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i allas medvetanden igen. Smittan ökar snabbt
och har åter kommit in på äldreboenden i länet, boenden där de allra känsligaste bor.

de som ställde upp, kokade kaffe, snickrade fågelholkar, klippte gräs och hjälpte lite sjukare
vänner till en bättre vardag i väntjänsten kanske inte kommer kunna göra det när pandemin
är över.

SEDAN I MARS har inte något varit sig likt. Ta

bara det här med att ta i hand. En central del i
vårt beteende, sedan hundratals år. Att inte ta
i hand är ju ohyfsat. Jag pratade med en man
som köpt en fastighet tillsammans med sin
fru. ”Det känns inte bra, vi har ju inte tagit i
hand för att besegla avtalet” sa han.
FÖR MÅNGA AV de äldre som levde i

månader under isolering har
det varit en jobbig tid. När
man väl började lätta på
restriktionerna,
för
bara någon månad
sedan, började snart
smittan
spridas igen,
med nya
restriktioner som följd.
EN STOR DEL av föreningslivet ligger nere. Vi

umgås, men på ett nytt sätt. Kanske kommer
en del saker aldrig mer bli sig lika. En stor del
av jobbet i exempelvis våra hembygdsföreningar utfördes av av folk över sjuttio, många
betydligt äldre än så.
DE ÄLDRE HAR till stor del tagit sitt ansvar och

undvikit att träffas. Det har gjort att lokaler,
hembygdsgårdar stått tomma och studiecirklar ställts in. Är man 75, eller 80 år, kan det
hända mycket med hälsan på ett år. Många av

TIDIGARE VAR DET också många äldre som gyn-

nade kulturevenemangen i vårt område.
Evenemang som nästan helt varit inställda under året. Många av oss har nog börjat vänja oss
vid att det inte lyser i bygdegården. Att det inte
visas bio på Folkets hus. Att kulturevenemangen tar in mycket få åskådare och att de kan
komma att ställas in med kort varsel.
Beteenden, vanor, ändras.
KANSKE KOMMER DET ta lång

tid innan pandemin är
över. Just nu tror jag det
är helt avgörande för
vårt samhälle att
alla verkligen gör
som
Tegnell
säger nu. Att
vi hjälps åt, respekterar
de råd som finns, håller oss i avskildhet så
mycket det går, tvättar händerna. De som vårdar covidpatienter på sjukhus har det redan
tufft. Sjukvården utsätts för stora belastningar.
Ingen vill igen vara med om att tusentals,
framför allt äldre, dör. Det är lätt att tänka:
”Varför måste jag som är ung bry mig? Det blir
ju i alla fall bara som en förkylning”. Det är
bara att konstatera att smittan drabbar mycket
olika.
NÄR ALLT SEDAN är över, när restriktionerna

dera över det här med vårt civilsamhälle, ideellt arbete och faktiskt också politiskt arbete.
Alla vill ha idrottsföreningar för barnen att
träna hos. Alla vill gå på midsommarfirande
och hantverksmarknad på hembygdsgården,
en del vill sjunga i kör och, inte minst, vill vi ha
en fungerande demokrati. Allt hänger ihop. Vi
viil ha allt, men allt för få vill engagera sig, jobba ideellt, ställa upp, koka kaffe, skjutsa, och
sitta på ett politiskt sammanträde.
DÄR MÅSTE VI skärpa oss. Våra äldre har gjort

och gör ett fantastiskt jobb. När pandemin är
över kommer de behöva hjälp. Det var folkrörelserna som byggde vårt land. Folkrörelser
och demokratier behöver engagerade människor, Glöm inte det.

HENRIK ÖSTENSSON

UTGIVNINGSPLAN & UPPLAGA
Tidningen Sydnärkenytt kommer
ut med nio nummer under 2020.
Kommande utdelningar:
#9 12-13 dec
Upplaga: 29 000 ex med
distribution till hushåll och butiker i
Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå
och Askersund. Tidningen kan även
läsas digitalt: sydnarkenytt.se

kan släppa, tror jag det är dags för alla att fun-

Kommande filmer
Premiär till jul!
• Falling
• Döden på Nilen
Croodarna 2 - En ny tid
• Roald Dahls • Spring Uje
Se upp för Jönssonligan
Häxorna
spring
• Free Guy

Se hela vårt utbud
och köp biljetter: kumla.fh.se

Metropolitan Nystart hösten 2021!
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Låt oss göra jobbet!
370 Watt

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden

• SNICKERI

• FLYTTSTÄDNING

• STÄDNING

• TRÄDGÅRD

• MÅLNING

• SNÖSKOTTNING M.M

www.solkraft.info
0768-910 340

i Viby AB

För mer information, ring

Mats Bengtsson tel. 010-175 19 41

BRUKET
- INREDNING Välkommen in i värmen!
Inspireras av våra fina
inredningsprodukter - som
julklapp eller till dig själv.
naste
De fi n i unik
te
pakemiljö!

ÖPPET
Torsdagar 14-18 Fredagar 10-18
Lördagar 10-15
Stenevägen 25 Kumla
Följ oss på våra sociala medier för
inspiration och aktiviteter!
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H e l a v e r b u t i k p å n ä t e t : i ca . s e
Priserna gäller v. 48

H a n d l a i vå

Russin
Sun Maid 500g
Vetemjöl
Kungsörnen 2kg
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35ª

Stammis-pris

Stammis-pris

Öppet 8-21

Skolvägen 12 Kumla
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Sydnärkes största
loppis fyller 10 år

BRA ATT VETA
När saker kommer in till Bra & begagnat görs en sortering. Det som kan säljas i Hallsberg sorteras ut. Sedan tas
det som går att använda, men skulle
vara svårt att sälja, en del kläder exempelvis, ut. De går till en verksamhet
som föreningen stödjer i Estland, där
det bedrivs missbrukarvård.
Det som är ren lump, alltså oanvändbart, går till en verksamhet som Röda
Korset har, de har maskiner som gör
om kläder och andra textilier till fyllnadsmaterial i exempelvis täcken och
isolering. Mycket lite slängs.
Allt tar inte Bra & begagnat emot – här
är några exempel:
Gamla tjock-TV, lexikon, uppslagsverk
och tredelade bokhyllor från 1970talet. De finns i stora mängder i många
hem och är mycket svårsålda.

För någon vecka sedan skulle en av Sydnärkes största andrahandsbutiker, Bra
& Begagnat i Hallsberg, ha firat tio-årsjubileum. 600 000 har besökt Bra &
Begagnat sedan starten 2010. Jubileet blev dock inställt på grund av
Coronaläget.
TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

För den som gillar loppisar är Bra & Begagnat
lite av ett paradis. Bra saker, tvättade kläder
och ljusa stora lokaler. Kanske lockar det faktum att det är en vägörenhetsorganisation
också kunder.
Butiken, som egentligen heter Bra & Begagnat Sydnärke, drivs av Stödföreningen Bra &
Begagnat Sydnärke, en ideell verksamhet som
dels har syftet att ta in pengar för olika internationella biståndsändamål, men också att
arbeta med, sysselsätta människor som står
långt från arbetsmarknaden.

Elimkyrkan Askersund.
Sedan dess har verksamheten utvecklats och
har nu 12 medlemmar: Saronförsamlingen
Hallsberg, Elimförsamlingen Askersund,
Norrabergs-kyrkan Askersund, Fylstakyrkan
Kumla, Vretstorps Frikyrkoförsamling, Kumla
Equmeniaförsamling, Åsbro Frikyrkoförsamling, Byrsta Friförsamling, Larslundskyrkan
Sköllersta, Equmeniakyrkan Hallsberg, Frälsningsarmén Hallsberg samt Svenska Kyrkan
Hallsbergs Församling.
Dessa församlingar representerar fyra olika
kristna samfund. Evangeliska Frikyrkan,
Equmeniakyrkan, Frälsningsarmen och Svenska Kyrkan.

Det var Ove Hillborg från Saronkyrkan i
Hallsberg och Anders Holmefur från det samfund Saron tillhör, Evangeliska frikyrkan,
EFK, som började spåna kring möjligheterna
att starta en second-handbutik i Sydnärke.
EFK ville se fler andrahandsbutiker, men såg
gärna att de drevs i församlingarnas regi.
– Det här huset, som varit ett lädergarveri,
öppnade sig som en möjlighet. Det hade stått
tomt mycket länge, men erbjöd mycket stora
utrymmen och massor med stora fönster, fortsätter Ulrika Lycketeg.
Efter ett omfattande upprustningsarbete
kunde man öppna verksamheten 2010. Att
huset sattes i stånd innebar även att fler verksamheter kom in där. Bland annat
veterinärmottagningen, odlingen av champinjoner och en bilfirma.
Pengarna verksamheten drar in, överskottet,
går till olika internationella biståndsprojekt.

Männen som tog initiativet och grundade Bra &
Begagnat, Detta är Anders Holmefur & Ove
Hillborg

Men själva verksamheten, butiken, är viktig i
sig. Föreningen samarbetar med kommun, arbetsförmedling, och andra parter för att
erbjuda arbetsplatspraktik och meningsfull arbetsmiljö.
– De flesta som arbetar här har på något sätt
haft det tufft på arbetsmarknaden, säger Ulrika.

