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Sommar på 
KANANS handelsträdgåd

från juli öppet tisd, torsd och fred
10-16

andra och tider, ring gärna och kolla 
om vi är hemma 0587-50065, 

070-2532023
Blommor och nyskördade grönsaker

stängt vecka 30 och 31
Ha en skön sommar



3

KÄRA BYGDEBOR
 
Ervalla Företagare vill rikta ett stort TACK till er som bidrog till 
att 600-årsfesten den 9/5 vid Ervalla Gård blev så lyckad!
 
Tack till funktionärerna, musikerna, utställarna, och inte minst pu-
bliken, extra kul att vi fick 2 låtar om Ervallabygden :-)
 Roligt att få så mycket positiv respons efteråt, dock dröjer det 
nog 100 år till nästa gång…
Kontakta oss gärna om ni behöver vår hjälp,i föreningen finns 
massor av olika företagare; foretag@ervalla.nu
 
//Styrelsen gm Erica Sörengård

ORDFÖRANDE HAR ORDET

  Äntligen ser det ut som något som liknar sommar i alla fall. Det-
ta efter en sällsynt kylig och regnig vår. Får hoppas att juni kom-
penserar för en dålig maj.
  
  Järle marknad står för dörren och i år ett led i Ervallas 600 års 
jubileum som jag hoppas ingen missat. Trevlig start 9/5 med såväl 
dag som kvällsaktiviteter. Följt av nationaldagsfirande och Erval-
la SKs 80 års firande. Missa inte 25/7 med veteranfotboll samt 
musikafton vid Hults säteri och det stora firandet den 5/9 då det 
händer mycket i Ervalla.
  Till Järle marknad har vi, eller rättare Anette B tagit fram en 
jubileumskaka/bakelse som kommer ha premiär då och sen finnas 
av och till under sommaren. Missa inte den eller Järlekakan eller 
annat av de goda bakverk som kommer finnas under sommaren. 
  I övrigt kommer mycket vara sig likt till marknaden med musik, 
kasperteater, ridning, försäljare, ånglok, kaninhoppning och ut-
ställning. Håller tummarna för bra marknadsväder.
  
  Härligt att så många kom till vår röjardag så vi fick allt gjort som 
skulle göras. Mycket arbete blev gjort och trevligt hade vi runt 
gulaschsoppan. 
  Teater har vi också haft som ni kan läsa om. Tyvärr aningen få 
besökare, men de som kom hade mycket trevligt!

   Trevlig sommar Sven Röstlund ordförande
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FRIERIET PÅ JÄRLEGÅRDEN
  
  För ett större antal år sen var Panikteatern på besök i Järle och 
spelade en mycket uppskattad föreställning. Och nu var det dags 
igen. Tre personer som kommer från Uppsala där man spelar teater 
och samtidigt reser runt i landet och ger olika föreställningar. Med 
hjälp av kulturbidrag från kommunen och Riksteatern så kunde vi 
även få en föreställning till Järle. Frieriet av Anton Tjechov bjöd 
man på, en komedi i två akter.
  Järlegården var ommöblerad med olika attiraljer som dukar, mat-
tor, speglar och kandelabrar så man hamnade mitt i föreställning-
en. Skådespelarna pratade även med publiken såväl före som under 

Föreställningen i full gång
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föreställningen i pausen och efteråt, vilket var mycket trevligt. En 
dråplig pjäs med många stolligheter och förvecklingar. Så det blev 
många skratt.
  I pausen serverades smaskiga smörgåsar och en mycket delikat 
kaka designad Anette Bredenberg. Cirka 25 åskådare kom och be-
såg föreställningen, skulle gärna varit en tio till även om det hade 
blivit lite trångt. Stort tack till alla som hjälpte till med föreställ-
ningen och speciellt till Anki Rauseus och Hanna Wallsten som ord-
nade med föreställningen så den blev av. Så blev vi lite kultiverade!

        
        Sven Röstlund

Britta Landin och Ingemar Bergman i samspråk med dottern

HÄNDER I IMMANUEL

Vi har sommarmötet i Immanuel, Ervalla sön 5/7 kl. 14,30.

Sång & musik. Insamling till familjehem i Sydafrika.
              

