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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Om det är någon månad som borde tas bort ur almanackan så är det väl
november. Mörkt, kallt, blött och slaskigt. Halt och kladdigt på vägarna så
spolarvätskan tar slut och bilen ser ut som man kört åkerrally!
  Så där, nu har jag fått pysa av mig novemberfrustrationen. Det är ju
samtidigt då man börjar tända ljus och kanske en eld i öppna spisen?

Byn har blivit med bredband. Eller rättare rören för bredband är nedgrävda
tillsammans med elledningarna så nu blir det inga elavbrott längre! För övrigt
skapade bredbandet lite nya öppna ytor i byn, breddade lite stigar. Men jag
tycker Eon skötte det bra och det var trevliga gubbar som hälsade glatt när
man kom och oftast flyttade grävskopan när man kom åkande. Nu återstår
att se vad det blir av detta. Jättesnabb uppkoppling utan avbrott? IP-
telefoni och TV via kabeln? Möjligheterna skapas.

Att det är mörkt på hösten kan också göra att det blir lite mer trivsamt att
samlas t ex på Järlegården. Projektet ”Kultur för gammal och ung” blev ju
milt sagt en succé. Undertecknad var skeptisk till nytt evenemang efter
förra årets lite klena intresse. Skulle vi få pengar i år igen, till detta var vår
kassör skeptisk. Men skeptikerna fick fel! Vi fick pengar från Leader
Bergslagen och kunde genomföra vårt lyckade projekt med god anslutning
till alla våra tre evenemang. Ingen gång under 40 personer! Då blir man glad
och känner att det lyckats. Skulle vi kunna få så många till Årsmötet i
februari vore det inte dumt. Lite utopi kanske. Fast vi har varit femtio någon
gång, men då var det middag på Nora Stadshotell med mordvandring i Maria
Langs spår om jag inte missminner mig.

Skämt åsido, visst är det roligt när vi i byn med omgivning kan träffas och
umgås under gemytliga former? Jag säger bara Irländsk musik! Yes. Läs
mera om våra evenemang i detta julnummer och även om bredbandet och vad
det innebär.
  Nu finns det två saker som finns på min önskelista:
  Det ena är att vi får en vettig vinter med kyla men utan två meter snö,
detta så vi kan börja använda isbanan igen. Nu börjar vi få en hel del barn
som borde vara sugna på att åka skridsko. Hoppas några vill ta tag i detta i
år.
  Det andra är en ny gångbro. Riktigt hur vi ska få till det här vet jag inte
riktigt. Vi väntar fortfarande efter 8 månader på besked från Örebro
kommun om man kan vara med och finansiera renoverad
bro. Eller om vi måste leta nya vägar. Det är ingen rasrisk
har konsult konstaterat men det är en liten lutning som
är lite olustig när det är halt.
Den som lever får se.

En God jul och ett Gott nytt år önskar redaktionen
genom

Sven Röstlund
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IRLÄNDSK STÄMNING PÅ JÄRLEGÅRDEN

  Ibland får man i livet vara med om tillfällen som man aldrig kommer att
glömma. Ett sådant ägde rum en mörk oktoberkväll på Järlegården. När vi i
styrelsen pratade om eventuellt kulturevenemang under hösten var
undertecknad starkt tveksam. Speciellt med tanke på förra året då det kom
så få till de tillfällen vi hade då. Men tankarna och idéerna gjorde att jag
ändrade mig.  Lasse och Birgitta C hade upplevt en trevlig kväll i Svalbo med
irländsk musik och tanken var att prova det här. Sagt och gjort. Planer drogs
upp och kontakter togs med bandet Sonas. Betyder lycka på gaeliska. Och
med benäget kulturstöd från Leader Bergslagen så satsade vi igen.

  På annonsering i Byabladet, affischer på anslagstavlor och flygblad samt
muntlig och internetinformation. Det kändes att vi gjort allt vi kunnat för
att sprida budskapet. Men skulle det komma några? Lasse, Birgitta, Claes och
Kerstin hade gjort om Järlegården till en irländsk pub i grönt och orange. En
karta med Irland väl utmärkt på filmduken och en hemsnickrad bardisk. Sen
var det bara att vänta. Skulle det bli god tillströmning hade vi köpt
tillräckligt eller för mycket.

