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  JÄRLE            
BYABLADS

vÄRvARnummER 2019

nR 1 mARS  ÅRgÅng 45

LÄS BLADET I FÄRg PÅ WWW.JARLEBYALAg.SE

JÄRLE STATIONSCAFÉ I FARA. FLER FRIVILLIGA 
VUXNA BEHÖVS TILL SOMMAREN.

Järle marknad, station och café med tillhörande tåg. 
Väl värt att bevara.   Foto: Alexander Rejås 
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Hyr eller låna Järlegården
   Perfekt till bröllop, dop, födelsedagar eller andra fester. Här 
finns köksgeråd, glas, porslin mm. Musikanläggning och projektor 
så man kan se på film eller TV. Eller för att spela spel, pngis eller 
annat. Boka hos Wallstens tel 070-5099150 eller maila hanna.wall-
sten@gmail.com

   Byalaget har beslut om följande hyror och regler. Gäller allt privat 
nyttjande, byalagsaktiviteter är gratis.
   800:- för icke-medlem i byalaget per dygn
   400:- för vuxen medlem i byalaget per dygn
   200:- för vuxen medlem i byalaget för nyttjamde max 6 timmar
   Betalning till bankgiro 762-5007 i samband med nyttjandet.

   För ”spontana aktiviteter” med ett fåtal deltagare, som pingis, 
sällskapsspel, filmtittande etc kan man boka tidigast en vecka innan. 
Sådan aktivitet är gratis även för vuxna medlemmar. Frivilliga bi-
drag är förståss välkomna.
Om ungdom ska boka lokalen ska detta göras av förälder, som då är 
ansvarig för ordning och att lokalen är iordningställd efteråt. När 
ungdom nyttjar lokal är alkoholförtäring förbjuden. Med undom 
menas den som under innevarande år fyller max 19 år.

   Vid uthyrning disponeras hela undervåningen på Järlegården med 
inredning och inventarier. Lokalen ska efteråt återställas i ur-
sprungligt skick. För utebliven eller bristfällig städning debiteras 
nyttjaren. Rök och pälsdjurförbud råder i lokalen. Eventuell skada 
ersätts av den som hyrt lokalen. Anmälningsplikt gäller. Det är vik-
tigt att ta hänsyn till närboende och inte upptäda störande. Sopor 
källsorteras och slängs i soptunnor. Följs inte regler kan man bli 
avstängd från att hyra Järlegården. 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Det har gått några månader på det nya året och jag kan glad kon-
statera att Järlegården används flitigt. Nu finns möjlighet att träna 
yoga på både måndagar och torsdagar. Och dessutom har en Tai Chi-
grupp startats på tisdagar. Man behöver sannerligen inte gå över ån 
för att få kroppen i trim.

Det är snart vår i Järle. Folk börjar titta ut och hejar på varandra 
över tomtgränserna. Diken rensas på sly och skräp. Trädgårdar ansas 
och planteringslådor fylls. Och så väcks den återkommande frågan: 
hur sjutton vi ska klara att hålla caféet öppet hela sommaren?

Stationscaféet är en del av Järles identitet och byns stolthet. Hit 
kommer folk från när och fjärran för att fika och njuta av lantlig och 
historisk idyll. Ångloken bolmar och rälsbussar skramlar. 

Skolungdomar arbetar i cafeet med servering och trädgårdsskötsel. 
Men det behövs vuxna arbetsledare. Varje dag. Byalaget efterlyser 
fler vuxna som kan tänka sig att göra en ideell insats. Håll utkik på 
facebook och byalagets hemsida, här kommer det snart finnas chans 
att anmäla sig för en eller flera dagar. Gör det, vetja!

      /Hanna Wallsten

  Vårflod
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Bli medlem i Byalaget, vad innebär det?

