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Järle flygblad
oktober 2022

Hej alla byalagsmedlemmar, stora som små. Nu är det dags för 
ett nytt flygblad som ska summera sommarens verksamhet för 
kaféet och hantverksmagasinet fram till Höstångan 29 oktober 
med fortsättning 3 och 5 november. Det är ju det utomhusevene-
mang som vi kör ihop med järnvägen med korvgrillning, bulle 
och drycker från stort serveringsbord vid spåret. Poulärt höstnöje 
för ångloksresenärer och järlebor som också är välkomna. Se den 
grandiosa drönarbilden på omstående sida från Höstångan förra 
året som Bo Gustavsson tog. Den tål att visas upp igen!

Allra först vill jag berätta om en fin taveldonation byalaget fått. 
På vår marknadsdag 2 juli fick vi besök av Berit Bergman, känd 
järlebo och byalagsaktiv 
fram till 2001 då hon 
flyttade från byn. Berit 
som också var en duktig 
konstnär ville skänka by-
alaget en jättefin målning 
från marknaden 1993 
med marknadsstånd och 
inte minst flera järlbor, 
vuxna och barn, som 
hon gestaltat så fint. Så 
halvannan månad senare 
hälsade jag på hos Be-
rit i Nora och hämtade 
målningen som nu är 
upphängd på stationen. 
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Evenemang Höstångan 2021

Fotograf: Bo Gustavsson, Skärmarboda
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Hantverksmagasinet

har dragit igen magasinsporten för 
21a (?) gången. Tänk så många år vi 
haft detta besöksmål i Järle. Första 
året hade vi öppet 14 dagar. I år var 
det 61 dagar. Snacka om utveckling!
     Vi hade ett bra år, försäljnings-
mässigt, även om vi inte nådde upp 
till fjolårets rekordkassa. Ny del-
tagare i år var Ann-Britt Skeppner 
med bl.a. rakubränd keramik och 
tavlor. Detta kunde man läsa om i 
NA i ett stort reportage. Tack Tho-
mas Eriksson för det.
     15 deltagare var vi från början i år. Tyvärr avled Lumia Jans-
son under säsongen. Frid över hennes minne. Hennes osålda trö-
jor har, enligt barnens önskan, skänkts till välgörenhet. Svenska 
kyrkan i Fellingsbro kommer att dela ut tröjorna till behövande 
flyktingar från Ukraina.
Tack If för hjälp i år igen med utställarförsäkring. 
Tack Stationscafét för gott samarbete. 
Till sist hoppas vi förstås att få öppna magasinsporten 2023 igen. 
      /Gerd Höök
                 

Jaha, i vart fall har det 
nygamla gänget redan haft 
sitt första upptaktsmöte på 
Järlegården 9 oktober. Idel 
kända? ansikten. Här ser vi 
elva stycken av fjorton totalt.
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Alla vi som jobbade och 
slet tillsammans... 

Dussinet feriepraktikanter kunde Örebro kommun efter lite tjat 
bevilja sommarjobb och alla var duktiga varav en tredjedel extra 
duktiga. Kommunen stod för huvudkostnaden och byalaget för 
resten men det var vi tvungna till för det långa öppethållandet 
i nästan nio veckor. Så stort tack till: Clara, Ida, Gustav, Linn, 
Linus, Kajsa, Melwin, Oscar, Rasmus, Ronja, Selma och Tilda! 
Och likaså tack till Lintons, Claes, Gerd, Gösta och Morgan för 
vuxentillsynen som var för liten. Fler behövs till kommande 
säsong!!

Så över till lördagen 30 juli som blev en väldigt intensiv kafédag 
med över 150 vuxna  och barn som kom med tåget under de tre 
tåguppehållen. Bilderna är från sista eftermiddagsturen. 

