JÄRLE

BYABLADS
HÖSTNUMMER 2018
Nr 3 SEPTEMBER Årgång 44
Du vet väl att du kan läsa byabladet även på nätet på www.jarlebyalag.se,
Där är bilderna i färg!

JÄRLE MARKNAD SLÅR NYTT REKORD!

Järle marknad från ett nytt perpektiv, från ovan! Än har inte alla besökare
strömmat till, vilket de senare gjorde.
		
Foto: Alexander Rejås
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Ervalla Företagare
Ervalla Företagare
Föreningen Ervalla Företagare bildades i december 2011. Föreningens mål är att främja
näringslivsutvecklingen, stödja både nytt och befintligt företagande och uppmuntra lokala initiativ i och
omkring Ervalla och Järle.
Medlemsnyttan:
Medlemsnyttan är vad du som aktiv medlem kan få ut av Ervalla Företagare.
Vi i Ervalla Företagare ger dig som medlem många saker såsom gemenskap, förmåner och affärer.
Vi värnar alltid om våra medlemmar och deras intressen.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Som medlem i Ervalla Företagare:
Är du Delägare i föreningen; du är med och styr dess strävanden och verksamhet.
Har du tillgång till Utbud och aktiviteter; kan leda till samverkan med andra medlemmar.
Får du Information om företag och verksamheter på/i bygden.
Bjuds du in till Gemenskap; vilket ger dig identitet, nya vänner och nya affärsmöjligheter.
Kan du få Utlopp för egna strävanden; möjlighet till personlig utveckling och bli bekräftad.
Får du Förmåner (resor, utbildningar, samkväm med andra företagare runt Örebro)
Bjuds du in till Frukostar/ kvällsträffar kostnadsfritt; möjlighet att träffas och utvecklas.
Du är med och Samverkar för en levande landsbygd.
Medlem av Ervalla Bygdelag ( alla föreningar på bygden)
Antal medlemmar är för närvarande 44 st. (nov 2017). Ju fler medlemmar vi blir ju bättre blir möjligheterna
att positivt påverka utvecklingen i Ervallabygden.
Medlemsavgiften 500 :- / år är snabbt intjänad då målsättningen med föreningen är att nätverka och ”gynna”
varandra. Sätts in på bankgiro 842-1646.
Du får halva annonskostnaden vid annonsering i Järlebladet. Lån av partytält kostnadsfritt för medlemmar.
Vill du bli medlem i föreningen Ervalla Företagare, välkommen att kontakta styrelsen.
Företag, föreningar och organisationer kan bli medlemmar. Läs mer på www.ervalla.nu

Datum för möten 2018
Medlemsmöten och Träffar:
5 september Christinas Gästgifveri kl. 07:00
15 september Marknad vid Traktorrace Hult Säteri kl., 12,00-17,00
3 oktober Christinas Gästgifveri kl. 19:00
7 november Christinas Gästgifveri kl. 07:00
5 december Julbord Christinas Gästgifveri kl, 19,00

Läs om alla våra medlemmar:
http://ervalla.nu/PDF/Medlemsförteckning_2017.pdf

_____________________________________________________________________________________
ERVALLA FÖRETAGARFÖRENING
ORG.NR: 802463-8788
BANKGIRO: 842-1646
www.ervalla.nu
Ervalla Bygdelag

MAIL: foretag@ ervalla.nu
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Medlem i

