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Nu är sommaren här, något som de 
flesta av oss verkligen sett fram emot! 
Efter drygt två är med mer eller mindre 
isolering från omgivningen så kan vi änt-
ligen träffa våra nära och kära även om 
vi fortfarande får vara lite försiktiga. Vi 
kan också börja träffas i större sam-
manhang och glädjande nog så kommer 
det att arrangeras en hel del aktivite-
ter i Närkesberg med omnejd vilket går 
att läsa om på sidan fyra. Bland annat 
arrangerar NIK en cykeltävling den 6 
augusti och förhoppningen är att det 
blir många som deltar i den.

Vi skriver också om Ann-Marie Jansson som 
under många år gjort mycket ”i det tysta” för 
NIK. Utan den typen av supportrar så skulle 
NIK och många andra idrottsklubbar inte kla-
ra sig. All heder till alla ideella krafter!

Armbryterskan Emma Brånn från Tillefärd 
har deltagit i SM i armbrytning. Och det resul-
terade i två silvermedaljer till henne! NIK-aren 

gratulerar till medaljerna och mer om det går 
att läsa på sidan 15.

Det här och mycket mer kan ni läsa om i 
det här numret av NIK-aren!

En tråkig nyhet är att Kafé Qvarnån från 
och med i sommar kommer ha stängt för all-
tid. Det är beslutat att huset ska säljas så tyvärr 
kan familjen Lindkvist inte ha öppet i sommar 
som planerat. Men de skickar ett tack till alla 
gäster som har kommit under årens lopp.

Nu hoppas vi på en varm och skön som-
mar så att vi kan hämta kraft, njuta av sol och 
bad, vara lediga och hinna träffa släkt, vän-
ner och bekanta. Kanske göra några utflykter 
eller lite längre resor? Eller kanske göra ”ing-
enting”? Inte minst det sista kan vara väldigt 
nyttigt!

Och som vanligt: Vi på redaktionen tar 
tacksamt emot tips och förslag på saker vi kan 
skriva om i kommande nummer.

Vi i NIK-arens redaktion önskar  
alla läsare en trevlig sommar!

Hej alla NIK-vänner!

NIK-AREN GES UT AV  Närkesbergs Idrottsklubb, 694 98 Närkesberg

ANSVARIG UTGIVARE Karolina Eriksson, 076-848 64 67, erikzon@live.se

REDAKTION  Siw Adolfson, 072-252 35 51, adolfson@telia.com 
  Inger Falkenström, 076-807 37 16, inger.falkenstrom@live.se 
  Håkan Gustafsson, 070-549 82 33, hawkan65@gmail.com

FORM & PRODUKTION Bild & Kultur AB

FRAMSIDESBILD Pärlemorfjäril på en rosenskära.

NIK-aren kommer ut fyra gånger per år: april, juni, september och december.

Från idé till verklighet!
Ritning och hjälp med bygglov, grundarbete, ROT, 
renovering, nybyggnation, underhållsbesiktningar.

070-345 19 96 • knutssonsbygg@telia.com
www.knutssonsbygg.se

Thomas Knutsson Bygg AB • Folketorp, Närkesberg

Karl-Willy 
Karlsson
Skog AB

Tel: 0583-71 16 97
070-398 06 77

Smidesvägen 3 696 33 Askersund   Tel: 0583-12035    
Måndag-Fredag 06:45-18:00    Lördag 09:00-13:00

www.bergqvist-jb.se 

Mobiltfn. Acke 070-578 24 64
Mobiltfn. Bosse 070-578 24 65

694 97 Rönneshytta

Tyvärr blev det en del problem med nummer 1 av NIK-aren i år, vilket vi ber om ursäkt för! Bland  
annat fick en del av bilderna ”konstiga” färger vilket var väldigt tråkigt. Dessutom fungerade inte 
distributionen av tidningen så många av våra läsare fick inte NIK-aren som vanligt. Vi har pratat med 
distributören och vi hoppas att det ska fungera i fortsättningen!
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Aktiviteter  
sommaren 2022

19 JUNI Visning av Nisses  
och Olles Smedja
11.00–12.30. Avgift 30 kronor.

2 JULI Lerbäcksmarken
09.00–16.00 vid Lerbäcks kyrka. 

27 & 28 JULI Närkesbergsvägen 
10.00–16.00 (mer information på facebook). 
Loppis/minimarknad och fika i Bergsgården. 
Den som vill sälja saker kan kontakta  
Ann-Sofie Erixon på telefon: 070-283 42 36  
eller mail: as.erixon@telia.com. 
 