Medlemsavgiften betalas per kalenderår. Avgiften är:
Familj 300:- med det menas 1-2 vuxna och samtliga barn
Enskild vuxen medlem 200:-
Enbart prenumeration på Byabladet 200:- 
Om man betalar via internet och har svårt att få med alla 
uppgiter på personer mm så skicka ett mejl till 
gtegner@telia.com och för in alla uppgifetr och betal-
ningsdag.
Den som betalar före majs utgång får medlemskort för 
2016 med Byabladet i juni. För vissa av förmånerna behövs 
det som t ex rabatterad tågresa och gratisfika på statio-
nen.
Förutom att man blir en del av Järle Byalag och stöder 
föreningens verksamhet så får man en hel del förmåner 
såsom:
- 4 nummer av Byabladet. Ovärderlig informationskälla   
om vad som händer och har hänt i bygden.
- Hyra Järlegården för halva priset mot normalt.
- Disponera Järlegården gratis för t ex pingis, spel, film-
tittande.
- Låna föreningens ”skepp” Järlan II som ligger i ån ring 
Nils-Åke Österberg 0587-50004 under sommaren finns 
nyckel på stationen
- Åka tåg för halva priset (dock ej under Nora marknad)
- En gratisfika på stationscaféet
- Subventionerad middag på årsmötet
- Rabatt på bordshyra på Järle marknad
- Möjlighet se film, fotboll o dyl när föreningen ordnar 
såna aktiviteter.

Samt en del annat som händer under året. Så bli medlem. 
Använd inbetalningskortet på sista sidan eller betala på 
nätet. Behövs särskilt inbetalningskort ring Gösta 070-611 
33 85. Eller sms:a.
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 VÄLBESÖKT ÅRSMÖTE MED MUMSIG MAT.

  Årets årsmöte avhölls som vanligt på Järlegården och hela 22 per-
soner slöt upp för att lyssna på årsberättelse och ekonomisk berät-
telse. Mycket har hänt och ekonomin tycks vara under kontroll även 
om det blev en del minus pga den dåliga cafésommaren. Som alltid är 
verksamhetsberättelsen härlig att lyssna till, uppläst av Hanna Wall-
sten. Den finns i sin helhet i bladet så alla kan se hur mycket som 
händer och sker i byn med omgivning.
  
  Årsmötet genomfördes i en härlig fart, men ändå inte för fort. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och när man skull välja nya styrel-
semedlemmar återvaldes Lena Lidström, Claes Victorin och Kristina 
Andersson. Då Petra Fredin flyttat gjordes fyllnadsval och Caroline 
Jönsson valdes för ett år.

  Sen följde det diskussion om bekymret med caféet hur vi ska kunna 
klara att driva det i sommar. Vi behöver fler vuxna som kan delta i 
verksamheten och handleda ungdomarna som arbetar i caféet. Bak-
ningen är löst, men vi söker sålunda de som kan delta allt från några 
dagar till veckor. 
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Kristina, Gösta och Helena röjer efter den goda middagen

  Förslaget blev att vi ska skapa ett ”tvättstugeschema” på hemsidan 
som man boka upp sig på. Så får vi hoppas att man vill ta ansvar för 
att vi kan ha kvar caféet. Vad skulle Järle var utan sommarcafé och 
tågtrafik?

  Efter diskussion gick vi över till att njuta av Christinas underbart 
goda mat. Fläskfilé med en härlig potatisgratäng och sallad. Alla lät 
sig väl smaka och trevliga samtal följde nedskölj med goda drycker. 
Som traditionen bjuder blev det Johans kladdkaka till dessert med 
kaffe eller te. En på det hela taget mycket trevlig kväll på Järlegår-
den.

Tyvärr glömde ”hovreporten” att fotografera för att föreviga års-
mötet utan det blev bara från städningen. Får förklaras med att han 
var så ovan att sitta som åhörare!

    Sven Röstlund ”hovreporter”



8

 

 

 
 
 
 

 
Som utbildad redovisningsekonom erbjuder jag 

kundanpassade tjänster inom  
Administration och Redovisning. 

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

 
Behöver du hjälp med din redovisning, 

tveka inte att höra av dig! 
 

Jag önskar er alla en härlig vår! 
 