Bara 80 får komma in

Delat ut 8,4 miljoner

Butiken håller i skrivande stund öppet på
lördagar och onsdagar, även om det ser lite osäkert ut på grund av de skärpta lokala
restriktionerna. Under pandemin så här långt
har bara 80 personer fått vara inne samtidigt.
Det innebär att det oftast blir kö utanför.
– Vi har en person utanför som reglerar hur
många som får komma in. I vår källarvåning,
vår fritids- och trädgårdsavdelning, tar vi bara
in 20. Det har vi haft sedan midsommar. Då
började nämligen kunderna komma tillbaka. I
början, när oron var som störst för pandemin,
var det inte många kunder som vågade sig hit.
Vi hade stängt i april, berättar Ulrika Lycketeg,
ny föreståndare sedan i våras.
Nästa problem blev att hitta folk som kunde
jobba ideellt under pandemin.
– Många av våra trotjänare är ju över 70. Vi
har fortfarande problem att hålla vårt kafé öppet. På onsdagarna går det bra, då har vi ju
ordinarie personal här, på lördagar håller vi
dock stängt i kaféet fortfarande, fortsätter hon.
Det är ingen liten verksamhet. Det behövs
15-16 personer som jobbar då butiken håller
öppet. Det stora jobbet görs dock mellan varven, när grejerna som säljs samlas in.
– Jag brukar gå hit på uppdrag av mina barn
som bor i Stockholm. De gillar second hand
och priserna här är lägre än i Stockholm, säger
Lars Hammarbacken från Hallsberg, en av
kunderna.

Under de tio år som verksamheten funnits har
man betalat ut 8,4 miljoner kronor i olika projekt. Här är några exempel:
Några lastbilstransporter med material går
varje år till andra hjälporganisationer i
Rumänien, Lettland och Estland. Man har
också stött, ordnat Ukraina/Tjernobylläger i
Hallsberg. Gett stöd för hjälptransporter till
Riga och Viborg och bidragit till Lepramissionen i Kongo. Man har hjälpt asylsökande barn,
stöttat IFK Hallsberg fotboll. Man har också
stött projekt i Kongo-Kinshasa för mänskliga
rättigheter, projekt för att trygga tillvaron för
minoritetsfolk Brasilien och yrkesutbildning
för kvinnliga fångar i Nordafrika.
Ulrika Lycketeg blev föreståndare i våras. Sedan kom Corona.

12 medlemmar
Föreningen startade för tio år sedan med tre
medlemmar, nämligen Saronförsamlingen
Hallsberg,
Fylstakyrkan
Kumla
och

Det gamla garveriet hade varit tomt länge när Bra & Begagnat flyttade in.

Fjärde våningen ställdes i ordning
De senaste årens stora projekt har varit att
iordningställa husets övervåning med godkänt
kök och stora, rymliga konferenslokaler som
hyrs ut. Garveriet som lokalerna kallas, stod
färdigt 2018.
– Där har vi också cateringverksamhet. Det
har gått bra att hyra ut. Vi har stora lokaler,
kanske Hallsbergs rymligaste konferenslokaler. Det har uppskattats i år, när många
vill, och ska hålla avstånd.
Den senaste satsningen är ett cykelprojekt.
– Vi erbjuder till en början fyra personer,
som står långt från arbetsmarknaden, sysselsättning med att renovera och laga begagnade
cyklar. Vi samarbetar med Hallbo, som försett
oss med cyklar som övergivits i deras
fastigheter. Faller det väl ut kan det bli fler personer som får jobb, avslutar Ulrika Lycketeg. ■
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Målning Tapetsering
samt allt i branschen
förekommande arbeten.

Sydnärkenytt, och dess nyhetssidor för
Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och
Lekeberg visar en stor ökning av antalet
besök. En uppgång med ca 70 procent.
Hittils i år har har vi haft 2 094 088 unika
besök.

Telefon: 019-57 55 54
070-330 92 80, 070-561 06 80

Tömning av tunnan blir dyrare i Hallsbergs
kommun. Foto: Henrik Östensson

Dyrare med
sophämtning i Hallsberg
Sophämtningen i Hallsbergs kommun
kommer bli dyrare.
Kommunfullmäktige väntas besluta
om att höja avfallstaxorna med 17
procent för att täcka kostnaderna för
en ny återvinningsstation i Hallsberg.
Kommunstyrelsen har redan fattat beslut om
att föreslå att fullmäktige går på deras linje –
en höjning. Den ska betala extra kostnader för
en ny återvinningsstation. En förändring blir
att varje kommuninvånare får ett kort som
man kan använda för att besöka återvinningscentralen även på tider då den är obemannad.
Taxehöjningen kommer enligt vad Sydnärkenytt erfar slå mycket olika. Allra störst
höjning, med 38 procent, ska de som har de
minsta sopkärlen råka ut för
Taxan för sophämtning ska ligga på samma
nivå som i de övriga kommuner som ingår i
Sydnärkes miljöförbund, Laxå, Askersund och
Lekeberg.

Behöver du service eller reparation av
din värmepump? Vi kan hjälpa dig
oavsett vilket märke du har på din
maskin.

Vi utför takrenoveringar,
fönsterbyten, om- och
tillbyggnader m.m

Kontakta oss för mer information och tidsbokning!

Hör av er för en
kostnadsfri offert!

0506-30795
service@hovaror.com
www.hovaror.se

Telenr: 070-8469292
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Kumla kommun tänder
vägen mot Åbytorp
Tidigare i år valde Trafikverket att släcka ner
all belysning på vägen mellan Åbytorp och det
så kallade “Semurgkorset”. Nu har dock
Kumla kommun sett till att det lyser igen från
och med femte november. Kostnaden blev 450
000 kr. Trafikverket menade att belysningen
gav falsk trygghet inte minst för cyklister.
Kommunen höll inte med, ny lyser belysningen igen.

Rekordmånga har
besökt Tivedens
nationalpark
Cirka 150 000 personer har upplevt
Tivedens nationalpark i år. Det
innebär besöksrekord, trots den
pågående pandemin. Och det är
svenskarna som står för ökningen.

Bergvärme
Badrumsrenovering
Service av alla
värmeslag och
märken
Övriga VVS-arbeten
Vi är auktoriserad
serviceombud samt
installatör för Nibe
villa- och
fastighetsvärme!

Coronapandemin har gjort att så gott som alla
utländska besökare uteblivit. Det rör sig om
ett omfattande tapp eftersom cirka 75 procent
av besökarna kommer från andra länder under ett normalår. Trots det blev det alltså
besöksrekord. 15 procent till och med oktober
jämfört med 2019.

Sörbyvägen 3, Kumla
Tel. 019-58 21 30
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Veteranen L-O har delen för veteranen
L-O Nilsson har drivit egen firma med
reservdelar till bilar i 60 år. Allt
startade i en liten källarlokal i
Hallsberg som sedan blev
Reservdelscenter i Kumla.
- Jag kör på ett tag till, säger idag 83årige L-O Nilsson.
TEXT

ANDERS BJÖRK

1937 föddes L-O Nilsson. Han växte upp i
Kumla, men när hans far dog flyttade familjen
till Hallsberg när L-O var 15 år, och det var där
han fick sitt första jobb.

Pionjär med butik för reservdelar
– Jag började på Ekströms Cykelaffär som låg
på Västra Storgatan när jag var 17 år, säger L-O
och påtalar att motorcyklar och bilar tidigt var
ett intresse.
Efter ett par år hos Ekströms började L-O
jobba hos Normans i Örebro, som numer går
under namnet Möller Bil. Som 23-åring startade sen L-O eget 1960 i en källarlokal på
Stocksättersvägen. Jobbet hos Norman hade
han dock kvar.
– Jag hade skaffat mig lite kontakter om reservdelar till bilar och började köpa in delar.
Jag jobbade på dagarna i Örebro och efter det
hade jag öppet klockan 18-20 varje dag i Hallsberg.
Handel med reservdelar till bilar var inte
vanligt på den tiden, L-O var lite av en pionjär.
Efter tre år hade L-O byggt upp sin firma så
pass att han sa upp sig från Normans och
utvidgade sitt företag till Kumla där han flyttade in på Odengatan för att öppna sitt
reservdelscenter med namnet L-O Nilsson
Motorfirma AB.

Krav på besiktning från 1965
Huset där L-O drog igång i Kumla låg på
Odengatan. Ska man vara mer exakt kan man
säga att det låg precis där nedfarten till parkeringen under jord för ICA Maxi ligger idag.
– Det fanns inte mycket reservdelar till bilar
att köpa på den tiden. Man körde runt ändå
och det var inte i närheten samma krav på fordonet som det är idag, fastslår L-O.
Affärerna flöt på och en avgörande sak som
gjorde att de tog ytterligare fart var en nyhet
1965. Från det året blev det nämligen obligatoriskt att besikta bilen.
– Då blev det plötsligt väldigt mycket
försäljning av framvagnsdelar, avgassystem
och bromsdelar för mig.
Var de lika hårda på bilprovningen på 60-talet
som de är idag?
– Ja det tror jag faktiskt. Fast på den tiden var
det inte lika avancerade bilar.