16 JULI Traktorrally (veterantraktor-
utflykt) från Lerbäck
Lunchpaus vid Emmeviken där det serveras sop-
pa från kokvagn.

30 JULI Vandring i  
timmerflottningens spår 
14.00–17.00. Samling vid Bergsgården.

Gymnastik på Björklundavallen  
eller vid Storsjön 
Måndagar 18.30. Plats meddelas på facebook och 
anslagstavlan.

Tipspromenader 
Någon gång under sommaren och en gång i må-
naden i höst (datum ej bestämt utan meddelas 
på facebook och anslagstavlan).

6 AUGUSTI 

Motionslopp  
på cykel
Det finns två olika sträckor att 
välja på:

1. Byatrampen – Storsjön runt som 
är drygt tre mil lång och som cyk-
las motsols runt Storsjön.
2. Byatrampen som är cirka fyra 
km lång och som cyklas runt 
Emme och Berg.

Efter två års uppehåll är det äntli-
gen dags för motionslopp på cykel  
i NIK:s regi! Loppet genomförs på 
väldigt fina cykelvägar så styrel-
sen hoppas att det ska bli många 
deltagare. 

Motionsloppet startar klockan 
10.00 vid Bergsgården. Anmälan 
sker på plats och kostnaden för 
deltagande är 100 kronor för med-
lemmar i NIK och 200 kronor för 
icke medlemmar.

Lördag 2 juli kl. 9.00–16.00 vid Lerbäcks kyrka
100 knallar inom konst- och mathantverk • Ponnyridning 

Underhållning • Luftgevärsskytte • Servering • Barnens marknad 
Fri entré • Parkering 50 kr – gärna jämna pengar eller swish!

LERBÄCKSMARKEN
Res utrikes te’

Välkommen!Välkommen!Lerbäcksmarken www.lerbacksmarken.se

Försommarutflykt till Åmmeberg
En onsdagskväll i maj ordnade Förening-
en Östra Lerbäcks Historia en utflykt 
till Åmmeberg. Tyvärr var det många 
andra aktiviteter den dagen så det var 
bara ett femtontal personer som kom. 

De som kom fick en guidad vandring genom 
Åmmebergs historia av Gunnar Rosén. Åm-
meberg var ju en bruksort och dess historia 
hänger tätt samman med gruvverksamheten. 

Det är imponerande att se hur gediget alla 
byggnader är uppförda, vilka ändå tillkom un-
der en ganska kort tid på 1800-talet, allt från 
industribyggnader till kägelbana. De som mis-
sade utflykten kan göra vandringen själva uti-
från informationen vid affären i Åmmeberg.
Utflykten avslutades med fika i Garpagruvan, 
också ett utflyktsmål som rekommenderas.

Text och bild: Anders Lindkvist

Vandringen avslutades med ett besök i lok-

stallet där ett ånglok är bevarat. Gunnar Rosén och guidade oss genom  
Åmmeberg med stöd av Kerstin Svärd.

De stora tegelbyggnaderna har många vackra arkitektoniska utsmyckningar.
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mixa
F Ö R E TAG S S E RVICE

mixa FÖRETAGSSERVICE AB • Kenneth Erixon
Dalhem 488 • 694 98 Närkesberg • 070-330 53 63
 e-post: kenneth.erixon@mixaforetagsservice.se

Vi jobbar 
för att du 
ska synas!

Hos oss kan du få hjälp med 
allt från annonser, tidningar, 
broschyrer och hemsidor till 
grafiska profiler och böcker.

 Vill du bolla idéer? 

Ring 0583-131 00 eller titta in hos 
oss på Brukskontoret i Skyllberg. 

Läs mer på www.bild-kultur.se.

”Vi sköter din skog 
när du är på jobbet”

0582-200 01
www.skogsam.se

SPECIALSORTIMENT • AVVERKNINGAR
SKOGSSKÖTSEL • VIRKESINKÖP 

INGEMAR KNUTSSONS 
BYGG AB

Utför alla sorters 
byggarbeten. Uthyrning av 

skylift.