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Trafikkaos och torka
När jag flyttade till en mosse så var inte torka något som jag såg som
ett möjligt problem. Men denna sommar var det torrt även i Järle.
Gräset var brunt, sädesfälten hårt ansatta och björkarnas löv skiftade i gult redan i juli. Hettan fick oss att bada i ån som om det vore
Medelhavet. Undrar när det händer igen?
En annan företeelse som jag nog aldrig trodde att jag skulle uppleva i
Järle var trafikkaos. Men det har det minsann också varit här denna
sommar. Först var det av- och påfarter till Järle som stängdes och
öppnades i för mig ogenomskådliga intervaller. Det var en chansning
varje gång jag körde upp till R50. Ska jag komma ut på vägen eller
inte?
Sedan kom grusväg-eländet. Först grovt grus, nästan sten, att slira
omkring på. Sedan hårt packad grus, med småflisor som sprätte upp
på glasrutor och skar hål i däck.
Och så slutligen asfalteringsmaskiner av allehanda slag som
stoppade all framfart.
Innan den äntligen låg där. Ny och
svart och slät. Vår fina byväg.
Nu kan man blåsa genom byn i
sjuttio knyck om man vill.

Nya fina vägen genom byn, även
uppskattad av en hund!

Jag hoppas dock att vi behåller
den meditativa körstil som passade för stenbumlingar och småflisor. Den hastigheten passar nämligen precis lika bra för alla små
och stora, djur och människor som
rör sig i byn till fots och på cykel.
Var rädda om varandra, även om
det lockar att nyttja nya vägens
alla möjligheter till rally.
Hanna Wallsten ordförande
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HANTVERKSMAGASINET
Så var den här säsongen över, tror det är 19e gången vi stänger Hantverksmagasinet.
Tiden går fort när man har roligt!
I år har vi varit 14 deltagare, varav 12 hantverkare. Två är nya för i
år, Solweig med textilarbeten och Julius med smide.
Den sistnämnde har haft en tuff sommar. Den torra och varma väderleken gjorde det omöjligt att stå ute och smida, det var ju totalt
eldningsförbud! Så de smidda produkterna tog snabbt slut, inte så
konstigt med tanke på det fina reportaget i Nerikes Allehanda som till
stor del handlade om Julius.
Värmen har också avspeglar sej i antalet besökare. Inte många som
orkar fara runt och titta på hantverk i den hettan som varit. Inte ens
när vi lockade med go’fika i Sveriges äldsta stationshus.
I augusti tappade vi en hel del försäljning jämfört med förra året.
Naturligtvis /troligen på grund av vägarbete. Rapporter har kommit att bilar setts vända både vid Flåten och vid Fingerboda. Och en
trafikvakt vid Åboda hänvisade att åka rakt fram och första vänster...
Klart att de besökarna inte kom fram!
Men vi är nöjda och hoppas på en fortsättning nästa år igen. 1 juli - 1
september, det återkommer jag med i Byabladet 2019. En ny hantverkare har redan anmält sitt intresse. Och i mån av plats tar vi förstås
emot.
Vill du komma i kontakt med någon av årets deltagare kan du höra av
dej till mej så förmedlar jag kontakten. Det är väl ”snart” dags för
både mössa, vantar och sockor, eller du kanske kommer på att du
glömt köpa nån fin julklapp som du sett i Hantverksmagasinet. Hör av
dej!
Ett stort TACK till alla som hjälpt till att Hantverksmagasinet kunnat
vara öppet.
Magasinsstädare, getingbosanerare, If försäkringar, skyltuppsättare, stationens kaffekokare, deltagande hantverkare och försäljare,
besökare, NA Idag, NAs Thomas E, Järle byalag. Glömmer säkert nån
nu, men TACK till alla som ska ha ett Tack!
Hej från Gerd, Hantverksmagasinsamordnare.
gerd.hook@telia.com 070 234 2880
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Försäljare i det härliga solskenet och redaktörn
själv!