Tvingades flytta för Kvantum
Ytterligare en “nyhet” på 60-talet gav L-O och
hans firma mycket jobb. 1967 bytte landet från
vänster till högertrafik, det innebar att massa
strålkastare på bilar som satt fel behövde bytas.
Den lilla lokalen i Hallsberg fortsatte L-O ha
öppen varje dag efter jobbet i Kumla var klart.
Men till slut blev det för mycket jobb. Han
stängde i Hallsberg och koncentrerade sig helt
på Kumla.
1969 tvingades dock L-O lämna sin lokal på
Odengatan då huset skulle rivas. Ståhls
Fastigheter skulle istället bygga upp Kvantum
på platsen, numera ICA Maxi.
– Då sökte jag en ny tomt i Kumla och byggde på Stenevägen istället.
Huset som L-O byggde på Stenevägen inhyser numer Restaurang Indigo och L-O äger
ännu fastigheten. Sin egen firma hade han där
fram till 1979 då man växt ur kostymen och
behövde mer plats.

Reservdelar från flera årtionden
Denna gång gick flytten till Marsvägen och i

L-O säljer numera en hel del delar via Tradera. Foto: Anders Björk

samband med det blev det även ett namnbyte
på företaget till Reservdelscenter. L-O byggde
även denna fastighet, som han också äger än
idag.
Reservdelscenter förblev under ett par årtionden en välkänd butik i Kumla och hela
länet. Här visste bilister att de kunde hitta allt
möjligt som var svårt att finna på andra
ställen. Men när MECA ville flytta in 2003 sa
L-O inte nej.
– 2003 hade jag ju gått i pension egentligen
sen ett år tillbaka så det passade bra att MECA
kom och hyrde in sig.
Eller pension och pension, L-O behöll alla
sina reservdelar till äldre bilar som han samlat
på sig genom åren och har fortsatt att sälja
dem för egen hand till dags datum. Det är delar som kanske inte är så lätt att få tag på
annars tillhörande bilar tillverkade från slutet
av 60-talet till millennieskiftet.

Den första lokalen som L-O hade sin firma i revs när Kvantum skulle byggas. Foto: L-O Nilsson

Håller igång varje dag än
I år firar L-O Nilsson 60 år som egen företagare. Och han är still going strong.
– Jodå, även om jag inte har en affär längre är
jag fortfarande där varje dag och håller på
bland bildelarna och en del folk kommer ännu
förbi för att köpa. Men det mesta av det jag säljer är via Tradera och gamla leverantörer.
MECA lämnade byggnaden våren 2019 och
sedan dess har den stått tom. L-O har en ny
hyresgäst på gång som han hoppas få klart
med snart. I det kontraktet kommer det att
finnas med ett avtal om att alla hans gamla
bildelar får finnas kvar på platsen. För än är
inte L-O redo att lägga av.
– Vi får se hur länge till jag håller igång, men
ett tag till i alla fall, avslutar L-O Nilsson. ■

Till Marsvägen flyttade företaget 1979. Foto: L-O Nilsson
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VÄRME
FÖR BÅDE
BILEN & DIG

Vi städar allt - ingenting är omöjligt!
Hoffes Fönsterputs & Städ AB är
verksamma inom all sorts
fönsterputs och städ.
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Vi erbjuder
heltäckande tjänster
inom områdena:

- Noggrant utfört arbete,
fortsatt förtroende -

DEFA Motor- och kupévärmarpaket
för behaglig värmekonfort
för både bilen och dig.
Kom in till oss så hjälper vi till
att välja den modell som passar bäst
för dig och din bil

Välkommen till AD Butik Kumla
John Norlanders gata 13
692 31 KUMLA
Måndag - Fredag
Lördag
Sön - och helgdagar

07:30 - 18:00
09:00 - 13:00
Stängt

Tel: 019-57 84 80
Email: kumla@adbildelar.se

Älska varje mil

Fönsterputs
Flyttstäd
Golvvård
Trädgårdsarbete
Storstäd
Visningsstäd
Byggstäd
Hemstäd
Trappstäd
Mattrengöring
Snöskottning
Kontorsstädning
Takrengöring
Garage/vindsröjning
Ta kontakt med oss i alla frågor som
gäller fönsterputs och städ.
Vi diskuterar gärna
arbetsutföranden och priser.
Ring: 0582-153 81
Maila: info@hoffes.com

- Redovisning
- Bokslut
- Deklarationer
- Löneadministration
- Ekonomisk rådgivning
- Skatterådgivning
- Bolagsbildningar
- Företagsöverlåtelser

070-521 99 50
Allt inom byggnation

Admit Lekeberg AB
Vallgatan 43
716 31 Fjugesta
Tel 0585-317 00
lekeberg@admit.se

Monterar
garageportar i
samarbete med

Henrik Andersson
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Ett 40-tal slöt upp på den vackra begravningsplatsen

Fader Karemba välsignar gravar genom att stänka vigvatten.

Namnen på gravstenarna vittnar om att det fortfarande finns släktingar till de tyska,
belgiska och franska ingenjörerna kvar i trakten

Gravarna på katolska
kyrkogården välsignades
På Allahelgonadagern hölls en katolsk andakt på Katolska kyrkogården i
Åmmeberg. Det är med stor säkerhet första gången något sådant sker sedan
man slutade begrava på kyrkogården någon gång under 1940-talet.
–

TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

Vad vi vet har inget liknande hänt sedan man
slutade begrava, säger Gunnar Rosén, från
Åmmebergs bygdeförening.
Den katolska gravplatsen ligger vackert belägen, med utsikt över sjön och orten
Åmmeberg. Man tar sig dit via en liten bro och
en kort promenad. Veckan före allahelgonadagen fällde bävrar flera träd, precis utanför
staketet.
– Nästan lite guds försyn att träden inte ramlade in över gravplatsen, sa Gunnar Rosén.

Föreningen har fått ansvaret
Det är Zinkgruvan Mining som äger marken
för gravplatsen. I fjol lämnade man dock över
ansvaret för skötsel till bygdeföreningen i Åmmeberg.
– I samband med det fick vi lite pengar för att
laga en del som var trasigt, måla staketet och
liknande, berättar Gunnar.

Föreningen har snyggat upp, klippt gräs, rätat upp stenar som stod snett och liknande.
På Allahelgonadagen kom Fader Mathias
Karema och Per Englund från S:t Eskils Katolska församling i Örebro. Först höll de en kort
gudstjänst sedan välsignades gravplatsen och
gravarna. Just den ritualen var nog ovan för de
flesta. Fader Karemba gick från grav till grav
och stänkte vigvatten och välsignade gravar.

Välsignat vatten
– Vigvattnet är centralt i vår tro, berättar Per
Englund.
– Man kan säga att det är ett slags förlängning av dopet. Även i Svenska kyrkan döper
man ju vatten. I Katolska kyrkan följer vattnet
med under det kristna livet.
Men hur gör man vigvatten?
– Det är inga konstigheter fadern välsignar
vanligt kranvatten, då blir det heligt, vigvatten.
Den katolska gravplatsen i Åmmeberg är direkt kopplad till Zinkgruvan och det belgiska
bolaget Vieille Montagne som drev gruvan

från 1857 och fram till 1995. Gruvingengörerna, som kom från Belgien, Tyskland och
Frankrike, var oftast katoliker. Klart att de ville
begravas på en katolsk gravplats när de avled.
Man valde ut en vacker plats vid sjön. Bara
cirka 50 meter från gravplatsen gick järnvägen
mellan själva Zinkgruvan och Åmmeberg. Det
gjorde att man kom att använda järnvägen
även när avlidna skulle jordfästas. Det fanns
en speciell, handdragen trilla för ändamålet.
Det dök upp ett 40-tal ortsbor på andakten
vid gravplatsen. Många av de som bor i trakterna kring Åmmeberg och Zinkgruvan har
släktingar på kyrkogården. Släkterna Schmitdt
och Muckenhirn finns exempelvis representerade på kyrkogården. Den första som
begravdes på gravplatsen ska ha begravts
1869. En sjuårig pojke,

Få katolska gravplatser
Enligt Per Englund finns egentligen bara en
aktiv gravplats i landet, på Norra kyrkogården
i Stockholm.

Se Webb-TV. Sydnärkenytts
Weine Ahlstrand besökte
kyrkogården 2013
– Sedan har vi den här då, så visst är det lite
ovanligt, även om man inte längre får begrava
här. Vi hoppas på mer samarbeten. Vi kände
faktiskt inte till den här gravplatsern, sa han.
Katoliker får annars, precis som alla andra
begravas på helt vanliga kyrkogårdar.
– Inte minst i större städer brukar det finnas
särskilda katolska avdelningar.
Någon katolsk kyrka fanns aldrig i Zinkgruvan, eller Åmmeberg. Däremot ska man ha
haft ett andaktsrum på det så kallade Casinot,
brukshotellet, i Åmmeberg. Vid slutet av
1800-talet ska det ha funnits 42 katoliker i
Åmmberg och Zinkgruvan. ■
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ULL & SKINN AV EGNA FÅR

Egen uppfödning, egen tillverkning

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 694 98, Närkesberg
070-848646

Toppklass
städservice

www.ullochskinn.se
Ull och Skinn Bengtstorps Lantbruk

Hackvavillage
For you & your home
Varmt välkomna till present- &
inredningsbutiken för dig och ditt hem

Gårdsbutik
Onsdag 14-18
Gårdsbutik & Café
Torsdag-Fredag 14-18
Lördag 12-16

skoind

Äggboden
Alla dagar 06-22

Berga Gård, Fjugesta
Tel: 070-631 65 05
karolina@berga.net

ORDINARIE ÖPPETIDER
Tis-fre 11-18 Lör 10-14
EXTRAÖPPET
varje adventssöndag fram till jul kl. 11-14
Ni hittar oss i lilla rara Fjugesta, i bortre
änden av Storgatan i det tjusiga gula f.d
stationshuset!