Telefon: 
0583-220 42 ∙ 070-696 81 60

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371 

694 97 Rönneshytta

Telefon:
 Johan 070-335 01 69

Magnus 070-689 57 87

Bokföring • Redovisning • Bokslut
Deklarationer m.m.

Ulf, Helena, Emelie och Gunilla
0583-410 01 • Ulf 070-397 38 69

Aukt. Redovisningskonsult Srf

ör tsjöns
edovisning

M 
R

Arrangemang  
i Bergsgården
Påskfika
Annandag påsk bjöd byarådet in till påskfika i Bergs- 
gården. Det serverades härliga hembakta tårtor, 
godbitar och mycket annat. 

Byarådets ordförande Ann-Sofie Erixon berättade att det 
var första gången sedan 2019 som man kunde genomfö-
ra påskfikat på grund av pandemin. Hon hade hoppats på 
något fler besökare än det 30-tal som var på plats, men de 
som var där var väldigt nöjda! Ett strålande vårväder gjor-
de att alla kunde sitta utomhus och njuta dels av det fina 
vädret men också av alla godsaker som bjöds.

Överskottet från påskfikat, cirka 1000 kronor, skänktes 
till Ukraina.

Blomskottsauktion
Den 11 maj var det blomskottsauktion i Byarådets 
regi. Det verkar ha varit en efterlängtad aktivitet 
då cirka 50 personer var på plats!

Auktionen inleddes med att auktionsförrättaren Susanne 
Qvick läste en vårdikt skriven av Åke ”Tösnahultarn” Pet-
tersson. Tyvärr somnade Åke in den 27 maj i en ålder av 
nästan 93 år. Vi kommer att uppmärksamma honom i näs-
ta nummer av NIK-aren. 

Innan auktionen drog igång var det visning av objek-
ten. Därefter tog Susanne klubban och körde igång. Till sin 
hjälp hade hon Jesper Balkstedt, Mia Letskog och Lennart 
Eklund. Där fanns allt ifrån gurka och tomater till kronärt-
skockor samt naturligtvis mängder av blomskott. Det bjöds 
friskt och det tog inte lång stund innan allt var sålt! En trevlig 
kväll som avslutades med kaffe, smörgås och sockerkaka!

Stort utbud på Fikabordet. 

Susanne Qvick leder auktionen.

Monica Falkenström poserar med 
bland annat en inropad kasse med 
dahlior.

Jesper Balkstedt och Camilla Öhrn  
njuter av både väder och godsaker.
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På grund av restriktionerna runt pandemin höll Närkesbergs idrottsklubb, Byarå-
det och Föreningen Östra Lerbäcks Historia årsmöte respektive byastämma under 
hösten år 2021. I år kunde mötena däremot hållas på våren, vilket är brukligt. 

Föreningen Östra Lerbäcks  
Historias årsmöte
Först ut att kalla till årsmöte var Föreningen 
Östra Lerbäcks Historia, vilket skedde ons-
dagen den 23 mars i Bergsgården. Själva års-
mötet avklarades relativt snabbt, eftersom de 
flesta aktiviteter ställts in under föregående 
år på grund av pandemin. Torbjörn Anders-
son som beslutat avgå 
ur styrelsen avtacka-
des och till ny medlem 
valdes Tommy Kaitner. 
Torbjörn Cardell och 
Göran Eriksson utsågs 
till revisorer.

Efter själva årsmö-
tet berättade översten 
av första graden Einar 
Lyth, som under många 
år besökt Ukraina och 
lett guidade resor till 
landet, om dess histo-
ria och gav en bild av 
utvecklingen och hur 
det påverkar dagens 
händelser. 

Första gången man 
kan tala om en ukrainsk 
nationalstat är på 
800-talet, då känt som Kievriket, vilket bestod i 
400 år. Sedan har området härjats av krig, folk-
grupper som passerat eller bosatt sig i området, 
varit självständigt, tillhört olika grannländer 
innan det under 1900-talet blev en Sovjetrepu-
blik. 1991 blev Ukraina självständigt, men har 
sedan dess varit utsatt för olika ryska försök att 
få landet att åter ingå i deras intressesfär. Som 
alla vet anfölls Ukraina av ryska armén den 24 

februari i år, ett krig som egentligen började 
2014 när Ryssland annekterade Krim.