Hur gick det då? Succé är inte att ta i för det blev det i alla bemärkelser.
De första gästerna kom 20 minuter innan vi började och sen fylldes det på så
till slut var det nästan trångt. Över 60 personer kom och njöt av denna
magiska kväll. Öl, korv, chips, varma mackor gick åt i en rasande fart och det
är tur att vi har bra grannar som kan hjälpa till när det börjar sina. Birgittas
irländska kaffe special! var också mycket uppskattad. Det som var extra
roligt var att det dök upp nya ansikten som vi inte sett tidigare.

Publikrekord på Järlegården? Med stämning på topp
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  Så började bandet att spela och jag undrar verkligen om det finns någon
som inte tycker om irländsk musik? Den är verkligen medryckande. Bandet
som bestod av tre medlemmar John Hayes Jr. - sång och irländsk trumma,
Tommy Bender - mandolin och gitarr och Mats Lindström - gitarr och bozouki.
De spelade i tre omgångar och för varje omgång steg stämningen. Det
märktes att även de tyckte det var roligt och drogs med. Folk klappade
takten, sjöng med och hade svårt att stå still och det blev dans på irländskt
manér. Godingar som Whisky in the jar och Molly Malone m fl skapade en
underbar stämning.

Det blev först två extra nummer så två till
och när vi trodde det var slut ett till. Halv
tolv slutade man att spela och då var de
flesta kvar. Det var som om man ville ha
kvar detta och inte gå hem. Varmt tack till
Sonas som verkligen skapade en oförglömlig
kväll. Man blev verkligen sonas!

Det skulle förvåna mig stort om inte detta
är något som kommer upprepas i framtiden.

Sven Röstlund

Sonas spelar irländsk folkmusik. Från vänster, Tommy
Bender, John Hayes Jr och Mats Lindström

Snacka om medryckande musik,
inte ens de minsta kunde stå still.
Linn Rejås med hörselskydd
dansade loss och Viggo Ewertsson
så att han ramlade omkull
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NYTT FRÅN SABBATSBERG

Så var det snart jul igen! Vi har haft en bra höst
med många ungdomssamlingar m.m. Nu vill vi tacka
för denna termin och önska Er alla
en riktigt skön och avkopplande jul och nyårshelg!
Låt oss inte glömma att julens ursprung och
centrum är Jesusbarnet, Guds Gåva till oss alla!
Han vill och kan ge oss sin Julefrid!

Fred. 17 dec. 15.00  Sångstund på Ölmbrogården, Nils-Börje Gårdh
sjunger julsånger

Julafton  23.00 Midnattsmässa i Ervalla kyrka, Tomas Rådehed,
kyrkokören

Trettonde dag Jul  16.00 Missionsmöte, Magnus Hagström, Sång av Gerd
Ekström och Rune Nordin, servering

Sönd. 16 jan  16.00  Off. Julgransplundring i Ungdomsgården, Kjell
Eliasson sjunger och spelar, söndagsskolan m.fl., jultomtenkommer nog igen,
servering

God Jul och Gott Nytt År!
Alla varmt Välkomna!

Nora Teknikkonsult  
 hjälper er med: 
 Konstruktion, mekanik 

 Svarvning & fräsning 

 Instruktions- & servicefilmer  

 Skärmarboda, Tel 0587-50097, 070-5109457  

 bo@noratek.se   www.noratek.se 
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Broklättring - inget för höjdrädda
När det var dags för hemfärd efter höströjet på stationen 22 oktober såg
jag ett g ng borta vid Järlebron. Det har hänt nån gång tidigare i sommar
men nu var jag nyfiken på vad som försiggick där borta och knallade dit. Där
träffade jag ett tiotal ungdomar som tränade klättring från bron och
bilderna talar nog för sig själva. Egentligen var gänget s.k. geocachare, alltså
folk som försöker hitta gömda saker 'cacher'  med hjälp av kordinater och
andra uppgifter som läggs ut på nätet. Med hjälp av GPS-utrustning och
äventyrslusta så hittar man den utplacerade burken på alla möjliga ställen
runt om i världen, faktiskt. I denna ska man anteckna sin identitet och helst
lägga ner nåt litet föremål själv om man tar med sig det som redan finns där.
Sporten har blivit väldigt populär och som exempel finns det cacher i vårt
godsmagasin och på ett par platser i Skärmarbodabergen.