Monika Krona   
Grindtorp 430 
713 91 Nora 
070-568 78 82 
monika@kronaredovisning.se 
www.kronaredovisning.se 

 

Jag är medlem i Ervalla Företagare   
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 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 FÖR JÄRLE BYALAG

  År 2018 kommer vi minnas av flera anledningar. Detta var året då vi 
fick en säker av- och påfart från väg 50. Vägarbetet ställde till en hel 
del besvär medan det pågick, men jag tror vi alla njuter nu när det är 
färdigt. 
 År 2018 bjöd även på värmebölja, vilket också medförde både bekym-
mer och glädjeämnen. Badbryggan i ån mer använd än någonsin. Men 
värmen gjorde också människor mindre benägna att göra utflykt till 
Järle.
  
  Järle byalag är aktiva genom olika föreningar/organisationer, såsom
Ervalla bygdelag,, Nora veteran och järnvägsmuseum (NJOV), Hela
Sverige ska leva Örebro län. Vi är dessutom medlemmar iBygdegårdar-
nas riksförbund och Örebro föreningsråd. Vi stödjer ekonomiskt SOS 
barnbyar.

  Årsmötet 2018 samlade 22 personer. Styrelsen har under året bestått 
av Hanna Wallsten som ordförande, Sigrid Rejås sekreterare, Kristina 
Andersson kassör, Sven Röstlund, Lena Lidström, Claes Victorin och 
Gösta Tegner har varit suppleant. Petra Edin var ledamot under våren 
innan hon flyttade från Järle. Vi har haft sju styrelsemöten under året.
I byalagets regi har följande aktiviteter ägt rum i Järle:

Studie och kulturkommittén arrangerade ett föredrag med Åke Moss-
berg som talade om Järle förr och nu. Han är makalös, vill man få folk 
att gå man ur huse så tar man hit Åke. Han kan prata hur mycket som 
helst och han får alla att skratta med roliga historier. Men väcker 
stort intresse när han visar bilder från förr och nu. Jag tror vi plane-
rat för 2 timmar med fika, men jag tror det höll på i över tre timmar! 
Och det var ingen som gick. Välbesökt och mycket trevligt. På hösten 
ordnade kommitten musikpub. Då kom The Baghari-Hayes project på
besök, vilket blivit en tradition. Mycket folk strömmade till och det 
blev en fin kväll på Järlegården. Mycket folk njöt av den härliga mu-
siken och det var tabberas (småländska för att allt tog slut) på såväl 
dricka som allt ätbart. Kommer säkert upprepas.
Uthyrningen av Järlegården har inte varit så god som vi hoppats. Men 
det har varit en hel del aktiviteter ändå. Måndagsyogan har många och 
trogna deltagare. I januari var det julgransplundring som Petra Edin 
ordnade för andra året. Mycket uppskattat av barn och föräldrar som 
kom för att dansa runt granen och njuta av Sigrid Rejås goda bakverk.
Under sommaren samlades ett antal fotbollsintresserade för att följa 
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Sveriges öden i fotbolls-VM. Det gick ju bra så det var många trevliga 
stunder framförstorbilden.
I oktober stämdes det upp rytmiska afrikanska toner, där Bahir, Mamy 
och Richard spelade och dansade med ett antal danssugna Järlebor. 
Efter ett livligt pass var man både glada och varma.

Byabladet har kommit ut i fyra nummer, några tjockare, några tunnare. 
Fyllda med information om vad som hänt i förr i tiden, vad som ska hän-
da och vad som hänt. Ett trevligt inslag var reportaget om Flåtendam-
marna och Tegelbruket, ochflygbilderna över Järle både i sommarskrud 
och i vinterdito. Allt finns ju dessutom på nätet och då i färg, vi hoppas 
snart kunna lägga in ett litet filmklipp när tåget går från Järle station 
till järnvägsbron sommartid. Vi har trogna annonsörer som får tillfälle 
att göra reklam för sig och samtidigt bidra ekonomiskt till bladet. I år 
hoppas vi få ännu fler annonsörer då vi fått många adresser till lokala 
företagare. 