Mötet avslutades med en insamling till 
Ukraina.

Byastämma
Näst på tur var Byarådet som höll byastämma 
den 30 mars i Bergsgården. Sedan senaste bya-

stämman har represen-
tanter från Byarådet och 
Närkesbergs Idrotts-
klubb träffats vid tre till-
fällen för att diskutera 
ett framtida samarbete. 
En utgångspunkt var att 
lista vilka åtaganden de 
båda föreningarna har 
och vilka aktiviteter de 
anordnar. Förslag som 
kommit fram så här 
långt var till exempel 
att hålla ett gemensamt 
möte varje år, att sam-
arbeta om marknadsfö-
ring på sociala medier, 
att gemensamt ordna 
en helt ny aktivitet med 
mera. 

En fråga som togs 
upp var också situationen i ”centrum”, där ett 
hus är i ett bedrövligt skick och ett annat riv-
ningsfärdigt. Ingen vacker bild av Närkesberg! 
Ett förslag som framfördes var att försöka på-
verka politikerna att agera; att bjuda in dem 
nu när det är valår för en rundvandring med 
efterföljande frågestund.

Närkesbergs Idrotts-
klubbs årsmöte
Sist ut att hålla årsmöte var 
NIK, vilket ägde rum den 6 
april också det i Bergsgår-
den. Punkterna på dagord-
ningen klubbades snabbt 
igenom utan några större 
diskussioner. De tre styrelse-
medlemmarna Ann-Marie 
Jansson, Marika Bergkvist 
och Jonas Sjökvist, som 
meddelat sin avgång avtack-
ades. De ersattes av Moa 
Lundholm, Gittan Wicksell 
och Daniel Öst. Trots pan-
demin har gymmet, gym-
nastiken och NIK-aren fort-
satt sin verksamhet under 
2021 och kommer att fort-
sätta 2022. Man kunde också 
genomföra ett Luciafirande i 
december.

Inför det här året kan 
flera aktiviteter åter genom-
föras nu när coronapande-
min förhoppningsvis är så 
gott som över. Det blir bland 
annat fisketävling, cykeltäv-
ling med en ny och spän-
nande sträckning. Vidare 
återkommer förhoppningsvis boulekvällen 
och Lerbäcksmarken. En nygammal aktivitet 
som återuppstår är tipspromenaderna runt 
Emme och Berg. 

Under övriga frågor rapporterades liksom 
på byastämman om vad som hittills framkom-
mit på de möten som hållits om det framti-
da samarbetet mellan NIK och Byarådet (se 

ovan). Gudrun Haglund-Eriksson föreslog att 
arrangemanget Närkesbergsvägen kunde bli 
en sådan gemensam aktivitet med en loppis 
på fotbollsplanen eller i Bergsgården beroen-
de på väder.

Överste Einar Lyth berättade om Ukrainas 
historia.

Anders Lindkvist och Ann-Sofie Erixon från Byarådets styrelse.

Marika Bergkvist och Jonas Sjökvist avtackades efter deras arbete i 
NIKs styrelse.

Årsmöten och byastämma

8 9



Ta fram värdet i din skog!
Du kan öka värdet på din skog om du sköter din skog rätt. 
Holmen äger en miljon hektar skog och hos oss möter du 
kunnig personal. Du som skogsägare sätter själv dina mål 
för ditt skogsägande – Vi hjälper dig att nå dem! 
Välkommen att kontakta oss!

Har du frågor kan du nå oss på följande nummer:
Björn Löfgren 076-764 24 26
Per Johansson  072-535 75 55

www.holmenskog.com

DANIELSSONS
 BILSERVICE

Gålsjö 
0583-410 87Utför alla slags reparationer 

– även tyngre fordon

Hitta dina sommar-Hitta dina sommar-
favoriter hos oss!favoriter hos oss!

Varmt välkommen!Varmt välkommen!

  

Vi har öppet Vi har öppet 
hela sommaren!hela sommaren!

22661996-2 0 220583-100 45 • www.kallestradgard.se • Öppettider, se hemsida

Din rörmokare i Sydnärke
VVS SERVICE & INSTALLATION

Ring: 070-693 40 05

www.widmarksel.sewww.widmarksel.se
Elinstallationer • Minigrävare

• Elinstallationer
• Larm 

• Billaddarsystem 
(Certifierad för grön teknik)

Ring Håkan Persson på 070-536 72 64

Behöver ni hjälp med efter- eller 
kontrollsök på skadat vilt?