Välkommen att beställa
vår lokala julkasse!
Hämtas den 16
december.

För öppettider:
Se hemsida eller ring
019-58 81 87

Storgatan 27, 716 30, Fjugesta
Tel: 070-584 70 22

Julbord på restaurang
Hargebaden

27/1
1-1

9/12

Vi ordnar julbordets alla läckerheter
medan du njuter av vår svårslagna
utsikt över Vättern.
Hemlagat, traditionellt, klassiskt vi har julens alla smaker!

BOKA NU
Tfn: 0583-77 00 55
Mail: bokning@restauranghargebaden.se

395
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*3-1
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Mediasäljare och annonsproducent sökes
Kanal Regional som ger ut tidningen Sydnärkenytt, nyhetssidan sydnarkenytt.se och utför
medieproduktionstjänster söker nyfiken, kreativ och driven mediasäljare inför 2021.
Dessutom behöver vi stärka vår organisation med en annonsproducent på uppdragsbasis.
Intresserad? Kontakta Erik Lodetti, 0706-38 43 09, erik@sydnarkenytt.se
Mer information och intresseanmälan:

Sydnarkenytt.se/jobb

Villa- och fastighetsägare!

CULLBRANDS BYGG AB

Tilläggsisolera vinden och minska din värmekostnad
rejält, samtidigt ökar du värdet på din fastighet.

070-5935546
patrik@cullbrandsbygg.se

Utnyttja
ROT-avdraget

30%

av arbetskostnaden!

Telefon: 019-12 94 10
E-post: hakan@mb-isolering.se

Vårt företag är miljö- och kvalitetscertifierat

Vi utför
kostnadsfri
besiktning av
din vind!

Nybyggnation
Renovering
Om- och tillbyggnad
Tak-, fasad- och fönsterbyten
Altaner och uteplatser
Välkommen att kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning
Cullbrands Bygg AB - Patrik Cullbrand
Hagagatan 9 - 716 31 Fjugesta
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Erik Planeby coachar Kumla Hockey. Trots en strong insats blev det en tung förlust mot Skövde IK.

Oscar Svanborg är normalt med och spelar, men nu när han är långtidsskadad hjälper han istället till som
ledare. Här sågar han en klubba åt Isak Jonsson. "Det går åt 15-20 klubbor per säsong för mig", säger Jonsson.

Vardagskväll i Hockeyettan
Kumla Hockey spelar i Hockeyettan Västra. Vi hängde med på en bortamatch till Skövde för att se hur
rutinerna är inför, under och efter match. Det blev en spännande drabbning med ett bittert slut.

TEXT & FOTO

ANDERS BJÖRK

Klockan är 15 när laget samlas vid arenan i
Kumla. Ingen kommer för sent. Som tur är för
denne för då väntar böter på 500 kr. I omklädningsrummet sitter en lapp med ordningsregler som gäller inom laget.

Specialregler för de yngsta
En av dessa regler är kring sen ankomst. Andra saker som kan kräva böter är avslagen
klubba, matchstraff, glömd utrustning och om
telefonen ringer under samling. Dessutom har
man en regel om att de fyra yngsta i laget
plockar puckar efter varje träning, serverar
kaffe i bussen och ser till att fotboll och stereo
finns med till bortamatcher.
Det är liknande regler som funnits länge
inom föreningen. När vi tidigare under året
lade ut bild på lappen i ett nyhetsreportage på
webben reagerade ett par läsare negativt. En av
dem ansåg att “hålla fast vid en förlegad åldershierarki genom böter känns sunkigt”
– Jag har inte lagt någon vikt alls i det faktiskt. Det är spelarna själva som gjort listan
och så har det alltid varit. Det är nog mer folk
utifrån som kan reagera, jag tror absolut inte
de yngre tycker det är speciellt jobbigt, säger
tränare Erik Planeby.
Några spelare åker direkt till Skövde och det
är “bara” drygt 15 spelare/ledare på plats så
gott om rum att sprida ut sig i bussen och alla
sitter med tydligt mellanrum. Ett par andra
hockeylag har drabbats av flertalet spelare som
testat positivt för covid-19, men Kumla Hockeys spelare har fram till denna match klarat sig
helt.
Endast assisterande tränaren Petter Larsen
har varit smittad.

vinna”, hörs nån säga. Efter ett tag blir det
tystare och till slut pratar ingen alls. Vissa lägger sig och vilar, andra kollar på telefonen eller
lyssnar på musik.
Backen Hampus Moberg är en av spelarna
med till matchen. Han gillar inte riktigt den
utveckling som sporten tagit de senaste åren
där det fysiska spelet försvunnit alltmer. Syftet
från förbundet, som ligger bakom ändringarna, är att stävja regelbrott, men många
anser att det gått för långt.
– Det har blivit för kinkigt och man har tagit
bort mycket av det fysiska spelet som är
hockey. Det finns inget ansvar för den som har
pucken nu att hålla upp blicken utan allt
ansvar ligger på den som sätter in en tackling
och det tycker jag är fel, säger Hampus
Moberg.
Jag har fått för mig att många av killarna

pluggar på Örebro universitet, men icke. Det
är endast ett par i laget som är studenter. De
flesta jobbar, heltid eller nästan heltid.

Få studenter, de flesta jobbar
En av dessa är Isak Jonsson. 20-årige Isak kom
till klubben inför säsongen från Örebros juniorlag och kombinerar nu livet som
hockeyspelare med att jobba 75 procent på en
skola.
– 75 procent är lagom, heltid skulle jag inte
vilja jobba som det ser ut just nu. Det är skönt
att komma hem och kunna ta det lugnt en eller
ett par timmar innan träning, säger Isak.
Resan till Skövde går undan och bussen är
framme innan klockan 17. Spelarna byter om
till träningskläder innan Erik Planeby kommer in vid 17:15 för att dra laget och hålla ett
kortare peptalk.

Tränaren saknar publiken
Lagets kapten heter Victor Sandin, han har
varit kapten i två säsonger. Med sina 26 år är
Victor äldst i laget. De flesta är kring 20-års
strecket eller ett par år över.
– Jag är inte den som pratar mest utan håller
mig gärna lite i bakgrunden. På isen är det inget jag tänker på att jag är äldst i laget, men
utanför försöker jag föregå med gott exempel
om hur man ska uppföra sig, fastslår Victor.
Skövde är normalt sett ett av lagen i serien
med mest publik. Det brukar vara uppåt 1 000
åskådare när Kumla kommer på besök. Men
läktaren ekar nästan helt tom, likt alla andra
matcher detta speciella år.
– Det är lite trist faktiskt, det är klart det är
roligare spela inför publik, konstaterar
Planeby.
Det börjar närma sig matchstart och
spelarna radar upp sig i gången. Lagets signal
för att gå ut på isen till match låter “1,2,3 nu
kör vi boys!”, och den hörs även denna kväll
drygt tre minuter innan matchstart.

Gäller att ha koll bakom ryggen

Tycker hockeyn blivit för mjuk
Bussen rullar iväg. De första fyra, fem milen
pratas och skojas det. Ämnen som mest
vidrörs är fotboll och det amerikanska presidentvalet, “Det ser ut som att Trump kommer

– Skövde idag gubbar. De är tvåa i serien och
bra hemma så det gäller att inte ge dem nånting. Spela jävligt rakt och enkelt från start och
inga långa byten då vi bara är tre femmor. Lägen framåt kommer vi alltid skapa, vi är bra
framåt det vet vi. Och var med från start,
senast åkte vi på ett mål i baken efter ett par
minuter. Nu gasar vi boys, avslutar Planeby innan han avslutar och lämnar spelarna till sina
individuella förberedelser.
De går ut för att spela fotboll och vissa tar
även en promenad. Strax innan klockan 18 är
spelarna åter i omklädningsrummet och byter
då om till hockeymundering.

Hampus Moberg och Victor Sandin är båda backar i Kumla Hockey.

Erik Planeby pratade om vikten av att få en bra
start. Det blir precis tvärtom. Skövde sätter
upp ett högt tempo direkt och Kumla har svårt
att hänga med. Efter fyra minuter kommer
hemmalagets första mål.
Men Kumla har ett par av seriens bästa
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370 Watt

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden
i Viby AB

Kumla Hockey har just gjort mål och Hampus Moberg sträcker ut näven mot lagkamrater.

n

www.solkraft.info
0768-910 340

Behöver du nya däck?
Kontakta oss!
Sörbyvägen 4 019-57 81 57
www.kumladack.se

Tomas Josefsson är materialare i laget och ser till att kaffet är påfyllt.

offensiva spelare i Daniel Lindberg och Oliver
Arle Östergren och de vänder på matchen
med två snabba bortamål. Plötsligt är det
Kumla som är i ledningen och Skövdes inledande tryck kommer av sig.
– Kom igen nu de är i gungning, nu kör vi på,
hörs Victor Sandin ropa i båset till lagkamraterna.
Innan första perioden är över kvitterar dock
Skövde. En spelare smyger in bakom kumlingarnas rygg. Hela båset ser det och ropar för
att varna, men spelarna på isen har inte
samma koll och det straffar sig.
Efter första perioden tvingas Oliver Arle
Östergren utgå då han känner sig krasslig och
Kumlas på förhand tuffa uppgift blir än
tuffare.

