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I SKRIVANDE STUND pågår den stora COP-
konferensen i Skotska Glasgow. Världens
ledare har sammanträtt för bestämma hur
man ska göra för att hejda den globala upp-
värmningen. Debatten om klimat tenderar
dock att bli tämligen ensidig och kontrapro-
duktiv. Man vill gärna hitta alternativ som inte
påverkar miljön,
klimatet, överhu-
vudtaget. Hittar
man inte det
verkar metoden
vara att fortsätta
bränna fossila
bränslen som
aldrig förr.
Man diskuterar
exempelvis huru-
vida vi ska
använda vår skog
som en del i kli-
matomstäl lnin-
gen. Inte så få vill i
princip helt
skydda skogen,
sluta bedriva skogsbruk i Sverige. Helt enkelt
för att man menar att träd som står kvar för-
brukar mycket koldioxid.
I EN BRA VÄRLD skulle ett sådant resonemang
fungera, men i praktiken är det i mitt tycke ett
extremt kontraproduktivt sätt att tänka. Man
funderar ju överhuvudtaget inte på vad det
finns för alternativ till dagens skogsbruk. Vi
använder ju skogsråvara för att bygga hus och
annat vi behöver. Vi använder också skog för
att göra förpackningar och papper. en del av
det som blir över när man hugger skog eldar
manmed i våra värmeverk för att få värme. En
liten del blir också förnyelsebara bränslen vi
kan köra bilar på.
Allt vi som människor gör skapar avtryck. Till

och med om vi lever som vi gjorde för rätt
många generationer sedan skapas påverkan på
biologisk mångfald, atmosfären och miljön i
stort. Få är beredda att ändra sin livsstil
radikalt. Vad är vi beredda att betala för den
livsstilen? Två graders temperaturhöjning?
Eller fyra? Jag tror vi måste hitta en medelväg,

där man försöker
göra val, producera
saker på ett sätt som
påverkar så lite som
möjligt, på vägen till
det uthålliga
samhället.
FRÅGAN ÄR DÅ vad
det finns för alterna-
tiv till allt vi i dag
använder skogen
till?
Det gör det. Fossil
olja, plaster, stål och
betong. Men vänta
nu, det ville vi ju
komma bort ifrån.

FÖR SÅDÄR 15 år sedan infördes bränslet E-85
på bred front i Sverige och Europa. Ett
miljöbränsle som fungerade bra i vissa bilar
och som med lite ombyggnad går att använda
i nästan alla bensinbilar. Sedan kom man på
att barn i Brasilien arbetade med etanoltil-
lverkning. Till råga på allt upptäckte man att
etanolen bara gav 40 procent mindre klimat-
påverkan än fossila bränslen. Så kan vi ju inte
ha det. Politikernas reaktion blev ett skatte-
och tullsystem som kraftigt missgynnade
etanolen. Marknaden är i princip död i dag.
Resultatet blev då att vi fortsatte köra på
bensin och diesel som inget hänt. Trots att
etanolen alltså spar ungefär 40 procent
koldioxidutsläpp jämfört med att tanka fossil
bensin. De fattiga Brasilianska barnen arbetar

fortfarande, men med andra saker.
Nu förs en liknande diskussion när det gäller
HVO. Det förnyelsebara dieselbränslet
mackarna säljer.Det kan innehålla palmolja, så
kan vi inte ha det.
PALMOLJA KAN ONEKLIGEN innebära prob-
lem. Det finns odlingar där man huggit ner
regnskog för att odla oljepalmer. Det finns
också mer hållbara odlingar. Men frågan är
lite mer komplicerad än så. Frågan är nämli-
gen vad alternativet är. Svaret är..Att fortsätta
bränna fossil diesel från oljefält i Mel-
lanöstern, Afrika och Ryssland som inget hade
hänt, vilket vi också gör. Det är ju inte precis
miljövänligt och hållbart heller. Man kan fak-
tiskt vara säker på att det är det absolut sämsta
alternativet.
Jag tror man måste fundera på vad vi kan göra
på väg mot den hållbara framtid där el och an-
nan teknikutveckling gjort oss mer klimatneu-
trala. Allt talar nämligen för att det är bråttom.
KANSKE MÅSTE VI då acceptera en hel rad lös-
ningar som inte alls är perfekta, eller helt håll-
bara, men betydligt bättre än att fortsätta
bränna olja med skygglapparna på. Det finns
ungefär fem miljoner bilar i Sverige. Ungefär
70 000 av dem är elbilar. Det kommer säkerli-
gen ta två decennier innan hälften av våra bi-
lar är elbilar med dagens tempo. Jag tror den
största björntjänsten vi kan göra kommande
generationer är att fortsätta köra dem på fos-
sila bränslen som inget hade hänt.
Att en stor produktion av biobränslen dessu-
tom kan ske i Sverige, skapa jobb i Sverige och
Sydnärke tror jag är en viktig bonus.
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Anderssons Bilcenter i Kumla AB

Tel 019-58 96 00
www.anderssonbilcenter.se
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HOSPITALSGATAN 5, ASKERSUND

EN ROLIG UTFLYKT!

WWW.JOHANSLEKSAKSBOD.SE
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ULL & SKINN AV EGNA FÅR

Egen uppfödning, egen tillverkning

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 694 98, Närkesberg

070-848646

www.ullochskinn.se

Ull och Skinn Bengtstorps Lantbruk

#10 18-19 dec

Upplaga: drygt 29 000 ex. med
distribution till hushåll och
butiker i Kumla, Hallsberg,
Lekeberg, Laxå och Askersund.

KOMMANDE NUMMER
BRUKET
- INREDNING -

Välkommen till julen på Bruket!

Inspireras av våra fina
inredningsprodukter, som julklapp

eller till dig själv.

Torsdag 10-18 Fredag 10-18
Lördag 10-15 Söndag 11-15

Stenevägen 25 Kumla

ÖPPET

God J
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Vi har extraöppet vissa dagar i december!
Håll utkik på våra sociala medier.
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Vid herrgården Bålby, intill Hasselfors har familjen von Schéele
återskapat en våtmark. Det rör sig om ett 40 hektar stort område.

– Vi har dels hägnat in området för att kunna
beta området med våra kossor, dels har vi gjort
omfattande grävarbetet, berättar Johan von
Schéele.
Området finns där Stavån rinner ut i sjön

Teen. Stavån avvattnar Tiveden.
– I slutet av 1900-talet rätade man ut ån för

att torrlägga mark. Vi har gjort tvärt om. Vi
har återskapat de krokar, så kallade meander-
slingor, som ån hade tidigare. Det innebär att
området svämmar över på vår och höst, men
torkar upp på sommaren, säger Johan

Öka biologiskmångfald
– När det torkar kommer vi dels ha våra
nötkreatur där som kommer hålla området
öppet. Vi kommer också, på en del, slå gräs,
strand-ängsslåtter, somman gjorde förr. Målet
är att återskapa den miljö som fanns här innan
man rätade ut ån. Att öka den biologiska

mångfalden, få hit fler fåglar, fortsätter Johan
von Schéele.
Området kommer göras tillgängliga för fler

än fåglar och kossor. Ett fågeltorn finns redan.
Det ska rustas upp så det är säkert att använda
det. Det blir också en utkiksplats från en stor
stenhäll.

Vill man läsa mer om det här projektet, gå in
på vår webb: www.sydnarkenytt.se/laxa/ar-
tikel/de-har-aterskapat-40-hektar-vatmark

Inger och Kikki började i samma band april
1981. Sedan dess har de hängt ihop. Musik var
något som väldigt tidigt fanns i bådas liv och
de sjöng och spelade i band flera år innan de
slog sina påsar ihop.

Flög för att hinnamed spelning
Mängder av spelningar och minnen har det
blivit sedan dess. Mestadels lokalt, men ett
minne som sticker ut är när de skulle spela på
Åland. De missade färjan dit, men försökte att
lösa det ändå så de skulle hinna.
– Vi hyrde då istället ett mindre privatflyg-

plan från Bromma och lyckades få en pilot att
köra oss till Åland. När vi kom dit var uppträ-
dandet slut och alla hade gått hem, men vi fick
provsjunga ändå och blev lovade en ny spel-
ning, och den lyckades vi komma i tid till,
säger Kikki.

I hemstaden Kumla har de uppträtt ett
oräkneligt antal gånger på allt från sångkvällar
i Kumlasjön, privata fester, restauranger och
äldreboenden. De minns på 80-talet när det
var 4 000 besökare i backen framför scen vid
Kumlasjön. De minns hur de spelat med
Svante Thuresson. Intervjuats av Lasse Lön-
ndahl.

