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HEJ DÅ MUSEIRUMMET!

   jÄrle

Ja, inte själva rummet men väl innehållet som nu 
återlämnats till ägaren Örebro läns museum ef-
ter 13 års deposition. Byalagsstyrelsen som lät 
sig fotograferas på årets sista styrelsemöte 20 
november följer dock inte med. Den är långt ifrån 
förbrukad. Från vänster Sigrid, Hanna, Sven, Claes 
och Kristina.

       mer om flytten m.m. på sid 8



JULBLOMMOR 
DÖRRKRANSAR OCH DEKORATIONER 

 
EXTRA ÖPPET INFÖR JUL  

  
Alla vardagar 11/12 - 22/12. Kl. 8-18 

Lördag 16/12. och 23/12 Kl.  8-16 
Söndagar stängt. 

 
Vi tar betalkort.  

Beställ gärna i god tid. 
 

Vi önskar er alla en Fridfull helg! 
 

Kanans Handelsträdgård 
JÄRLE  Hult 

Britt & Nils-Gunnar 
0587-50065 070-2532023 

www.handelstradgard-nora.se 
kanans@telia.com 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

  Ingen snö men viss vinterkyla och ett vackert landskap i sol när 
jag sitter och skriver detta. Jag är en sann julälskare som tyck-
er mycket om när man kan tända adventsljusstakar och stjärnor, 
julbelysning över ytterdörren. Gran och julmat och hela familjen 
samlad. Ja det är riktig jul för mig!
  Vårt byalag jobbar på med allsköns saker, höströj och musikpub 
till exempel. Väldigt roligt att så många kommer för att hjälpa till 
med att göra fint inför hösten runt stationen, lekplatsen och Järle-
gården. Nu är ju även lekplatsen rustad och säker. Efter jul stundar 
ett årsmöte som kommer bjuda på lite överraskningar, missa inte 
det. Se inbjudan på annan plats. Åter igen ett tillfälle att höra vad 
som händer och sker i bygden och att träffa vänner och grannar. 
Själva årsmötet brukar gå tämligen fort, sen kommer vi diskutera 
caféverksamheten. Sist men inte minst god mat från Christinas 
gästgifveri till vrakpris, toppat med efterrätt bestående av Johans 
kladdiga kladdkaka och vispgrädde. Det är så det vattnas i munnen 
på en bara vid tanken.

  Medlemsantalet ligger stadigt efter att ha sjunkit ett antal år, vi 
skulle gärna se ännu fler medlemmar som deltog i verksamheterna 
och förstärkte kassan. Fast ekonomin är det inga allvarliga bekym-
mer med i dagsläget. 

  Sen kan vi redan nu se fram emot sommarens fotbolls VM med 
Sverige som deltagare. Som vanligt kommer vi givetvis att visa 
matcher på storbilden i Järlegården. Men än är det långt dit.

  Järle byalag och byabladet önskar alla en god jul och ett gott nytt 
år!

Sven Röstlund ordförande
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Välförtjänt fika. Mattias, Lena, Anna, Jesper, Lasse och Sigrid.

REKORDSNABB HÖSTRÖJNING?

  Som vanligt kom det mycket folk till hötröjningen och hjälpte till. 
Då det inte var så mycket att röja runt Järlegården så gick det så 
snabbt att vi knappt hann med att sätta på fikat! I ett swish var 
trädgårdmöblerna ihopsamlade och instoppade på sedvanligt enkel 
sätt i uthuset och i vänthallen. Även de tunga gjutjärnssofforna och 
soptunnorna som är ganska tunga och bökiga. Det räfsades och röj-
des bort vissna växter och städades och gjordes fint på stationen. 
Lekplatsen gicks igenom och där hittade man en del som behövde 
åtgärdas som murkna brader och ostadiga lekseker. Detta är något 
som Jesper Sundqvist senare åtgärdad, vilket han ska ha mycken 
tack för. Nu är lekplatsen säker igen. 
  En patrull under ledning av Hanna W drog ut med sopsäckar och 
städade dikena runt byn och det var mer skräp än vi annat. Märkligt 
att folk inte kan ta med sina sopor hem utan slänger i dikena!
  Efter väl utfört värv, bjöds det på korv med bröd och Anettes 
hembakade godsaker. Vem kan motstå det?