På bron finns ingen cach utplacerad men det är inte fel att träna klättring
för det kan behövas på andra håll i denna moderna variant av 'gömma
nyckeln' eller 'skattjakt'. Kan också meddela att NBVJ har gett tillstånd till
dessa övningar. I gengäld så blir bron undersökt på nära håll för att
upptäcka eventuella brister i stålfundamenten. Det gäller ju att ha en frisk
bro inför planerad pendeltågstrafik. Detta lär dock dröja åtskilliga år...

/tror gösta

ä
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Notera killen
uppe till höger
mellan spåren
långt ner vid
östra brofästet

Bronerstigning i
4 akter. Blir du
sugen att försöka,
kontakta Örebro
klätterklubb!
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JULBLOMMOR
EXTRA ÖPPET

INFÖR JUL
Från 13/12 till 23/12
alla dagar kl 8-18

Kvällsöppet måndag
20/12 till kl 21

Tag gärna med och plantera i
egna skålar m.m.

Vi bjuder på jord, mossa och personlig service.
Vi tar betalkort.

Vi önskar alla byabladets läsare
en skön helg!

Kanans Handelsträdgård,
JÄRLE HULT
Britt & Nils-Gunnar
0587-50065
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KASPER OCH GLASS PÅ JÄRLEGÅRDEN

Efter att ha fått beviljat
kulturbidrag från Leader Berglagen
för att genomföra projektet, Kultur
för gammal och ung. Så var frågan
vad vi skulle göra. För de vuxna var
det Irländsk afton och Åke
Mossberg och för de yngre blev det
Bröderna Bergkvists ambulerande
Kasperteater som fick äran att
underhålla.
  Det är ju ingen okänd företeelse
efter att ha givit föreställningar på
Järle marknad i 16 år! Hela tiden
nyskrivna verk. Undertecknad
tillsammans med Roland Karlsson
mångårig vän är de som står bakom
namnet som i sig är en liten hemlighet.

 Det kom över 40 personer, barn med föräldrar för att se föreställningen,
Prinsessans val. Om hur prinsessan skulle giftas bort med någon av alla friare.
Efter en kort stunds förväntas tystnad var snart publiken fullt engagerad
att ropa varningar, skratta åt Kasper och hans kumpaners försök att vinna
prinsessans hjärta bland monster, storkar och brottningsmatcher. Det var
väldigt livligt i Järlegården stundtals som är en perfekt lokal för
Kasperteater.
  När till sist prinsessan fick välja själv bland friarna så fick publiken hjälpa
till och det var nästan att prinsessan skulle välja den snobbige prinsen
istället för Kasper men kärleken segrade som den ska göra. Så
föreställningen slutade lyckligt.

Sen fick barnen stifta bekantskap med ”skådespelarna” dvs dockorna och
det var mycket uppskattat när man fick hålla i drakar, gröna monster och

långbenta storken.
Så vidtog glasskalas.
Kvarvarande glassar
från caféet delades
ut tillsammans med
saft till barnen och
kaffe till de vuxna.
Det blev en mycket
trevlig fikastund och
det var verkligen
roligt att intresset
var så stort.

Sven Röstlund

Friaren Skumraske möter den hungriga Storken

Fascinerad publik när Elefanten och Vargen kämpar
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Järle med omnejd - förr och nu

Det tredje evenemanget i ”Kultur för gammal och
ung” var ett föredrag med bilder av Åke Mossberg.
Noratraktens guru på hembygdskunskap. Det är
ett säkert kort att locka folk och kvällens
föreställning var inget undantag.