"Broadway nästa"
De har alltid stått för sång och spelat gitarr
båda två. Dessutom är Inger duktig på att spela
saxofon. Och vad väntar framöver då?
– Broadway, säger Inger med ett skratt.
Broadway lär förbli en dröm, men de har att

göra så det räcker.
– Vi har spelningar inbokade nästan varje

vecka, konstaterar Kikki Ekblom.
Trots att de uppträtt under så lång tid ihop

känns det inte som att de ser något slut än.
Tvärtom, energin och glädjen över att få spela
lär finnas där i många år till.

Johan, Ylva och Henrik von Schéele i på plats i fågeltornet där man kan blicka ut över den återskapade
våtmarken.

Inger Stähring och Kikki Eklbom har spelat tillsammans sedan 1981.

FAKTA

De har återskapat
en våtmark

TEXT & FOTO

ANDERS BJÖRK

Inger Stähring och Kikki Ekblom har spelat ihop i samma band i 40
år. Många minnen har de samlat på sig och fler lär det bli. - Vi har
spelningar nästan varje vecka, säger Kikki Ekblom.

Inger och Kikki har
lirat ihop i 40 år

Välkommen i jul
I år kan vi träffas och fira jul tillsammans igen.  
Varmt välkommen till kyrkan för konserter,  
gudstjänster och gemenskap i advents- och juletid.

Foto: Johan Palm
/Ikon

Läs vad som händer i din församling:
svenskakyrkan.se/jul

”När förenings- 
 livet mår bra  
så blomstrar 
kommunen” 
Föreningsliv skapar gemenskap och  knyter 
band för livet. I Kumla finns många bra 
 exempel på inkluderande föreningar som 
samlar barn, ungdomar och vuxna runt  deras 
gemensamma intressen. Något som ICA 
Maxi i Kumla vill vara med och stötta.  

Magnus Winges är ICA-handlare i  Kumla 
men också en föreningsmänniska ut i 
finger spetsarna. Han har själv spelat fot-
boll, hockey och baseboll, startat en inne-
bandyklubb, varit ungdomsledare och 
tränat A-lag.  

Han vet hur mycket ett starkt förenings-
liv kan betyda.  

– Att kunna vara med och stötta 
förenings livet är något av det bästa med 
att vara ICA-handlare, och det som ger mig 
mest tillbaka. Min filosofi är att  delad  glädje 
är dubbel glädje och det är betydelse-
fullt för mig. I grund och botten är jag en 
förenings människa så det är extra kul att 
stötta när man vet hur mycket det kan göra. 

För Magnus och ICA Maxi är det  viktigt 
att vara en god kraft i samhället och att 
förening arna som de stöttar är in   klu-
derande och har ett långsiktigt tänkt.  

I Kumla finns många bra exempel. 
Allt från fotboll, hockey och innebandy 
till speedway, simning, motorklubb för 
funktions hindrade, skidförening, bord-
tennis och gallerier. 

 – När föreningslivet mår bra så blomstrar 
kommunen, säger Magnus. 

”ALLA FÅR VARA MED” 
En av de föreningar som ICA Maxi stöttar 

är Ekeby IF.  
Under höstlovet arrangerade för eningen 

med stöd av ICA en skolinnebandy turnering 
där cirka 350 barn deltog. I tre hallar, på fyra 
planer, med omkring 100 funktionärer och 
upp till 800 i publiken var det två dagar 
fyllda med innebandy. 

– Det betyder jättemycket för oss, säger 
Magnus Claesson, klubbchef i Ekeby IF. 
Både det ekonomiska stödet och att vi får 
ha ICA som samarbetspartner.  

Magnus Claesson började engagera sig i 
Ekeby IF för tio år sedan och tilldelades 2017 

 Kumla kommuns ungdomsledarstipendi-
um. Till en början bestod Ekeby IF bara av 
ett herrlag i division 2 men ganska snart 
lade man ner seniorlaget och valde att satsa 
på barnen.  

Idag har Ekeby IF över 700 aktiva barn 
och ungdomar och inte bara inom inne-
bandy. Föreningen har växt till att även 
erbjuda fotboll, dans, bordtennis och gym-
nastik. 

– Det är jättekul och precis som Magnus 
säger, alla ska få vara med. Till vår förening 
är alla välkomna oavsett bakgrund, nivå 
och ålder. Det är en viktig del av vårt en-
gagemang.  

MÅLET ÄR SM-GULD MED LOKALA 
 TALANGER 

Ett liknande tankesätt som Ekeby IF har 
Indianerna Speedway, som även de är en 
förening som stöttas av ICA Maxi. 

– Sett till antalet utövare är vi  faktiskt 
Sveriges största speedwayförening,  berättar 
Simon Gustafsson, marknadsansvarig hos 
Indianerna.  

Sedan den tidigare speedwayföraren 
tillträdde rollen som marknadsansvarig i 
föreningen har fokus varit att säkra den 
 lokala återväxten och nå det ultimata 
målet – att vinna SM-guld med lokala 
 talanger i laget. 

– Vi vill stå för en öppen förening och 
fokuserar därför mycket på våra egna 
 förare och på vår ungdomsverksamhet. 
Bland annat har vi en väldigt uppskattad 
speedwayskola där barn och ungdomar 
mellan fyra och fjorton år får komma ut och 
prova speedway helt gratis, säger Simon 
och fortsätter: 

– Våra partners är helt avgörande för oss. 
Utan dem skulle vi inte kunna bedriva den 
verksamhet vi gör. Så att företag som ICA 
Maxi väljer att stötta oss är inte bara viktigt 
för oss som förening, utan även för att vi 
ska kunna fortsätta göra samhällsnytta. 

”FÅR TESTA PÅ SPEEDWAYHOJ” 
ICA-handlaren Magnus Winges har  aldrig 

kört speedway, en av få idrotter han inte 

har utövat, men än är det inte för sent. 
Till våren planerar butiken nämligen en 
förenings dag där möjligheten mycket väl 
kan dyka upp. 

– Vi gillar verkligen föreningar med ett 
långsiktigt tänk och som har allt från prova- 
på-verksamhet till knattelag och seniorlag, 
säger Magnus och fortsätter. 

– Vi kommer faktiskt att bjuda in alla 
våra föreningar till en föreningsdag under 
vårkanten där vi träffas och får testa olika 
 aktiviteter. Där kommer man bland annat 
att få testa speedwayhoj! Det ska bli kul. 

Magnus och Magnus visar upp en av matchtröjorna som ICA sponsrade med till 
höstlovets skolinnebandy där 350 ungdomar deltog.

“Våra partners är helt avgörande för oss”, säger Simon Gustafsson, marknads
ansvarig på Indianerna Speedway.

Hela denna sida är en annons från MAXI ICA Stormarknad Kumla



Att rekrytera deltidsbrandmän har blivit en
allt större utmaning för Närkes brandkår.
Finnerödja har omvandlats till brandvärn på
grund av problem att hitta brandmän, Vret-
storp och Pålsboda har haft problem, men
klarat det någorlunda. I Askersund blev det
problem med bemanning i somras.

Intresserade på kö
Ett lysande undantag är dock brandstationen i
Hjortkvarn.
– Det har gått bra. Kårchefen ska ju på mor-

gonen rapportera in till vår central i Örebro
när vi inte kan upprätthålla beredskap, det vill
säga när vi inte har alla som ska på plats. Sedan
jag började som stationschef 2002 har vi inte
behövt göra det någon gång, säger Daniel
Kullman.
Han menar att man rentav har ett antal in-

tresserade på kö som vill bli deltidsbrandmän.
– Ja, vi har faktiskt fem personer på kö just

nu.
Men hur klarar ni det i en så pass liten ort som
Hjortkvarn?
– Jag tror det handlar lite om arbetssätt och

engagemang. Vi har i princip alltid våra per-
sonsökare på oss och ställer upp, även om vi
inte har jour. Går det ett larm så åker vi om vi
är hemma. Det innebär att vi ofta är fem per-
soner rycker ut, även om vår grundbemanning
bara är två plus en, två brandmän och ett befäl,
det vi kallar en gulhjälm, helt enkelt för att be-
fälet bär gul hjälm.

Positiv laganda
Daniel menar att just det skapar en kam-
ratanda, laganda.
– Ja. Dels är det ju frågan om att få vara med

och dessutom få jobba med erfarna kollegor i
skarpa situationer. Håller man sig bara till de
jourscheman vi har finns ju risken att man
bara får åka på ett fåtal larm per år. På det här
sättet kommer man in i jobbet, får en känsla
för det. Att vara med är den bästa utbildnin-
gen, som dessutom svetsar samman gänget.