        Sven Röstlund
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Dags att gå en spännande kurs !
• Grundkurs i Djurtolk, inga förkunskaper krävs. Söndag 28 ja-
nuari 2018
• 1-dagarskurs i Djurtolk Fortsättningskurs, för dig som gått en 
eller flera kurser hos mig tidigare. Söndag 4 mars 2018
• 1-dagskurs i Healing och meditation med hästarna / Canada, 
inga förkunskaper krävs. Söndag 11 februari 2018 

 
www.djurtolk.com                  Läs gärna referenser på hemsidan 

Djurtolk Christina 
Jarl
070-393 09 09
info@djurtolk.
com 

GOD JUL

OCH

GOTT NYTT ÅR
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JÄRLEYOGAN MÅNGA MÅNGA MÅNDAGSKVÄLLAR!

Sedan 2012 har jag som utbildad yogalärare varit och är ledare för 
härliga människor från trakten. Innan dess körde vi också yoga under 
flera terminer med hjälp av cd-skivor.

Yoga handlar bla om att vitalisera, lyssna till kroppen, stressreduce-
ra, vara i nuet och öka sin livsenergi. Yogan är en verktygslåda som 
kan motverka bla ryggproblem, högt blodtryck samt att ja, bli mer 
glad i den man är. En tydlig medvetenhet som spiller över i ett rikare 
liv i vardagen.

Vi har kört livsyogapass hittills men under våren kommer också 
hathayoga och yinyoga att samsas med livsyogan. Det pga att Fredri-
ka Nordling som bor numera i byn kommer leda yogan jämna månda-
gar. Jag trappar ner och leder yoga ojämna måndagar och till hösten 
har Lasse o jag flyttat till Gotland efter 40 fantastiska år i Järle.

Tyvärr är yogagruppen så stor så i nuläget finns ej plats för nya in-
tresserade.
Två terminer körde jag dubbla grupper men det är ej aktuellt för 
vårterminen.

Det är roligt att byalaget har haft en återkommande aktivitet i Jär-
legården under många år och att det kan få fortsätta. Så Fredrika, 
varmt välkommen att leda yogan. Det kan ju bli fler grupper 
eftersom efterfrågan finns.

Birgitta Carlsson

6



JULGRANSPLUNDRING 
PÅ JÄRLEGÅRDEN

21 JANUARI 2018
KLOCKAN 15-17

Byalaget bjuder på fika

Varmt välkomna
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Matilda Norman, stinsfru 1877-
1910 och Ragnar Rindmark, 
stins 1946-1950 sammanstrålar 
vid Järle station 14 augusti 2004

Byalagets Mathias 
och Länsmuseets 
kvartett slet och 
drog och packade 
rubbet i museirum-
met för pålastning i 
lastbilen bakom som 
lånats ut av Dianor 
AB i Nora. Sen raka 
vägen till Örebro 
och museets jätte-
förråd vid gamla I3. 
Till sist en välför-
tjänt fika på statio-
nen och påskrift av 
diverse handlingar. 
Anmäld pipstöld 
behövde jag inte 
oroa mig för. Tack 
Mathias, utan din 
stora insats hade 
det inte gått! 