  Då går den äldre delen av invånarna i järlebygden
man ur huse och även yngre personer som vill lära
sig nåt om den trakt man bor i. Mer än 50 personer
bänkade sig i Järlegården för att se och lyssna.
Åke är en mästare i att tala, och på ett sätt som är
mycket underhållande och mycket roligt. Skratten
är många en kväll som denna. Sen är det ett härligt
samspel med publiken för ibland är det någon som
får rätta Åke när han har fel på ett namn eller hus
(vilket händer sällan) eller kan förtydliga något
bland personer och hus.

Kvällens odyssé gick från Tegnergården vid Järlebron till Skärmarboda och
gamla vägen med värdshus och andra hus med deras innevånare.

Sen fortsatte färden till Fingerboda ,
Åboda, Klysna och Kvarntorp. Gamla
bilder varvades med hur det ser ut nu,
vilket gav en helt annan förståelse för
geografin och vilka hus det rörde sig om.
Hela tiden akompangerat med Åkes
underfundiga kommentarer och roliga
historier. Dessa varvades dessutom med
bilder på historiska pressklipp i form av
annonser eller nyheter, t ex om källarstöld av ett antal flaskor sur saft!

Färden gick vidare mot Flåten och bilder över Flåtens tegelbruk som var en
imponerande anläggning, av vilken det inte finns mycket kvar idag. Via Flåten
kom vi så till Järle och en exposé över Järle förr och nu. Alla affärer som
fanns i Järle, torvfabriken med sin lilla järnväg, lilla byvägen som var parallell
till nutidens Rönnbärsväg. Majtorp med Elsa Giöbel och Soldanella Oyler, våra
historiskt kända konstnärer.

Åke, beredd att köra igång
aftonens föreställning

Känd innevånare från Skärmarboda,
Agda Andersson 'Mor i bygden' på sin
75-årsdag. Den något 'sneda' bilden är
tagen direkt från filmduken.

fortsättning nästa sida
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– Sveriges mest uttrycksfulla djurtolk finns i Örebro !

Hembesök Har du problem med ditt djur? Eller vill du bara veta vad ditt
djur tänker? Boka tid så kommer jag!  070-393 09 09

Föreläsningar Vill du veta vad djurtolk innebär och se det med dina egna
ögon? Eller är du bara lite nyfiken?

Helgkurser Vill du själv lära dig tala med djuren? Vad sägs om en fullspäckad
helg med Sveriges mest uttrycksfulla djurtolk.

Läs mer intressanta saker på…  www.djurtolk.com

  I tre timmar pratade Åke med avbrott för kaffepaus som ordnats på
trevligt sätt. Det är bara att buga för en sådan trevlig och underhållande
föreställning. Undrar hur många hundratusentals bilder som Åke Mossberg
har och vilket minne denna man har. Det var inte första gången Åke var här
och säkerligen inte sista heller.

Sven Röstlund

Några kända och okända ansikten från bildvisningskvällen som samlade drygt 50 personer från
Järle med omnejd. Den pekande mannen på högra bilden är Jan Hedberg tillsammans med sin
dotter Pia. Jan växte upp i huset Karlslund nordväst om Åliden på Järleåns norasida. Pappan,
Karl-Henning Hedberg, var disponent på Järle Torv på 50-talet.
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God Jul och ett Gott Nytt
År önskar Christina!

OBS! Stängt 1-21 januari

Järle Åkeri AB
Försäljning och transport

av grus, sand och sorterad jord

0587 - 502 19    070 – 545 02 15

Järle Åkeri önskar dig
en riktigt god jul!
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BREDBAND MED FIBERLAN TILL JÄRLE BY !!

Den 10 nov ordnade Järle Byalag informationsmöte i Järlegården om
bredbandsutbyggnaden som pågår i byn. Ett 25-tal personer fick info om
bakgrunden, syftet och vad som händer framöver.

