid sedan uppmärksammade en förälder att plattformen 
uppe vid rutschkanan sviktade, och straxt var det åtgärdat. Det är 
by-gemenskap när den fungerar som bäst!
Under säsong hjälps föräldrar och andra i byalaget åt med att klip-
pa gräs och hålla lekplatsen ren och inbjudande. Vid röjardagarna 
tilldelas alltid en grupp att se över området extra noga.
Låt oss tillsammans fortsätta hålla lekplatsen i bästa möjliga skick 
för att alla barn och vuxna ska trivas där!
        Hanna Wallsten

Som kanske flera sett har vi nu två alldeles nya fotbollsmål på fot-
bollsplan/isbanan. Idén kom från Hanna Wallsten och togs upp på 
ett styrelsemöte där styrelsen tyckte det var en bra idé. Så sagt 
och gjort. Nu står de där till glädje för den fotbollssparkande delen 
av byn. Har du idéer på något annat, ta upp det med styrelsen!
        Sven Röstlund

FOTBOLLSMÅL PÅ FOTBOLLSPLAN!
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REKORDMARKNAD I SOLSKENET

Vilken fröjd, vilket väder och vad mycket folk. Ja det kan man verkligen säga 
om årets marknad. Fast dagarna innan var prognosen regn och då suckade 
man inombords. Inte ett år till då allt regnar bort. Men så med ens ändrades 
det och verkligheten blev ett underbart marknadsväder, sol med en del moln, 
22 grader. Inte konstigt att folk strömmade till. Redan innan marknaden börjat 
hade det kommit en hel del folk. Kommersen i marknadsstånden var god. 
Godis, keramik, smycken och loppisgrejor. Många hittade vad de ville och 
lite till. Strykande åtgång var det på Norsebäcks jordgubbar, inte konstigt för 
de är verkligen mumsiga. Vid grillbordet stod Björn Bredenberg och Mor-
gan Evaldsson och grillade kött och karréskivor så det stod härliga till. Det 
var varmt så det hette duga. Ingen avundsvärd uppgift men de verkade hålla 
humöret väl uppe. 

Redan tidigt strömmade besökarna till.

Familjen Bergers försäljande hund
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   Även i caféet fick man slita hårt, för tidvis var trycket hårt med många som 
ville ha kaffe, järlekaka, äppelpaj, smörgås, bullar eller glass. Det var nog 
många fötter som var svullna och trötta huvuden efter den dagen. Men alla var 
nöjda för att det kom så mycket folk och som verkade vara nöjda. För det var 
fullt vid borden i trädgården där man satt och njöt av fikat och så njöt man av 
musiken från Open House. Dessa verkade också vara outtröttliga där man med 
glädje spelade Taube, Dylan, Beatles och mycket annat. I magasinet spelades 
det kasperteater för glatta livet för en entusiastisk publik som deltog i föreställ-
ningen med liv och lust. Aladdin var den ena föreställningen och Skönheten 
och odjuret den andra. Mattias Dahlin körde barn på sin traktor med släp så 
man inte saknade någon häst.
  

Open house i full aktion!

Redan innan marknade börjat tog kön form, tror aldrig den försvann.



8

-
sättningsrekord. Se det var en marknad att komma ihåg. Inte bara på grund av 
det utan för att den var så lyckad. Se och njut av bilderna. Tack alla som hjälpte 
till att det blev så bra. Alla i caféet, vid grillen, Open House, Bröderna Berg-
kvists kasperteater, alla som bar marknadsbord, dirigerade vid parkeringen, fa-
miljen Westberg som upplät ängen för parkering och slog gräset. Tack till Bengt 
Rosengren med vars hjälp med maskinen som lyfte borden gjorde jobbet mycket 
lättare. Tack alla försäljare som är stommen i Järle marknad.

Mattias Dahlin med traktor, mycket 
populär bland barnen på marknaden.

Familjen Norsebäck med sina otroligt 
goda jordgubbar

En synnerligen välfylld parkering

En nöjd marknadsgeneral 
utanför kasperteatern.

När summeringen gjordes kunde vi bara konstatera att vi slagit alla tiders om
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IRLÄNDSK/SVENSK MUSIKPUB

Kom till Järlegården, njut, sjung och dansa med.
 

