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 JÄrLe

BYaBLaDs

ÅSTIGEN - ETT GULDKORN PÅ NÄRA HÅLL

medan andra guldkorn kanske hotas...

Som många vandrare i Skärmarbodabergen
noterat, så har stora delar av området nu blivit
naturreservat och ansvaret har tagits över av
Länsstyrelsen. För närvarande pågår rätt
hårda diskussioner mellan oss och Lst om
villkoren för övertagandet. Säkerhets- och
biologiska (ej geologiska!) aspekter kan
begränsa våra fantastiska stignätssystem.
Berättar mer i nästa byablad. /gösta
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Hantverksmagasinet – en favorit i repris!

En gång är ingen gång, två gånger är en vana…..
Att besöka Hantverksmagasinet kan inte längre bara kallas en vana, tycker
jag.  Det måste väl räknas till en tradition numera, eller vilka är kriterierna
för att få kallas tradition?

Tro´t  om du vill, men det är elva år sedan Hantverksmagasinet ”föddes”!
Första året i blygsam skala, det var då öppet 16 dagar i juli. Och högtidlig
invigning med bandklippning. Se´n dess har vi vidareutvecklat magasinet en
hel del. Och vi är så hemtama numera att vi avstår invigning. Plötsligt är det
bara öppet!

I år är ni som vanligt välkomna att besöka magasinet vid Järle station varje
dag i sex veckor. Från 5 juli till 15 augusti, och efter det några lördagar och
söndagar till. Vi har porten öppen mellan klockan 10 och 18.

Det är ett tiotal hantverkare som deltar. De flesta känner du igen sedan
tidigare år, men vi har tre som är helt nya för oss. Hantverksutbudet
omfattar därmed även smycken, mer vävda alster och flera mattor än
tidigare.  Jättekul att kunna visa upp ett bredare sortiment för våra
besökare, som naturligtvis är välkomna både för att titta och att handla.

Ett besök i Hantverksmagasinet kan med fördel kombineras med en kopp
gott kaffe och hembakat i Stationskaféet.

Frågor och funderingar kan ställas till Gerd på tel 070- 234 28 80, eller
direkt till Hantverksmagasinet när det är öppet.
Då är numret 076-127 67 66.

Välkomna, hälsar alla hantverkarna genom Gerd
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

 Så börjar till slut sommaren. Efter en riktig vinter, den vintrigaste i
mannaminne och en vår som jag inte riktigt vet vad jag ska kalla den. Så
kommer till sist sommaren. Fast i skrivande stund är det ju inte någon riktig
värme.

Dags igen för tågen att ånga på från Nora, för ungdomarna att brygga
kaffe så alla medlemmar kan få sitt medlemsfika och alla turister som
kommer välla in!

Dags för marknaden att veckla ut alla ställningar till marknadsborden
och för Open house att spela Stones och Taube. Kasper dyker garanterat
upp för att roa de unga i nyskriven pjäs signerad Bröderna Bergkvist.

Dags för trakten alla hantverkare att sälja sina alster i Magasinet.
Kort sagt allt som gör sommar i Järle. Sen får vi se vad det blir av med
gångbroar elledningar och bredbandsfibrer. Spännande att se.

För de som fortfarande inte betalat medlemsavgigt kommer ett extra
inbetalningskort så ni kan gå med i denna livaktiga förening.

Jag önskar alla en skön och trevlig sommar.

Glöm inte att hålla ögonen öpnna när Järlegården visar VM-fotboll på
storbild i juni-juli.