ULL OCH SKINN
Gudrun Haglund-Eriksson

Bengtstorp, 
076-848 64 65

www.ullochskinn.se
Ring gärna före besök!

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter.

VÄLKOMNA 
ATT VARA MED 

PÅ VÅRA 
UPPTÅG  

FÖLJ OSS PÅ VÅRA 
SOCIALA MEDIER FÖR INFO
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1932 
slutade flott-
ningen av 
timmer från 
Valsjön till 

Rönneshytta sågverk. Då hade järnvägen från 
Lerbäck nått fram till Valsjö mark och därmed 
fraktades timret på den. Två år senare var 
järnvägen fram till Hjärtasjön färdigbyggd.

Fram till 1932 startade flottningsleden i 
Bottnasjön (Bottnen) och gick via Tvesjön 
(Tvärsjön) till Valsjön. Tvesjön dämdes upp 
med en damm och en timmerränna gick ner 
till Valsjön.

Efter att timret drogs över Valsjön och vi-
ken Krampen med roddbåtar transporterades 

det på en järnväg till Hissjön (den lades ner 
1932). Det var en enkel järnväg med hästdrag-
na vagnar som lastades med en handvevad 
kran. Därefter flottades timret över Hissjön till 
utloppet vid Svaldre masugn, där det gick en 
timmerränna förbi masugnen och ut på kär-
ren nedströms. Därifrån fortsatte flottningsle-
den till sågverket i Rönneshytta.

Närkesberg för 90 år sedan

HISTORISK TILLBAKABLICK

Text: Anders Lindkvist

Flottningspråm på Valsjön. Fr v Josef i Brostugan, Lindor Kardell, Alvar Dohn, August i Kotterud.

Timmerflottning på Hissjön.

Ture Östlund arbetar med flottningen mellan  
Hissjön och Rönneshytta. 

Timmerkranen vid Krampen.

Svaldre masugn och timmerrännan 1908.

Lördagen den 30 juli anordnar  
Östra Lerbäcks Historia en Vandring 
i timmerflottningens spår. Samling vid 
Bergsgården klockan 14.00. 

12 13



ASKERSUND

Välkomna till Lerbäcks Teater!

Biljetter bokas på 0583 - 404 02 eller

www.lerbacksteater.se

på de sju havenLANGSTR
UMP

Spelas sommaren 2022

Astrid Lindgrens

Teaterförlag: Nordiska ApS - www.nordiska.dk

Uppfödning av unghöns 
för äggproducenter.

Rådgivning och utbildning

Årets äggföretagare 2009

Årets företagare 2015

Närkesberg Hönseri AB • Folketorp 237 • 694 98 Närkesberg • tel 0583-220 06, 070-592 20 07 • j.narkeby@telia.com

www.ess.se
Energi Spar System HB
Retermia Värmeåtervinning 

0582-505 80, 070-511 39 30, 
ess.retermia@telia.com

Armbrytning i Piteå
Emma Brånn från Tillefärd i Närkesberg, som tävlar i armbrytning, vann två silver-
medaljer under SM-tävlingarna i mars i år. 

Under SM-veckan i Piteå den 23–28 mars, var 
en av sporterna armbrytning. Där deltog Sve-
riges minsta armbrytningsklubb, Tassbrot-
tarna, som är belägen i Tillefärd i Närkesberg. 
Tre ifrån klubben valde att delta, däribland 
Emma Brånn som tog två SM-silver i 63-kilos-
klassen: ett i vänster arm och ett i höger arm. 

Finalerna gick att se live på SVT play, där 
de finns att se fram till mitten av september. 
Det är Emmas första SM-medaljer, men hon 
har ett VM-brons från 2019.

– Resultatet var över förväntan eftersom 
det inte riktigt har gått att tävla och träna or-
dentligt under pandemin. Därför har det varit 
svårt att veta vilken kapacitet  armarna har.

Nu har jag siktet inställt på VM senare i 
höst och däremellan blir det förhoppningsvis 
en hel del ordentlig träning och ett antal täv-
lingar i Sverige, säger Emma.