Alla som kan rycker ut
– Vi blir ett slags mellanting mellan deltids-
brandkår och värn. Vi har en grundbeman-
ning, men det är alltid fler med när vi rycker
ut.
Daniel tror också ortens anda spelar in.
– Det här är en liten ort där folk är vana vid

att ställa upp. Lösa saker. Här vet vi att om vi
inte hjälps åt så har vi snart ingen brandkår.
Jag tror de flesta ser det här som en livsstil, ett
kall.
Det är också så att det ofta är bra att vara fler

än tre personer när något händer.
– Ja, får vi larm om brand i en byggnad ex-

empelvis är tre man i minsta laget, inflikar
Mikko Heikkinen.
Han fortsätter:
– Samma med en trafikolycka på riksväg 51.

Vi är alltid först på plats. Då kanske vi både
måste säkra miljöfarliga utsläpp, släcka brän-
der, spärra av trafiken samt ge första hjälpen
till en skadad förare.

Mycket trafikolyckor
Ungefär hälften av de utryckningar man gör
från den lilla brandstationen handlar om just
om trafikolyckor
– Ja, och kanske 85 procent av dessa

trafikolyckor sker på riksväg 51 söder om
Hjortkvarn. Det sker mängder med singeloly-
ckor, avåkningar där på den kurviga vägen.
Dessbättre har vi så här långt varit rätt
förskonade från olyckor med dödlig utgång
där, fortsätter Daniel.
Mellan 25 och 30 skarpa larm per år blir det

för gänget i Hjortkvarn.
– Tendensen är lite fler för varje år. Vi hade,

precis som de andra stationerna, ett toppår
torråret 2018, med mer än 40 utryckningar.
Då var vi rätt trötta.

Symbios med sågverket
– Det faktum att sågverket kom tillbaka och
sedan successivt utökat personalen har varit
bra. Flera av våra brandmän jobbar på sågen,
säger Daniel.
Sågen gick i konkurs 2012 och många i

Hjortkvarn var då oroade både för ortens och
brandkårens överlevnad.
– Sedan kom sågen tillbakamed ny ägare. De

är bra för oss och vi är bra för dem. Sågverk är
känsliga för bränder. Det brann i hyveln i som-
ras. Det gick bra, sprinklersystemet hade
släckt, fortsätter Mikko.
Ju fler som arbetar på en ort somHjortkvarn,

desto enklare är det att hålla deltidsbrand-
styrkan.

Lugnande närvaro
Hjortkvarns brandkår har också i likhet med
flertalet brandkårer uppgiften att åka på så
kallade IVPA-utryckningar, det betyder i vän-
tan på ambulans.
– Vi har grundläggande sjukvårdsutbildning

och en hjärtstartare. Vi rycker ut när någon
exempelvis fått ett hjärtstopp, eller en in-
sulinkänning, för att vi helt enkelt är närmast
till hands innan ambulansen kommer. Ibland
kan vi göra en insats. Även om vi tyvärr ibland
kommer för sent på sådana uppdrag så kan vi
ändå vara med och stötta anhöriga, utgöra en
lugnande kraft och hjälpa anhöriga när något
dramatiskt hänt.

Två stationer rycker ut
Vid större händelser går det ut så kallade tvås-
tationslarm.
– Det innebär att vi och exempelvis brand-

kåren i Pålsboda rycker ut på samma larm, de
kommer hit, men ibland åker vi åt deras håll.
Vi har samma typ av samarbete över läns-
gränsen, där vi samverkar med styrkor från
Finspång.
Att vara deltidsbrandman innebär att man

har ett annat heltidsjobb och har jobbet som
brandman vid sidan av. Man får åka från job-
bet om något händer.
– Det finns lite olika utbildningsteg för att bli

deltidsbrandman. Men efter tre veckors ut-
bildning kan man börja vara i beredskap.
Sedan kan man bygga på med mer utbildning.
Sedan tränar vi en hel del. Minst 50 timmar
om året. För det mesta är det träningar här, en-
ligt speciella riktlinjer. Men vi åker bland an-
nat till Örebro för att träna rökdykning och till
Odensbacken för att klippa upp skadade bilar,
berättar Daniel.
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Vi städar allt - ingenting är omöjligt!
Hoffes Fönsterputs & Städ AB är

verksamma inom all sorts
fönsterputs och städ.

- Noggrant utfört arbete,
fortsatt förtroende -

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

Snittblommor
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HENRIK ÖSTENSSON

Brandstationen i Hjortkvarn är inhyst under samlingslokalen Forum. Från början räckte det med de
mindre garagen till höger. Men med den nuvarande bilen krävdes ett större garage.

Brandkåren en livstil för
brandmännen i Hjortkvarn

info@skillen.se

Bergvärme
Badrumsrenovering
Service av alla
värmeslag och
märken

Service av alla
värmeslag och
märken
Övriga VVS-arbeten

Sörbyvägen 3, Kumla
Tel. 019-58 21 30

Vi är auktoriserad
serviceombud samt
installatör för Nibe

villa- och
fastighetsvärme!

Vi h
ar h

elhe
tslös

ning
en!

Sveavägen 19, Kumla www.skoindustrimuseet.se

Svenska Skoindustrimuseet

Öppet:
Tisdag-fredag 13-17
Lördag 10-14

- ett levande museumALLÉHALLEN  
I HALLSBERG
BAD • GYM • SPORT • CAFÉ

hallsberg.se/allehallen

SE VÅR HEMSIDA FÖR SENASTE 
UPPDATERINGARNA OM HUR 
VÅRA VERKSAMHETER PÅVERKAS 
AV COVID-19.

I Hjortkvarn är det inte svårt att rekrytera deltidsbrandmän
till den lilla brandstationen.
– Vi har faktiskt folk på kö som vill ansluta till vår lilla
styrka, säger Daniel Kullman, kårchef.
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A d v e n t  &  J u l e t i d  
i Knista församling 

Tillönskan om en välsignad jul och ett riktigt Gott Nytt År! 

Kontrollera alltid aktuella tider i predikoturer eller på vår hemsida  
www.svenskakyrkan.se/knista 

KNISTA KYRKA 

Söndag    28/11   Högmässa kl 10.00.  
Söndag    12/12   Musikgudstjänst kl 18.00.  
Fredag    24/12  Midnattsmässa kl 23.00.   

HIDINGE NYA KYRKA 
Måndag   29/11   Vardagsandakt med pilgrimsbarn kl 16.30.  
Söndag      5/12  Julens Sånger kl 18.00.  
Söndag   19/12  Gudstjänst kl 10.00. 
Lördag   25/12   ”Julåtta” kl 8.00.  

KVISTBRO KYRKA 

Söndag   28/11  Adventsgudstjänst kl 16.00.  
Lördag    11/12  MåBrakörens julkonsert kl 17.00. 
Söndag    12/12   Högmässa kl 10.00. 
Måndag  13/12  Luciaandakt kl 18.00. 
Fredag    24/12  Julbön kl 17.00. 
Lördag   25/12   Julotta kl 7.00.  

MULLHYTTANS KYRKA 
Söndag     5/12  Luciaandakt kl 16.00. 
Fredag   24/12  Gudstjänst vid krubban kl 11.00. 
Söndag  26/12  Ekumenisk gudstjänst kl 18.00.  

KYRKANS HUS 
Tisdag  21/12 Veckomässa kl 11.30. 



William är teknisk doktor från San Diego,
Kalifornien, med huvudintresse i aerody-
namik. Han har jobbat med utveckling av fly-
gande fordon i mer än fem år i bland annat
USA och Tyskland. Tidigare jobbade han på
Örebro universitet och var kollega till Dag.
William är övertygad om att Fjugesta är den
perfekta platsen för ett sådant här utveck-
lingsprojekt. Nära till kvalificerad teknisk
kompetens i Karlskoga och Örebro, centralt i
Sverige men ändå på behörigt avstånd från
storstadens stress och trängsel. Dag bor i
Fjugesta och är professor på Örebro univer-
sitet med fokus på elektronik och signalbehan-
dling.

Gammal dröm
Historien om den ”flygande bilen” kan spåras
tillbaka till 1917, då Glenn Curtiss gjorde ett
första försök. Många följde honom i spåren
och framåt 1935 fanns det rikligt med förslag.
En vanlig lösning var att man utgick från en
mindre bil, som man kunde hänga på vingar,
propeller och motor.
För att göra detta var man tvungen att åka till

en flygplats för att montera på utrustningen,
sedan flyga som ett vanligt sportflygplan till en
annan flygplats, nära den avsedda destinatio-
nen, för att där montera av vingarna, och fort-
sätta på vägen. Rent tekniskt fungerade det,
men det var lite opraktiskt och troligen ganska
dyrt, trots att drivmedelspriserna var lite mer
sansade på den tiden.

