JÄRLE BYABLADS

HÖSTNUMMER 2019
Nr 3 SEPTEMBER
Årgång 45

KÄPPHÄSTHINDERBANA
NY BEGIVENHET PÅ MARKNADEN

Härlig intensitet hos de unga käpphästhopparna
Ny stationslogga? Nja, för det här numret åtminstone. Holländaren
Bert van Hulst skissade fram byggnaden på några minuter på marknaden. Riktigt snyggt och som tack ska jag skicka bladet till honom. /gt
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Här kommer en hälsning från tre av säsongens elva kaféungdomar
som kanske blir de sista av de totalt ca 300 som byalaget har kunnat
erbjuda praktikplats i kaféet sen 1987. Än är dock inget beslutat
fattat om ev. kaféfortsättning i byalagets styrelse. Läs Hannas funderingar på sista sidan. /red.
Framför kaféfönstret ser vi
Linus Lind, Felicia Looström
och Melvin Rymal och hans
skapelse äppelsvanstårtan som
var tjusig att titta på men den
sålde dåligt....

Järle café
Gula fönster, vita tak
Här finns tårtbitar i allas smak,
När det goda tar slut blir det bak,
Så mycket fika att vi serverar på flak.
Musik spelas, både digitalt och från oss som arbetar,
Alla kunder som på menyskylten letar,
Efter vad de är sugna på å’ äta,
En äppelkaka eller en kanelbullsfläta?
Dagar med sol så som gråa skyar,
Bidrar med mer eller mindre kunder från närliggande byar,
Loken och rälsbuss under helgen vi skymtar,
Men mest märks det att kön växer medans kunderna väntar och grymtar.
Familj och vänner kommer hit och hälsar på,
Men över lag är kunderna ganska få.
Men inget gör väl det om man har kollegor som är härliga,
För då blir alla dagar fina istället för förfärliga.

Arbetsdag (sista)

Alarmklockan ringer vid 08:00,
Vad blir det för väder? Jag har ingen koll.
Trött vänder jag mig om i sängen och stänger av det eviga tjut,
Öppnar sedan ögonen för att titta ut.
Idag är det sol och kvitter utanför fönstret,
Såhär efter tre veckors arbetstid har man förstått mönstret,
Vakna, äta åka till sommarjobbet mitt,
Torka bord, koka kaffe sen vänta och sitt.
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Hädanefter några kunder rullar in,
Tar beställning och betalt, sen är kakan din.
Sitt och vänta, kanske skämta, med kollega jag har,
Kunder som frågar om öl, hallå det är ett café, inte en bar!
Runt tolv till tre brukar det mesta ske,
Flest kunder, som göra,
Allra oftast kan det bli en riktig röra.
Att klämma in lunchen där emellan är alltid lika svårt,
Men när allting väl är gjort känns det som caféet är vårt.
Ett sommarjobb med lugn och hets,
Alltid stämningen på sin spets.
Nu blir det ganska lugnt igen,
Tills en pratglad kund presenterar sig som ”Ben”.
Klockan är kvart över fem,
Alla ungdomar är trötta och vill gå hem.
Nio timmars arbetsdag är mycket för en tonåring som jag,
Egentligen mycket för ungdomar över lag.
Men ett jobb är ett jobb och det är bra för mitt CV,
Kommer ta mig längre i livet än om jag satt hemma och tittade på TV.
Så nu tackar jag för mig idag,
Detta var min sista arbetsdag men vi ses igen om ett tag.
Kanske kommer jag som kund, eller så jobbar jag och fixar vatten åt någons
hund.
Fina tre veckor har jag ändå haft,
Men nu får även jag koppla av med ett kallt glas saft.
Till gitarr (Melvin Rymal)
Tonvarianterna klingar i toppen av kroppen,
Sipprar ut genom läpparna,
Medans ljudet av käpparna,
Knastrar mot gruset,
Tiden och livet verkar fruset.
Timme efter timme, dag efter dag,
De fagra noter från gitarr och stämband,
Skapar stämning och mot guran spelar än min hand,
Vackra ljuva sommarsång,
Spelas under kort tid då sommaren inte är lång,
Men vi njuter och vi skrockar,
Inte är det ett café med riktiga kockar.
Ack duger vi ändå,
Allt ska vara gott av det våra kunder ska få.
Det var alla dikter jag hade.
Mvh
Felicia Looström
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Minsann har vi inte ytterligare en marknadsgeneral utöver Sven i byalaget. Visserligen för Ervalla bygdelags Ervalladag men Gerd gör också
stora insatser för oss i Järle, inte minst som sammanhållare av Hantverksmagasinet. Med benäget tillstånd av Länsposten återger vi bilden
och intervjun till höger med Gerd den 7 sept. Själv har Gerd bidragit
med sina rader nedan direkt till redaktionen.
				