Lördagen 28 oktober kl 19.00, musiken börjar 19.30.
Då kommer The Hayes-Bagari project en härlig blandning av 

Sonas och Open House. Det är ett glatt gäng 
ungdomar! :) som spelar en repertoar bestående av eget 

material blandat med irländska klassiker. Samtliga 
medlemmar har spelat för er tidigare. 
En del av dem en väldans massa gånger: 

Det går ju inte att missa!
Sång och gitarr - Tommy Bagari (Open House)

Sång - John Hayes (Sonas)
Bas - Anders Moberg (Open House)

Slagverk - Richard Sievert (Allt möjligt)
Mandolin och gitarr - Tommy Bender (Sonas)

Säckpipor och flöjter - Christy O’Leary

Entré 100:- för vuxen, gratis för barn upp till 18 år
Dryck finnes av godaste slag och tilltugg i form av Svens 

varma mackor, chips, nötter och ev något mer.

Ta med släkt och vänner på detta unika tillfälle!!!
Så här såg det ut sist bandet var här. Missa inte detta!
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Immanuel, Ervalla                                                                                                                                                                                             
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Årets Hantverksmagasin - ja vilket i ordningen? 
Många har det blivit!

Vi var i alla fall 12 deltagare, det vet jag. Tre av fjolårets hantverkare 
hade av olika skäl valt att avstå i år.
     Början av säsongen kändes väldigt trög. Vi antog att det berodde på 
vägbygget. Bilisterna var väl så koncentrerade på trafi ken - vilket ju är 
bra - att de helt enkelt missade avfarten? I år hade vi, pga vägbygget, 
inte tillstånd att hänvisa vid södra infarten. Bara norra infarten, vid Fing-
erboda, hade våra vita skyltar med Hantverk 2. Den trafi kingenjör som 
ringde mej från Trafi kverket ville inte låta sej övertalas att vi fi ck skylta 
även södra infarten. Anledningen var att man nog/kanske skulle byta sida 
på vägbygget mitt i sommaren. Så blev det ju inte, vi har fortfarande all 
trafi k på vänstra sidan när man åker norrut. Och även om man bytt sida 
måste det väl ha funnits skylt som visade var Järleavfarten var??
     Vi har trots detta haft besökare från både när och fjärran. Mattor 
har bl a hittat både till Tyskland och till en nyinfl yttad Järlebo. Lingon-
sylt till Österrike. Vi deltagare i Hantverksmagasinet har haft en trevlig 
säsong. Inga getingar störde i år. Vi har fått ny trappa på baksidan av 
magasinet. Och försäljningen tog fart, inte minst den lördag när Thomas 
Erikssons reportage publicerades i Nerikes Allehanda. BÅDE i Bergslags-
magasinet. Och försäljningen tog fart, inte minst den lördag när Thomas 
Erikssons reportage publicerades i Nerikes Allehanda. BÅDE i Bergslags-
magasinet. Och försäljningen tog fart, inte minst den lördag när Thomas 

delen och i Sydnärkedelen. Bra jobbat Thomas! Och Inger fi ck det hett 
om öronen, med rekordkassa, och redde ut det hela galant. 
     Mesta dramatiken utsattes jag för när en hantverkare helt kort sms-
ade att bilen var trasig och hon kunde inte bemanna sina inbokade pass. Vi 
kunde ju inte bara ha stängt i två dagar! Det löste sej som tur var, läns-
buss till Sandbacken och sen en morgonpromenad fungerade fi nt.
     Till nästa säsong har vi ödmjukt anhållit hos NBVJ att tågen ska stå 
längre tid innan returresan till Nora. Det blir stressigt för vissa resenä-
rer. De ska fi ka, kissa, kolla hantverket, se järnvägsbron och helst hinna 
till lekparken också! Vi hoppas innerligt att vårt önskemål uppfylls.

Nu säger vi på återseende sommaren 2018.
Vi öppnar alltid måndagen efter första lördagen efter midsommar! Klockan 
10. Vill du komma i kontakt med någon av årets deltagare i Hantverksma-
gasinet ringer du till mej på 070- 234 2880 eller mailar gerd.hook@telia.
com, så förmedlar jag kontakt.

TACK Stationscafét för gott fi ka och bra samarbete TACK If för hjälp 
med försäkring TACK alla ni som besökte oss TACK Mattias för snickar-
hjälp TACK Gösta att vi ser ut genom fönstret, efter du röjt vildvinet.