Emma Brånn gläds över silvermedaljerna.

Armbrytning sett ovanifrån.
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För oss är resan lika viktig som målet.

Konferensresor 
Skolresor 

Gruppresor

www.åmmebergsresor.se

Se vårt övriga 
utbud av resor på

www.åmmebergsbuss.se

0583-343 90

www.sydved.se

Inköpare
Jan Sandberg
01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

www.sydved.se

Inköpare
Jan Sandberg
01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

Hanna Lindberg
072-745 57 45

Christer Olson
070-680 07 80

Håkan Falkenström
070-323 30 15

Inköpare

Gravstenar • Renoveringar
Textkompletteringar

STENHUGGERIET I ÅSBRO

Tel 0582-510 10 • www.stenblocket.se

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas

Tag kontakt med:
Håkan Falkenström, 070-323 30 15

Hästhö och 
hösilage 

säljes
Även foder till 

får och nöt. 
Ring Håkan 
Persson på 

070-536 72 64.

Wilhelm  
– fotbollstalang  
från Närkesberg
Wilhelm Bärlund från Rude i Närkesberg värvades till Degerfors IF hösten 2021, 
efter att ha spelat för Skyllbergs IK under många år.

Wilhelm började spela fotboll på skolgården i 
Rönneshytta och fortsatte redan i andra klass 
att spela i ett av Skyllbergs pojklag.

– Vi var bara tre stycken i den årskullen, 
så det blev mest träning och inte så mycket 

matcher i början, säger Wilhelm som idag är 
17 år. 

Förra året var Degerfors IF, som då gått 
upp i Allsvenskan ute efter att hitta fotbollsta-
langer och besökte bland annat Skyllbergs IK. 
Där upptäckte de Wilhelm som fick komma 
till Degerfors och provspela. 

– De tyckte väl att jag skulle passa in i de-
ras lag, säger Wilhelm.

Det var 50 talanger som fick provträna 
och av dem gick hälften vidare och efter att ha 
provspelat togs 16 ut, vilka nu utgör Deger-
fors U 17. 

– Det var nervöst att komma till ett nytt lag 
i början, men det gick lätt att komma in i ge-
menskapen. Det är en trevlig miljö och vi är 
riktigt bra kompisar, säger Wilhelm.

Att börja spela i Degerfors innebar också 
att Wilhelm sökte och kom in på gymnasiet i 
Degerfors, där han går Samhällsvetenskapliga 
programmet på Nationella idrottsgymnasiet 
NIU, med inriktning fotboll. Förutom skolan 
och läxor är det träning sex gånger i veck-
an; fyra gånger med laget och två träningar 
och ett teoripass med NIU. Sedan tillkommer 
minst en match under helgen.

På frågan om framtidsplaner svarar Wil-
helm att han vill bli så bra som möjligt och att 
han hoppas på en fotbollskarriär. En karriär 
som gör det möjligt att leva på fotbollen.

Vi önskar Wilhelm lycka till med fot-
bollskarriären!
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Ekologiska grönsaker 
och potatis

Öppettider:  
Helgfri måndag–fredag 10.00–19.00

Vardagar 09–19
Lör & sön 10–15

0583-400 32
www.varuhuset.se

HÄR HITTAR DU DEN RÄTTA CYKELN FÖR DIG!
28” MONARK SOFIA
Navgenerator,
AVS-utrustad 
pakethållare.

3-vxl 6 795:- (7 795:-)
7-vxl 7 795:- ( 8795:-)

Gäller tom. 30/6-22

1000:-
RABATT

Bli nöjd kund du också på dina.se
eller ring 0770-160 500

SVERIGES
NÖJDASTE

FÖRETAGSKUNDER

2021

SAKFÖRSÄKRING

DINA FÖRSÄKRINGAR

SVERIGES
NÖJDASTE

PRIVATKUNDER

2021

SAKFÖRSÄKRING

DINA FÖRSÄKRINGAR

TACK TILL ALLA VÅRA FINA 
KUNDER SOM RÖSTAT I 
SVENSKT KVALITETSINDEX  
ÅRLIGA UNDERSÖKNING!

Skyllbergs IK guldmedaljörer
Vi får gratulera Skyllbergs IK som vunnit sitt 
första SM-guld någonsin. 