SOLSKEN OCH BAKLUCKELOPPIS
Precis som det ska vara, vackert väder, bakluckeloppis och mycket
folk. Redan vid 9, halv 10 dök de första kunderna upp fast starttid
var 10. ;an är väl ute efter de stora fynden!?
Cirka 40 bilar och bord fanns på plats när det började vid caféet och magasinet. Caféet hade öppet och gjorde bra affärer, även
hantverksmagasinet hade öppet.
Under de första två timmarna strömmade det till rejält med folk
som gjorde fynd bland alla försäljare, för dyrt är det sällan på loppis! Sen glesade det ut betänkligt. En del av försäljarna var nöjda
en del mindre nöjda med kommersen. Personligen gick det dåligt.
Böcker och filmer verkar inte locka längre. Men det var roligt att se
en del gamla mjukisdjur hitta nya ägare som verkade mycket nöjda
över sina fynd. Sen är det alltid roligt att tjata lite med folk som
kommer förbi och stannar en stund. Tyvärr har en del lite för bråttom. Så som vanligt var dagen en stor succé och kommer säkert upprepas!
								Sven Röstlund

Mängder av varor till salu för en billig peng!
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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!
6

Från Immanuelskapellet Ervalla
Program under hösten
Välkommen till stickcafé 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11.
Vi hjälper och inspirerar varandra. Fika 20:Vid frågor kontakta Britt-Marie 0702434513

Bibelsamtal och bön för vår bygd och vårt land
16/9, 7/10, 18/11 kl 18.00
Gert Nordsten sång och musik. Servering.
Övrigt program med gudstjänster och konserter annonseras senare.
Håkan 0706073347
Ytterligare en flygbild över marknaden!
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Foto Alexander Rejås

IRLÄNDSK/SVENSK MUSIKPUB
Kom till Järlegården, njut, sjung och dansa med.
Lördagen 27 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!!!
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JÄRLEYOGA I HÖST
Fredrika hälsar nya som erfarna yogis välkomna till Järlegården när
hösten kommer och det är dags att vara mer inomhus på kvällarna.
Den här terminen är upplägget lite annorlunda men de som var med i
våras kommer definitivt att känna igen sig!
18.30 yoga - enkla rörelser kopplade till andningen, som stärker kroppen och hjälper oss att slappna av. En kombination av yin och yang,
helt enkelt. Det går alltid att göra enskilda anpassningar för den som
vill ha! Några mattor finns att låna men ta gärna med en egen yogamatta eller liggunderlag som du känner dig bekväm med. 10 tillfällen
för 500kr.
20.00 mindfulness - träning i medveten närvaro som hjälper oss att
fokusera och slappna av. Ta gärna med en kudde att sitta på och lite
varmare mjuka kläder eftersom vi mest är stilla. 10 tillfällen för
250kr (30 minuter).
Båda grupperna startar den 24 september. Den som vill kan såklart gå
båda, eller prova på vid enstaka tillfällen!
Anmälan till Fredrika via sms, 070-614 31 21, eller mail, isafredrika@
gmail.com. Medlemmar i byalaget kommer prioriteras till och med 2
september, och övriga anmälda ”ställs på kö”, så skriv om du är medlem vid anmälan för att säkra en plats.

Den här terminen finns även möjlighet att boka behandlingar för välmående och stresshantering, för dig som vill fördjupa din praktik eller
behöver något extra för att skapa balans i vardagen. Jag erbjuder:
•
andningsträning
•
enskild mindfulnessträning
•
nack- och axelmassage
•
avslappnande massage.
Hör av dig om du vill boka lite egentid och få bli omhändertagen en
stund.
Mer info finns på http://tinyurl.com/yaxq4tek, där ni också kan läsa
mer om de enskilda behandlingarna.
Hoppas vi ses i Järlegården i höst!
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NY REKORDJUBILEUMSMARKNAD I PERFEKT VÄDER
I 30 års tid har vi haft sommarmarknad i Järle. När vi slog alla
tiders rekord föra året trodde vi
det skulle bli svårslaget, men vi
lyckades, igen! Bara med några hundra men ändå. Vi misstänkte det nog
under dagen, för vädret var perfekt
och folk strömmade till. Grillköttet
tog slut, korven tog slut och Anettes delikata Järlekaka tog slut. Som
skulle räckt till söndagen också. Det
var svårt att hitta plats i trädgården, där folk njöt av mat, fika och
Open house som spelade så det stod
härliga till.
De flesta försäljare gjorde också
Fullt med besökare på den soliga
goda affärer, det var bara någon en- marknaden.
staka som inte fått sålt så mycket.
Tråkiga återbud till marknaden var
jordgubbarna fråm Norsebäck som
förstörts av vinterns snö och vårens
torka. Samt från karamellförsälja-