Hantverksmagasinet önskar er alla en bra höst, vinter och vår! 
Vi ses igen, då troligen med någon/några nya deltagare också

      /Gerd Höök
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Bjud dina vänner på något annorlunda!
Tema Meny -Sommar med ERNST
Inspiration ur boken Mat Blommor & Fix, 
Ica Bokförlag – Ernst Kirchsteiger, Roland 
Persson, Mia Gahne

– Det finns en melankoli och vemod på landet som är både vila och skönhet för mig. 
Jag besöker stan bara för att få komma hem till landet / ERNST
Pris: Tema Meny – Sommar med ERNST Pris 495:-/person inkl. moms

Tema Meny Maria Montazami
Inspiration ur boken Välkommen hem till Maria Montazami, Ica Bokförlag – Maria 
Montazami, Ulf Elving, Roland Persson
Maria Montazami, – den svenska hollywoodfrun, har charmat oss alla med sin värme 
och spontanitet. Maria är främst känd från TV-programmet Svenska Hollywoodfruar. 
Hon har blivit väldigt folkkär och vunnit många hjärtan genom sin värme, charm och 
naturliga sätt. Maria har ett stort intresse för design och heminredning och har bland 
annat designat väskor, smycken och nyligen lanserat en egen vinkollektion.
Pris: Tema Meny – Maria Montazami 495:-/person inkl. moms 
Christina Jarl 070-393 09 09, info@festfix.com, www.christinajarl.se

NY KURS ! Kurs i Healing och medita-
tion med hästarna / Canada
Inga förkunskaper krävs
Kursen innehåller bland annat:
Christinas berättelse om upplevelserna, 
lärdomarna och insikterna från resan till 
British Columbia i Canada under 
sommaren 2016.

Filmvisning, Guidad meditation och cd-skiva av Liz Mitten Ryan.
Healing och meditation med hästar samt Hjärtebön – din hjälp till att ta kontakt med 
hästarna.
Avslappningsövning med musik samt olika övningar.
I denna kurs är det djuren som hjälper oss. Djuren ger människan tips, råd och insikter 
om vi är öppna och mottagliga för att lyssna. Kursens innehåll är lite annorlunda mot 
Djurtolkkurserna. På Djurtolkkurser är det vi som kommunicerar och hjälper djuren och 
i denna kurs är det hästarna som healar oss J Vi använder oss även av en Talking stick 
från ett vindpinat träd på Gateway 2 Ranch, Kamloops, British Columbia, Canada.
// Det är viktigt att du kommer med ett öppet sinne och är så avslappnad du kan, tag 
gärna en lugn och harmonisk promenad när du har parkerat bilen här utanför … allén 
ner mot kyrkan är ett bra val att promenera i … sedan är du varmt välkommen in // Läs 
vad tidigare deltagare tycker under 
Referenser på www.djurtolk.com Christina Jarl 070-393 09 09 info@djurtolk.com



Järlegården påmålad!

Inför den andra ommålningen av byggnaden som troligtvis inte kan göras 
förrän till våren har vi provmålat en del av ena gaveln. Det är dags att vi 
vågar sticka ut med lite djärvare utsmyckning. Kom och titta och hör av 
dig till Järlegårdskommittén med synpunkter. Bra eller dåligt?

Tre bilder som får sammanfa� a kafé-
sommaren, beröm i NA, marknadsgo-
dis och duk� ga Thea, en av våra tolv 
ferieprak� kanter.
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 Åke hade inte tid igår att ägna sig  Åke hade inte tid igår att ägna sig 
åt detta spörsmål på grund av alla 
utländska kunder och så den sed-
vanliga tisdagsorienteringen (jag 
stängde kl 17 och fi ck se Ditt mail 
en halvtimma innan).   
     Nåväl, skall man gå efter Gre-
tas rader angående Olof Augusts 

födelsedata då går man på en skarp 
mina – hon påstår att han var född 
den 21/3-1835 – fel, han var född 
den 29/11-1834. Vidare påstår 
samma källa att han dog den 20/1-
1917 – fel på en månad, han dog den 
21/2-1917. 