Historien bakom museirummets tillkomst 
2004 måste jag nog informera läsaren om. 
Det året var inte vilket som helst för då 
firade Byalaget ‛sin‛ station som då fyllde 
150 år, två år före det stora jubileet för 
hela järnvägen. Och då kom tanken på mu-
seirummet upp på våren liksom en ny flagg-
stång och vi lyckades greja båda sakerna 
till juileumsdagen den 14 augusti. Ett av de 
många inslagen denna dag som firades med 
bla. landshövdingen och annat fint folk som 
kom med flaggprytt tåg från Nora, Moss-
bergsvisning, jubileumsbakelse och gran-
dios middag på Järlegården, var också att 
inviga museirummet. Med ett teaterstycke 
som började på perrongen och slutfördes 
inne i rummet. Med kända byalagare utkläd-
da till två historiska karaktärer som drog 
ner folkets jubel efter varje föreställning.
    /gösta 
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Lite som i gamla tider...

I samband med att detta stiliga ånglokståg körde julmarknadsre-
senärer till och från Järle andra adventshelgen i Nora, så passade 
vi på att öppna stationen för 
att bjuda in allt folk i värmen 
och gratisfika. Och det upp-
skattades verkligen av runt 
80 personer, inte minst av 
alla ungar som nästan gjorde 
slut på allt överblivet som-
margodis. Dessutom saltade 
vi den glashala perrongen, 
placerade ut nya adventssta-
kar i fönstren, möblerade upp 
det tomma f.d. museirummet och satte ut marschaller lite var stans 
i gruset. Nästan som från mitten på 90-talet då byalaget arrang-
erade egna julmarknader under flera år.   /Morgan o Gösta

Det ångade rejält från tåget, inte bara från loket utan även från alla vagnar som 
värmts upp med hjälp av en medförande ångvagn från 1926, en välkommen nyhet i 
järnvägens arsenal. Men några barn blev rädda av all röken och fick räddas undan.
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Det händer i Sabbatsberg! 
 

Fredag  LUCIAFEST i missionshuset 

8 dec.  Luciatåg, lussefika, auktion 

Kl 19,00  Barn från bygden medverkar. 

  Skänk gärna något till auktionen. 

 

Söndag   Julgransplundring för hela familjen. 

14 jan.   Sång, jullekar, servering och tomten. 

Kl. 16,00  Kjell Elisson medverkar. 

  I ungdomsgården. 

 

Söndag  Missionsföreningens årsmöte 

28 jan.  Kollekt till EFS-mission 

Kl. 14,00  I Ungdomsgården. 

 

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

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

GOTT NYTT ÅR
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Musik och dans på Järlegården!

När The Baghari-Hayes project släpper loss då är det stämning i lokalen

OCH FULLT ÖS...
Så var det dags igen för pubkväll på Järlegården, återigen med The Baghari-
Hayes project som bandet heter. Dom spred ju glädje i form av musik redan 
förra året, och gjorde så igen. Glad musik som man verkligen kunde njuta av. 
Svårt att sitta still och en del tog till och med danssteg till den härliga musiken. 
Det är mycket trevligt att en mörk oktoberkväll stiga in en varm och ombonad 
lokal som Järlegården och träffa vänner, grannar och helt okända personer som 
letat sig hit. För att njuta av musik, öl, snacks och inte minst Svens special-
mackor. Mycket som gick åt under kvällen, och Claes, Tomas och Sven hade 
att göra bakom bardisken. 

Totalt räknade vi in ca 40 personer, men då en del var barn och en del hjälpte 
till med det praktiska så var det kanske bara 30 betalande. Och även om det 
konsumerades en hel del i baren så gick vi ändå back. Vi skulle behövt vara15  
personer till och det är lite tråkigt att inte fler kommer när det ordnas något så 
trevligt på hemmaplan. Med risk att låta lite tråkig. Men de som kom hade det 
mycket trevligt och njöt i fulla drag, och det är ju det viktigaste, eller hur?

       Sven Röstlund
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5/6-delar av bandet öser loss. Den sjätte ur bild, tyvärr!