Det var P17-laget i futsal som efter gruppseger med 
7–2 mot BK Forward från Örebro, gick vidare till 
slutspel i Helsingborg. I SM-finalen skrev de så his-
toria genom att besegra Svärtinge SK från Norrkö-
ping och därmed ta hem guldet.

Laget utgör också stommen i SIK:s A-lag i herr-
fotboll. 

Tipspromenad
Den 24 april var det premiär 
för tipspromenader i NIK:s 
regi. Enligt Elisabeth Berg-
qvist, som är kassör i NIK, 
kommer detta att bli ett åter-
kommande arrangemang un-
der sommaren och hösten.

Den här dagen hade cirka 
30 deltagare slutit upp i det 
minst sagt blåsiga vädret. Pro-
menaden gick runt Berg och 
innehöll tolv frågor av varie-
rande slag. Efter promenaden 

bjöds det på värmande kaffe 
med godbit i Sveasalen.

Anders Edfeldt redovi-
sade de rätta svaren och det 
konstaterades att vinnare var 
Lars Eriksson i Emme som fick 
ihop nio rätta svar.

Grattis säger vi från NIK-
aren!

Den frivilliga anmälnings-
avgiften blev hela 2200 kronor, 
vilken skänktes till Ukraina.

Vinnare Lars Eriksson.

Futsal är numera namnet på in-
omhusfotboll. Den stora skillna-
den mot att spela på gräsplan 
är att det handlar mer om tek-
nik, snabba fötter och snabba 
passningar. Dessutom används 
en speciellt anpassad boll.
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General Information

Smörrebröd och keramik
Närkesbergsvägen

27-28 Juli

Krukväxter, snittblommor
och utplanteringsväxter i 

stor sortering.

Välkommen till oss! 
Familjen Samuelsson

Tel. 0583-400 33 • www.ronnetradgard.se

Tänk på miljön – handla lokalodlat!

ASKERSUND SKA VARA EN 
VARGFRI KOMMUN.  

Eller hur? 
Bli medlem idag

landsbygdspartiet.org

Vill du boka B� gsgården?
Ring Susanne Qvick 

070-277 12 66

L� pis, 
hantv� k & café  
i B� gsgården
27–28 Juli kl 10–17 under 

”Närkesbergsvägen”
Vill du boka bord? Kontakta 

Susanne Qvick, 070-277 12 66.

Askersund-Lerbäckskretsen
Askersund-Lerbäckskretsen

Kontakt: 
Ulla Neander 
askersund.lerback@redcross.se

VILL DU GÖRA 
ÄNNU MER NYTTA?

Gå med i Röda Korset!

Musikunderhållning och  
årsmöte i Toltorps Missionshus
En majkväll ljöd det vacker musik i Toltorps Missionshus. Det var en ännu namnlös 
kör från Örebro som gjorde sitt första framträdande. De sjunger sjömanssånger; 
gamla visor som sjöngs på båtar för att hålla takten i arbetet och förbättra humö-
ret. Sångerna har många likheter med irländsk folkmusik.

De tolv personerna i kören under ledning av 
Robin Berg satte verkligen fart i missionshu-
set. Tyvärr gjorde det fina vädret och andra 
aktiviteter att det inte kom så många åhöra-
re. Syftet med arrangemanget var att samla in 
pengar till underhåll av huset men konserten 
gav inget överskott.

Efteråt hade missionshusföreningen års-
möte. Verksamheten har gått på låg fart, men 
inte helt stannat av, under två pandemiår. 
Samtidigt har många av de flitigaste deltagar-
na försvunnit av åldersskäl. Mötesdeltagarna 
hade en förhoppning om att få fart på verk-

samheten igen men insåg samtidigt att det 
finns en risk att den kommer att dö ut. Bland 
annat gjordes en stadgeändring för att möjlig-
göra en försäljning av huset i framtiden. Ingen 
hoppas ju att det ska bli nödvändigt men för-
eningen behöver en nytändning om den ska 
fortsätta. Det var ett liknande läge för tio år 

sedan och då fick den ny en-
ergi. Hoppas det kan hända 
igen!