Medv. Jonas Hjalmarsson
           

Sång & piano; Cecilia Carlid
             

 ... åsså fika förståss…
                       

Välkomna!
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ERVALLA HEMBYGDSFÖRENING 
VÄLKOMNAR TILL

Ervalla Hembygdsförening 90 år i år, när Ervalla 
fi rar 600 år!
JUNI 
18e, Torsdag från kl 17, ARBETSKVÄLL inför 
midsommarfi randet. Kvällen avslutas med gemen-
sam midsommarmat.
19e, Fredag MIDSOMMARAFTON 
KL 9 Midsommarstången kläs. Ta gärna med blom-
mor och löv.
Kl 14. Traditionellt MIDSOMMAR-FIRANDE 
Lekar kring stången. Dansuppvisning. Sång och mu-
sik. Fiskdamm, pilkastning, lotterier, kaffeservering, 
glass m.m. Fri entré. Välkomna!
21e, Söndag kl 16 FRILUFTSGUDSTJÄNST 
med folkmusiktema.Vi bjuder på kyrkkaffe
AUGUSTI 
2e, Söndag kl 13-16 Hembygdsgårdens dag 
och träff för Veteranfordon av alla slag. Välkommen 
med ditt/dina fordon till Ervalla Hembygdsgård. I år 
deltar bilar som aldrig besökt vår veteranträff 
tidigare. Dessutom musikunderhållning. Kaffeser-
vering. Korv med bröd. Fri entré. Föranmälan är 
bra, men är inget krav. Per-Eric Olsson tar emot och 
besvarar eventuella frågor på tel. 070-674 76 55.

BOKNING AV JÄRLEGÅRDEN 
 Järlegården byter boknings- och nyckelansvarig. 
Skymans tackar för sig i och med att de fl yttar från 
byn. Vi tackar så mycket för er tid och engagemang.

Från 1 juli så tar Hanna och Monica Wallsten över an-
svaret för bokningen. De bor i Majtorp (närmast Järle 
stn över spåren) och kontaktas på telefon 070-5099150 
eller mail hanna.wallsten@gmail.com
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ERVALLA 600 ÅR

9/5 inleddes 600 års firandet med hembygdsföreningens 90 års 
jubileum i och kring hembygdsgården. Från en scen hölls tal med 
mycken information om Ervallas historia. Det efterföljdes av skön 
musik från kyrkokören. Givetvis fanns där fika och korv. I hem-
bygdsgården fanns en fin foto och textutställning om Ervalla förr 
och nu och även frågor om framtiden. En konstutställning fanns 
också till bessende i församlingshemmet. Norakonstnären Sören 
Eriksson ställde ut sina fina tavlor och en lycklig vinnare på lotte-
riet vann en tavla föreställandes sitt eget hus avmålat av Sören.

På kvällen vidtogs så festligheter runt Ervalla gård. Där det grilla-
des och serverades godsaker med tillhörande dryck. Till detta var 
det musik med bl a Open house. Trots lite kylig väderlek så var det 
en hel del som letat sig dit ändå.
5/9 är det avslutning runt ikring i Ervalla med olika aktiviteter 
från föreningarna. Skördemarknad, gospelkonsert, kasperteater, 
stortårta, hantverk och annan underhållning. Missa inte det!
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JÄRLAN LIGGER I ÅN!

Ja nu kan den medlem som vill 
låna Byalagets stolta skepp, 
Järlan II som ligger på plats i ån 
nedanför Franzéns/Majtorp.

Nyckel finns att låna i stationen när caféet är öppet eller 
hos Nils-Åke Österberg 0587-50335

JÄRLE STATIONSCAFÉ
ÖPPETTIDER SE FRAMSIDA

Njut av kaffe med Anettes hembakade kaffebröd i den 
fina stationsmiljön, eller en matig macka eller varför inte 

en glass.

Vill du fira något eller någon så kan vi ordna det med glass, 
tårta, mackor, fika med fikabröd. 

Ta bara kontakt med Anette Bredenberg dagtid på 
073-3500996. 

Koppla av en stund och ha det skönt. Vill man röra på sig, 
ta en promenad längs ån eller ta tåget till Nora.

Varmt välkomna önskar Järle Byalag
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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
Alla kunder tillönskas en skön sommar
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B A K L U C K E L O P P I S 
 

utanför Hantverksmagasinet vid 
Järle station!

