Järle flygblad
mars 2022
Hej alla byalagsmedlemmar, stora som små. Nu sparkar vi igång
igen efter förra årets väldigt begränsade verksamhet. Med ett nytt
flygblad som kommer att följas av fler. Kanske kan det bli ett
riktigt Byablad till jul vad det lider.. Den nya styrelsen sammanträdde 19 februari och beslöt om nästan full verksamhet för det
nya året som:
>>> Årsmöte lördagen 23 april kl. 18 på Järlegården. Anmälan
till Gerd 070-2342880 om närvaro och om matmenyn (se sid 2)
>>> Vårröjning på stationen o Järlegården lördag 14 maj kl. 10
>>> Järle marknad lördagen 2 juli mellan 10-16. Vi hoppas
kunna återuppta vår mångåriga tradition efter några års pandemistopp.
>>> Kafé- och hantverksstart blir lördagen 18 juni. Dagligen
fram till 14 augusti, därefter helgerna 20-21/8, 27-28/8 och 3-4/9.
Vuxenansvariga för ferieungdomarna i kaféet är väldigt välkomna en, två eller flera dagar. Intresserad? Kontakta Gösta så blir
han glad, 070-611 33 85 gtegner@telia.com
>>> Ånglokstrafiken beräknas komma igång lördagen 2 juli.
Resten av juli körs tågen Noradagarna 6-9 juli, samt fredagar o
lördagar. I augusti endast lördagar plus söndagen 28 augusti,
Noramarknadens andra dag.
>>> Till sist medlemskapet för 2022. Oförändrade avgifter: 200
enskild vuxen över 20 år, 300 familj. Se bif. talong. Betalning
helst till plusgirot men bankgirot 762-5007 duger också. Medlemsfika gäller som vanligt, dock ej på marknadsdagen.
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Verksamhetsberättelse 2021

I stora drag

Som sagt, liten verksamhet men hantverks- och barn/ungdoms
kommittéerna gjorde bra ifrån sig och kaféet lite grann med
välbesökta höstånge- och tomtetågsarrangemang. Den egentliga
kaféverksamheten var utarrenderad och den fungerade jättebra
med rekordmånga och nöjda gäster. Men ekonomiskt märktes det
tydligt med ett rejält underskott och så kan det inte fortsätta.
Försöket att få gångbroproblemet löst gick återigen om intet då
Tybblebron som Örebro kommun skänkt! till byalaget blir alldeles för dyr att transportera och få på plats över ån,
Medlemsantalet blev 181 personer, en liten minskning med 5
jämfört med 2020. Ett värvarnummer och två flygblad orkade
redaktionen med. (ytterligare info på årsmötet 23 april) /gt

Årsmötesmeny från Christinas Gästgifveri
Varmrätt
Sweetchilimarinerad kycklingfilé av svensk kyckling
Curry o mangochutneysås
Paprikasymfoni med zuccini och färsk timjan
Potatisgratäng med purjulök och västerbottenost
Smör och hembakt kornknäckebröd.
Alternativt: vegetariska grönsaksbiffar

och från byalaget bjuds det på
Dessert
Blåbärskaka

Drycker
Kaffe o dricka. (annat därutöver betalar man för)

För allt detta är kostnaden som vanligt bara 100 kr, en tredjedel av den
faktiska!
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Hantverksmagasinet...
...hade ett mycket bra år. Vi höll öppet
från mitten av juni till mitten av augusti
samt 3 helger därefter. Första försöket
med öppet till 17 istf 18.
Tillströmningen av kunder och övriga
besökare var mycket god. Många kommenterade det varierande utbudet och att hantverket håller hög kvalitet. Och det är ju roligt att höra.
Vi var 16 deltagare den här sommaren. Någon var missnöjd med
sin plats, ändring kommer att ske till kommande sommar. Då vi
var så många deltagare behövde var och en bara bemanna magasinet vid 4 tillfällen, trots att vi öppnade tidigare på säsongen.
Vi hade en helt ny hantverkare med oss i år, Elisabeth från Örebro med olika textilier och våningsfat. Något man kunde läsa
om i det reportage Nerikes allehanda hade om magasinet. Som
vanligt blev det ”invasion” efter att tidningen kom ut – tack för
den reklamen NA! Tack även till If för sponsring av försäkringen. Här en del av vårt utbud: vantar, sockar, sylt o saft, handledsvärmare, mattor, hushållspappershållare, honung, muggar,
grytlappar, bakdukar, halmslöjd, glas o porslin av äldre modell,
tennarmband, bordslöpare, våningsfat, kassar med broderier,
linnekläder, armband, stickade tröjor… hur mycket vill ni att jag
räknar upp?
I skrivande stund planerar jag inför 2022. Vi har deltagare på kö,
men de som var med i fjol har ”första tjing” på platserna. Jag
antar att ingen vill bekosta en utbyggnad av magasinet? Även om
huset skulle behöva rustas upp, man blir alldeles sned i ryggen på det
ojämna golvet efter en heldag på stolen
bakom kassan.
					
~3~

Gerd Höök
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Barn- och ungdomsverksamheten
under hösten
Ni som bor i Örebro och Nora kommun känner
säkert till att de båda brukar arrangera en hel del spännande och
läskiga aktiviteter för skolbarnen under höstlovet, men den här
gången fick även de yngre barnen chansen. För första gången
(tror vi) hölls nämligen ett spökkalas i Järlegården! Järle byalag
sponsrade med pengar till diverse läskiga och läskande inköp,
och några av byns småbarnsföräldrar ställde upp med pynt, utklädnader, ansiktsmålning och fika. De flesta av barnen på förskolan samt ett par syskon körde med full fart i två timmar.
Barnen verkade nöjda och blev lagom skrämda av stora och
små magiker och häxor, läskiga tunnlar, grottor, spindelväv, läskiga böcker och dödskallekakor. Föräldrarna överlevde nog med
blotta förskräckelsen så vi får se om de vågar sig på det igen…
Förhoppningsvis fick alla en tidig kväll. Det dyker fortfarande
upp en och annan liten plastspindel när Järlegården är uthyrd för
yoga, hundkurs eller kalas så nog ska vi minnas den här kvällen!
I och med att Järlegården används av förskolan på tisdagar och
torsdag, har byalaget även sponsrat med lite nya leksaker som är
tänkta att komplettera det som redan finns. En del rensning och
sortering har gjort det tydligt att det finns både fullt utrustat leksakskök / café, billåda, tågbana, dinosaurier, duplo, klossar, spel,
barnpussel, gympamattor, mjuk fotboll, med mera med mera.
Nyinköpt är enkla musikinstrument, ärtpåsar, pussel, gymnastikband och liknande. Alla byalagets medlemmar får ju låna nyckel
till Järlegården så ta gärna chansen när det är tråkigt väder och
släpp loss barnen någon timma. Skriv till Fredrika på messenger
bara för att kolla att det är ledigt först. 					
						Fredrika Nordling
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