Starta och landa på garageuppfarten
Vadman egentligen önskade sig var något som
var likt en vanlig bil som kunde köras på vä-
gen, utan några skrymmande vingar. Dessu-
tom skulle man helst kunna starta och landa
vertikalt, som en helikopter (VTOL – vertical
take off and landing).
Kort sagt man skulle kunna starta och landa

hemma på garageuppfarten, och ta sig direkt
till jobbet, utan några köer.
Just nu pågår ungefär 500 utvecklingsprojekt

runt om i världen där man försöker bygga ”fly-
gande bilar”, men nu med lite annat fokus.
Många konstruktioner bygger på drö-
narteknik, och liknar mer en helikopter än en
bil. En del saknar dessutom hjul, vilket måste
anses vara lite originellt, om man kallar det
just ”bil?”
I många fall satsar man på kollektivtrafiklös-

ningar, flygande bussar och liknande framför
privata persontransporter. Med pandemin i
backspegeln kan man naturligtvis fråga sig om
inte privata persontransporter är att föredra i
framtiden. Man kan misstänka att vi inte sett
den sista pandemin än…

Eldrivet
I dagens läge är också fossilfria alternativ att
föredra, fordon ska helst vara eldrivna. Sen
kan man ju heller inte räkna med att män-
niskor i allmänhet är beredda på att skaffa fly-
gcertifikat, så det måste handla om fordon
som flyger själva med AI (artificiell intelli-
gens).
Projektet i Fjugesta har som mål är att bygga

en elektrisk flygande bil i fullskala. Den fly-
gande bilen ska inte ha några skrymmande
vingar, ska kunna köras på vanlig väg, kunna
flyga som en helikopter och som ett vanligt
flygplan (snabbare än en helikopter). Planer
finns också att fordonet ska kunna starta och
landa på vatten.

Stor som en Volvo
I dagsläget har olika konstruktioner simulerats
i dator, och modeller i skala 1/6 har byggts
som flyger bra. Arbete pågår med att bygga en
prototyp i fullskala. Den är stor som en Volvo
men väger mindre än en tiondel. Den har
också begränsad möjlighet att flyga själv med
hjälp av GPS. Man räknar med att kunna
demonstrera fullskaleprototypen i början av
2022.
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Människan har i mer än hundra år drömt om en bil som kan flyga,
precis som i Harry Potter. Nu kan det snart bli verklighet.
Utvecklingen av ett sådant fordon har sedan en tid tillbaka pågått i
Fjugesta. Bakom projektet står William Walker och Dag Stranneby.

I drygt ett år har WilliamWalker arbetat med sin flygande bil i Fjugesta. Först i form av en modell, nu i
fullskala.

Mycket konstruktionsarbete görs vid datorn. WilliamWalker och Dag Stranneby är kompanjoner i
projektet.

Modellen flyger på det sätt fullskalebilen är tänkt att göra.

Just nu pågår hundratals projekt med flygande bilar runt om i världen. Ett av dem finns i Fjugesta.

Snart lyfter Den flygande bilen

SÖNDAG 28 NOVEMBER
10.00  Högmässa i Sockenkyrkan. Kyrkkaffe i Sockenstugan.
13–16 Öppen församlingsgård. Skinksmörgås och dryck säljs.
16.00 Konsert med Patrik Isaksson och kulturskolans barnkör  
  i Adventskyrkan. 

SÖNDAG 5 DECEMBER
11–15 Julpyssel för hela familjen i Församlingsgården.

ONSDAG 8 DECEMBER
12.00  Lunchkonsert med anställda: VI SJUNGER IN JULEN!

SÖNDAG 12 DECEMBER
18.00 Luciafirande i Adventskyrkan. Biljetter hämtas från 6/12 
  på expeditionen och biblioteket. Begränsat antal biljetter.

ONSDAG 15 DECEMBER
14.00 Allsång i Adventskyrkan. Sedan fika i Församlingsgården. 

SE EXAKT KALENDER OCH LÄS MER PÅ
WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/HALLSBERG

FIRA ADVENT OCH JUL I

HALLSBERGS FÖRSAMLING

JULAFTON ADVENTSKYRKAN
10.00     Julkrubba 
22.00     Julnattsmässa

JULDAGEN SOCKENKYRKAN
07.00    Julotta

ANNANDAG JUL
ADVENTSKYRKAN
10.00    Högmässa. Kyrkkaffe i   
     Församlingsgården.

Region 
Örebro län

Är du 65 år eller äldre? 
Dags att få en tredje dos 
mot covid-19

Boka tid 
Via 1177.se
Se till att du har valt sidor för Örebro län.
Du behöver ingen inloggning eller 
e-legitimation.

Via telefon
019-602 80 00 (endast tidsbokning).
Det går inte att ringa till vårdcentralen eller 
till 1177 för att boka tid.

Vaccinationen är gratis.

Vaccinationsmottagningar 
Vaccinationsmottagningar finns på sex platser 
i länet.
• Hallsberg: Esplanaden 1
• Karlskoga: Skrantahöjdsvägen 42, hus 10
• Lindesberg: Banvägen 28 (Libos f d kontor)
• Örebro: Prologgatan 3 i Boglundsängen
• Örebro: Olaus Petri vårdcentral,  
 Ribbingsgatan 6–8
• Örebro: Tybble vårdcentral, 
 Sörbyängsvägen 4

Läs mer på 1177.se

För att få ett bra skydd mot sjukdomen ska du ta en tredje dos vaccin 
mot covid-19. Det måste ha gått minst sex månader sedan dos 2.
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För Erik, som i normala fall är en flitigt anlitad
föreläsare, var den första fysiska föreläsningen
på två år en efterlängtad händelse.
– I princip allt verksamhet för (H)järnkoll,

som jag är ambassadör för, har legat nere un-
der pandemin. Likaså mina föreläsningar. Det
känns bra att vara tillbaka igen, kommenterar
Erik.
Sydnärkenytt har flera gånger skrivit om Erik

Widlund och hans mångåriga kamp med
psykisk ohälsa, hur han till slut kom ut på an-
dra sidan, hoppfull och med en vilja att fort-
sätta leva. Men Eriks historia är värd att
berätta flera gånger om, för det engagemang
och arbete han gör är viktigt.
– Jag har sagt det förut och jag säger det igen,

vi måste öppna upp samhället mer och våga
prata om psykisk ohälsa. Det räddar liv, menar
Erik.

Drabbar vem som helst
Erik berättar i sina föreläsningar ärligt och
naket om åren då han levde med självmord-
stankar. Självhatet han kände var så starkt att
han till slut inte såg någon annan utväg än att
avsluta allt.
– Jag fattade ju inte att jag var sjuk, att det var

sjukdomen som gjorde att jag tänkte så. Jag
hade en negativ bild av psykisk ohälsa och
trodde att alla som var psykiskt sjuka var dreg-
lande idioter som skrek och höll på, och sån
var ju inte jag.
Erik kunde, till en början, inte alls tänka sig

att bli inlagd. Men när han slutligen lät sig
övertalas insåg han att bilden han hade av
psykisk ohälsa, och de som drabbas av den,
inte alls stämde.
– Det var ju helt vanligt folk som var inlagda,

som hade liknande problem som jag.

En hoppfull människa
Eriks självmordsförsök var många och
ständigt återkommande. Men dog, det gjorde
han inte. Med oumbärligt stöd av sin mor, och
kontakter inom vård, kommun och psykiatri
började Erik så sakteligen ana ljuset på ho-
risonten.
– Jag träffade en KBT-terapeut, Amir, och

sessionerna med honom blev den stora vänd-
ningen för mig. Jag började känna något annat
än självhat och bit för bit byggde jag upp mig
själv, berättar Erik.

Eriks historia må vara mörk, men när man
lyssnar till hans föreläsning drabbas man av en
överväldigande känsla av hoppfullhet. Det
finns förtröstan om en bättre morgondag - det
är Erik ett levande bevis på.
– Jag är övertygad om att det skulle bli så my-

cket bättre om vi pratade mer öppet om
psykisk ohälsa i samhället. Det är därför jag
gör dom här föreläsningarna, det är därför jag
delar medmig avmina erfarenheter, för jag vet
att det hjälper, menar Erik.