         Söndag 23 augusti kl 10-14. Avgift 50:- /bil   
 

Anmälan till gerd.hook@telia.com
eller 070- 234 28 80  senast 10 augusti 

OBS begränsat antal platser

HANTVERKSMAGASINET vid Järle station sä-
ger Välkommen till oss, efter vår vintervila.
I skrivande stund, slutet av maj, kan jag inte påstå att jag 
precis känner av sommaren. Men det ordnar sej väl i år också!
Till exempel genom att HANTVERKSMAGASINET drar upp 
magasinsporten måndagen efter Järlemarken, i år alltså den 29 
juni kl 10-18. Öppet dagligen t.o.m. 16 augusti, därefter ytter-
ligare tre lördagar och söndagar. Första helgen i september är 
sista öppetdagarna för den här säsongen. Och då har vi säkert 
fått uppleva riktigt härliga sommardagar.
I år är vi ett femtontal deltagare, merparten hantverkare, som 
har gemensam utställning och försäljning. Vi har också några som 
bjuder ut annat än hantverk. Och tre nya deltagare är med oss 
den här sommaren i magasinet. Roligt med lite nytt, tycker jag. 
Det blir alltså som vanligt ett härligt utbud att låta ögat njuta 
av eller att handla.
HANTVERKSMAGASINET har en egen telefon under öppettid. 
Ring 076- 127 67 66 om du vill nå oss, eller till mej på 070- 234 
28 80.
HANTVERKSMAGASINET hoppas få ha Dej på besök, en eller 
flera gånger i sommar!
        Gerd Höök
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VANDRA MELLAN GÅRDARNA I ÅBODA

Upplev Lilla Åboden, Handelsboden Salabim 
samt Åboda loppisen

I Lilla Åboden hos Jenny och Johanna finns unik och lantlig 
inredning. Återbrukade saker och ting.

I Handelsboden Salabim hos Annelie hittar ni allt från häl-
sokaffe, téer i lösvikt, karameller i strut samt lantproduce-
rade safter och sylter mm
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I Åbodaloppisen hos Annica finns det mesta att hitta. 
Där gör ni riktiga fynd, nya saker fylls på varje vecka. 

Våra verksamheter finns på facebook, titta 
in där för mera info, bilder samt 

uppdaterade öppettider.

Ordinarie öppettider är
Lördagar 10-16

(midsommardagen stängt)
Varmt välkomna att besöka oss.

Jenny & Johanna
Annelie
Annica
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STORA RÖJARDAGEN
  Återigen ordnades en stor röjardag i byn så allt är i ordning för vå-
ren. Stationscaféet med alla möbler och städning invändigt. Röjning 
av rabatter, framställande av stationsbänkar, sopkärl och allt annat 
som behövs inför starten på caféet. 
  Röjning av lekplatsen och lite målningsarbeten så lekplatsen ser fin 
ut inför våren och sommaren.
  Tredje platsen som det städades och röjdes på var Järlegården, 
där det krattades löv  och grus så det stod härliga till. Även invän-
digt gjordes det fint.
  Precis som förra året var det en mycket stor anslutning av folk som 
hjälpte till med att bära möbler, laga möbler, räfsa, röja rabatter. 
Cirka 20 vuxna och en del barn och det är verkligen roligt när det 
kommer så många. Då går det snabbare och blir mycket roligare.



15

  Undertecknad fick kökstjänstgöring då alla arbetare så småningom 
blev hungriga och törstiga och kaffesugna. Stora grytan fylldes med 
gulaschsoppa som hade en strykande åtgång. Till barnen fanns korv 
med bröd. Givetvis fanns det även kaffe med gott bröd till. Så efter 
slit och släp så avslutades dagen med en trevlig lunchstund under 
trevliga former. Forsätter vi ett år till så blir det tradition. Då 
detta faktiskt är ett trevligt tillfälle att träffas inte bara att ar-
beta. Men roligt att så många vill delta och göra så att Järle är en 
gemytlig och fin by. Att vädret var fint var ju en förutsättning för 
att det skulle bli så bra.
  Tack alla som ställde upp på denna röjardag!

       Sven Röstlund 
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Christina Jarl 
070-3930909 

www.festfi x.com

Christina Jarl 
070-3930909  

www.djurtolk.com

Sveriges mest 
uttrycksfulla djurtolk 

fi nns i Örebro !

Bjuder du gästen, 
fi xar jag resten !
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Alla manus, papper eller ännu 
hellre filer 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:-, 
tredjedelssida 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

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

Manusstopp för nästa nummer blir den 25 augusti

VARNING!!!
Om du inte betalat medlemsavgiften blir 

detta det sista numret du får av       
Byabladet

Kontrollera så du inte missat! 200:- för 
enskild och 300:- per familj (2 pers o mer)

De som betalt får med detta nummer 
medlemskort.

PG 44 85 83-5

SABBATSBERG
Har sommaruppehåll, hänvisar till samarbete med Immanuel 

och Svenska kyrkan
Önskar en trevlig sommar



20

VÄLKOMMEN TILL JÄRLE 
MARKNAD 27 JUNI 10-16
Då samlas hantverkare loppis-

försäljare, kasperteaterspelare, 
Open house musiker, ridhäst, 

hoppande kaniner och ånglok för 
en gemytlig marknad. 

Grillmat och dryck finns, kaffe 
med bröd, korv, glass i massor.
Karusell finns inte men karamell 

och man kan fröjda hela dagen uti 
Järle!