Marknaden var mycket välbesökt. Folk strömmade till via apostlahäs-
tarna, cykel, bil eller tåg. Så det blev en ny rekordmarknad där folk 
fikade som aldrig förr, höll grillfolket fullt sysselsatta och lyssnade till 
Open house musik samt såg på kasperteater i magasinet. Samt handla-
de av alla hantverkare och loppisförsäljare som var mycket nöjda med 
dagen. 

Kafésommaren blev ingen hit denna säsong om man ser till vår lönsam-
het. 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 
tio feriepraktikanter som genomsnittligt var riktigt bra eller på stom-
men i verksamheten, Anette och Kristina, som bakade, höll ordning på 
ungdomarna och själva slet mer än någonsin. Även om antalet kafégäs-
ter varierade mycket under säsongen så måste ju allt hållas igång 8 till 
9 timmar varje dag i två och en halv månader. De storakafédagarna blev 
som vanligt marknaden 30 juni och bakluckeloppisen 19
augusti. Helgerna också utmärkt bra.

Hantverksmagasinet hade 14 deltagare, varav två nya för året. Det 
var öppet för utställning och försäljning i 53 dagar. Vi är nöjda med 
säsongen även om försäljningen blev mindre än i fjol. Men med tanke på 
de heta dagarna och vägarbetet, får vi konstatera att det kunde bli-
vit ännu värre! Eldningsförbudet gjorde också att vår deltagande smed 
inte kunde smida så mycket som tankenvar.
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Bakluckeloppisen hade rekordstort antal försäljare, ca 40 st. Ett väl-
besökt evenemang. En del sålde riktigt bra, andra mindre. Ett problem 
var att Swish låg nere för någon av bankerna. I deltagaravgiften ingick 
som vanligt fika i stationscafet, ett alltid lika uppskattat inslag.

Projektet ”Kartläggning av livsmedelsförsörjningen i Örebro
kommun” som vi fick bidrag till av Örebro kommuns
 andsbygdsnämnd har genomförts av Ankie Rauséus till allas
belåtenhet och om dess resultat kan läsas i Byabladets julnummer.
Rapporten finns också att läsa på hemsidan. 

Det ekonomiska resultatet för 2018 blev sämre än budgeterat. Ett 
planerat plus på 8 tkr blev ett minus på 7 tkr och jämfört med utfallet 
2017 blev det ett resultat-tapp på 34 tkr. Inget vidare således och då 
ska noteras att ingenting av föreslagna investeringar har genomförts. 
Främsta orsaken till försämringen är kaféverksamheten som i alla år 
kunnat finansiera hela byalagsverksamheten. Nu blev detta finansie-
ringsbidrag ”bara” 67 tkr mot 2017 års toppnotering på 115 tkr. För 
ekonomin i detalj hänvisas till upprättat bokslut. Medlemsantalet har 
något vänt uppåt. 228 medlemmar är en ökning med 5
jämfört med 2017.

Hemsidan kompletteras kontinuerligt med nytt och gammalt material.
Byabladen som läggs upp, kan numera ses i färg. Antalet besök ökade i 
år med 7700 till totalt 32700. Facebook gruppen ”Det händer i Järle” 
växte också från 308 till 380. Den används flitigt för att sprida aktuell 
info.

Avslutning
Ett år fullt med verksamhet och aktiviteter, tack vare alla engagerade 
bybor som bidrar med sin tid och sina kunskaper för att göra Järle med 
omnejd till en trivsam plats att bo på. Att jobba tillsammans för att 
skapa trivsel kan också göra oss starkare när vi vill påverka beslutsfat-
tare i frågor som rör oss lokalt. Ikväll kommer vi efterlysa fler enga-
gerade vuxna, för att caféet ska kunna hålla öppet kommande sommar. 
Det är en verklig chans att skapa en levande landsbygd sommartid.