Text och bild:  
Anders Lindkvist
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Ann-Marie  
– en eldsjäl
Ann-Marie Jansson lämnade sitt uppdrag som styrelsemedlem i Närkesbergs 
Idrottsklubb vid årsmötet i april i år. Ett ideellt uppdrag hon innehaft i närmare 20 
år, men hennes engagemang lär inte ta slut i och med det. Hon har redan fått för-
frågningar om att ställa upp och hjälpa till även fortsättningsvis.

Ann-Marie Jansson är född och uppvuxen i 
Kumla, där hon under många år jobbade som 
dagmamma. Att hon hamnade i Närkesberg 
beror på att hennes föräldrar köpte ett hus i 
Gilltorp i Närkesberg och att två av hennes 
systrar hyrde sommarstugor här. Det ledde 
fram till att hon träffade mjölkbonden Len-
nart Jansson och de gifte sig 1989. Nu har även 
hennes son och sonhustru flyttat till or-
ten.

Styrelseuppdrag
Strax efter flytten till Närkesberg 
började Ann-Marie som vikarie 
i ortens butik Nära Dej och blev 
kvar där tills affären lades ner 
2003. Under den tiden började hon 
hjälpa till vid NIK:s olika arrang-
emang med sådana uppgifter 
som behöver göras inför, 
under och efter olika 
aktiviteter. 2003 
valdes hon så in i 
festkommittén 
och året därpå i 
styrelsen.

– Det har 
varit ett väl-
digt roligt 
uppdrag. 
Vi var ett 
bra kam-
ratgäng 
och vi 

har haft mycket kul när vi träffades och job-
bade ihop, säger Ann-Marie.  

Förutom planering och genomförande 
av alla arrangemang minns hon speciellt när 
hon och Berit Bergqvist jobbade i kiosken un-
der fotbollsmatcher och trivselkvällar. Även 
arbetet med Lerbäcksmarken är något hon 

framhåller och den uppgiften kommer 
hon tack och lov (red. anm.) att be-

hålla.

Bra samarbete
Under många år delade hon 
och dåvarande ordförande för 

NIK Bo Karlsson ut tidningen 
NIK-aren och vid ett tillfälle när 

de var i Mariedamm råkade en ar-
betskamrat till Bos hustru Anita se 

dem. Dagen därpå fick Anita höra 
att hennes man synts i en 

bil tillsammans med en 
annan kvinna. 

– Som tur var 
kunde Anita av-

färda ryktet, sä-
ger Ann-Marie 
med ett skratt. Vi 
hade ett mycket 
bra samarbete 
Bosse och jag.

– När han 
räknade upp 
vad som be-
hövde göras 

tittade han på mig och jag hade inga problem 
med att ställa upp, minns Ann-Marie. 

En annan uppgift Ann-Marie behåller är 
städningen av gymmet i Sveasalen. Där träffas 
också hon och några ”tanter” för att träna var-
je vecka och har gjort så sedan starten 2013. 

– Det är förutom själva träningen ett vik-
tigt socialt umgänge. Där kan vi avhandla 
både stora och små händelser, säger Ann-Ma-
rie.

Det är tur att det finns eldsjälar som ställer 
upp och jobbar ideellt, ofta i det tysta och som 

kanske inte alltid får den uppmärksamhet de 
förtjänar. Ann-Marie är definitivt en sådan 
person. Själv är Ann-Marie inte helt bekväm 
med att bli omskriven:

– Det är lite genant att bli uppmärksam-
mad så här och att bli fotad är om möjligt 
ännu värre, säger Ann-Marie.

Vi är dock tacksamma för allt hon gjort 
och är glada för att hon fortsätter jobba för 
klubben och Närkesberg även i fortsättningen, 
trots att hon slutat i NIK:s styrelse.

Ann-Marie avtackas 
vid NIK:s årsmöte.

Ann-Marie har haft mycket roligt som styrelsemedlem i NIK.
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Brukskontoret, 694 99, Skyllberg • 0583–403 00 • www.skyllbergsbruk.se

1400 abonnenter
175 km högspänningsledningar
200 km lågspänningsledningar
150 transformatorstationer
4 vattenkraftverk
4 elektriker

Skyllbergs Bruk AB
– Elnät och eldistribution

FRÅGOR & FELANMÄLAN
Tel: 0583-403 00
Jourtel: 0583-400 17
Jourtelefonen används på icke kontorstid. 
Meddelanden avlyssnas kontinuerligt.
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