Samtal ett viktigt verktyg
Det Erik säger backas också upp av organisa-
tionen Sucide Zero, som vill få fler i Örebro
län att prata om psykisk ohälsa och självmord-
stankar. De hänvisar till en ny studie, framta-
gen med hjälp av Novus, där siffror påvisar att
varannan svensk har någon i sin närhet som

gjort självmordsförsök, och drygt en av tio
känner någon som har självmordstankar.
Ändå har bara sju procent, under det senaste
året, frågat någon annan om hen har tankar på
att ta sitt liv.
– Samtal är ett av de viktigaste verktygen för

att förhindra självmord. Att så många män-
niskor känner någon som försökt ta sitt liv,
eller som just nu har självmordstankar, är all-
varligt. Samtidigt innebär det att potentialen
att rädda liv är stor, säger Rickard Bracken,
generalsekreterare för Suicide Zero, i ett
pressmeddelande.
En felaktig föreställning är att det skulle vara

farligt att fråga någon som mår dåligt om dem
vill ta sitt liv. Rickard Bracken förklarar att det
snarare är tvärtom.
– Att våga fråga en person om han eller hon

har tankar på att ta sitt liv innebär inte att du
”väcker den björn som sover.” Det är en myt.
För att förhindra självmord måste vi fråga om
självmordstankar och självmordsplaner, säger
Rickard.

”Våga prata”
Bakgrunden till undersökningen, och den in-
formationskampanj som nu har inletts, är att
Sucide Zero befarar att den minskning av
självmord som faktiskt skedde under 2020
kommer vändas till en ökning efter pandemin.
Ett mönster som organisationen säger sig ha
kunnat identifiera vid tidigare kriser.
– Vår främsta uppmaning är att prata med

den som mår dåligt och att våga fråga om
självmordstankar. Det kan inte bli fel, tvärtom
kan det rädda liv, säger Rickard Bracken.
Suicide Zero menar även att samhället be-

höver förstärka insatserna vad det gäller stöd
till de som mår dåligt, och att man måste syn-
liggöra vilket stöd som faktiskt finns.
– Att börja prata är viktigt, men ofta behövs

även insatser från samhället. Därför måste
landets och Örebro läns beslutsfattare satsa på
förebyggande insatser och se till att människor
som mår dåligt snabbt får tillgång till profes-
sionellt samtalsstöd som de har rätt till, kon-
staterar Rickard Bracken.

TEXT & FOTO

SANDRA WALLIN

För några veckor sedan samlades ett femtiotal åhörare i Kumla
kyrkas församlingshem, för att lyssna till Erik Widlunds föreläsning
”En oönskad livssituation.” För Erik, och publiken, var det en
välkommen comeback, efter två år med pandemi och inställda
föreläsningar.

Kumlabon Erik Widlund föreläser om sin kampmed psykisk ohälsa och är äntligen tillbaka i rampljuset efter pandemin.

Föreläsningen med Erik Widlund var ett samarrangemang mellan (H)järnkoll och en familj som nyligen
förlorat en närstående till suicid. Under kvällen sålde man fika för att samla in pengar till
organisationen SPES (Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandestöd).

Erik tillbakamed föredrag om sina
svåra erfarenheter - vill hjälpa andra Vi hjälper till att hålla

cancer borta från barn Följ & gilla oss
på FacebookVårt företag är barnsupporter 2021

30 år i branschen
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Sortimentmix som marknaden efterfrågar

Kvalitet till rätt pris

ÅKERVÄGEN 18 ASKERSUND
Telefon: 0583-77 08 90
Mail: info@burbagemaskin.se

www.burbagemaskin.se

Hög servicenivå

Stor erfarenhet

Vi finns även på
Blocket.se

Som Nyckelkund får du våra mest populära 
tjänster, som gör det enklare för dig att hålla 
koll på din ekonomi.
Kontakta oss så berättar vi mer.
Tel: 0585-817 00
E-post: banken@lekebergssparbank.se
Besök: Storgatan 15-17, Fjugesta
Mötesplats: Lannalodge

Nyckelkund

19 DECEMBER
 HJALMAR BERGMAN TEATERN
 Biljetter: www.mtlive.se alt ticketmaster.se

17 Dec
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– Ute i det fria kan det ta lång tid att komma
bakom masken på en människa, berättar Sofi
som även har erfarenhet från sådana samtal.
– Här inne på anstalten kommer det så fort

man stängt dörren till samtalsrummet. In-
tagna har ett jättebehov av att prata.
Och för klienten betyder samtalen väldigt

mycket.
– De får berätta sin egen historia, de får syn

på sig själv, och får hjälp att hitta svar och sin
väg, säger Emma.

Långt in på anstalten
Fängelsekyrkans lokaler ligger långt in i
anstalten. Vägen dit går genom en mögelluk-
tande kulvert med många övervakn-
ingskameror.
Gallergrindar öppnas och stängs bakom oss,

och efter ytterligare några ståldörrar är vi är
framme.
Det första intrycket är: trevligt! Kafébord

finns. Några samtalsrum. Böcker i bokhyllor.
Men lokalerna är befriade från fönster föru-

tom i kyrkorummet där man kan skönja galler
bakom glaset. Här inne sker gudstjänster, och
det har även varit vigslar och dop.
Samtalen sker både i kyrkans kafé och ute på

de avdelningar där det finns samtalsrum.
Men att prata för mycket med kriminalvår-

darna är inte tillåtet - av medfångarna alltså.
Det likställs med att ”gola”, tjalla.
– Så är det, säger Sofi, som själv arbetat som

kriminalvårdare och klienthandläggare under
tiden hon läste till socionom och innan hon
blev diakon.
– Men det skiljer mellan avdelningarna. På

sjukan och psyket är det inte så, där kommer
man mycket närmre personalen. Och sedan
ska man inte glömma att intagna även talar
positivt om personalen: ”hon eller han har
verkligen hjälpt mig”.

500 intagna
I dagsläget finns mer än 500 intagna på anstal-
ten som har högsta säkerhetsklass. De är
dömda för mord, misshandel, rån, terrorism,
grova stölder, narkotikabrott.
Men fängelsekyrkans medarbetare gör ingen

förhandskoll av de intagna. De vill så gott det
går förhålla sig neutrala inför mötet.
– Jag har medvetet valt bort att läsa kvällstid-

ningarna och deras rubriker, säger Sofi.
Men det händer ganska ofta att intagna själva

berättar sin historia.
–Men inte till att börja med. Det är lite olika,

sitter man på Riksmottagningen och är nyli-
gen dömd kan det här komma efter att de up-

plevt det som kallas ”domschock”: ”oj, ham-
nade jag här, får inte träffa mina barn på
länge”, sedan dröjer det lite innan tankarna på
skuld kommer upp.

Varierande erfarenhet
Sofi har flera års erfarenhet från anstaltens an-
dliga verksamhet, medan Emma är ganska ny.
– Jag bara arbetat här i fyra månader, men

jag har aldrig delat ut så mycket biblar som
under den här tiden, säger hon.
– Och de läses, säger Sofi.
På Kumlafängelset sitter dömda med långa

strafftider - många på livstid.
– Har de ett datum för frigivningen finns det

ändå en horisont, men för en livstidsdömd tar
det mycket längre tid att landa, säger Emma.
– Det är viktigt att vi inte hittar strategier för

den dömde allt för fort, säger Sofi. Det måste
vara en chock, måste få göra precis så ont som
det gör en tid, och att vi lider med, i detta.
Strategierna får komma lite senare.
Många samtal är ångestladdade, inte minst

för att det utanför murarna även finns de som
drabbats av brotten som begåtts. Och förstås
även anhöriga till de intagna.

Mördare, våldtäktsmän, terrorister. Emma Thorén är präst och Sofi
Lindfors, diakon på Kumlaanstalten har mött dem alla. De ger
samtalsstöd till fångarna, som hör till landets grövsta brottslingar.
Men några personakter läser de inte i förväg.
- Jag har medvetet undvikt kvällstidningarnas löpsedlar, säger Sofi.

Emma och Sofi ger samtalsstöd
till landets tyngst kriminella

Emma Thorén är präst och Sofi Lindfors är diakon, båda verksamma på Kumlaanstalten. De ger samtalsstöd till intagna. För många utanför murarna är det en okänd verksamhet.

Fängelseprästen – fångarnas känsloventil

Kulverterna på anstalten Kumla är kilometerlånga, men Emma Thorén och Sofi Lindfors brukar använda
sparkcykel.
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Kyrkorummet ser ut som vilket kyrkorum som helst. Men bakom fönstret kan man skönja galler.

I och med pandemin infördes besöksförbud,
men restriktionerna har nu lättat.
– Det har ju tärt väldigt mycket på intagna att

inte få träffa sin familj, sina barn. Menman in-
förde skype-samtal (videomöten) där intagna
kunde få kontakt med sina barn, och det har
aldrig tidigare förekommit. Dessutom var det
gratis telefonsamtal.