Sven Röstlund

VM I FOTBOLL PÅ JÄRLEGÅRDEN

Självklart fortsätter vi som vi
gjorde 2006 då vi första gången
kunde se fotboll på storbild på TV.
Det var mycket trevligt och vi var
mellan 6-15 som satt och hejade

och hade trevligt. Nu är förvisso inte
Sverige med men många bra matcher blir
det säkert. VM pågår mellan 11/6 – 11/7.
Finalen är 11/7 boka den redan nu, även
semifinalerna 6 och 7/7 ska vi visa. Sen är
det bra att hålla bevakning på
anslagstavlorna i byn. Där anslår vi andra
matcher. Englands och Danmarks matcher
kan ju vara trevliga eller varför inte
Nigerias och Elfenbenskusten där vi ju har
svenska tränare!
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 F e s t fixa r e   
C h r i s t in a  J a r l  
 Bjuder du gästen, fixar jag resten! 

Ring mig 070-393 09 09 eller maila  
gärna om du vill info@festfix.com 

Behöver du en lokal till konferensen eller föreningsträffen? Kom till mig när du  
önskar en hemtrevlig och personlig atmosfär   nära till naturen… 
 
 
 
 

     
 

• Matlagningsmiddag Gillar du att laga mat? Vill du lyfta upp dina matkunskaper 
på en högre nivå samtidigt som du umgås med dina vänner och kollegor?  Kom till mig och laga 
favoritrecepten som ger ett succéartat resultat! 

• Temafester Jag har egna lokaler i ett landsbygdsområde med en genuint inredd lokal. Jag 
kommer gärna på platsen där du finns. 

• Smörgåstårtor – unika, generösa och välsmakande! Jag tillgodoser alla dina önskemål 
av utvalda råvaror…      

www.festfix.com 
 

Jag finns i Ervallahemmets Kök på Ervalla gård, 
ett par mil norr om Örebro 
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GULDKORN PÅ NÄRA HÅLL

Ibland blir man lite hemmablind. Byabladets utsände har ju vandrat på de
olika stignäten i Lilla Mon, Skärmarboda och Mogetorp. Men vi har en
guldklimp på närmre håll. Vår stig längs ån som mig veterligen inte har något
namn. Vi kanske ska kalla den Järle Naturstig eller åstig? Man kan gå hela
eller delar av den. Den börjar vid Franzéns stuga och lutar ner mot Järle ån.
Och det är Lars Franzén som i många år hållt stigen öppen från sly och annan
växtlighet. För detta förtjänar han det varmaste tack. Nu när Lars inte
längre kan göra detta hoppas vi att det finns andra som vill. Detta så vi
fortfarande kan gå längs ån.

Byabladets utsände med sin trogne följeslagare, äventyrshunden Milou
passade på när vårsolen sken, vitsipporna var fullt utslagna och björkens
knoppar precis slagit ut. Med det som kallas skir grönska. Då är det vackert.
Inga mygg, det kan det vara gott om under sommaren, då får man gå i lite
raskare takt.

Vägen leder ner till det som med lite god vilja kan kallas ”liten badplats” sen
fortsätter man till Järlans anläggningsplats och balanserar över på smala
stenbron. Inåt ser man då det som en gång i tiden var Järles bandyplan. Järle
hade faktiskt eget bandylag.            Men det får vi utveckla en annan gång.
Stigen går mellan granar och alldeles tätt intill ån. Är man tyst och vaksam

 Stigen ner från Järle Byväg, vid Franzéns
stuga till ”badplatsen” och Järlan II
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 Den vackra järnvägsbron över Järleån och den något sneda gångbron

kan man få se bäver. Men dom är skygga och varnar varandra med ett plask
med stjärten. Det är det närmaste jag kommit bävern, ett plask!

Sen kommer man till en av Järles stora sevärdheter, Järnvägsbron. Den är
imponerande när man står där nere. Nedanför den ligger vår lätt lutande
gångbro som vi kanske kanske kommer få åtgärdat. Vi hoppas på positivt
besked från kommunen, men ännu har vi inte hört nåt. Stigen leder vidare
under järnvägsbron och intill det stora stenfundamentet. Sen kommer man
till Bäckravinen där Järlan hade sin tidigare anläggningsplats. Här är stigen
ganska smal och ringlande och det är nära vatnnet, sen är stigen ganska
kuperad och man får klättra över en del stockar tills man kommer fram till
Bergmans båtplats. Där finns en liten bänk där man kan slå sig ner och
filosofera och se på hur ån sakta eller som nu på våren hastigt glider förbi.