o-o-o-o-o-o
I år firar Ervalla
Bygdelag 10-årsjubileum som gick av
stapeln lördagen den
7 september vid och
runt Hembygdsgården.
Start i kyrkan där
kyrkokören medverkade. Utanför kyrkan hade Rasmusbyn
ponnyridning och
Dyltabruks ryttareförening hade ”Pay
and jump” vid sin
ridanläggning.
Ervalla skola
var öppen för visning. Ett fåtal veteranbilar (risk för regn) dök upp och visade sej vid församlingshemmet.
Vid hembygdsgården hade ett 25-tal föreningar och lokala företagare marknad, både utställning och försäljning, anordnad av Ervalla Företagare. Det fanns en riktigt häftig hinderbana för små och stora, och käpphästar
och hinder samt fiskdamm att roa sig med.
Servering av kaffe med hembakat, nygrillade hamburgare och korv.
Kommunstyrelsens ordförande Kenneth Hamberg invigningstalade, Ervalla
barnkör, ”Folk m.fl.” och Sarah och David Åström underhöll med sång och
musik. De senare hade även en välbesökt konsert i Immanuelskapellet på
kvällen.
Dagen sammanfattades av Landsbygdsnämndens ordförande Per-Åke
Sörman: Ja en så´n här dag är inget som ”gör sej självt”. Mer än en gång
tvivlade jag på att allt skulle fungera…
TACK till alla ni som på något sätt bidrog till att Ervalladagen kunde genomföras. Ett särskilt TACK till Hembygdsföreningen som drog ett stort lass.
Och TACK till Ramudden för lån av varningsmärken och till Järle Byalag för
lån av marknadsbord.
Gerd Höök
”Marknadsgeneral”
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KVARTERSTRÄNING FÖR MAMMOR
Fredrika Nordling som har Järleyogan på måndagar och tog över när Birgitta
Carlsson flyttade är en person med idéer. Inte nog med att hon är nubliven mor
och kommer fortsätta med Järleyogan. Nu startar hon kvartersträning för mammor. Vid ett besök frågar jag vad det är. Och svaret är:
Det är för mammor som inte vill åka iväg långa sträckor och lägga flera
timmar på resor utan man har träningen ”i kvarteret” dessutom för de som inte
vill träna själv utan tycker det är trevligt att göra det i grupp. Man behöver inte ha
tränat innan. Det är ett gympapass i form av cirkelträning.
Hur och när?
Onsdagar 18.30 och det behövs ingen föranmälan utan man bara kommer.
I början är vi utomhus och då kan även hundägare komma med hundar som kan
vara svårt att lämna under längre tid. Jag kommer prova i två månader för att se
hur intresset är.
Ska barnen följa med?
Det bestämmer man själv. Om det underlättar så tar man med barnet, annars kommer man själv.
Detta låter väl intressant, hoppas att det kommer många nu när det erbjuds träning.
Det som är extra roligt är att det blir ytterligare en aktivitet på Järlegården, det har
vi inte varit så bortskämda med, roligt när vi nu äger en lokal. Nu är det bara fredagarna som är lediga. Måndagar yoga, tisdagar Tai Chi, onsdagar kvartersträning
och torsdagar yoga. Snacka om att det händer saker i Järle!