Når inte radikaliserade
Att hamna i fängelse är för de allra flesta en
fruktansvärd upplevelse.
– Men när man väl hamnat här ökar det an-

dliga intresset enormt, säger Sofi Lindfors.
Fängelsekyrkan tar dock inte själva upp re-

ligiösa frågor, eller erbjudande om att delta i
bön.
– Det sker alltid på de intagnas initiativ.
På anstalten finns flera religioner represen-

terade, och två imamer har till uppgift att
träffa muslimerna.
– Det finns muslimer som går på gudstjänst,

och imamen har sagt till dem att det är bättre
än att de sitter på avdelningen och pratar
droger …
Märker ni av en ökad radikalisering?

– Är man radikal muslim söker man inte
upp oss, säger Sofi. Men vi hör ju andra in-
tagna prata om att det är en ökad radikaliser-
ing.
Upplevs det som ett hot?
– Ja, och att det även finns en rekrytering till

mer extrema grupper. Men det finns på alla
anstalter, i alla former av gäng. Det är en till-
hörighet som många längtar efter, tillägger
hon.

Tystnadsplikt
Fängelsekyrkans representanter får höra my-
cket av intagna - men de för inget vidare. Tyst-
nadsplikten.
Men vad gör ni om ni får reda på att något al‐
lvarligt är gång? För ni det vidare?
Frågan är laddad.
– Om en intagen kommer till mig och berät-

tar att något ska hända på en avdelning, kan
han efterge min tystnadsplikt. Det går att göra
till mig som diakon, men inte till Emma som
är präst, säger Sofi men tillägger att hon har en
starkare tystnadsplikt än både socialtjänst och
familjerätt.
– Jag litar på att Kriminalvården ser saker, det
är inte mitt jobb att hålla ordning, säger
Emma.

Besöksgrupp betyder mycket
I uppdraget ingår även att delta i besöksgrup-
pen som består av kyrkans företrädare och
utomstående frivilliga som besöker anstaltens
intagna. Nu efter pandemin ska detta igång
igen.
– Man fikar, sitter och pratar, det låter så

enkelt men betyder så mycket, säger Emma
och fortsätter:
– De får gratis fika, ett tecken på att det finns

någon som bryr sig, kanske det ändå finns
godhet i världen, människor som ger av sin
fritid. Det kanske finns en annan bana, det
kanske funkar att leva ett vanligt liv.

Emma Thorén märker av ett stort andligt intresset på anstalten.

Även omman dömts till ett
fängelsestraff har man rätt att utöva
sin religion.

På Sveriges fängelser finns cirka 180
präster, pastorer, diakoner och ett
tiotal imamer. Uppdraget är att möta
intagnas behovs av personliga
samtal, ordna gudstjänster, vägleda i
etiska och existentiella frågor.
Sveriges Kristna Råd har
Kriminalvårdens uppdrag att
samordna den andliga vården.

Inom fängelsekyrkan på
Kumlaanstalten finns personer från
Svenska kyrkan och övriga frikyrkor.
Dessutom finns katolska, ortodoxa
ochmuslimska företrädare som är
engagerade inom NAV, nämnden för
andlig verksamhet.

Gudstjänster och enskilda samtal är
högt prioriterade.
Verksamhetenmed besöksgrupper
startade redan 1967.
På anstalten har det tidigare funnits
en klosterverksamhet som var
mycket uppskattad av intagna. På
grund av platsbrist har den lagts ned,
men planer finns att återuppta detta
efter att anstalten byggts till.

FAKTA
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Julmarknad 1:a advent
Välkommen på julmarknad på Kumla bibliotek  
och på Kumla torg 28 november kl. 13.00-17.00.

Lucköppning i adventskalendern,  
varje dag fram till julafton
Vi öppnar dagens lucka i skyltfönstret i stadshuset 
och på kommunens Facebook, med start 1 december.

Julfint i Sjöparkens växthus
Välkommen till växthuset som i adventstid pyntas  
och bjuder på stämning och inspiration.

Lucia på Kumla bibliotek
Traditionsenligt luciafirande med luciatåg  
och skönsång 13 december kl. 13.00.

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

visitkumla.se/jul
Mer jul i Kumla:

FAKTA

Behöver du resa
med Serviceresor i jul?
Boka din färdtjänst- eller sjukresa senast den 14 

december för önskad resa under julhelgen 24-

26 december. För att boka resor inför julhelgen 

behöver du ringa vår Beställningscentral på telefon 

0771-92 00 00. Färdtjänstresor övrig tid bokas 

enkelt via appen Serviceresan.

Till helgen, det vill säga den 28 november, blir det julmarknad för första
gången i Vretstorps Folkets park. Det är Vretstorps byalalag och
Vretstorps Folkets hus som tillsammans ordnar marknaden.

Till helgen, det vill säga den 28 november,
blir det julmarknad för första gången i Vret-
storps Folkets park. Det är Vretstorps
byalalag och Vretstorps Folkets hus som till-
sammans ordnar marknaden.
Det blir försäljning av lokalt producerat

hantverk, servering av kaffe, glögg och lusse-
bullar. Lotterier och fin julstämning utlovas
också

Första sedan pandemin
Det har funnits julmarknad tidigare i Vret-
storp.
– När jag klev in som föreståndare för

Folkets hus och park för några år sedan låg
det hela nere. Det fördes lite diskussioner.
Byalaget hade gjort försök med marknad
utomhus vid Kristallkyrkan. Det slutade med
att det blev en marknad i Folkets hus 2019,
den blev en succé, sedan slog ju pandemin
till, berättar Jan Östman, föreståndare för
Folkets Hus, som även innefattar Folkparken
i Vretstorp.

Varit tveksamma
Han berättar att man, i de båda föreningarna,
varit lite kluvna till att ha julmarknad i
parken.
– Alla inser att det är en fantastisk plats,

med goda förutsättningar att få till en riktigt
mysig marknad. Men normalt stänger vi
parken på hösten. Spikar för öppningar och
stänger av vatten. Det är bara sommarvatten.
Det gjorde att vi i Folkets Hus var lite tvek-
samma till en julmarknad. Tänk om det är 5
minusgrader. Då kan vi inte ha toaletterna
igång, menar Jan.
– Men Byarådet övertygade oss om att det

ändå var en bra idé. Och nu blir det ju två
föreningar som hjälps åt, så då ska det inte
vara några problem. Men vi hoppas väl på
plusgrader, i alla fall över julmarknaden,
menar Jan.
Han är nämligen helt överens med byarådet

att parken är en tillgång som skulle passa för
en mysig julmarknad.

Ålsta byalaq har under många år haft sin jul-
makrnad och en del andra aktiviteter i Ålsta
gamla skola. Skolan har tillhört Hallsbergs
kommun, men så bestämde man sig för att
sälja.
– Vi trodde vi haft vår sista julmarknad.

Men så kom den här möjligheten. Södergår-
den ligger helt nära vägen mellan Hallsberg
och Pålsboda. Vid busshållplatsen i Melsäter,
där det står en kur och en gammal Järnvägs-
dressin uppställd, där kör man in mot jul-
marknaden. Det kommer finnas skyltar,
säger Ingrid Åberg.

Mycket lokalt
Det hela kör igång klockan tio och håller på
till klockan 14.00
Det är gårdens nya ägare som upplåtit sina

uthus för marknaden.
– Den här möjligheten kom rätt sent. Men

jag tror vi fått ihop 16 försäljare så här långt.
Det blir lokalt hantverk, julpynt, julgranar,

kaffe, korv, glögg och givetvis också lotterier.
Ålsta byalag har cirka 15 aktiva. Man förval-

tar bland annat ett gammalt torp vid natur-
reservatet Herrfallsäng på uppdrag av
Länsstyrelsen.

Helgen 28 november blir det julmarknad i Vretstorps Folkets park - på fotot i sommarskrud.

Så här såg det ut vid en tidigare julmarknad, vid Ålsta gamla skola. Foto: Charlotta Eriksson

Julmarknad i
Vretstorps folkpark

Även i Ålsta, mellan Hallsberg och Pålsboda blir det julmarknad den 28
november. När Ålsta byalag blev av med sin lokal, Ålsta gamla skola
under 2020, trodde man inte det skulle bli någon mer marknad.
– Men nu återuppstår den. Vi kommer hålla marknad på Södergården i
Ålsta, berättar Ingrid Åberg från Ålsta byalag.

Julmys i Ålsta
Från vårterminen 2022 kommer
Hällestá Buss köra skolskjutstrafik i
Askersund. Tjänsten innebär att du kör
skoleleverna till och från skolor inom
kommunen. Fordonen är både mindre
och större bussar.