Svårt att stå still när det blir ”tung-gung” i lokalen!
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Ervalla Företagare  
 

_____________________________________________________________________________________ 
ERVALLA FÖRETAGARFÖRENING        ORG.NR:  802463-8788                              
BANKGIRO: 842-1646 
 
www.ervalla.nu                     MAIL:  foretag@ ervalla.nu                        Medlem i 

Ervalla Bygdelag 

 

Föreningen Ervalla Företagare bildades i december 2011. På ett av dåvarande 
företagarrådets möten kom frågan upp om vikten av en företagarförening 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. 

Antal medlemmar är för närvarande 43 st. (nov 2017). 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 

Datum för möten 2018 

Medlemsmöten: 
7 februari Christinas Gästgifveri kl. 07:00 
4 april Christinas Gästgifveri kl. 07:00                               
2 maj Christinas Gästgifveri kl. 19:00 
18 juni Midsommarlunch Christinas Gästgifveri kl. 12:00 
5 september Plats är ej bestämd kl. 07:00 
3 oktober Plats är ej bestämd kl. 19:00 
7 november Plats är ej bestämd kl. 07:00 
  
Årsmöte: 
7 mars Christinas Gästgifveri kl. 19:00 

Styrelsemöten: 
22 januari kl. 19:00 hos Monika Krona. Endast styrelse 
31 januari kl. 19:00 hos Tony Fridholm. Endast styrelse 
26 februari kl. 19:00 hos Lennart Hansson. Endast styrelse 
 

Läs om alla våra medlemmar: http://ervalla.nu/PDF/Medlemsförteckning_2017.pdf  
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Som utbildad redovisningsekonom erbjuder jag 
kundanpassade tjänster inom  

Administration och Redovisning. 
 

 Löpande bokföring 
 Reskontrahantering 
 Avstämning 
 Moms- och skattedeklaration 
 Lön 
 Bokslut och Årsredovisning 

 

Jag jobbar självklart enligt gällande lagar,  
”god redovisningssed” och REKO. 

 

Behöver du hjälp med din Administration eller redovisning så tveka 
inte att höra av dig, så pratar vi igenom vad jag kan göra för dig.  

 
Monika Krona   

Grindtorp 430 

713 91 nora 

070 – 568 78 82 

Monika@Kronaredovisning.se 

www.Kronaredovisning.se 
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ERVALLA 
HEMBYGDSFÖRENING 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Vill DU  
släktforska? 
 
 
Hembygdsföreningen planear en studiecirkel i släkt-
forskning med start efter helgerna. 
 

För att få delta ska du vara (eller bli) medlem i hembygdsför-
eningen och dessutom ha tillgång till en bärbar dator. 
 

Vi börjar i Vuxenskolans lokaler och lär oss släktforsningens 
grunder och att hitta i kyrkböckerna. Vi fortsätter därefter med yt-
terligare 4-6 tillfällen på hembygdsgården. 
 

I cirkelavgiften, preliminärt 700 kronor, ingår licens för tillgång till 
digitaliserat arkivmaterial, kyrkböcker m m. 
 
Antalet platser är begränsat. Vill du veta mera kontakta Claes 
Lindblom 070 568 36 84 eller Bo Werneström 070 564 87 04 
 
VÄLKOMNA! 
 
 

 ©
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W
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p 
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Tavlan återbördad - nu i rätta händer!
Ni kommer väl igår artikeln i höstnumret om tavlan som lämnats in på 
stationen och som ingen kände igen, för den som gjorde detta kunde 
bli ägare till den fina oljemålningen. Nu vet vi hur det gick.

Historien om en tavla
Andra delen av historien börjar på en bensinsta� on någonstans i Tyskland.  
Förmiddag i september och jag har precis tankat min motorcykel, jag räknar 
med a�  vara hemma imorgon kväll. Det ringer på min mobil, e�  nummer som 
jag inte känner igen men jag känner snart igen Gösta Tegner. Jag funderar på 
om jag glömt något men Gösta låter som vanligt glad och trevlig. Fem minuter 
senare har dessutom Margareta och jag blivit ägare � ll en tavla av Annelund, 
huset vi fl y� ade ifrån bara några månader � digare.