        Styrelsen för Järle byalag genom Hanna Wallsten, ordförande.
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LÖRDAGEN DEN 11/5 10-15 
GÅR VI MAN UR HUSE FÖR ATT FIXA TILL JÄRLE      

INFÖR VÅREN OCH SOMMAREN. 
DÅ SKA LEKPLATSEN FIXAS TILL, OCH CAFÉET GÖRAS 

I ORDNING FÖR SÄSONGEN. 

DÅ KRÄVS DET ATT VI ÄR MÅNGA SOM HJÄLPS ÅT, 
DÅ BLIR DET OCKSÅ MYCKET ROLIGARE. BYALAGET 

BJUDER PÅ FÖRTÄRING OCH DRYCK EFTER 
ARBETSDAGEN SAMT FIKA! 

MAN ÄR MED SÅ LÄNGE MAN KAN OCH GÖR 
DET MAN KAN.

VÄL MÖTTA FÖR ETT FINT JÄRLE FÖR OSS ALLA!
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             Program 2019 
     Ervalla Hembygdsförening
April 13 10.00 Städdag, Vårstädning

April 20 10.00 Städdag, Vårstädning (reservdag)

April	 30	 19.00	Valborgsfirande

Juni	 21	 14.00	Midsommarfirande	(?)

September   7 11.00 Ervalla dagen med Hembygdsgårdens dag

November		 23	 08.00	Bussresa	till	julmarknaden	i	Gammelvala

November	 30	 10.00	Städdag,	Vinterröj	

Se anslagstavlorna för separat annonsering



14

   Som vanligt inträffar Järle Marknad första lördag ef-
ter midsommar. Det vill säga 29 juni mellan 10-16 vid Järle 
station. Caféet är öppet, grillen ska vara tänd, Open house 
spela härlig musik, Bröderna Bergkvist glädja barnen med 
kasperteater och kaninerna hoppa på fotbollsplanen. Samt 
givetvis alla försäljare från när och fjärran som säljer 
sina saker. Häst och vagn eller ridning blir det, allt medan 
ångloken kommer och går.

Vill du boka marknadsbord så gör du det hos Sven 
Röstlund mail sven.rostlund@hotmail.com eller på tel 
0704832687 (kvällstid/helger)

Bordshyran är för medlem 150:- och för icke-medlem 
200:-
  Varmt välkomna Järle byalag

JÄRLE MARKNAD 29 JUNI
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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 

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 36 st. (nov 2018). 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 2019 
Medlemsmöten: 
3 april Christinas Gästgifveri kl. 07:00                               
8 maj Christinas Gästgifveri kl. 19:00 
19 juni Midsommarlunch Christinas Gästgifveri kl. 12:00 
4 september Christinas Gästgifveri kl. 07:00 
2 oktober Christinas Gästgifveri kl. 19:00 
6 november Christinas Gästgifveri kl. 07:00 
 
  
Läs om alla våra medlemmar:  
http://ervalla.nu/handla-lokalt/lokala-foeretag 
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 BYPROMENAD MED LANDSBYGDSNÄMNDEN
 
TORSDAG 11/4 KLOCKAN 18.00 VID JÄRLE STATION

         

Då kommer kommunens landsbygdsnämnd till Järle för att se vad som 
händer i Järle och vad vi har för tankar om nutid och framtid. Planer 
och drömmar.
Det börjar med en promenad runt Järle och avslutas med fika och 
diskussion på stationen. Alla som vill är välkomna att delta i promenad 
och diskussioner. Det är ju inte ofta vi får möjligheter att träffa 
beslutsfattare på nära håll, så passa på tillfället.
Givetvis kommer promenaden att gå förbi och över vår sneda gångbro 
för att visa vad som behöver göras. Sen visar vi byn i övrigt med sta-
tion, isbana, lekplats och Järlegården. Samt alla fina hus vi har i byn.

Varmt välkomna önskar Järle byalag och landsbygdsnämnden

  Till gångbron/järvägsbron går säkert promenaden
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Järle Åkeri AB

Försäljning och transport av grus,
sand och sorterad jord

0587 - 50219   070 - 5450215

Harrys Motor Eftr.
Thomas Paulsson

Tel 0587 - 50086  070 - 5750086
Dags för sommardäck och för vårsevice
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    Järle stationskafé 
hälsar dig välkommen i sommar. 