Kort bakgrund är att när E.ON i maj meddelade att de planerade att gräva
ner elkablarna i byn, så föddes tanken att samförlägga kanalisation för
bredbandet. Frågan diskuterades i byalagsstyrelsen, som ställde sig positiv
att göra ansökan. Efter kontakter med Länsstyrelsen och med vetskap om
möjligheten att få 100 % stöd för kanalisationsinvesteringen, så började
skissandet på ett fibernät inom byn. Eftersom E.ON´s grävning kom att
omfatta nästan all hus i Järle, så var det givet var nätet skall dras och hur
det kan utformas. Med stöd och hjälp av E.ON och RALA,
materialleverantören, om sträckor, material och kostnader så upprättades
en ansökan på 350.000:- i sept. Denna beviljades och arbetena har
genomförts under okt och nov.

Vad är då syftet med att anlägga ett fibernät?
Det är framtidens teknik, som också ges ett stort offentligt stöd för
utbyggnad i ”icke kommersiella områden” och vi bor i ett sådant. Vi får en
snabb och säker anslutning
med hastigheter på 100 mb/s
både ner och upp. Mer
tjänster och fler möjligheter
kommer att kunna erbjudas
och billigare dessutom.
Exempelvis så kan Telefon -
Internet – TV samlas i ett
trippel-abonnemang till
nästan halva priset, jämfört
om man har dessa separat.

Fibernätet är en värde-
höjande investering som ökar
attraktiviteten för byn och
den enskilda fastigheten. Blir
vi många som ansluter sig, så
är möjligheten stor till både
billigare anslutning och
månadskostnad, genom ett
gemensamt nät.

Vi har i dagsläget ingen
riktigt bra uppfattning om
anslutningskostnaderna för
varje fastighet än så länge. Kanalisationsarbete vid skåp 2

 – Många rör blir det
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Kanalisation med 7 rör för fiber
 – En till varje ansluten abonnent

Denna kostnad täcks inte av
kanalisationsstödet, utan betalas av
varje fastighet. Vi har dock en
preliminär offert som pekar på ca
10000:- per fastighet. Alla har ju sitt
behov av tjänster så var och en får
förstås göra den beräkningen utifrån
sitt behov. Men som ett räkneexempel
så betalar sig denna kostnad på 3-4
års sikt, bara genom en reducering av
månadsavgiften på runt 250:- vid ett
trippelabonnemang jämfört med att
ha motsvarande tjänster separat. Se
Telias prislista här bredvid som
exempel.
Det fortsatta arbetet går nu ut på
att färdigställa grävningen i byn. Det
är några gemensamma sträckor som
inte grävdes av E:ON som ska fixas.
Sen återstår en hel del grävning på
många fastigheter och det kommer vi
att försöka göra gemensamt efter
samråd med resp. ägare.

Ett brev med information och karta går inom kort ut till alla fastigheter som
är möjliga att ansluta. Med finns ett svarsbrev som återsänds med önskemål
om anslutning och inkopplingspunkt på huset. Det behövs en intresseanmälan
och godkännande att gräva klart till hus, vilket inte innebär något tvång till
att teckna abonnemang. Dock är det förhoppningsvis positiva gensvaret
viktigt för det fortsatta arbetet med att skriva offertförfrågan om
fiberinstallation och vad nivån på anslutningsavgiften kan komma ner till. Ju
fler intressenter desto större möjligheter till ett bättre avtal.

Från infomötets nästan 20-talet fastighetsägare, så blev gensvaret nästan
100%-igt för intresset att ansluta sin fastighet. Det är jättebra och
förhoppningsvis kommer flera att anmäla intresse för anslutning.
Vi bildade en arbetsgrupp bestående av Kjell Duberg, Alexander Rejås,
Richard Sievert och Lasse Carlsson som kommer att driva projektet vidare.
Nästa steg är som sagt skicka ut infobrevet, ta in offerter på
fiberblåsningen och genomföra resterande grävarbeten, förmodligen efter
vintern som ju redan tagit visst grepp om oss. Sen skall kontakter tas med
operatörer om anslutningsavgifter och kostnader för deras tjänster. Räkna
med att vi behöver första halvåret 2011 att få allt på plats.