Fösta delen av historien � lldrog sig i somras. En tavla målad av A Talberg 1943 
lämnades in på sta� onen. Tavlan föreställde e�  hus i Järle och givaren hoppa-
des a�  någon skulle känna igen huset och också a�  någon skulle vilja ta emot 
gåvan. Åke Mossberg i Nora kände igen Annelund och mindes det unga par som 
bodde där. Unga? Margareta och jag ler for� arande.

Tredje delen av historien var när vi vid en liten ceremoni vid Järle Sta� on 7 ok-
tober fi ck ta emot tavlan som vi tog med � ll vårt nya hem Ringholmen fem km 
norr om Järle Sta� on. Vi har fotografi er av Annelund från ungefär den � den då 
tavlan målades och är väldigt säkra på a�  det just är Annelund som A Talberg 
valde a�  göra en målning av 1943. Vi hängde konstverket på nedervåningen 
och visar den för alla som hälsar på oss. Margareta och jag hade nio fi na år i 
Annelund och tyckte verkligen om både huset och platsen.  Tavlan är e�  fi nt 
minne för oss av vårt första gemensamma hus och pryder sin plats. Vi tackar 
givaren och Järle byalag samt turen vi hade.
     
Olle och Margareta Viktorsson

Glada paret Margareta och Olle 
bakom målningen av sin tidigare 
bostad Annelund i Järle på andra 
sidan ån. Till vänster Kristina 
från Byalaget som haft tavlan till 
påseende på stationen i sommar 
utan att lämplig  ägare anmält 
sig. Inte förrän nu. Enda ”villko-
ret” för överlämnandet var en li-
ten berättelse från de nya ägarna 
om bakgrunden till tavelbytet. 
Och det har vi fått. 
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Oj då, här blev det en sida över. Varför inte fylla den med första 
sidan av jubileumsnumret 2004. Som en liten anknytning till artikeln 
om museirummet på sidan 8.   /redaktionen 
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VILL DU LÅNA ELLER HYRA JÄRLEGÅRDEN 
Boka hos Wallstens tel 070-5099150
eller mail hanna.wallsten@gmail.com

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

Manusstopp för nästa nummer blir 25 februari

Jag vill tacka er alla för i år och önska er en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År! 

Såg ni reportaget i Länsposten om mig och mina ”Matlagningsgubbar 
från Fellingsbro”? Kom ner och hämta en tidning annars.

Bjuder du gästen, Fixar jag resten!
Christinas Gästgifveri på Ervalla Gård
Christina Jarl 070-393 09 09 
info@festfix.com 
www.christinajarl.se

Jag är medlem i Ervalla Företagare, det är väl du också ?
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Välkommen till 
Järle Byalags årsmöte

lördagen den 10 februari 2018
Plats och tid: Järlegården kl 18

Först mötesförhandlingar....
årsberättelse 2017, ekonomi, val,

verksamheten 2018
Motioner lämnas senast 16 januari 

till någon i styrelsen

-o-o-o-
Mat från Christinas gästgifveri:

Ugnsbakad svensk kycklingfilé, med tzatziki, 
fetostsallad och potatisgratäng. 

Smör och bröd, lättöl,läsk el vatten. 
Annan dryck till självkostnadspris.

Till kaffet Johans kladdkaka
 -o-o-o-o-o-

Anmälan senast 31 januari till Sven Röstlund 
 på mail sven.rostlund@hotmail.com 

eller 070-4832687 kvällstid 
som du också kan meddela 

önskemål om maten pga allergi 
eller vegetariskt alternativ

100 kr betalar du - det är halva priset! 
Varmt välkomna önskar Byalaget
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