Kom och trivs i vår fina miljö! 
 

Öppethållande 2019: 10-18 dagligen 

under perioden 15 juni till 18 augusti 

(midsommarafton stängt) 

samt helgerna 24-25/8, 31/8-1/9 och 7-8/9 
 

Järle marknad 10-16, 29 juni 

Hantverksmagasinet öppnar 1 juli 

Bakluckeloppis 18 augusti 

Nora marknad 31/8-1/9 

Ljusstråk 7-8 september 

I sista minuten från ESK och Per-åke S:
Hej Byabladet, här kommer vårt spelschema för 2019
med förbehåll för ev sena ändringar. 

2019 års hemmamatcher, Div 5 Örebro!  
13/4 kl 12:15 Laxå IF, konstgräset i Lillån
2/5 kl 19:00 Sköllersta IF, Lyckevallen
16/5 kl 19:00 IFK Hallsberg, Lyckvallen 
27/5 kl 19:00 Lillkyrka IF, Lyckevallen
6/6 kl 15:00, Nationaldagsderby mot Axbergs IF 
på Lyckevallen 
24/6 kl 19:00 HOIF, Lyckevallen 

8/8 kl 19:00 Mariebergs IK, Lyckevallen 
22/8 kl 19:00 Kilsmo IK, Lyckevallen
29/8 kl 18:15 ÖSK Söder, Lyckevallen 
14/9 kl 15:00 Hidingsta IK, Lyckevallen 
28/9 kl 15:00 SMÅ IF, Lyckevallen 

Varmt välkomna till bygdens nöjesfält! 
// Sörman 
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Värvarnumret för 20 år sen, dvs. från mars 1999. Då skrev Sven ett  
trevligt reportage om Järles första musikfestival. Vilka talanger vi 
hade då!!              /gösta 
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Värvarnumret för 20 år sen, dvs. från mars 1999. Då syntes vi en hel 
del i NA, ÖK och Länsposten. Kan nog bero på att byabladet sen länge 
inte skickas till media. Ska kanske göra det nu...        /gösta 
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JÄRLE BYALAG Årsmötesval 9 feb-19

STYRELSE, REVISORER OCH NAMNLISTA KOMMITTÉER FÖR 2019

Styrelsen Revisorer
Hanna Wallsten, ordf. * 070-509 91 50 Per Andersson * 501 20
Caroline Jönsson *f 509 05 Anders Berggren * 500 66
Lena Lidström ** 070-298 91 68 ersättare, vakant
Claes Victorin ** 503 13
Kristina Andersson ** 019-28 21 48 *    vald 1 år 2019
Sigrid Rejås *** 502 01 *f  fyllnadsval 2019
Sven Röstlund *** 500 76 **  vald 2 år 2019-2020
Gösta Tegner, suppl. * 070-611 33 85 *** kvarstår 2019

Byablad Barn och ungdom - öppna försk. Lekplats
Peter Ekström, ansv utg 501 33 Sigrid Rejås 502 01
Sven Röstlund, sammank 500 76 Evelina o Stefan Wiker 504 14
Gösta Tegner, medlemsreg 019-507 28 57

Hemsidan Stationen
Lasse Carlsson 070-534 49 49 Gösta Tegner, sammank  070-611 33 85

Morgan Evaldsson 070-328 10 52
Järlegården Mattias Dahlin 073-049 13 56
Sven Röstlund, sammank 500 76
Claes Victorin 073-050 86 81 Studier och kultur
Wallstens, bokning - Hanna 070-509 91 50 Sven Röstlund 500 76

Monica 073-352 31 32
Hantverksmagasinet

Café, turism och marknad Gerd Höök, sammank 070-234 28 80 
Gösta Tegner, sammank 019-507 28 57
Kristina Andersson 019-28 21 48 Bro- och skepp
Sven Röstlund 500 76 Nils-Åke Österberg, Järlan 072-247 13 20
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Bygdens anslagstavla 

www.bygdenytt.se
Nu med över två miljoner unika besök! 