Vi pratade även om att upprätta ett ”sparkonto” där man kan sätta av en viss
summa redan nu för att på så sätt ”betala av” anslutningsavgiften och minska
på direktkostnaden som uppstår när detta skall betalas. Det ger även
byalaget bättre möjligheter att klara av de kostnader som uppkommer under
tiden för genomförandet. Vår likviditet blir mycket ansträngd, då vi inte får
alla stödpengar förrän allt är klart och slutredovisat.
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Arbetsgruppen kommer också att utreda vilka tekniska krav som finns och
hur man fixar sitt nät inom huset på ett bra sätt. Förslagsvis så kan vi göra
lägga ut offerter och göra inköp till ett mycket bättre pris på så sätt.

Lasse C 070-5434949
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Priser November 2010 inklusive moms
Telia Bredband FiberLan (Privat) – vid individuella avtal

0,20 - 0,25 Mbit/s Engångsavgift: 495 kr Månadsavgift: 229 kr
8 - 10 Mbit/s Engångsavgift: 495 kr Månadsavgift: 299 kr
50/8 - 100/10 Mbit/s Engångsavgift: 495 kr Månadsavgift: 339 kr
50 - 100 Mbit/s Engångsavgift: 495 kr Månadsavgift: 599 kr
500-1000 Mbit/s Engångsavgift 199 kr Månadsavgift: 999 kr

Telia Bredbandstelefoni
Telefonadapter: 250 kr
Månadsavgift:   99 kr

De boende ringer utan samtalsavgift till andra som använder Telia
Bredbandstelefoni. För samtal till övriga hemtelefoner mobilnummer och
utlandet gäller de vanliga prislistorna för fast telefoni. För att sänka
samtalspriserna ytterligare kan de boende teckna våra förmånliga prisavtal
Mini, Dygnet runt eller Kväll & helg.
Telia Digital-tv (Privat)
För de boende finns för närvarande möjlighet att dessutom beställa nedan
angivna kanalpaket individuellt. Telia förbehåller sig rätt att ändra utbudet av
kanalpaket.

Grundpaket
Digitalbox: 1695 kr (ingår oftast om de boende tecknar sig för en viss
bindningstid)
· Kanalpaket Start: 0 kr/mån
· Kanalpaket Lagom: 99 kr/mån
· Kanalpaket Stor: 159 kr/mån
Tilläggspaket (kräver grundpaket)
· Kanalpaket TV4: 99 kr/mån
· Kanalpaket Canal+ Total: 249 kr/mån
· Kanalpaket Canal+ Sport: 209 kr/mån
· Kanalpaket Canal+ Film: 169 kr/mån
· Kanalpaket Discovery : 59:-/mån
· Kanalpaket Disney: 39:-/mån
· Viasat Guld 299:-/mån
· Viasat Silver 179:- /mån
· Viasat Film 159:- /mån
· Viasat Sport/Film 219:- /mån
· Viasat Golf 99:- /mån
Tilläggskanaler (kräver grundpaket)
· DR1 och DR2 39:-/mån
· NRK1 och TV2 Norge 39:-/mån
· TV Finland 29:-/mån
· TV Polonia 29:-/mån
· TVE international 29:-/mån
· HRT1 29:-/mån
· Jaam e jam 29:-/mån

fortsättning nästa sida
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Kort/krypteringsavgift kostar 249 kr/halvår. Kanalpaketen innehåller många
av de mest populära kanalerna och innehållet kan förändras över tiden.
Aktuellt kanalutbud hittar du på www.telia.se/tv.

Kollat av Kjell Duberg från hemsidan:
Telia tar 99 kr/mån för bredbandstelefonin
249 kr per halvår för de fria TV-kanalerna
Kombinationspaket för telefon + TV (fria kanalerna) + bredband 10/10 Mbit
339 kr/mån
10 in/10 ut räcker för att ta hem filmer och till alla behov eftersom det är så
stabilt.
Samma kombination med 100 in/10 ut kostar 379 kr/mån

REGNBÅGEMASSAGE    med regndroppsteknik

Välgörande fötter och ryggbehandling med 9 fantastiska eteriska oljor som

arbetar på cellnivå, Tid ca 1 tim

Pris 300 kr, varav 100 kr till skola i Tibet

Blir du inte nöjd så får du pengarna tillbaka !!