Åker på en kalldusch i slutet
Laget står dock för en väldigt bra insats. Alla
gör jobbet till hundra procent och ställningen
efter två perioder är fortsatt lika. Isak Jonsson
gör Kumlas mål i mittperioden som betyder 33.
– Vi hade nog lite för mycket respekt och
stod på hälarna i början. Andra perioden var
bättre, det är kul att se att vi kan spela så bra
trots att vi saknar flera av de bästa, säger
Planeby i pausen.
Spelare fyller på med vatten, kaffe, saft och
frukt i sista periodpausen. Nu handlar det om
att göra 20 bra minuter till då kan det gå vägen. Och spelet i sista perioden är jämnt med
få chanser åt båda hållen.

Så när Skövde sätter 4-3 med bara några minuter kvar känns det som en kalldusch.
Kumla repar mod för en sista anstormning.
Man skapar ett par jättelägen i sista minuten,
men pucken vill inte in. Tomma blickar syns
på bänken när slutsignalen ljuder och några
spelare försvinner av isen med ord som inte
behöver citeras här.

“Det är jävligt surt”
Sura miner i omklädningsrummet. Erik
Planeby sammanfattar känslorna inför
spelarna med några ord.
– Vi sliter enormt idag och det är jävligt surt
att vi inte får med oss nån poäng, vi är värda
det. Jag kan inte säga något annat just nu, säger
Planeby.
Bussen rullar tillbaka mot Kumla. Den
värsta surheten efter förlusten har lagt sig.
Klockan är 23 när bussen når ishallen i Kumla.
En lång dag är till ända.
Och att det verkar ha vänt i det amerikanska
presidentvalet uppmärksammas. “Hörni, nu
ser det ut som att Biden tar hem det”. Kanske
vänder det även för Kumla Hockey i nästa
match. Då är det deras tur att avgöra sent. Sånt
där brukar jämna ut sig. ■

Not. Hockeyettan, officiellt ATG Hockeyettan,
är den tredje högsta divisionen man spelar
ishockey i.
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Futsal - för oss
som gillar
fotboll!

Malin Reidarsson
Franchisetagare & Reg.
fastighetsmäklare

Måndag 20.30-22.00
Onsdag 16.00-17.30 F06/08
Onsdag 17.30-20.00 Herr senior
Fredag 14.30-16.00 P10+P11
Lördag 09.30-10.30 F09/10

exklusivitet och kvalité för dig och din bostad

Lördag 10.30 13.00 P06-P08
Lördag 13.00-14.00 P09
Lördag 14.00-15,00 P12

Tel 076-180 44 01

Lördag 15.00-16.00 F12/13

agenturfast.se

Mån - fre 8 -17

malin.reidarsson@agenturfast.se

Välkommen till Lekebergs/Bergqvist Rör
i Fjugesta och Askersund!
Grundat

Elservice röfors

1930

Med drift i fjärde generation

FJUGESTA

ASKERSUND

Peter Eriksson 070-36 17 322 peter@lekebergsror.se www.lekebergsror.se

Adventsextra!

Adventsskinka
SCAN

59,90ª

/kg

Julmust Hammars

3 st 20ª

/+ pant

Pepparkakor Annas

10ª

/st
300g. Max 2 st/köp

Handla på ica.se/supermarket/torghallenaskersund

1 liter
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Matematik-hjältarna, den barnboksserie som
släpptes efter De Mäktiga Fem. Först börjar
man med en grundidé, sedan bollar paret
tankar och texter, fram och tillbaka, under
hela skapandeprocessen.
– För oss är det viktigt att lyfta att det ska
vara lustfyllt för barn att lära sig något nytt, för
då fastnar faktiskt kunskapen på ett helt annat
sätt. Att bara lära ut rakt upp och ner, på det
sättet man gjorde när vår generation växte
upp, är inte särskilt roligt för barnen, det blir
tungt och kanske jobbigt, menar Mattias.
– Jag kommer ju ihåg själv när jag gick i
skolan. Hur man bara matades med information men det fastnade liksom inte, det gick in
genom ena örat och ut genom det andra. Man
lärde sig inför prov men när det sedan var avklarat kom man inte ihåg något, inflikar Annika.

Lätt att förstå

”I Krafthjältarna möter läsarna karaktärerna Batteriet och Motorn. De i sin tur möter även Vind-, Våg-, Sol- och Vattenkraftverket samt Solpanelen.
Barnboksserien vill, på ett roligt och underfundigt sätt, upplysa läsarna om hur man kan utvinna förnybar energi.

Kul och lärorik läsning
med Krafthjältarna
Annika och Mattias Blomfeldt är det äkta paret som slagit sina kreativa hjärnor
samman för att skapa barnböcker som är lärorika - på ett kul sätt. I september
släpptes deras senaste barnboksserie som går under namnet Krafthjältarna.
Med hjälp av finurliga illustrationer och pedagogisk text hjälper författarna
läsarna att förstå mer om förnybar energi.
TEXT & FOTO

SANDRA WALLIN

Mattias och Annika Blomfeldt är bosatta i
Hallsberg. Mattias är utbildad barnskötare och
förskolelärare, men har också arbetat med
event och produktion. Utöver arbetet som
förskolelärare har han även förkovrat sig i sitt
eget entreprenörskap, vilket har gjort honom
till en uppskattad föreläsare och inspiratör.
– Jag har nog alltid varit kreativ. Tankarna på
att skapa pedagogiska barnböcker har funnits
med länge, under många år, säger Mattias.
Just kreativitet finns det gott om i det Blomfeldtska huset. Annika i sin tur är utbildad
solocellist och en väletablerad musiker och
låtskrivare. På sin meritlista har hon också
många års erfarenhet som arrangör och artist.
Annika har samarbetet med, vad man får lov
att kalla, Sveriges artistelit och gjorde till exempel rapparen Ken Ring sällskap i en
akustisk turné under 2018.

– Jag har arbetat en hel del med barn också,
som musiklärare på olika skolor. Där har jag ju
haft möjlighet att göra lite eget pedagogiskt
material och har jobbat för att eleverna ska
kunna få skapa mera, berättar Annika.

Idéen att skriva pedagogiska barnböcker
kläckte Mattias på sitt jobb, då tillsammans
med kollegan Therese Karlsson. Resultatet
blev barnboksserien De Mäktiga Fem, som
handlar om de grundläggande tekniska funktionerna: skruven, hjulet, kilen, hävstången
och lutande planet. Böckerna plockades upp
och ges ut av det lokala Tomsing förlag, med
bas i Hallsberg.
Samarbetet makarna emellan har alltid funnits där, men tog mer fart i och med

Annika och Mattias barnböcker har översatts till flera språk världen över, bland annat kinesiska. ”Det är
skönt att förlaget, Tomsing, sköter de mer administrativa bitarna så vi kan koncentrera oss på det
kreativa.”

Mattias och Annika har skapat sina böcker på
ett sätt som gör dem både lärolika och roliga
på samma gång. Texterna beskriver på ett pedagogiskt sätt hur saker fungerar, ackompanjerade av Mattias färgglada och tydliga
illustrationer som fördjupar berättelsen ytterligare.
– Jag är själv dyslektiker och skapar först hela
berättelsen i illustrationer. Efter det skriver vi
texterna. Det som är bra med det är att man
faktiskt kan förstå berättelsen även genom att
bara titta på bilderna. Det underlättar för barn
som kanske har svårt att läsa, de kan ändå
hänga med i det som händer, förklarar Mattias.
Både Mattias och Annika brinner för skapande. Att utnyttja kreativitet ihop med pedagogik menar dom är ett vinnande koncept det ska vara kul att lära sig!
– Jag önskar att det fanns mer utrymme för
kreativitet och skapande i skolan, det behövs
faktiskt. Det är bra på så många olika sätt,
säger Annika och får medhåll av Mattias.
– Det är ju sånt jag själv lägger märke till i
min yrkesroll som pedagog, barn lär sig snabbare och mer när dom har roligt i undervisningen. De tar till sig informationen på ett helt
annat sätt.

“Våga skapa mer”
Paret är också övertygade om att det finns
många bra idéer ute i stugorna som är värda
att förverkligas. Dom hoppas, bland annat
genom sina böcker, kunna inspirera andra till
att göra slag i saken.
– Våga testa! Jag har till exempel mött många
pedagoger med bra idéer som bara stannar innanför förskolans fyra väggar, när det egentligen är något som skulle kunna vara till nytta
för många. Var inte rädda för att pröva och ge
inte upp, det är aldrig för sent! Vi visste ju inte
att våra barnböcker skulle bli så
framgångsrika, men vi tänkte att vi testar och
ser vad som händer, uppmanar Mattias.
Den som vill veta mer om Annika och Mattias böcker kan surfa in på krafthjaltarna.se. ■
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Föreläsning om samspelet mellan
häst och ryttare i ridhuset.