Sista delen av stigen kommer man till den nu överväxta kullen som vi en gång
hade som pulkabacke. Där kan man se väldigt utspridda resterna av en
husgrund och en styck stentrappa. Stigen blir lite bredare och man kommer
upp på Järle byväg strax norr om Ekströms hus.
Som sagt ett guldkorn på mycket nära håll!

Sven Röstlund
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 Ett skeppsvrak med det vackra namnet Ida

Vitsippsstigen
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.

Jag önskar alla en skön, varm,
glad och trevlig sommar!

Håkan

Ring för prisuppgift och tidsbeställning
tel: 070 - 99 88 334   0587 - 510 79

Öppet kvällar och helger
Välkommen!
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KUNDALINIYOGA I JÄRLEGÅRDEN!

Under januari tom april har vi ”yogat” varje måndagkväll mellan kl 19 och kl
20. Därefter har vi fikat och haft en trevlig samvaro. Vi har varit mellan 7
och 12 kvinnor varje gång och många har kommit regelbundet och några när
det passat. Det fungerar bra och det finns plats för fler när vi startar upp
igen FÖRSTA MÅNDAGEN I SEPTEMBER!.
Vi använder oss av CDskivor med kundaliniinstruktören Göran Boll som vi har
god hjälp av.
Det kostar 20kr/gång och vill du stanna och fika efteråt så kostar det
ytterligare 20kr.
Du behöver ha med dig någon form av liggunderlag ev pläd och vattenflaska
samt ha på dig ”mjukiskläder” ALLA VARMT VÄLKOMNA!!! önskar Birgitta
Carlsson, Järle Byalag.

Några citat från deltagarna:

o YOGAN GER MIG ETT INRE LUGN. VID STRESS KAN JAG TÄNKA
ATT VÄNTA NU HUR SKULLE JAG ANDAS O SÅ BLIR JAG LUGNARE

         Ett glatt yogagäng

o RENT FYSISKT HAR JAG INTE HAFT MIGRÄN SEDAN JAG
BÖRJADE MED YOGAN

o EN TREVLIG OCH LUGN STUND

o FRID I MIN SJÄL, FÅR NYA KRAFTER
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o ÖVNING OCH MÖJLIGHET TILL TOTAL AVSLAPPNING,
DESSUTOM SOCIALT OCH MENTALT STÄRKANDE PÅ ALLA
SÄTT OCH VIS. KÄNNS SOM EN SUND VANA.

o EN STUND FÖR MIG SJÄLV OCH I GODA VÄNNERS SÄLLSKAP.
AVKOPPLING OCH ETT TILLFÄLLE ATT ANDAS!!!!

Lite information om KUNDALINIYOGA!

Yoga är ett mycket kraftfullt redskap mot stress, utbrändhet och andra
obalanser. Det är också enkelt att använda. Det finns yogaövningar som
passar för alla och envar.

Vi behöver balans i våra liv. Livet/vardagen har en återkommande tendens att
få oss ur balans. Att återskapa balans handlar om att lyssna inåt, till vad du
behöver och mår bra av. Det handlar om att äta nyttigt, dricka vatten, röra
på sig, balansera arbete/fritid, umgås och sova gott.

Andningen har stor betydelse och är grunden i livet. Vi andas 20.000 gånger/
dag hela livet och ändå kan vi inte andas ordentligt! Andningen påverkar
kropp, sinne, och hälsa. I yogisk terapi är andningen den röda tråden, som
integreras i allt vi gör.

Kundaliniyoga består av kroppsställningar, rörelsemönster, andningstekniker,
avslappning och meditation. Genom att utöva kundaliniyoga tränar man upp
sin koncentrationsförmåga, sin förmåga att lyssna på kroppens signaler och
sin förmåga att vara närvarande i nuet.