fortsättning nästa sida

I samband med den radiointervju om 
stationen som sändes i P4 Örebro 13 juli så blev jag kontaktad av en trev-
lig och mångsidig dam i Kumla, Mona Grönlund-Karlsson, som ville träffa 
mig för att visa ett fotografi  på sin släkting Olov August Larsson som 
minsann var med och byggde på järnvägens alla hus från Järle till Otter-
bäcken under andra hälften av 1800-talet. Sensationellt att äntligen få 
ett ansikte på en av de människor som var med från allra första början, 
1854/55, när Sveriges första stationhus  började byggas. 
     Visserligen är bilden på Olov August tagen nån gång på 1890-talet, var-
för inte på hans 60-årsdag 1894, men ändå, han var ju med som 20-åring 
när det begav sig. På äldre dar blev han möbelsnickare och gjorde bl.a. 
helt enastående fi na byråer i masurbjörk till sina fem döttrar (fi ck totalt 
12 barn!). Kan jag intyga då jag fi ck se kort på en av byråerna.
     Nåväl, för att få veta mer om Olov Augusts levnad och släkt vände jag 
mig till vännen Åke Mossberg som skickade ett långt svar som ni måste 
     Nåväl, för att få veta mer om Olov Augusts levnad och släkt vände jag 
mig till vännen Åke Mossberg som skickade ett långt svar som ni måste 
     Nåväl, för att få veta mer om Olov Augusts levnad och släkt vände jag 

läsa i sin helhet. Som vanligt ett mycket uttömmande svar som till en del 
handlade om Olov August men betydligt mer om sonen Axel Verner Lars-
son som busschaufför i Nora på 30- och 40-talet. Roligare läsning får men 
leta efter.         /gösta

Min mors morfar byggde Järle station!

Mona på besök i Järle 21 juli framför bygg-
naden som hennes anfader Olov August Lars-
son var med och byggde som 20-åring.



     Så här var/är det: Olof Au-
gust föddes i Edsbergs församling 
(Binninge) den 29/11-1834 och var 
son till Bonden Lars Fredrik Pers-
son (f.1808). Han gifte sig med en 
fl icka från Askeryds församling i 
Jönköpings län. År 1875 kom famil-
fl icka från Askeryds församling i 
Jönköpings län. År 1875 kom famil-
fl icka från Askeryds församling i 

jen infl yttande till Nora Stad från 
Kvistbro (med 3-4 barn). De bodde 
ett år i Nora innan de fl yttade vi-
dare till Bengtstorp år 1876. 
     De fi ck 12 barn tillsammans (så 
där hade Greta rätt). Den yngsta 
pojken hette Axel Verner Larsson, 
blev sedermera berömd busschauf-
för – var den första som öppnade 
busstrafi k på linjen Dalkarlsberg-
Nora, vilken senare överläts till 
NBJ. Han skjutsade ofta Dalkarls-
bergs fotbollskillar på 30-40-talet 
till matcher norrut i länet. Han 
hade en egenhet att liksom skjuta 
på i branta uppförsbackar genom 

att försöka pressa ratten genom 
golvet på bussen “så han va‛ allde-
les blå i ögera”, allt enligt den fi lm 
vi gjorde i Dalkarlsberg år 1982 
(Hacksell & jag). Vid en sådan brant 
backe (då bussen med knapp styr-
fart knegade sig upp) ropade Ver-
ner från förarsätet till grabbarna 
bak i bussen; “Hörni jag har inga 
brömsar, öm han stannar å rullar 
bakåt så har jag ett kastvedsträ 
där bak som ni kan kasta in bakom 
hjulena...”   
     Det var tider det. Bilden på Olof 
August är med stor sannolikhet inte 
tagen i Järle utan någon gång på 
1890-talet innan LW kom till Järle. 
Jag tror inte han använde ortsnam-
net Garboda (där han var född) på 
bilder som han tog sedan han eta-
blerat sig i Järle.
 Med utmärkt högaktning
 Åke M-g
 Med utmärkt högaktning
 Åke M-g
 Med utmärkt högaktning

En passande gåva till byalaget och stationen kommer här...

Denna tavla med glas och ram lämnades in i augusti av Gun Larsson i Lindesberg. 
Det är ett färgfotografi av stationen nån gång på 60-talet, tror jag, och så bevuxen 
med vildvin har jag inte sett stationen nån gång förut. Enda plätten som är bygg-
nadens gula färg syns till höger om dörren in till väntsalen. Observera hur långt 
bort perrongen ligger och den snyggt klippta häcken till höger om flaggstången. 
Morgan o Björn har börjat tukta de vildvuxna buskarna så smått. Byalaget tackar 
Gun så väldigt mycket! (titta på tavlan i färg på hemsidan)  /gt 
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Bakluckeloppis - succé igen!

Första året var många skeptiska till vad jag dragit igång. Men nu är det  
tradition, en söndag i augusti. Årets upplaga hade rekordmånga försäl-
Första året var många skeptiska till vad jag dragit igång. Men nu är det  
tradition, en söndag i augusti. Årets upplaga hade rekordmånga försäl-
Första året var många skeptiska till vad jag dragit igång. Men nu är det  

jare, nästan 40 sålde vid bilarna och ett tiotal hade fått bordsplats i 
trädgården.