EU-pengar gör nytta
hos Hallsbergs ridklubb
Just nu pågår ett stort arbete på Hallsbergs Ridklubb, som sedan flera
decennier huserar på gården Lindhult, nära Östansjö. Ett leaderstöd ska öka
tillgängligheten och göra såväl ridskolan som eleverna bättre på häst-välfärd.
Bland annat har man byggt nya lösdriftshallar för hästarna.
TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

– Vårt leaderprojekt handlar egentligen om
flera delar. Dels hästvälfärd, och att lära eleverna vad det innebär, berättar Janina
Henningsson från ridklubben, som hållit i stödansökan.
Rent konkret har det blivit två nya lösdriftsstall för hästarna på ridskolan, ett på 45
kvadratmeter och ett på 70 kvadratmeter. Det
rör sig om relativt luftiga ligghallar som hästarna kan gå ut och in ur som de vill.
– De ska dels förbättra för våra hästar och
underlätta arbetet på ridskolan. Men de fyller
också syftet att visa på att hästar kan hållas på
olika sätt. Att det inte alltid behöver vara frågan om spiltor och boxar. Vi kopplar det också
till teoretisk utbildning för våra ridlärare.
Problemet med hästar och hästfolk är att det
ofta finns mycket tyckande som inte är kopplad till verklig kunskap, om vad som faktiskt
är bra för en häst. Det vill vi ändra. Utbildningsdelen i projektet är kanske den
viktigaste.

ligheten på ridskolan, för att nå en större målgrupp. Även där handlar det en del om
utbildning.
– Vi kommer vända oss till både yngre barn
och elever med funktionshinder. Vi kommer
ha ridlektioner för 3-4-åringar, och som sagt,
elever med olika funktionshinder.
I stallet och sadelkammaren har man bland
annat jobbat med skyltar med symboler istället för namn på hästar. Varje funktion har sin
symbol, varje häst har sin symbol och den
hästens utrustning har samma symbol.

Symboler
– När man jobbar med tillgänglighetsanpassning är det antingen färger, eller symboler
som gäller. Vi har också gjort om sadelkammare och andra så att det ska passa de som är
lite mindre, eller svagare. Hängare sitter längre
ner, allt är mer lätt-tillgängligt.
Skolan har också investerat i två nya hästar
som ska vara särskilt anpassade för ryttare
med funktionshinder.

– Det handlar om stabila, lugna individer. Vi
håller på att utbilda dessa hästar till fullfjädrade handikapphästar, fortsätter Janina.

Föreläsning i ridhuset
När Sydnärkenytt besöker ridskolan pågår
som bäst en föreläsning i ridhuset. Det handlar om hur man kan påverka hästen med
sitsen, alltså hur man sitter på hästen när man
rider.
– Nu är det elever. Lite senare blir det en
föreläsning med bara våra ridlärare.
Föreläsaren heter Mari Zetterqvist Blockhuis
och är specialist på samspelet mellan häst och
människa. Hon jobbar också med hästpedagogik och har doktorerat på samspelet. Även
föreläsningarna ingår i i Leaderprojektet.
Hallsbergs ridklubb har huserat på gården
Lindhult sedan 1970. Från början utfördes allt
arbete ideellt. Men sedan mitten av 1980-talet
finns både stallpersonal och två stycken

anställda ridlärare.
– Vi har ungefär 150 uppsittningar, alltså 150
personer på ridlektioner i veckan, berättar Ulrika Larsson, ordförande.

Kvällar och lördagar
Klubben har lektioner alla vardagskvällar och
på lördagar.
– Ska vi utvidga, ha fler lektioner, nå större
målgrupp, är det på dagen det finns utrymme
med andra ord.
Coronapandemin har snarast ökat intresset
för att rida på Hallsbergs ridklubb.
– Ja. ridning är ju så att säga distanserat av
naturen, man sitter ju på varsin häst.
Klubben har 160 medlemmar, flertalet är just
elever. Klubben har i dag 14 hästar, många av
dem är ponnier.
– Vi har sex ”stora” hästar, avslutar Ulrika.
■

Anpassning för tillgänglighet
Projektet handlar också om att öka tillgäng-

Den här skylten, med en klöversymbol, sitter över hästens box. Samma symbol på sadeln ska leda barn
och de som inte har något skriftspråk rätt.

Det är Janina Henningsson som håller i Leaderprojektet hos Hallsbergs ridklubb. Bakom henne syns en av
de nya lösdrifthallarna.
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Lätt
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Garaget i Hammar AB
Åmmebergsvägen 7
0583-77 00 12
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www.garagethammar.se

vet vilka däck du behöver
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Sydnärkes fotboll
i toppform
FOTBOLL: Fotbollssäsongen är slut. Trots Corona har vi fått se fina prestationer
av många lag i Sydnärke i år och tre av lagen flyttades upp en division. Yxhults
IK, IFK Hallsberg och Pålsboda GOIF.
TEXT

ANDERS BJÖRK

Vi har fått se fina prestationer av många lag i
Sydnärke i år och fyra av lagen flyttades upp en
division. Yxhults IK, IFK Hallsberg, Stene IF
och Pålsboda GOIF.
Frågan är när fotbollen i Sydnärke senast var
så stark? Två lag i herrarnas Division 2 samtidigt hör inte till vanligheterna alla fall. Men
så blir det kommande säsong eftersom Yxhults
IK vann Division 3 överlägset i år och därmed
har derbyn mot IFK Kumla att se fram emot
säsongen 2021.

Yxhult obesegrade i Division 3
– Kollektivet hos Yxhult är på en annan nivå
den här säsongen än jag varit med om tidigare.
Jag tycker vi försvarar oss som ett lag hela
tiden, vilket vi inte alltid gjort tidigare och det
visar sig också genom att vi släppt in klart
minst mål i serien, sade mittbacken Albin Andersson efter att Yxhult säkrat avancemanget
med vinst i Vretstorp
Albin Andersson är en av få kumlingar i
laget som numer mestadels består av örebroare. Men ändock självklart en väldigt stark
bedrift av den lilla klubben från Hällabrottet
att för första gången sedan 1929, då man bildades, nå så högt.
Det råder ingen tvivel om att man var värda
gå upp heller. Yxhult vann tio matcher, krys-

sade en och förlorade inte nån. Skillnaden till
tvåan i tabellen blev hela nio poäng.

IFK Hallsberg är på gång
Nästan lika överlägsna var IFK Hallsbergs
herrar i Division 5.
Inför sista omgången hade laget vunnit alla
tio matcher. Man avslutade med en förlust mot
toppkollegan Mariebergs IK, men då var man
redan klara för avancemang. Efter två säsonger i Division 5 är IFK Hallsberg tillbaka i
fyran.
– Spelarna har utvecklats mycket de två säsonger jag varit i klubben. Vi har en snittålder
på drygt 20 år i truppen vilket är fantastiskt
kul. Nu tror jag att laget är mer redo än senast
de var i division 4, säger tränare Joakim
Frohm.
Ett lag till i Sydnärke säkrade direkt uppflyttning vid seriens slut och det var Pålsboda
GOIF som vann herrarnas Division 7 efter att
inte ha tappat en poäng under säsongen.
Dessutom gick Stene IF upp i Division 5. Efter
att slutat tvåa i Division 6 fick de kvalspela och
där var de klart vassare än Kumla BK
Flera lag förutom dessa ovan nämnda har
gjort en väldigt bra säsong. IFK Hallsbergs
damer säkrade exempelvis i sista omgången
nytt kontrakt i Division 1 nästa år. Fotbollen i
Sydnärke är överlag inne i en väldigt stark period! ■

Så gick det för
Sydnärkelagen – i
alla divisioner
Fotboll - det gröna fältets schack håller ställningen som den bäst
förankrade idrotten även i
Sydnärkenytts område. 15 herrlag och
nio damlag var med i seniorernas
seriespel under den senaste, tyvärr
begränsade, säsongen 2020. Så här
gick det för lagen. I alla divisioner.
ÖVER 70 UNGDOMSLAG
Drygt 70 ungdomslag i Sydnärke,
pojkar och flickor, har hållt igång med
fotbollsträning och matcher under
säsongen tillsammans med sina
många engagerade tränare.
Uppgifterna är hämtade från lagens
hemsidor
IFK Kumla har förutom ett starkt P19lag åtta pojklag och fyra flicklag samt
två blandade knattelag.
IFK Askersund har åtta pojklag och
fyra flicklag noterade, varav ett pojkoch ett flicklag tränar just nu.
IFK Hallsberg har sju pojklag och fem
flicklag noterade varav tre flicklag och
två pojklag tränar under november.

IFK Kumla sexa i div 2 Södra Svealand. Foto:
Anders Björk

IFK Hallsberg FK klarade sig kvar i div 1 Norra
Götaland genom att bli nia i serien. Foto Lars Litzén

IFK Hallsberg FK klarade sig kvar i div 1
Norra Götaland genom att bli nia i
serien.
Sköllersta IF i div 2 Västra Svealand
slutade åtta och blir kvar i tvåan.
Skyllbergs IK blev trea i div 3 och
fortsätter där
IFK Hallsberg FK 2, klubbens juniorlag,
blev åtta i div 3, fortsätter
IFK Askersund och Yxhults IK spelade i
div 4 och kom näst sist respektive sist.
Inbördes mötet slutade med
bortaseger för Askersund med 5-2.
I serien Dam 7 mot 7 var från början
tre lag från Sydnärke med men bara
Fall IF fullföljde medan Fjugesta IF och
Stene IG utgick.

HERRAR
IFK Kumla sexa i div 2 Södra Svealand.
Yxhults IK vann div 3 Västra Svealand
och går upp i tvåan.
Vretstorps IF blev fyra i div 3 och
fortsätter där.

Yxhults IK har två pojklag och två
flicklag i träning samt knattelag.

IFK Hallsberg tvåa i div 5, flyttar upp
till div 4.