  Eftermiddagsångan på ingång och fikakön är lång

Kaféverksamheten i ord och bild
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Kaféverksamheten i ord och bild

Full fart vid kassan och i kö-
ket och i lägenheten dit Oscar 
och Rasmus förpassats för att 
tuillverka köttbullsmörgåsar 
för glatta livet.

Bord och tält snabbt befolka-
de med kaffetörstiga gäster. 
Även de fyra inköpa bänk-
grupperna bakom stationen 
gick åt.

Baklänges 
avgång efter 
50 minuters 
uppehåll 
men först 
en snabbtitt 
inne i loket 
som alltid 
hör till.
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Filmare o statisteri farten i Järle

SVT:s storsatsning tjugetjutre 
och såklart att Järle är me...

Ja, du måste öppna stationen halv åtta för då kommer alla sta-
tisterna som ska sminkas och göras iordning och gammeltåget 
avgår Nora kl. åtta så var beredd. På tre timmar ska allt vara över. 
Så löd ordern från järnvägen onsdagen 21 september och jag var 
beredd. Dan före hade jag kopplat på värmen i lägenheten och 
väntsalen så nog var jag allt beredd. Klockan 10 kom de tre ”för-
beredarna”, kl. 11 statisterna och kl. 13 först, tåget. Framåt kväll-
en var det hela över. Så kan det gå, jobbigt var det men riktigt 
roligt.  /gt
     Johanna Becker, regissör och produktionsansvarig på SVT 
berättar om filminspelningen; ” Serien heter ”Historien om Sve-
rige” och det blir totalt 10 episoder. Vi börjar sända hösten 2023. 
De fem första avsnitten sänds då. Sedan ett kort uppehåll och 
börjar igen vintern 2024. Avsnittet där Järle station är med är 
pgm 9. Så det blir tyvärr att vänta. Pgm 1 är om stenåldern och 
sen jobbar vi oss fram till nutid.
     Historien som vi berättar när vi är i Nora är berättelsen om 
Eva. Vi kommer följa henne från barnsben och fram till vuxen 
ålder. Hon växer upp i ett fattigt hem, tar jobb som piga hos en 
storbonde (spelas in i Södertälje). När hon blir äldre sätter hon 
sig på tåget in mot stan och börjar jobba i en fabrik (inspelat i 
Nora). Här kommer hela industrialiseringen in.” 

Loket Förstlingen 
i Järle för tredje 
gången. De första var 
vid NBJ:s 150-årsju-
bileum 2006. Farten 
var måttlig från Nora, 
10 km/tim pga de tre 
gammelvagnarna som 
blev lite tunga att dra.
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med bilder plus en kul video som 
kan ses på hemsidan ’järle byalag’

Söta ungar 
med mammor 
i sekelskiftes-
kläder. 
Minsann är 
det inte Elin 
Duberg med 
minstingen till 
vänster på 
bilden

Stiliga järn-
vägstjäns-
temän, stins 
och kondu-
ktör, i sina 
fina munde-
ringar. 

Tystnad - Tagning! Och omtagning. Tre gånger innan regissören blev nöjd. 
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Välkommen till 
Järle Byalags årsmöte

lördagen den 4 mars 2023
Plats och tid: Järlegården kl 18

Först mötesförhandlingar....
årsberättelse 2022, ekonomi, val,

verksamheten 2023
Motioner lämnas senast 23 februari 

till någon i styrelsen
-o-o-o-

Mat från Christinas gästgifveri:
Torskrygg i hummersås med kräftstjärtar,

äpple och dill samt vitt vin.
Duchessepotatismos

Blandad grönsallad och färsk citronklyfta
Vegetariskt alt: Morot-halloumi-biffar 

med kall yoghurtsås

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

Till kaffet Gerds surpriskaka
 -o-o-o-o-o-

Anmälan senast 25 februari till Gerd 
 gerdhook.jb@telia.com / eller 070-234 28 80 

som även tar emot önskemål om maten pga allergi.
125 kr betalar du - det är under halva priset! 

Trevligt årsmöte väntar!