Vi söker både dig som vill arbeta
dagligen och dig som vill arbeta vid
behov. Tjänsterna är deltid och arbetet
utförs skoldagar cirka 178 dagar per år.

Om dig
Du ska tycka om att arbeta med barn
och ungdomar. Du behöver inte
nödvändigtvis arbeta som busschaufför
idag men det är ett krav att du har
körkort för buss. Arbetet passar även
dig som är 65+.

Ansökan
Sök tjänsten genom att maila till
Per Johansson på
per.johansson@hallestabuss.se.
Vi tillämpar löpande urval så sök gärna
direkt.

Har du frågor kring tjänsten kan du
kontakta oss på
per.johansson@hallestabuss.se eller
telefon 010-585 25 00.

Skolbussförare sökes

Familjeföretaget Hällestá Buss startades 1976 och bedriver skolskjutstrafik och
beställningstrafik. Mer information hittar du på vår hemsida www.hallestabuss.se

toyotaservice.hallsberg@telia.com
0582- 150 55

Vi ska nyanställa och söker en utbildad
fordonstekniker till vår anläggning

Välkommenmed din ansökan!

Fordonstekniker sökes
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För mer information, ring

Mats Bengtsson tel. 010-175 19 41

Låt oss göra jobbet!

• SNICKERI

• STÄDNING

•MÅLNING

• FLYTTSTÄDNING

• TRÄDGÅRD

• SNÖSKOTTNINGM.M

ÖPPET:
MÅNDAG-FREDAG 7-16
Telefon: 019-765 20 30 www.verktygsvaruhuset.se

Välkommen in

till oss!

Milis vid en tavla
vars syfte är att visa
kulörer.

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

maskin.

Kontakta oss för mer information och tidsbokning!

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

RESTAURANG HARGEBADEN
Vi serverar ett traditionellt julbord innehållande

julens alla smaker där du hittar sillar ostar,
hemlagade patéer, köttbullar, räkor samt fisk,

korvar, kött och mycket mer!

Tfn: 0583 – 770055 bokning@restauranghargebaden.se
www.restauranghargebaden.se Hargebadsvägen 72

Pris: 425:-
Barn 4-12 år: 195:-

Den 20 december stänger
Handelsbanken sitt kontor i
Hallsberg. Såväl kunder som personal
flyttas till kontoret Kumla.
Mötesplatsen i Askersund kommer
finnas kvar som tidigare och tillhör
kontoret Kumla framöver.
– Kunderna kommer att känna igen

sig, säger Mats Kagerup, kontorschef
i Hallsberg.

Bankkontoren i Sverige har under en längre tid
fått allt färre kundbesök. Handelsbanken väljer
att stänga en del bankkontor och samtidigt
förstärka andra kontor för att anpassa sig till
kundernas förändrade beteende. Förändringen
kommer att innebära att mer beslutskraft och
specialistkompetens samlas, men på ett mindre
antal kontor.
– I grund och botten ändrar vi oss efter kun-

dernas behov. 98 procent av alla bankärenden
sker idag digitalt. När man vill träffas på
bankkontoret efterfrågar man mer avancerad
rådgivning, därför gör vi den här förändringen,
säger Nina Bertebo, kontorschef i Kumla.
Kunderna i Hallsberg fick informationen från

banken i onsdags.
– Vi har skickat ut brev till samtliga kunder.

Det som blir nytt för kunderna är att om de be-
höver ett personligt möte på bankkontoret
möter vi dem i en annan lokal, säger Mats
Kagerup.

Alla ska få hjälp
Hur motiverar ni nedläggningen för de äldre
kunderna som fortfarande gör sina bankären‐
den på kontoren och kanske inte är vana att göra
bankärenden på dator eller telefon – hur hjälper
ni dem?
– Vi kommer självklart hjälpa dig med dina

bankärenden oavsett var du befinner dig och
oavsett fas i livet. Är man av olika skäl inte
bekväm med att använda digitala tjänster är vi
aldrig längre bort än ett samtal och kontoret
Kumla står redo att ta emot kunderna från
Hallsberg. Medarbetare på kontoret och vår
kundtjänst, som är öppen dygnet runt, hjälper
också gärna till med att komma i gång med
våra digitala tjänster, något många äldre kun-
der gjort under pandemin och är nöjda med,
säger Nina Bertebo, och tillägger:
– Vi tror starkt på den lokala marknaden och

kommer fortsatt att vara verksamma i Asker-
sund, Hallsberg och Kumla, men nu från
Kumla och med mötesplats i Askersund, på så
sätt täcker vi in hela vårt stora verksamhetsom-
råde.

Samlar kompetens
Vilka vinster gör ni med att slå ihop kontoren?
– Vi kommer att samla kompetensen på ett

ställe, vi blir flera. Vi har redan en hög kompe-
tens och kommer att utveckla den för att möta
framtida behov. Det går mer ochmer mot kval-
ificerad rådgivning för privatpersoner och
företag. Det är det som våra kunder efterfrågar,
säger Nina.
Den 20 december stängs kontoret i Hallsberg,

och Kumla blir den nya hemvisten.
– Vi kommer att göra en del aktiviteter mot

kunderna för att berätta hur det går till. Har de
funderingar så finns vi här. Det finns direkt-
nummer till kontoren, så det är bara att ringa
eller mejla till oss för att få hjälp. Är det ett
ärende som bara kan lösas via besök på
bankkontoret bokar vi alltid en tid. Då vet vi
när kunden kommer och vilket ärende de vill
ha hjälp med, på så vis kan vi ge vår bästa ser-
vice, avslutar Nina Bertebo, kontorschef i
Kumla.

Handelsbanken kraftsamlar
verksamheten till Kumla - Nu får
kunderna ännu mer kvalificerade råd

Hela denna sida är en annons från Handelsbanken

Mats Kagerup och Nina Bertebo utanför Handelsbankens kontor i Kumla.

28/11

öppet 13-17
Skyltsöndag

Välkommen in att hämta ditt ex av vår fina julkatalog,
eller titta på hemsidan: ugglanonline.se

Sydnärkenytt.se
Dagliga nyheter hittar
du på sydnärkenytt.se



Johanna Svanmark Rickard, volontär, Röda Korset, Laxå
– Man tänker mycket mer på ens egen konsumtion, vad man handlar, säger
Johanna.
Det som gäller för Johanna är att inte köpa nya saker i onödan, undvika plast-

förpackningar, och återanvända och återvinna.
– Och sortera förstås …
Hennes inställning kanske präglas av hennes jobb. Johanna jobbar nämligen

som volontär i Röda Korsets butik i Laxå.
– Här är det verkligen återanvändning som gäller, säger hon och slår ut med

handen i butiken med mycket second-hand prylar.
I en Röda Kors-folder står det att ungefär 80 procent av klimatpåverkan sker

vid produktionen, och handlar man det som redan är producerat besparas jor-
dens resurser.
Och många handlar redan second hand, det ligger i tiden, bara att se på köp-

och säljmöjligheterna på nätet.
– Second hand är jättebra eftersom vi även har många nysvenskar som kunder,

och de har oftast inte så mycket prylar och behöver handla kläder och saker till
hushållet.
En kvinna kommer till kassan och visar ett par stövlar hon är intresserad att

köpa. Kostar? Hur mycket?
– 30 kronor, säger Johanna.
– 20 kronor, kontrar kvinnan med.
Det slutar med 30.
– När man förklarat tanken med Röda Korset, att vinsten går tillbaka till hjäl-

parbete så förstår alla, säger Johanna, och enligt organisationen själva så kan
vinsten från en klänning till ett försäljningspris på 249 kronor ge rent vatten till
300 personer i ett land med stora behov.
Johanna är bekymrad över miljöhoten, uppvärmningen av jordklotet.
– Läget är allvarligt och vi måste tänka till hur vi lever.
Hon tror inte på elbilar. Inga avgaser, nej, men det var det där med batterierna.
– Den här produktionen av batterier och efter att de bytts. Vart ska de ta vägen?

Ska vi offra miljön för miljön?
Transporter, ja.
Har ni dragit ned på flygresandet nu med tanke på miljösituationen?
Johanna skrattar till.
– Vi flyger inte. Vi brukar sticka upp till Tivedsskogarna och sjön Unden. Det

räcker och blir över!

Johanna Svanmark Rickard jobbar i Röda Korsets butik i Laxå.