Lekebergs IF/Fjugesta IF har ett starkt
pojkjlag 02-03 som vann sin serie. Har
fem pojklag, två flicklag och tre
blandade knattelag.

IFK Askersund blev 10:a i div 4 men
förlorade kvalet och flyttas ned till div
5 nästa säsong.

Skyllbergs IK har förutom sitt
framgångsrika U15-lag två pojklag och
tre blandade flick- och pojklag.
Vretstorps IF har fyra pojklag, två
flicklag och ett knattelag.
Östansjö IF har två pojklag, ett flicklag
och två blandade knattelag.
Pålsboda GoIF har två pojklag, ett
flicklag och ett blandat.
Laxå IF har två pojklag i träning
Åmmebergs IF har ett pojklag.
Sköllersta IF har ett pojklag i träning.
Finnerödja IF har ett pojklag noterat
samt ett blandat knattelag.

Hallsbergs A-lag. 2020 tog klubben till division 4. Foto IFK Hallsberg

DAMER

Mullhyttans IF har fyra blandade
knattegrupper noterade.

Lekebergs IF och Sköllersta IF , sjua
och åtta i div 5, fortsätter där nästa år.
Stene IF, trea i div 6 kvalade in i div 5 .
Kumla BK, 10:a i div 5 fick kvala, mot
lokalkonkurrenten Stene IF och
förlorade, spelar i div 6 nästa år.
Östansjö IF och Åmmebergs IF
fortsätter i div 6 efter att blivit fyra
resp sexa i div 6-tabellen. Medan Laxå
IF flyttas ned till div 7 efter att ha
hamnat sist.
Det finns ingen lägre serie än div 7 och
i södra delen spelade under säsongen
åtta tappra lag varav fem från
Sydnärke. Pålsboda GOIF vann efter
sju raka segrar och spelar i div 6 nästa
år.
Finnerödja IF, Mullhyttans IF, Fall IF
(med klubbadress i Sköllersta) och
Fjugesta IF blir kvar i sjuan.
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KRÖNIKA

WEINE AHLSTRAND
”VAR DU EN LEGENDAR NÄR DU SPELADE
FOTBOLL?”, frågade den yngste. Han och de

Bergvärme
Badrumsrenovering
Service av alla
värmeslag och
märken
Övriga VVS-arbeten

andra barnbarnen hade varit på skattjakt
på vinden och hittat en låda med gamla
medaljer och plaketter från min
”idrottskarriär” i olika sporter.
Nu låg utmärkelserna prydligt sorterade på
ett bord. Minstingen tittade på mig med
stora ögon. ”Nja, kanske inte riktigt …”
Men jag var ganska bra på min nivå …”.
NU ÄR BARNBARNEN LITE ÄLDRE och helt

införstådda i det där med olika divisioner
och nivåer i idrottsprestationer. De förstår
skillnaden mellan Zlatan och en
fotbollsspelare i division fem eller sex,
mellan Henrik Lundqvist i Washington
Capitals och en hockeymålvakt (kollega) i
forna Zinkgruvans IF.

Erbjudandet gäller t om 2020-08-31

Men fortfarande kommer plaketterna och
medaljerna då och då fram när de är på
upprepar det gärna. I samlingen finns en
besök. Och det är inte alltid man orkar
silvermedalj i tyngdlyftning! Ingen som ser
städar undan efter att de åkt hem. Senaste
min kropp tror att den är äkta. Men den är
gången låg samlingen åter prydligt
äkta och även min och finns där i
uppradade på ett bord när sotaren var
samlingen som Solkraft
numera
är barnbarnens
i Viby
inbokad. Denne sotare hade anledning
atti Viby
skattkista. Hur länets
många
som
egentligen
Solkraft
första
certifierade
kliva runt i huset för att granska olika
deltog i min solcellsinstallatör
viktklass under det där
länets första certifierade
rökkanaler. Han är utan tvekan en kunnig
mästerskapet hoppas jag ingen frågar om.
solcellsinstallatör
yrkesman och en trevlig person. Men
visst
tittade han lite underligt och kanske även
Så hur är det då med idrottandet och
överseende på mig när han gick.
motionerandet nu för tiden? Lite bowling
och lite promenader, annars ganska lite om
EFTERÅT INSÅG JAG ATT SOTAREN nog tror
sanningen ska fram. Men nyligen fick jag
att jag alltid har dessa små idrottsminnen
en kick av äldsta dottern. ”Det är
framme, att jag sitter där ensam, putsar på
november, det är grått, det är corona”, skrev
plaketterna och njuter av mina bedrifter i
hon på Instagram och berättade vidare att
kommunmästerskap, Zinkgruvepokalen
hon och några vänner antagit olika
och annat sportsligt långt tillbaka i tiden.
personliga
utmaningar,
exempelvis
Till sotaren och alla andra vill jag säga: Det
runstreak, att springa en kort sträcka varje
gör jag inte!
dag. ”Allt för att längre fram kunna se
tillbaka på november med en positiv
Eller, kanske lite. När jag plockade undan
känsla.”
sakerna den där senaste gången så tog det
lite längre tid än planerat. Jag lyfte ner en
JAG HAR OCKSÅ ANTAGIT en personlig
plakett i taget i lådan och mindes olika
utmaning,
att
göra
minst
en
episoder. Den där straffsparken som gav
motionsaktivitet
varje
dag
under
segern och pris. Den där domarmissen
november. Springa, promenera, bowla eller
som avgjorde att det blev silver istället för
liknande. När du kan läsa det här så är
det där välförtjänta guldet (så kan man
månaden nästan slut. Kanske håller jag
fundera när ingen säger emot).
fortfarande i utmaningen. Kanske kan jag
minnas november 2020 som något positiv.
EN MEDALJ STICKER UT BLAND DE ANDRA. Jag
Kanske är jag till och med värd en liten
håller i den en stund och minns ett
medalj. :)
ungdoms-DM i tyngdlyftning. Tror jag
nämnt det i någon tidigare krönika men
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serviceombud samt
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villa- och
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John Norlanders gata 13
692 31 KUMLA
sommaren!
07:30 - 18:00
09:00 - 13:00
Stängt

Måndag - Fredag
Lördag
Sön - och helgdagar

Tel: 019-57 84 80
Email: kumla@adbildelar.se

Älska varje mil

Sörbyvägen 3, Kumla
Tel. 019-58 21 30

370 Watt

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden
www.solkraft.info
0768-910 340

i Viby AB

Intresserad
av att
studera?

Vuxenutbildningen i Kumla erbjuder Grundskolekurser,
Gymnasiala kurser, Yrkesvux, Distansstudier, SFI och Lärvux
Vill du läsa upp dina betyg? Du har kanske ett samlat betygsdokument, studiebevis, ofullständigt grundskolebetyg eller
vill höja dina betyg. Vill du läsa grundskolekurser och gymnasiekurser är det hög tid att söka dem nu.

Följande yrkesutbildningar startar under våren 2021

Följande startar hösten 2021

Fastighetsskötare

29 mars

Bagare /Konditor

30 augusti

Lager och logistik
Maskinförare

1 mars
8 februari

Barnskötare
Butikssäljare

30 augusti
30 augusti

1 mars
1 mars

Kock

30 augusti

Bygg

23 augusti

Målare

23 augusti

Lokalvård
Vård och omsorg

4 oktober
30 augusti

Serviceassistent
Vård och omsorg för viss och timanställda

För information kontakta Roger Källström Komvux i Kumla
019-588040 eller roger.kallstrom@kumla.se

För övriga kurser gäller fortlöpande antagning till hösten, numera kan du göra webbansökan till dessa kurser förutom
distanskurser och yrkesutbildningar.

019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.kumla.se

Mer information
Kontakta studievägledare Roger Källström,
tel: 019-58 80 40 eller
e-post: roger.kallstrom@kumla.se
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Emilia,
bortglömd
kändis
Det finns en speciell stiftelse, vars
uppgift är att hålla det lilla, lite märkliga
kapellet vid Porla brunn i skick och
livaktigt. Kapellet och de möten som
hölls i Porla i början av 1900-talet bidrog
troligtvis till att göra Svenska kyrkan till
det den är i dag.

Kapellet i nutid

TEXT

MARGARETA
SWENSON

FOTO

CHARLES & MARGARETA
SWENSSON

E

miliakapellet är kanske inte så välkänt
idag, men för hundra år sedan var
kapellet i Porla känt i hela landet. Andreas Wejderstam, kyrkohistoriker, har i sin
avhandling Uppbyggelse och frivillighet
skrivit om en serie kristliga möten som hölls
mellan 1913 och 1937 på Porla Brunn. År
1912 hölls ett skandinaviskt skolmöte för
lärare i Porla Brunn. Det var då idén, att året
därpå hålla ett möte med religiöst innehåll,
uppstod. Porla låg bra till ur en geografisk synpunkt; fem kilometer från Laxå station och en
och en halv kilometer från Porla station. Efter
att brunnssäsongen var avslutad fanns ju gott
om plats för större sällskap.

Porlamötena byggde broar
Porlamötena hölls i mitten av augusti under
fem, sex dagar och samlade som mest 200 personer från olika delar av samhället. Där möttes
professorer, sjuksköterskor, lärare, hemmafruar och präster. Kvinnorna dominerade i
antal, nästan 90 procent av mötesdeltagarna
var kvinnor. Mötena stod fria i relation till organisationer, som rikskyrkan, stift och
församlingar. Eftersom deltagarna kom från
helt skilda sammanhang, fanns gott om
tillfällen att överbrygga sociala skillnader. En
styrelse skapades varje gång, som skulle hålla i
nästa års Porlamöte.