Det kom
dieseltåg
och rälsbussar i alla
fall med
besäkare
från Nora.
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ren, vi har i princip alltid haft en karamelltant eller gubbe, men tyvärr så inte i år.
Bröderna Bergkvists kasperteater fyllde magasinet vid första föreställningen Macbettan med entusiastisk publik. Lite färre vid eftermiddagsföreställningen I sagans skog.
Ett trolltåg kom också lite senare med Ove Hoffner som trollet
Långnäsa som roade publiken med alla sina påhitt.

Alltid kö vid caféet och välfyllt vid borden i trädgården.

Open house underhöll under
dagen för alla som hittat
plats i trädgården. Dylan,
Beatles, Taube mm.

Mattias Dahlin körde traktor runt byn och ner till gångbron till såväl
storas som smås förtjusning. Nästan mer äventyrligt än häst och vagn.
Tågen gick, dock inte ångloken, då brandfaran var för hög.
På fotbollsplanen var det kaninutställning i rekordformat, då det kom
utställare från många olika ställen i Sverige. En riktigt nationell tävling, där kaniner bedömdes och prisades. Något som lockar många barn
att titta på de fina kaninerna
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Trogna utställare/försäljare på Järle marknad.
Ervalla biodlare som jag tror har varit med ända från början.
Och traktens store keramiker Peter Gustavsson.
Allt detta skulle inte varit möjligt om inte ett stort antal personer
ställt upp och jobbat i caféet, vid den varma grillen, serverat och tagit betalt vid matbordet, spelat musik och kasperteater. Burit marknadsbord, fram och tillbaka. Ett extra tack till Bengt Rosengren som
hjälper till med maskin så vi slipper jobba i timmar. Tack till familjen
Westberg som upplåter sin äng till parkering, och de som sätter upp
parkeringen. Tack till alla försäljare utan vilka det inte blev någon
marknad!
								
Sven Röstlund
Mattias Dahlin fräser förbi i sin
traktor till barn och vuxnas stora
förtjusning.

Bordsrivargänget tar en välförtjänt fikapaus efter hårt arbete.
Björn, Bengt, Claes, Thomas,
Lotta och Morgan.
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Ödesmättad rubrik 1966!

Några personer från Länsmuseet gästade kafét i augusti och passade
då på att överlämna ett nummer av Örebrokuriren från 7 april 1966
med reportaget om stationens nedläggning. Ett tungt besked således
till järleborna. Vi får joppas att detta inte upprepar sig i vår tid då
tågtrafiken denna sommar varit mycket blygsam.
								
/gösta
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Kafesommaren blev ingen hit

denna säsong om man ser till vår lönsamhet. Det hjälpte föga med rekordmarknaden när mängder med inställda
tåg, värmeböljan och usla tillfartsvägar
gjorde sitt för att hålla ner mängden
kafébesökare.
Och absolut kan vi inte skylla vare
sig på våra feriepraktikanter som var
riktigt bra eller på stommen i verksamheten, Anette och Kristina, som höll
högsta klass som vanligt.
Tre kaféjobbare lyckade jag få med på
bild, Emila S, Roshan S och Elwis Ä.
Ni skötte er som sagt riktigt bra liksom
övriga sju som vi blev tilldelade av
kommunens feriepraktik. /gösta
Och Noramarken blev heller
inte rekordartad även om det gick
relativt hyfsat. Färre bilar än vanligt fick parkeringsnissarna Morgan
o Gösta ta hand om men det vart
mycket spring ändå.