Ni har väl inte missat BygdeTV 1-3 
av och med Niclas Lindahl och Per-Åke Sörman.

  
  HANTVERKSMAGASINET

  Det drar ihop sej... Jodå, det ska bli sommar i år igen! Och den 1 juli 
öppnar Hantverksmagasinet vid Järle station.

  Öppet har vi kl 10-18, varje dag fram t.o.m. 18 augusti, sedan helgöp-
pet tre lördagar/söndagar efter det. Alla deltagare turas om att be-
manna magasinet.

  Du som vill vara med och sälja ditt hantverk, hör av dej senast 1 maj. 
Gäller även du som var med i fjol! I skrivande stund har en hantverkare 
från tidigare år meddelat att hon avstår i år. En annan person ”står i 
kö”. I den mån det är fler från i fjol som inte deltar har vi plats för nya 
deltagare. Så hör av dej om du är intresserad.  

  Vi träffas en kväll i maj för en första planering. Och en gång i juni för 
schemaläggning. 

Hej från Gerd Höök
gerd.hook@telia.com
070 234 2880
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       ERVALLA BAPTISTFÖRSAMLING

30 mars kl 18. ”Hela kapellet sjunger”, musikcafé med Håkan Isacson.
Läsarsånger och gospels. En del sånger från Ervallateamets repertoar.

9 april, 23 april, 7 maj kl 18.30 Stickkafé. Vi stickar, virkar, inspirerar 
varandra. 
Fika. Info Britt-Marie 070 243 4513.

4 maj kl 18. ”Det enda som bär...” Lithellgruppen sjunger Lydia Lithells 
sånger.
Servering.

Preliminärt 30 juni kl 15. Sommarmöte.

19 september kl 14 Dagledigträff. ”Jesus i ord och ton” Daniel Viklund, 
officer i 
Frälsningsarmén i Strängnäs sjunger och talar. Servering.

Mer information i predikoturerna i NA.
Välkomna till Immanuelskapellet och Ervalla baptistförsamling.

 
 LANDSBYGDSNÄMNDEN INFORMERAR

Landsbygdsnämnden håller sitt nämndmöte i april i bygden. Historiskt 
första i bygden och det är öppet för allmänheten att komma och lyssna; 

Torsdagen 11/4 kl. 14-17 Rasmusbyn, Kvarntorp. 

På kvällen sen äger ju en medborgardialog rum i Järle för alla bygdebor; 
kl. 18-20 med start och mål i Järle station så äger förbättringsprome-
naden rum med förtroendevalda ur Landsbygdsnämnden. Man går fy-
siskt genom samhället och kommer med inspel om förbättringar, ett rö-
relsemöte som avslutar med att byalaget bjuder på fika i Järlegården.
Se även annan plats i Byabladet

Hälsningar ordföranden i Landsbygdsnämnden Per-Åke Sörman
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Nu har vi dragit igång vår 
verksamhet för våren! 

 

 Söndagsskola från 4 år  
Christina 070-6946922 

 

 SKOJT från 5 år   
Pernilla 073-9230346 

 

 Seven från 6:an. 
Monika 070-5687882 

 

Varmt Välkomna!  

Sabbatsbergs Missionsförening 
 

Vi önskar alla en skön vår! 
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Jag är den jordnära djurtolken som framför de bilder, tankar 
och känslor som djuren förmedlar på ett sätt som varje människa 
lätt kan ta till sig. 
Resultatet av mitt arbete är bättre förutsättningar för dig att 
sköta om ditt djur som djuret vill bli skött. För några hundra år sedan levde och arbetade vi med våra 
hästar hela den vakna tiden av dygnet, och vi fick en mycket bra kontakt med våra djur. Idag 
tillbringar vi oftast inte lika mycket tid med hästen och då behövs andra vägar för att få så god 
kontakt som möjligt.  
Mest av allt vill jag att djuret skall få en chans att kommunicera med människan. Jag värdesätter det 
personliga mötet med både djur och människa. Detta hjälper jag dig med. 
Jag har en gedigen utbildning som djurtolk/djurkommunikatör, lång erfarenhet och brinner för detta. 
Jag har pratat med djur i över tjugo års tid, men även jag utvecklas fortfarande. Sommaren 2016 var 
jag i Canada på Equinisity Retreat. 
 