Birgitta Carlsson, granne med Järle station

tel 0587/50073, mobil 073/5105464
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Jag välkomnar Er till Ervallahemmets Kök på Ervalla gård, ett par mil norr om
Örebro, eller så är vi hos Er.

Det är oerhört viktigt att få samlas och samtala efter en begravning och på
Ervalla gård kan jag erbjuda Er en värdig stund. Ni väljer själva om jag ska
tillaga varm mat, kall mat eller bara fika. Landgång brukar vara ett bra val
då det mättar i en tid då det kan vara svårt att samla energi. Givetvis blir
det kaffe och hembakt tårta som avslutning.

Kontakta mig 070-393 09 09 eller info@festfix.com

Det kom ett mejl
från familj 118 i oktober om att
den utökats med en liten kille som
heter Melker och han föddes 10
juni i år. Och en bild på Melker
har också anlänt som vi härmed
presenterar för läsarna. Det
skulle vara kul om vi kunde väcka
liv i tanken att ta med alla
nyfödda under 2010 som i så fall
kommer med i nästa byablad som
blir det s.k. värvarnumret i mars.
Tidningen har varit 'barnlös' de
senaste åren men varför inte
återgå till att visa alla nya medlemmar på nytt. Skicka bild och övriga
uppgifter till redaktionen före 24 februari.

Bakom familj 118 döljer sig föräldrarna Karin och Mattias Seger och det
finns en storebror också som heter Petter. Båda barnen är flitiga besökare i
öppna förskolan i Järle. /gösta

Christina Jarl– Jag tar hand om förtäringen efteråt ....
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Aktuellt från  
ERVALLA HEMBYGDSFÖRENING 
 
 

Program för 
Vintern och våren 2011 
 
 

Januari 
20 torsdag 19.00  Kvarnfallsstugan. 

En kväll om Ervalla station.  
Nya ägaren Hans Gjesing medverkar. Kom och prata stationsminnen, 
eller bara lyssna! Ta gärna med bilder eller annat av intresse! 
Kaffeservering. Varmt välkomna! 

 

Februari 
10 torsdag 19.00  I församlingshemmet.  

Bilder från Ervalla. Åke Mossberg visar och berättar.   
 Kaffeservering. Välkomna! 
 

Mars 
17 torsdag 19.00  Berättarkväll i Kvarnfallsstugan.  

 P-A Strömberg tar oss med på en resa till Sydamerika.  
Bilder och upplevelser från Peru, Ecuador, Amazonas djungel, 
Inkaleden mm.   

 Kaffeservering. Välkomna! 
 

April 
10 söndag 13.00—16.00  Påskpyssel i Kvarnfallsstugan.  

Här har du chansen att med lite assistans tillverka ditt eget 
påskpynt. Material tillhandahålls, men det går också bra att ha 
med eget. Kaffeservering.  

 Välkommen till en pysslig eftermiddag för alla åldrar. 
 

30 lördag 19.30  Valborgsmässofirande vid Hembygdsgården. 
  Brasan tänds kl. 20.00. Vårtal. Vårsånger. Tipspromenad.  
  Kaffeservering. Varm korv. Välkomna! 
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Säsongens sista kafébesök...
kan nog sägas skedde lördagen 27 november då mina tågvänner från Nora-
Karlskoga Järnvägsklubb (NKJK) åkte med sin rälsbuss från Karlskoga via
Nora till Järle. Både fordon och sällskapet trotsade kyla och snö men väl
framme väntade dukat bord i den nyuppvärmda stinsbostaden. Här käkades
det skinkstek och potatis från Kalaskocken och sen bjöd jag på kaffe och
de sista sockerkaksresterna från frysen. Sedvanlig visning av stationen och
info om Järle och byalaget vilket särskilt uppskattades av de som var här för
första gången.

22 hungriga
själar väntar
otåligt på sin
matranson

En något annorlunda sorti från Järle. Det var lite för
mycket snö och is i spåret vid järnvägsövergången så
där fick allt rälsbussen stanna. Men det var ju ingen
längre sträcka att promenera.