Utförandet av övningarna ska vara mjukt och efter bästa förmåga, men inte
mer än så. Tänk på att yoga ska vara roligt och aldrig göra ont. Lyssna och
känn är en mycket viktig del av träningen

Birgitta Carlsson

BARN I BERGSLAGEN

Missa inte denna eminenta sida på
nätet med massor av tips av vad
man kan göra som barnfamilj i
Bergslagen.

Adressen är
www.barnibergslagen.se
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Hult Säteri inbjuder till

HELGMENY
mellan kl 12-16

tel 0587-500 70
Mäla Ekström    info@hultsateri.se
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GRILLKVÄLL ! ! !
VID JÄRLE STATION
LÖRDAGEN 31 JULI

GRILLEN TÄNDS KL 18.00

Välkommen att ta med lördagsmiddan och valfri dryck
Byalaget bjuder på kaffe med dopp

Sjösättningsknogmed Järlan II i åtta moment 6 juni. Ingemar

och Margareta slet medan Anna-Lisa dokumenterade...
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Byabladets policy att inte omnämna familjenotiser som dödsfall,
födelsedagar etc.  måste vi denna gång frångå då vår absolut äldste
byalagsmedlem, Gunnar Tegner i Helsingborg, fyller hela 100 år den 12 juli!
Inte nog med att han varit med i byalaget sedan 1975, han har också under
årens lopp försett oss med ett flertal artiklar om Järles och Järle stations
historia. Gunnar som är bördig från Örebro, tillbringade många somrar under
sin uppväxt på släktgården i Skärmarboda. Bilden är från hösten 2005 då
Gunnar med sin sonson Johan besökte hembygden ännu en gång. Vi
gratulerar! /redaktionen

Ha den äran Gunnar!

Kafésäsongen
har startat..

med i vanlig ordning några
beställningsresor. Som här
den 29 maj då Askersunds
hembygdsförening gjorde en
heldagsresa till Bergslagen
med strandhugg lite här och
var. Avslutning i Järle med
guidning och kaffe med
dopp. Emma C och Gösta
stod för värdskapet.
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LANDSBYGDSRIKSDAG I SUNNE
Från Järle Byalag deltog Kristina Andersson och Birgitta Carlsson
tillsammans med Lasse Carlsson.

  Flaggspel i god vind mötte oss

Näringsminister
Maud Olofsson
invigningstalade

Arrangörsledningen hälsar välkomna:
Ordf. Karl-Erik Nilsson och vice Inez Abrahamsson
från Hela Sverige ska leva och Peter Melin och
Maria Gustavsson från Landsbygdsnätverket.
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Det genomfördes 22 länsvisa framtidsverkstäder där deltagarna
diskuterade vad som är viktigt för en levande landsbygd år 2020. Bilden var
enig. Landsbygden är livsviktig som mat- och energiförsörjare för staden. Vi
måste bli bättre på att samarbeta mellan stad och landsbygd.

Gittan och Milis från Lekhyttan har gett sina röster på det viktigaste som göras
framöver för att utveckla landsbygden.
De fyra viktigaste svaren blev:
o Basservice inkl Skolor
o Kultur
o Mötesplatser (forum/kanaler)
o Transportsystem/kommunikationer

Ska vi klara en levande landsbygd måste vi tänka i nya termer.
Landsbygdsriksdagen lanserade begreppet ”påfolkning” istället för
avfolkning. Det innebär att fundera på vad som krävs för att fler människor
ska flytta till landsbygden i stället för att fundera på hur man hindrar
avfolkning.