Fredrika med sonen
Otto utanför
Järlegården där
träningen kommer
att ske.
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Uppföljning förbättringspromenaden

Vid senaste styrelsemöte gicks punkterna igenom och beslöts följande:
Uppföljning av Förbättringspromenaden- Vad kan/bör/vill byalaget göra:
För svar från förbättringspromenaden se bifogat dokument.
Punkt 2 angående eget postnummer till Järle, tar vi upp det på årsmötet.
Punkt 3-4 Vi undrar över vattnet som går ut i naturen, inte vårt dricksvatten.
Förtydligande från svaret, Hanna kollar svaret.
Punkt 5 Gångbron, Länsstyrelsen har kontaktat stiftelsen NJOV. Gösta tar upp
det på dess nästa styrelsemöte.
Punkt 6 Lekparken, Lena kollar om Tekniska Förvaltningen undersökt klart.
Punkt 7 Vi vill inte ha någon hockeyrink. Det försvårar annan verksamhet.
Punkt 10 Daghemskylten ska ersättas med en förskoledito men den ska inte vi
bekosta. Lena kontaktar kommunen.
Punkt 12 Vägen ner till Dagis sköts av Vägföreningen. Den är för kort för att
berättiga till bidrag. Vägföreningen har inte möjlighet att sörja för det. Lena tar
den frågan med förskolechefen.
Punkt 13-14 Järlegården behöver handikappanpassas. Det finns bidrag att söka.
Hanna kollar upp hur det går till att söka bidrag för detta.
Punkt 17 Boulebana går att anordna med vägfärg på planen vid stationen. Tas
upp på årsmötet.
Punkt 18 Utegym, tas upp på årsmötet.
Punkt 19 Återvinningsstation - Avvaktar till 2021 då lagstiftning håller på att
ses över

Promenadskaran
vid den tveksamma daghemsskylten 11 april

7

De här rara bilderna på mamma Åsa och lilla Hanna hann inte komma med i
förra numret. Men nu, 4 månader senare, ger vi dom en ny chans. Storasystrarna heter Alice 10 och Ida 2 år, så
vet ni det också.
Hej, 30/5 föddes vår lilla/”stora”
flicka, 4290 gram och 54 cm lång.
Bilden är tagen igår 10 juni. Så nu
har vi triss i flickor!
Ha en fin dag!
Hälsningar Åsa Tyvelä

Dags för höstservice
Beställ vinterdäcken nu!
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IRLÄNDSK/SVENSK MUSIKPUB
Kom till Järlegården, njut, sjung och dansa med.
Lördagen 18 oktober kl 19.00, musiken börjar 19.30.
Då kommer The Bagarii-Hayes 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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Julmarknad

Julmarknadsresa till Brunskog för medlemmar i

Axberg, Fellingsbro, Näsby och Ervalla hembygdsföreningar

Lördagen den 23 november 2019

Följ med på en resa till Värmland och julmarknaden på Gammelvalas
område som ligger vackert vid sjön Värmeln söder om Arvika.
Marknaden är både inomhus och utomhus men mest utomhus så varma kläder och
skor behövs.

Pris 320 kronor för resa, busskaffe och entré.
Ta med kontanter! Vissa handlare tar Swish! Kortbetalning accepteras bara i handelsboden och på restaurangen.
Alla hembygdsvänner är välkomna att följa med hälsar
hembygdsföreningarna i Ervalla, Fellingsbro, Näsby och Axberg i samverkan.
Bindande anmälan! SNARAST!
Vänta inte för länge men absolut senast 8 november 2019

Du kan också ringa Claes tfn 070-568 36 84
Betalning senast 10 november till Ervalla Hembygdsförening, du kan välja
Swish 123 668 82 95 eller Bankgiro 5132-2659 Ange vad betalningen avser: Gammelvala
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Skicka din anmälan per e-post till classe.lindblom@outlook.com
Ange allas namn och telefonnummer om du anmäler fler per e-post.