Alice spelade i brunnssalongen
I dåtidens press kunde man läsa att talarna under mötet höll en mycket hög kvalitet.
Ämnena varierade mellan teologi, själavård,
dagspolitik och läkarmission. Andaktsstunder
och söndagens högmässa hölls i kapellet av
tillresta präster. Under kvällarna kunde deltagarna njuta av musik. Vid åtminstone ett
tillfälle spelade exempelvis Alice Tegnér
Beethovens månskenssonat på pianot i
brunnssalongen.

Slutet
År 1937 var sista året som ett Porlamöte hölls.
Omständigheterna hade ändrats. Allt fler
sommarmöten anordnades i Sverige och det
var svårt att passa in mötena i almanackan.
Dessutom påverkade säkert andra världskriget, ett minskande deltagande och en
nedlagd brunnsort till det hela. Det gamla

Biskop Mikael Mogren

Kapellet i dåtid, från ett gammalt vykort.

varmbadhuset brann ned 1939 och i och med
det lades brunnsverksamheten ner.

överste Selim Heijkensköld och döptes efter
hans hustru Emilia.
Det är en noggrann kopia av ett 200 år äldre
kapell vid Heijkenskölds släkts bruk i Malingsbo, Dalarna.
Under åren 2011 och 2012 renoverades
kapellet under överinseende av Anneli Borg
från Örebro Läns Museum och med pengar
från Strängnäs Stift, avsatta för att bevara
gamla kyrkobyggnader. Det var främst
marken under kapellet som sjunkit ihop och
skapat sättningar i byggnaden. Grunden
justerades, golvbjälklagret stöttades och
höjdes, trappan korrigerades, fasad och fönster målades och marken runt kapellet
jämnades ut.
Kapellet används idag främst om sommaren

“Mötena var viktiga”
Sydnärkenytt bad biskop Mikael Mogren att
berätta om sina tankar kring Porlamötena.
Mikael är biskop i Västerås stift, teolog och
författare och kommer från Åmmeberg i Sydnärke.
Vilken betydelse hade Porlamötena för det
som blev/är Svenska kyrkan idag?
– Porlamötena var en del av Svenska kyrkans
förvandling från att ha fungerat som landets
mest lokala myndighet till att bli en rörelse
med engagerade människor.
De möten som hölls i Porla liknar dagens
svenskkyrkliga möten med hundratals och
ofta tusentals deltagare, till exempel Världens
fest, Oas-möten, stiftsmöten och Trettonhelgerna på Rättviks stiftsgård. De är självklara
idag och betyder mycket för många, men när
sommarmötena började i Porla brunn, då var
det något nytt.
– På stora kyrkliga möten kommer människor av mycket olika slag samman. Tankar
stöts och blöts. Sångerna och bönerna förenar
människor. På så sätt blev Porla en mötesplats,
där människor fördjupade sin kristna tro och
tillsammans drömde om framtidens kyrka.

Renoverades 2012
Idag är nätet en viktig mötesplats. Samtidigt
behöver vi mötas fysiskt, på samma sätt som
människor möttes i Porla i början av 1900talet.
Kapellet uppfördes 1908. Det bekostades av

Hemvärnet paraderar med fanan

för gudstjänster och konserter. Under många
år var det dock en samlingspunkt för ett festligt firande av Svenska Flaggans Dag, det som
numera heter nationaldagen. Kören och
kyrkoherden stod då på kyrktrappan, Laxå
Blåsorkester kom marscherande i sina röda
uniformsjackor följda av Hemvärnet med den
svenska fanan. Det var många från hela Laxå
kommun som på den tiden deltog i firandet på
kyrkbacken och kring kaffeborden framför
brunnssalongen.

Vill du bli vän med Emilia?
Stiftelsen Emiliakapellets vänner vill gärna
utöka vänkretsen. Det kostar bara 100 kronor
per år. ■
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Italienska krigsfilmer
och varma mackor 1959
Anna Magnani blev min idol. Vi
började poppa popcorn och göra
varma mackor på vedspisen. Jag var
13 år och grannarnas ungar
församlades i vardagsrummet i
Kumla. Där satt vi och glodde innan
Gullan Bornemark trallande dök upp.
Det var 1959. Vi hade blivit med
televisionsapparat och det var
testbilden vi glodde på.
TEXT

FOTO

ING-BRITT JONASSON ROGER LUNDBERG

Det där med Anna Magnani och i någon mån
Sophia Loren, fordrar en förklaring. Det var
inte särskilt många program på TV och svenska filmer var inte ens påtänkta.
Men italienska filmer hade svensk TV kunnat köpa, förmodligen för en handfull dollar…
Nu var det inga vilda västern som visades
utan dom mest läskiga krigsfilmer.
Anna och Sophia sprang skrikande omkring
i krigets förödelse, fast Magnani skrek bäst.
Och min bror Sthig började måla häftiga akvareller med hängda karlar i långa rader.

Barnförbjudet även i Kumla
Jag drömde mardrömmar om nätterna för ingen förstod att filmerna var barnförbjudna
även i vårat vardagsrum i lilla Kumla.
Givetvis hade vi TV-kanna. Mackorna
gjordes i ett pyttelitet smörgåsjärn och var
synnerligen enkla, kaviar med ost. Men vilken
fröjd!
Och min storebror Roland (som knappt läst
nån engelska i skolan) stod en kväll i dörren,
tittade på ett program och sa förvånat ”Jag
förstår ju engelska” utan att tänka på textraden.
När jag sedan bland mina högar av recept
klippta ur alla möjliga tidningar, hittade ”Bjud
på varma smörgåsar” ramlade allt det här fram
ur minnenas skrubb.
Jag håller mig fortfarande till kaviar och ost.
Den här mäktiga varma mackan kan bli ett
helt kvällsmål med en sallad till.

Frasig fralla med ostfyllning
Till 2 stycken frallor går det åt:
2 runda bröd (det är svårt att få tag på de
frasiga franskbröd som en gång fanns), 1 ½ dl
creme fraiche, 3 msk rökt kaviar, 40 g finhackad rökt skinka, 10 skivade oliver, 4 dl fet
riven ost med smak.
Skär av toppen på bröden, krafsa ur innehållet
och lägg i en bunke. Rör ihop creme fraiche,
kaviar, skinka, oliver och 3 dl ost.
Stoppa bröden fulla och toppa med 1 dl ren
ost.
Grädda i 225-gradig ugn i 15 minuter.
Som sagt: smörgåsarna är mäktiga. Om du
inte vill ha så stora mackor, ta den enkla varianten som dög så bra åt oss på 50-talet:
2 skivor franskbröd, bred på smör och kaviar
och lägg på riven eller skivad ost och lägg
ihop.
Grilla i smörgåsjärn eller våffeljärn.
Kanske något att bjuda på till första advent,
nästa söndag 29 november.
FOTNOT. I förra numret fanns mitt eget recept på currystuvade morötter, varför jag
undrade när curry kom in i bilden i Sverige.
Jag kan tala om att jag hittat curryrecept i
böcker från slutet av 1800-talet! I någon bok
skrevs det Karry.

Varma smörgåsar à la år 2020: Frasiga ostfrallor med kaviar och ost. Varm macka i litet smörgåsjärn à la 1959: Frasig dubbelmacka med kaviar och ost. Te eller
kaffe i TV-kannan. Men till frasiga ostfrallan passar nog öl bättre.

Skor och hjälpmedel

Onda fötter, knän,
höfter eller rygg?
En felställning kan vara orsaken. Vi tillverkar
ortopediska fotbäddar.
Mer info på vår hemsida pkfotbadd.se
Öppet: Vardagar 9-17 (lunchstängt 12.30-13.30)
Besöksadress: Engelbrektsgatan 74, Örebro
Tfn: 019-12 32 11• E-post: pkfotbadd@gmail.com

www.pkfotbadd.se
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Lösningen hittar du på sydnärkenytt.se

AB Karl Hedin Bygghandel i Laxå

Handlar där proffsen handlar!
Vi har ett komplett byggsortiment med
noggrant utvalda varor
Vi finns tillgängliga vardagar mellan kl. 08.00-17.00

ÖPPET:

Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62

Vardagar 7-17
Helger 9-12

Revirvägen 2, Laxå
Tel. 0584-10 855

Roger Olausson: 070-224 13 98
info@miljoisoleringorebro.se
Vallgatan 43, Fjugesta

www.miljoisoleringorebro.se

Vårt mål: att DU ska tycka
det är trevligt att få
tandvård

A RAMiS
PIZZERIA

Kvarngatan 22

PIZZA

KEBAB

Vi vet vad du som patient
behöver för att känna dig
trygg och få den bästa
vården

019-58 33 18

SALLAD

Snabbt och gott - m ycket för pengarna!

Boka gärna tid hos vår
tandhygienist Emilia
(800 kr)
Tandläkare Tobias och Karl, tandhygienist Emilia

Digital klinik

Kort väntetid

Gott om parkering

Boka tid via vår hemsida www.kumlatandlakarna.se och läs vad våra
andra patienter tycker om oss!
Kumlatandläkarna

Vattugatan 1

Kumla

019-57 55 55