Vi fi ck något lite regn, i övrigt en helt OK dag för loppis.Både försäljare 
och kunder var nöjda med dagen. Många besökare  hade Järle denna 
söndag vilket också kom Stationscafét till godo. Alla försäljare bjöds på 
fi ka och många tillresta ville också smaka på alla läckerheter.

En av försäljarna föreslog att vi ska ha en loppis även i juli. Då är det 
, som han sa, lite stiltje på loppisar, och det bör kunna dra stor publik. 
Jag lovar inget, återstår att se vad vi orkar 2018.

Något som vi måste orka 
med, antingen vi kör en el-
ler två loppisar, är parke-
ringsfrågan. Järlebor och 
ni andra, tänk redan nu 
tanken att ni ställer upp 
2018 och skyltar upp och 
anvisar p-platser! Om ni bara visste hur många som fi ck ”avvisas” när de 
stannade på Byvägen alldeles för nära järnvägsövergången. Eller inte tog 
Torvvägen in för man trodde det var jättelångt att gå till station däri-
från. 
Ibland känns det som att bara man kommer ut på landet kan man strunta 
i alla trafi k- och parkeringsregler.Tyvärr var ängen för blöt i år så dit 
vågade vi inte hänvisa bilarna.

Ja vi tar nya tag 2018. Då kommer jag vara ännu tydligare med vilken 
tid försäljare får åka in och- framför allt- att ingen kan packa ihop före 
den annonserade sluttiden.

  Stort TACK till
 - caféungdomarna som hjälpte till 
med marknadsbord och att sopa vat-
ten ut pölarna
 - Erik och Annica för hjälp att mäta 
upp och märka ut platser.
 - Gösta och Erik, parkeringsanvisare
  - Thomas för stort trevligt repor-
tage i NA, igen
   /Gerd Höök
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ÅRETS MATCH PÅ LYCKEVALLEN

En av bonusstraffarna sitter klockrent.

Inte lätt att nå upp mot Mikael 
Almebäck från ÖSK!

  
  Fotograf: tobbesbilder.se

Eller kanske årtiondets match, när allsvenska Örebro SK kom till 
byn. Och det var inget dåligt lag man kom med. Gerzic, Besara, 
Almebäck, Igbaonanike med flera. Ervalla satte tre bonusstraffar 
och i halvtid var det 3-1! Men sen tog skillnaden ut sin rätt och 
slutresulatet blev 5-3 till ÖSK. 325 betalande, en stor folkfest! 
ÖSK som sedan vinner även över Malmö FF!

Aj!!!
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Vem vill ha mej? - Här vill jag inte stanna!

Så ungefär kan vi sammanfatta det lilla tavelproblem som vi på kafét 
”drabbades” av i juli. Elsie Stone i byn fi ck av en ren slump besök en dag 
av en person som överlämnade denna tavla med hälsningen, ”kan du hitta 
någon som känner igen stugan som ska fi nnas här i Järle, så får vederbö-
rande gärna ta hand ta den”. Elsie, som den vänliga person hon är, lovade 
att försöka hjälpa den okände givaren varpå tavlan rätt snart hamnade på 
kafét med diverse ledtrådar om tidigare ägare till huset. Oljemålningen, 
för det är det, har målats av A Talberg 1943 och givetvis har ingen kafé-
besökare reagerat då vi ”gömde undan” tavlan i museirummet dit rätt få 
tittar in. Men som vanligt ryckte Mossberg i Nora in och kände direkt igen 
motivet, ”det är ju Annelund för tusan, dit var jag för några år sen och då 
bodde ett ungt par där men om dom är kvar vet jag inte. 

Och då fattade jag direkt vilka 
ägarna är/har varit, ringde upp 
och berättade storyn. och man-
nen blev jätteglad. ”Kom och 
hämta den på vår röjardag 7 ok-
tober”, här på stationen platsar 
den inte”. Fortsättning lär följa 
i julnumret. 
    /gösta



MUSIKKVÄLL VID STATIONEN

  Länge har Anette och Kristina planerat att ha en musikkväll vid sta-
tionen under sommaren. I år blev det äntligen av. Carina Holm berg 
kom och sjöng med ackompangemang av Erik Slättberg. Stämnings-
fullt och fint tyckte vi som var där. Vi njöt inte bara av musiken utan 
också av Anettse specialsmörgås, den är något alldeles extra. Det var 
cirka 20-25 personer som kommit ner för att njuta av fika och musik.