Djurtolk Christina Jarl   
070-393 09 09  info@djurtolk.com www.djurtolk.com   
Jag är medlem i Ervalla Företagare, är du ?                 

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

 

De starka kvinnorna på Ervalla Gård 

Tio starka kvinnor, från 1500-talet och fram till idag, vilka alla har haft stort inflytande på Ervalla Gård: 

1. Brita Jönsdotter 
Ägde Ervalla Gård under första hälften av 1500-talet. Var gift tre gånger och hennes olycksaliga män bär 
minst sagt på spännande öden: man nr 1 halshöggs vid Stockholms blodbad 1520; man nr 2 halshöggs 
1529 efter en sammansvärjning mot Gustav Vasa och man nr 3 tvingades i landsflykt och lystes i bann 
av Gustav Vasa… 

2. Ingeborg 
Dotter till Brita. Ägde Ervalla Gård under andra hälften av 1500-talet. 

3. Sigrid Bielke 
Ägde Ervalla Gård från 1640-talet. Uppförde den nuvarande kyrkan i Ervalla. Här finns mycket intressant 
material bevarat. 

4. Eva Horn 
Dotter till Sigrid. Ägde Ervalla Gård vid slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. 

5. Christina Anna Bielke 
Dotter till Eva. Tog över gården efter sin mor i början av 1700-talet. 

6. Ulrika Christina Mörner 
Dotter till Christina. Ägde Ervalla Gård från moderns död 1742 och fram till det att gården såldes 1760. 
 …. Fortsättning följer  ..  

 
Christinas Gästgifveri på Ervalla Gård 
Christina Jarl 070-393 09 09  info@festfix.com  www.christinajarl.se 
Jag är medlem i Ervalla Företagare, DU kan väl också bli med! 
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VILL DU LÅNA ELLER HYRA JÄRLEGÅRDEN

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

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
070-611 33 85
gtegner@telia.com

Alla manus,skickas till: 

Sven Röstlund
Järle Rönnbärsväg 4, 713 91 Nora 
0587- 500 76  
sven.rostlund@hotmail.com.

Varför inte annonsera 
i Byabladet?

Helsida 300:-, halvsida 200:-, 
kvartssida 100:-
Ring eller mejla Sven 
och diskutera utformning 

Manusstopp för nästa nummer blir den 31 maj

Enligt beslut i fullmäktige ska varje enskild förening redo-
göra för hur ledarna och barnens föräldrar informerats om 
Örebro kommuns policy kring barn och ungdomsfrågor. 
Järle byalag väljer att ta med policyn i Byabladet så att alla 
kan se vad vi jobbar efter.

”Alla ska få möjlighet att delta i olika aktiviteter utifrån 
sina egna förutsättningar. ”Toppning” ska inte förekomma 
bland yngre barn. Tävlingshets ska undvikas. En allsidig 
barn- och ungdomsverksamhet som vänder sig till både 
pojkar och flickor ska stimuleras liksom uppmuntran att 
utöva fler idrotter. Riksfinaler, stora nationella och regiona-
la tävlingar med seriespel med upp och nedflyttningar gör 
barnidrotten prestigefylld och motverkar därmed målet med 
barns idrottande

Örebro kommuns policy kring barn & ungdomsverksamhet



27

Fram
 m

ed
 sa

xe
n e

lle
r s

ätt
 di

g v
id 

da
tor

n..
. 



28

Här klarar du av medlems- och prenumerationsavgifterna.
Medlemskort kommer med juninumret.