TÅGSIMULATOR PÅ STATIONEN
Under försommaren satte järnvägsföreningen
NBVJ upp datorer i magasinet där man lagt in
program där man kunde köra tåg, såväl i Sverige
som i Europa. Och en hel del persomer dök upp för
att köra Orientexpressen och andra exotiska tåg.
Caféet var givetvis öppet.
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REKORDMARKNAD IGEN?
Perfekt marknadsväder även detta år. Inget regn och lagom varmt. Försälarna
kom och tog plats vid sina bord och sen kom besökarna i en strid ström. Långa
köer till caféet för att handla fika eller glass. Mycket folk i trädgården som njöt
av Open house medryckande besök. Fast mot slutet av dagen blev det varmare
så man drog sig undan till skuggigare delar av trädgården. Kasperteatern hade
lite glest med besökare vid sina föreställningar. Grillmästarna Morgan och
Björn slet i sitt anletes svett för att förse den hungriga delen av besökarna ned
grillad karré eller korv. Försäljarna var nöjda mot slutet av dagen när kassorna
räknats in.
Även byalaget kan vara nöjda, lite mindre pengar än fjolåret, men vi fick
välkommet ekonomiskt bidrag från landsbygdsnämnden som täckte utgifter för
musiken, kasperteater och annonsering i Nerikes allehanda. Detta kan vi bara
tacka för.Tack vare det fina vädret kom mycket folk så de flesta av försäljarna
var mer än nöjda över kommersen.
Nytt för i år var käpphästhinderbanan. Stall Ohlén lånade generöst ut sina
hinder och av familjen Rejås fick vi käpphästar. Detta visade sig vara ett mycket uppskattat inslag för de yngre. Härligt att se med vilken entusiasm man gav
sig i kast med hindren, och man gav sig inte förrän man var över!
Varmt tack till alla som hjälpt till med allt från att hissa flaggan till att kånka
tunga bord. Extra tack till Bengt Rosengren utan vars hjälp med lastare vi skulle ägnat dubbel tid åt att få upp borden, samt till familjen Westberg som låter
oss använda ängen för parkering.
Hur det ska bli nästa år när vi troligen inte har ett café kan man undra över.
Personligen tror jag att vi skulle kunna mobilisera byn under en dag och genomföra Järle marknad även 2020. Det är ju en trevlig tradition som vi haft i
många år som inte borde försvinna, eller hur?
					
Sven Röstlund marknadsgeneral

Ett synnerligen välbesökt café
Härlig trivsel i solskenet.
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Två nöjda försäljare i fom av Alex och Sigrid Rejås

När man lagt tak över burarna klarade kaninerna
värmen bra

Open house
spelade oförtröttligt under
dagen till åhörarnas förtjusning
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Även stora
barn tycker det är
roligt med
hinderbana
men med
lite högre
hinder

Att meta i fiskdammen är
lycka för många barn eller
att få leka med kasperdockor
efter företällningen
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Några bilder från röjardagen 21 september
precis innan pressläggningen....

Skyfall i strålande sensommarväder...? Förorsakad av Sigrid som med kvasten tömmer scentaksduken från mängder
med regnvatten. Ett problem som vi dragits med i drygt ett
år. Scentaksbyggarna har tydligen missat något här.......

Rekordsnabbt klarade vi av årets årets röjning med hopsamling och inlyftande av kafémöblemanget som inte är
så stort längre. Åtskillligt har kasserats de senaste åren.
Sedvanlig efterfika med korv o bröd o järlekaka i det finfina
vädret. Lille Loke ville också visa upp sin fina cykel. /gt
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VÄLBESÖKT BAKLUCKELOPPIS 18 augusti
Regnet höll sig borta större delen av dagen, så det blev ett välbesökt evenemang som vanligt. 36 bilar, några sena återbud men samtidigt några sent ankomna, och 6 marknadsbord. Försäljarna nöjda
och även besökarna som verkade hitta fynd bland borden. Caféet
gick bra med många fikasugna. Gerd hälsar och tackar alla som ställde upp och hjälpte till så att det gick att genomföra. Ett trevligt
evenemang som lockar mycket folk, både säljare och besökare.