Under utfärderna och
studiebesöken hos byar och
företag fick alla prova på
”duken” – ett verktyg som
ungdomsprojektet Landsbygd
2.0 utvecklat. Många tyckte
det var ett bra sätt att bli tydlig
i planerandet.
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Sex forskare gav sin bild av den svenska landsbygdens roll i det hållbara
framtidssamhället. Alla var överens om att vi står inför drastiska
förändringar i vårt samhälle och redan inom 10 till 15 år kommer det att vara
tydligt för många fler hur betydelsefulla landsbygdens resurser är för hela
det svenska samhället. Därför är det också viktigt att värna om en levande
landsbygd, så att den står stärkt och redo när import av livsmedel och energi
inte är lika självklar.

Landsbygdsriksdagen avslutades på söndagen med uppföljning av resultatet
från framtidsverkstäderna. I uppföljningen deltog riksdagsledamöter från
alla riksdagspartier.

Avslutning med
överlämnande av flaggan
från Värmland till Blekinge
där vi ses 2012.

Devisen för årets riksdag
var:
”Där generationer möts
utvecklas landsbygden”
Många ungdomar deltog
också i Sunne, vilket är
förhoppningsvis borgar
för en god framtid på
landet.

Landsbygdsriksdagen i
Sunne 6-9 maj 2010 var den elfte och den
hittills största. Av de 1 000 deltagarna var
100 internationella gäster samt 100 unga
deltagare.

Den stora middagen i Sunnes ishall
samlade över 1000 deltagare

Kristina och Birgitta efter middagen

Lasse Carlsson, Järle Byalag,
och även i styrelsen för Hela
Sverige ska leva
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ANNONSERA I BYABLADET
kan företag, föreningar o
privatpersoner göra. Kontakta Gerd
Höök, tel: 019-281310

Priser: helsida 300 kr, halvsida 200
kr och kvartssida 100 kr

MANUSSTOPP FÖR NÄSTA
NUMMER BLIR DEN 25/8
Alla manus, papper eller diskett,
skickar du till: Sven Röstlund Järle
Rönnbärsv. 4   713 91 Nora
Eller E-posta till:
sven.rostlund@hotmail.com

BLIR DETTA OM DU INTE BETALAR
ÅRETS MEDLEMS/PREN.AVGIFT
200 kr för enskild medlem, 300 kr familj
(2 pers och uppåt) PG 44 85 83-5

Med detta nummer följer medlemskort
för ifyllande till alla hittills betalande inkl.
alla anmälda familjemedlemmar.

DET KAN HÄNDA ATT VI MISSAT
NÅGON SOM BORDE FÅTT
MARSNUMRET AV BYABLADET

Ring till  Gösta  019-507 28 57 så grejar han det

Redaktion: Sven Röstlund
Järle Rönnbärsv 4,  713 91 Nora
sven.rostlund@hotmail.com

Ansvarig  utgivare: Peter Ekström

Medlems- o prenumerationansv:
Gösta Tegner 019-507 28 57
gosta.tegner@comhem.se

Numren till Stationen/kaféet, Hantverksmagasinet
och Järlegården

0587-502 90     076- 127 67 66     0587 - 500 01

SISTA
BYABLADET!

Från Sabbatsberg och Ervalla Baptistförsamling
4 juli Nordansjö - möte kl. 15,00 i Immanuel. Medv. Bengt Kindbom,

Sånggruppen Kontakt. Fika. Insamling till Barnhem i Sydafrika.
Alla välkomna!

  Byalagets hemsida   www.jarlebyalag.se
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Lördagen 3 juli mellan 10-16
Mångfald och kvalité - Marknadsbord - Kaninhoppning - Ponnyridning

Bröderna Bergkvists kasperteater - två föreställningar 11.30 och 14.00

Ångtågstrafik Nora - Järle    Fiskdamm - Chokladhjul - Lekar

Musikunderhållning varje timme fr 11.30  husbandet ”Open House”

Stort stationskafé 12-14 Grillparty! karré eller korv
- potatis/grönsallad, bröd - dricka

Hjärtligt välkomna önskar Järle Byalag

JÄRLE MARKNAD - årgång 23