Tjänstgörande förare Sören Josefsson äntrar sin Y7:a.
Det är garanterat mörkt vid ankomsten till Bofors.

/gösta
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Manusstopp för nästa nummer blir den 24 februari

Ansvarig utgivare: Peter Ekström
0587 - 501 33

Redaktion:  Sven Röstlund 0587 -
500 76
e-mail: sven.rostlund@hotmail.com

Medl- o prenumerationsansv:
Gösta Tegner
019-507 28 57
gosta.tegner@comhem.se

Alla manus, papper eller ännu hellre
filer skickas till:
Sven Röstlund, Järle Rönnbärsv 4
713 91 Nora.
0587- 500 76
sven.rostlund@hotmail.com.

Varför inte annonsera i Byabladet.
Nästa nummer är värvarnumret med
upplaga på 700 ex.

Helsida 300:-, halvsida 200:-,
kvartssida 100:-
Ring Gerd och diskutera utformning
019-281310

OBS Du glömmer väl inte adressen till Byalagets hemsida
väl värd ett besök www.jarlebyalag.se

 VILL DU LÅNA ELLER HYRA JÄRLEGÅRDEN
Boka hos Sieverts 0587- 50030

KUNDALINIYOGA I JÄRLEGÅRDEN!

Välkommen på JULYOGA MÅNDAGEN den 27 december kl 19.00 !!!
Dags att komma igång igen eller om du är ny så är det bara att komma.
Ta med liggunderlag ev kudde, vattenflaska och ha på dig
”mjukiskläder”.

Vi kör yoga en dryg timme och därefter för de som önskar stanna kvar
 finns det te eller kaffe och trevlig samvaro till kl 21.00.
Det kostar 20 kr per gång och vill du ha något till fikat, tar du själv med
dig det.

Min ambition är att vi fortsätter varje måndag fram till maj.
Det är helt OK att komma varje gång eller när det passar.

Om du undrar över ring 0587-50073, Birgitta Carlsson, Järle Byalag.
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Nu har den kommit!
Sagoboken om Trollen
i Skärmarboda-
bergen som jag och
min syster har
producerat. Den blir
en perfekt julklapp
till alla byablads-
familjer med barn och
barnbarn i åldern 5-9
år.

Väldigt många har
redan vandrat i
Skärmarbodabergens
trollvärld med sina
grottor, jätteblock
och spännande
bergstoppar. Och alla
andra, stora och små,
får inte missa dessa
häftiga natur-
upplevelser.

Du får boken för en
100:ing och om jag
måste skicka den med
post blir det en tjuga
till. Några kartor över
alla stigar och stignät
man kan vandra i
medföljer.

Boken har styv pärm och har liknande bilder som på omslaget på flera av de
36 sidorna. Alla fint färglagda naturligtvis.

Intresserad? Det hoppas jag. Mejla eller ring för köp eller mer info.

Bästa hälsningar

Gösta  Tegner

gosta.tegner@comhem.se
019-507 28 57
070-611 33 85
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BYALAGETS ÅRSMÖTE
BLIR DEN 12 FEBRUARI PÅ JÄRLEGÅRDEN

Alla inbjudes och hälsas hjärtligt välkomna till en
trevlig kväll.

På programmet står: Sedvanliga
årsmötesförhandlingar med verksamhetsberättelse,
ekonomisk rapport och val av ny styrelse mm.

Efter mötet tänkte vi diskutera lite om vår verksamhet, vad vi ska ha och
göra i framtiden. Ett nog så viktigt ämne.

Efteråt en god middag med:

Potatisgratäng med purjolök och västerbottensost.
Sweetchili-marinerad kycklingfilé
Curry- och mangochutney-sås
Paprikasymfoni med zuccini och färsk timjan
Grönsallad med gurka, ananas och druvor

Ostbröd och smör.

Johans kladdkaka med grädde
Kaffe och te

Till detta serveras passande dryck.

För middagen tar vi ut det subventionerade priset 100:-,
icke-medlem 200:-
(det går att bli medlem på mötet om man inte redan är det)

För frågor och anmälan ring Sven Röstlund 0587-50076
Separat inbjudan kommer i januari.
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