Bakluckeloppisförsäljarna i viss blöta. några dock vid
marknadsbord med tak
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Hos oss får du service,
kvalitet och erfarenhet

019-10 84 84
www.elinerike.se - info@elinerike.se

Följ oss på sociala medier
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HANTVERKSMAGASINET vid Järle station
tackar för i år
Vi är nöjda med antalet besökare och med årets försäljning. Vi hade tre nya deltagare i år, Lisa & Karin och Harriet. Mycket uppskattat, både av kunder och
av de som bara tittat in. Vi är ett bra gäng som hjälps åt, vilket inte minst visade
sig då vi fick ett par fall av frånvaro pga sjukdom. De arbetspassen täcktes
snabbt upp av övriga deltagare.
Från alla länder kom besökarna, Järle m.o., Norge, Danmark, Schweiz, Tyskland, Nederländerna, ja en påse skulle visst ända till Sydafrika!
I år har magasinet fått ett eget swishnummer vilket underlättade redovisningen.
Tack för det, Byalaget!
Tack alla som besökte oss, alla deltagare, Stationscafét för gott samarbete, If
för hjälp med försäkring.
Ta till er av mitt tack alla ni jag missat att räkna upp här också!
Vi hoppas återkomma nästa sommar. Fram till dess hör du av dej till mej om du
vill ha kontakt med någon av årets deltagare. Snart dags för julklappar….?
Hej från Gerd
070 234 2880

En besökare på hantverksmagasinet som handlat något skymmer
sikten där de nya barnkläderna hänger
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Äntligen...

får vi vårt frimärke som vi pratat om i rätt många år men aldrig blivit bönhörda
för. Inte förrän nu när Postnord låtit fota stationen i vinterskrud för något/några
år sen. Gissar att detta skedde i starkt solsken efter senaste renovering 2015 och
då blir stationen i gulaste laget. Men vad spelar det för roll, huvudsaken är att vi
fr.o.m. den 7 november då märket släpps, kan sprida våra brev och vykort med
Sveriges äldsta järnvägsstation över världen.				
/gösta

Manusstopp för nästa nummer blir den 26/11
Alla manus, skickas som fil till:
Sven Röstlund
sven.rostlund@hotmail.com.
Varför inte annonsera
i Byabladet?
Helsida 300:-, halvsida 200:-,
kvartssida 100:Ring eller mejla Sven
och diskutera utformning
Besök gärna www.jarlebyalag.se

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

VILL DU LÅNA ELLER HYRA JÄRLEGÅRDEN
Boka hos Wallstens tel 070-5099150
eller mejl hanna.wallsten@gmail.com
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Ordföranden har ordet
Nystart och avslut
Hösten är de goda föresattsernas tid. Den här terminen ska jag äta
ordentligt, lägga mig i tid och jogga minst tre gånger i veckan. Ungefär så. Sommaren innebär lata dagar, för mycket god grillmat och
glass. För många är det i alla fall så.
Kristina Andersson och Gösta Tegners somrar brukar se annorlunda
ut. I många år har de jobbat hårt i stationskaféet. De har handlat,
bakat, fixat i trädgården, förestått kaféet och lotsat ungdomar genom deras första veckor i arbetslivet. Allt har de gjort utan en tanke
på egen vinning. Och för detta är hela bygden skyldig dem båda ett
stort tack. Tack!
Både Kristina och Gösta har sagt att denna sommar är deras sista som
kafévolontärer. På årsmötet i februari ska vi fatta beslut om framtiden för denna hörnsten i byalagets verksamhet.
Jag hoppas att vi då, i vintermörker och kyla, lyckats behålla något av
höstens goda föresattser. Jag önskar att jag faktiskt ätit och sovit
bättre och kanske till och med joggat några gånger. Om vi alla känner
oss starka så kanske vi, en hel by, kan axla Kristinas och Göstas mantlar.
							/Hanna Wallsten

Vad vore lämpligare här om inte denna bild på Kristina, som på
näst sista öppningsdagen för säsongen 7 september, blev uppvaktad av järnvägens representanter för sin enastående och mångåriga
insats för kaféverksamheten. Nu har hon tackat för sig.
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