Morgans bilder från lördagsmarken med
ånglok och den blå rälsbussen sida vid
sida är bra. Till och med den ständigt vilande konduktören kom med på bilden.
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Hembesök :

Vill du veta vad ditt djur tänker?
Har du funderat på vad han/hon vill säga till dig?
Känner du på dig att djuret har ont någonstans?
Här följer en kort beskrivning av vad du kan förvänta dig vid ett
hembesök:
Jag kommer hem till er och ni presenterar ert djur. Där skriver jag ner namn,
ålder, hur länge ni har haft djuret och om ni vill framföra eller fråga något.
Sedan sätter jag mig ensam med djuret som överför tankar, bilder och känslor
till mig. Jag nedtecknar dessa utan att vare sig lägga till eller dra ifrån en
endaste liten detalj. Sedan har jag en genomgång med djurägaren där jag via
anteckningarna och mitt uttrycksfulla kroppsspråk presenterar allt som djuret
har förmedlat.
Innan jag åker hemåt överlämnar jag naturligtvis samtliga anteckningar till
djurägaren. Ett hembesök tar totalt ca 2-2,5 timme.

Djurtolk Christina Jarl
070-393 09 09

info@djurtolk.com www.djurtolk.com

Jag är medlem i Ervalla Företagare, är du ?

……………………
………………………………………………………………………………

Catering:

Jag levererar god hemlagad mat med rätt temperatur på överenskommen tid och
plats. Jag serverar det ni vill ha i fräscha Tupperware-produkter som ni innan
återlämning endast behöver skölja ur. Vi har telefon- och mailkontakt senast
en vecka innan leverans, så att allt blir precis som ni tänkt er. Med mig som
leverantör kan ni känna er helt trygga.
Naturligtvis är ni hjärtligt välkomna att njuta av någon av mina menyer hos
mig på Christinas Gästgifveri. Jag har matsalen öppen för bokade sällskap. Det
innebär att ni får avnjuta maten i lugn och ro tillsammans. Enbart ert sällskap
med extra god service.
Bjuder du gästen, Fixar jag resten!Christinas Gästgifveri på Ervalla Gård
Christina Jarl 070-393 09 09 info@festfix.com
www.christinajarl.se
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VM I FOTBOLL PÅ JÄRLEGÅRDEN

Ett ganska stort glatt och förväntansfullt gäng har bokat sig för att följa
Sveriges framgångar i fotbolls VM på storbild!

Järle marknads tuffa grillgäng. Björn, Morgan och Helene.
Extra snygga i blå kafétröjor.
18
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AFRIKANSK DANS I
JÄRLEGÅRDEN

Prova på afrikansk dans lördag 20/10 kl 14-16 i Järlegården. Bongo Band
från Örebro spelar trummor och leder dansen. Eventuellt kan någon lokal
gästartist dyka upp.
Rekommenderad ålder - högstadiet och uppåt.
Föranmälan krävs, begränsat antal deltagare
(byalagets medlemmar har förtur)
Pris 100 kr för medlem, 200 kr för övriga.
Kontakta Richard Sievert via telefon eller
SMS på 070-558 18 44.
VÄLKOMNA!

JÄRLE BYALAG

Manusstopp för julnumret nummer blir den 26/11
Glöm inte att besöka vår hemsi- Ansvarig utgivare:
da www.jarlebyalag.se Där finns Peter Ekström 0587 - 501 33
hur mycket läsvärt som helst,
bl.a. en mängd gamla byablad!
Redaktion:
Sven Röstlund
Alla manus, skickas som fil till: 0587 - 500 76
Sven Röstlund
sven.rostlund@hotmail.com
sven.rostlund@hotmail.com.
Varför inte annonsera
i Byabladet?
Helsida 300:-, halvsida 200:-,
kvartssida 100:Ring eller mejla Sven och diskutera utformning

Medl- o pren.ansvarig:
Gösta Tegner
Floragatan 10, 702 13 Öo
070 - 611 33 85
gtegner@telia.com

VILL DU LÅNA ELLER HYRA JÄRLEGÅRDEN
Boka hos Wallstens tel 070-5099150
eller mail hanna.wallsten@gmail.com