När musiken tystnat tändes 
grillen och sen var det en 
allmän festlighet för de som 
var kvar och det var nästan 
alla. En gemytlig kväll i trevli-
ga grannars lag en varm kväll 
mitt i veckan. Varför gör man 
inte så här oftare. Nu var det 
ju tänkt att det skulle varit 
en grillkväll i senare i juli men 
den regnade tyvärr bort.
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FIXAR OCH RÖJARDAG
HITTILLS HAR DET FUNGERAT PÅ MED VÅRA VÅR 

OCH HÖSTRÖJ, OCH NU ÄR DET DAGS IGEN 
STATIONEN SKA HÖST/VINTERBONAS. 

JÄRLEGÅRDEN SNYGGAS TILL INFÖR HÖSTEN OCH 
VI GER SLUTFINISH TILL LEKPARKEN.

VI TRÄFFAS LÖRDAGEN DEN 7 OKTOBER KL 10.00 PÅ 
STATIONEN OCH FÖRDELAR UT OSS, MAN HÅLLER 

PÅ SÅ LÄNGE MAN HAR TID OCH LUST MEN 
BYALAGET BJUDER PÅ NÅGOT ATT ÄTA OCH DRICKA.

VARMT VÄLKOMNA OCH KOM IHÅG JU FLER VI ÄR 
DESTO ROLIGARE ÄR DET OCH FORTARE GÅR DET!!!

             JÄRLE BYALAG

EN HÖSTHÄLSNING FRÅN SABBATSBERG

Höstterminen drar nu igång i Sabbatsberg.

Seven för dig som är 12 år och uppåt samlas på lördagskvällarna i ung-
domsgården. Starten är 16 september 19.00-22.00.

Söndagsskolan är öppen för dig som är 4 år och uppuåt. Starten är 17 
september kl 10.00 i Sabbatsbergs ungdomsgård och fortsätter varannan 
söndag hela hösten

Familjegudstjänst och skördefest söndag 15 oktober kl 10.00 i Missions-
huset Monica och Fredrik medverkar

Trivselträff torsdag 26 oktober kl 14.00 i missionshuset. Gammalt och 
nytt med Håkan Isacsson

Fredag 8 december kl 19.00 ordnar vi Luciafest för bygden. Medverkan av 
alla barn och ungdomar som vill vara med.
     
       VÄLKOMNA
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Höstkavalkad - Nora marknad & kaféavslut

Sedvanlig parkering på fotbollsplan med ånglok 
i bakgrunden och vid grusinfarten med en sär-
skild uppställning för tunga motorcyklar. På lör-
dan 26/8 räknade 
tjänstgörande 
parkeringsvakter 
Morgan o Gösta 
in 127 bilar. Re-
kord! Westbergs 
äng var lika full 
som på Järlemar-
ken.

Konduktör Kjell 
klipper biljetter 
för småbarnsfa-
miljen som snart 
kommer att pas-
sera Järlebron. 
Kika noga så ser 
du dom i vagn-
fönstret.

Sista rycket för kafét denna sommar. 
7 september gästade oss Öo hjärt- 
och lungsjukas förening som bjöds på 
smörgås och kaffe och stationsguid-
ning. Efteråt lurade jag ner de flesta 
till gångbron som inte är så dålig 
ändå. Den höll utan problem.

Och allra sist 
den 12 septem-
ber kom ett gäng 
pensionerade 
fackförenings-
tjänstemän med 
rälsbuss från 
Nora på kaffe 
och nybakat.

/Anette o Gösta
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VILL DU LÅNA ELLER HYRA JÄRLEGÅRDEN

Boka hos Wallstens tel 070-5099150
eller mail hanna.wallsten@gmail.com

Manusstopp för nästa nummer blir den 26/11
Alla manus, skickas som fil till: 
Sven Röstlund
sven.rostlund@hotmail.com.

Varför inte annonsera 
i Byabladet?
Helsida 300:-, halvsida 200:-, 
kvartssida 100:-
Ring eller mejla Sven 
och diskutera utformning 

Ansvarig utgivare: 
Peter Ekström 0587 - 501 33

Redaktion:  
Sven Röstlund 
0587 - 500 76
sven.rostlund@hotmail.com

Medl- o pren.ansvarig: 
Gösta Tegner 
Floragatan 10, 702 13 Öo
019 - 507 28 57
gtegner@telia.com

Något att begrunda! :)
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