Fredrik Karlsson, leveranschef, Sveas Bageri, Kumla
– Vi äter inte kött lika ofta som tidigare, säger Fredrik,
Men han lägger till en gardering.
– Om det är ett miljötänk, det vet jag inte …
Blir det kött är det ekologiskt producerad vara som gäller.
– De miljövänliga alternativen måste vara lika, och det är de idag. Folk är inte

beredda att betala mer för en sämre produkt.
Oroas du för hur det ska bli med miljön?
– Ja, man tänker ju mycket på följderna. Vi måste göra avkall på vår vardag.
Fredrik och hans fru bor centralt i Kumla och kan cykla till sina arbeten.
– Nej, vi har ingen elbil, men den dagen det blir dags att investera i ny bil blir

det nog en hybridbil.
Flygresandet?
– Inte så ofta, vi brukar åka till Öland. Men vart femte år brukar det bli en ut-

landssemester.

Kurt Gelemark, pensionär, Hallsberg
– Jag sorterar mer än jag gjorde tidigare, det kan jag säga. Man gör det man kan

i det lilla, säger Kurt Gelemark.
Han bor i Hallsberg, men vi möter honom i Viby, strax utanför byns bastu.
– Jag är här för att träffa bastugänget. Vi brukar titta till bastun på tisdagarna

och ta oss ett bastubad, säger Kurt.
Bakom bastuinrättningen ligger ved fint staplat. Det är bränslet till bas-

tuträffarna. En rejäl trädstock har sluppit undan vedklyven och sparats, så insek-
ter kan hålla till där. Som ett insektshotell.
– Det är ju också ett bidrag till miljön och ekologin, säger Kurt.
Pandemin gjorde att Kurts flygresande upphörde.
– Sista resan var till USA. Sedan får man väl se hur det blir framöver med re-

sandet.
Han uttrycker oro över tidens tecken; översvämningar, glaciärers avsmältning,

listan kan göras lång.
–Bolsonaro skövlar Amazonas regnskogar medan kineserna försöker rädda

pandan.
– Alla skogsbränder som varit, det är otäckt. Och hur många arter måste dö in-

nan man gör något? Ska vi leva av naturen eller med den?
Samtidigt konstaterar han att tekniken går framåt, och ett exempel på det är

framtagandet av ett fossilfritt stål.
Men elbilar? Kurt är tveksam.
– Det kommer att bli bakslag, för det måste ju till väldigt många laddstolpar.

Och när batteriet i en elbil ska bytas, vad kostar det? Kanske måste man köpa ny
bil när batteriet dör.
Många frågetecken blev det.
Men den kanske mest brännande frågan denna regniga förmiddag i Viby:
– Vart tog bastugänget vägen? De skulle komma vid tio.

Kurt Gelemark, bastande pensionär

Torbjörn Näslund har fullt upp med sin butik.
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Hur har du förändrat din livsstil?
Fyra spontana frågor till Sydnärkebor

Klimathotet

TEXT & FOTO

LARS-GÖRAN MÅNZON

Fredrik Karlssom på Sveas Bageri.

Torbjörn Näslund, företagare, Östansjö
Tillsammans med hustrun Eva äger hans Lifvsbutiken Östansjö, och tidigare
Brändåsens krog och mack:
– Vi har alltid sett till att sortera allting i våra butiker, och samma sak gäller

hemma, säger han.
Torbjörn brukar tänka vart folk gjorde av sitt avfall förr i tiden.
– Där jag växte upp i Sundsvall fanns det ingen som tog hand om avfallet. Det

dumpades i en bäckravin, minns han med fasa.
Är du orolig med tanke på miljön?
– Det där är ju också en grej, nu ska svenska folket köpa elbilar men vi har inte

ström så det räcker, säger Torbjörn i ett hastigt möte där varubilen kommer för
att lämna varor.
Ett genomsnittligt batteri till en elbil har en begränsad livslängd.
– Åtta år sägs det. Sedan ska batteriet bytas. Var gör vi av de gamla? Ska de

köras till Afrika, säger han retoriskt.



– Mitt favoritmärke är Fender, men det gäller
väl för många fler, säger Hans Peter.
Hans smeknamn är HP, ibland med tillägget

Grönkvist.
HP bor kvar på samma gård i Hardemo,

Kumla kommun, som han växt upp på. Som
ung kille hjälpte han pappa Hans med
mjölkkorna.
– Mitt musikintresse började i fem-

sexårsåldern. Min morbror hade de flesta
skivorna som fanns, det var Animals, Beatles
och Stones och de lyssnade jag på. Min
mamma sa att jag var helt fixerad vid radio-
programmet Tio i topp.
Tio i topp, undrar någon? Detta var Sveriges

Radios första topplista för musik, ett omåttligt
populärt program som sändes mellan 1961
och 1974. Svensktoppslåtarna var ofta garan-
terade en plats på svenska försäljningslistan
som hette Kvällstoppen.

Lyssnade på radio
Röstningen gick till på olika sätt genom åren.

I början satt ungdomar i några städer och rös-
tade på låtar genom att trycka på mentome-
terknappar: ”pling…rrrr…pling”
Det smattrande ljudet sades komma från

röstknapparna men det var producenten som
tryckte på en batteridriven kulspruteleksak.
Men det fattade ingen då. HP satt på sitt rum

och bara tog in det som serverades i etern.
Han ville lära sig spela gitarr på musikun-

dervisningen i skolan, men fick det inte.
– Alla pratar om det svenska musikundret,

att musikundervisningen är så fantastisk, men
mina minnen är att jag inte fick välja gitarr
som instrument efter att ha blåst i blockflöjten.
Läraren sa att jag inte hade någon sångröst.
Spela gitarr var samma sak som att man även
måste kunna sjunga, Bellman och Taube du
vet. Rock fanns inte ens på kartan vid den
tiden.

Bildade band
Sin första gitarr köpte han vid fyllda 18. Han
klinkade, tog ut ackord, och lärde sig på egen
hand utan att kunna noter. Utan att ha något
Youtube att kolla in.
– Sedan bildade brorsan ett rockband och jag

fick spela kompgitarr och sjunga. Åren gick
och med tiden bildade vi Hardemo Rockers.
Bandet började få förfrågningar från

föreningar och organisationer om de kunde
tänka sig uppträda live.

Ställa sig på scenen? HP var lite tveksam till
att börja, det var det där med scenskräck.
Men han blev av med rädslan tack vare en

Läkerol och en förstörd tand.
– Jag var rosslig i halsen och tog en tablett in-

nan vi började spela. Men så råkade jag tugga
sönder en tand och jag fick en fruktansvärd
tandvärk.
– Men jag genomled uppträdandet, och

efteråt var jag aldrig mer rädd att kliva upp på
en scen. Det kan nämligen aldrig bli värre än
att ha tandvärk!

Genom åren har han förutomHardemo Rock-
ers spelat medmånga band och uppträtt i sam-
manhang som rockkvällar för pensionärer på
fester och tillställningar. Och på närbelägna
Stensåsens kafé är bandet husband.
– Jag har förmånen att få spelat med många
duktiga musiker och det gör ju att utvecklar

mig själv. Jag har inte några höga tankar om
min egen kapacitet som musiker, men det jag
gör funkar.

Sitter på stor kunskap
HP kan sin musikhistoria. Ett levande

lexikon säger folk om hans kunskaper om
artister och låtar inom rock och pop och jazz.
Tillsammans med en av spelkompisarna,
musikern och gitarristen Christer Folkesson,
gör han stenkakeprogram, och frågeprogram
om musik på närradions kanal 94,3. Ra-
diosändningarna har gjort att han fått kontakt
med många av de gamla svenska rock- och
popartisterna.
Som Svenne Hedlund i Hep Stars, Janne Lu-

cas Persson, Lennart Grahn I Shanes, Little
Gerhard och Claes af Geijerstam.
I musikrummet hemma på gården i

Hardemo är det tätt mellan gitarrer och
förstärkare. Det är nästan som i en musikaffär.
– Bäst gillar jag, förutom mina olika Fender,

Gibsons 335:a. Drömmen är väl att köpa en
Rickenbacker 12-strängad gitarr, och jag har
väl kollat en del på PRS.
– Det finns alltid plats för en till.
Men hinner du lira på alla gitarrer?
– Nä, det är väl det som är bekymret.
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”En avbiten tand räddade
mig från scenskräck”

Hans-Peter Grönkvist stora passion är musik och elgitarrer. I hans
samling finns ett femtiotal instrument, men det finns alltid plats för
en till.

Hardemo Rockers gitarrist samlar på
mycket, så även musiklitteratur och
gamla hederliga skivor.

TEXT & FOTO

LARS-GÖRAN MÅNZON

Här är ett urval av alla elgitarrer i HP:s ägor. De allra flesta är USA-tillverkade av märket

När inte golvet räcker till kan man hänga gitarrer på väggarna.

HP Grönkvist - Hardemos rockande bonde

Hemma hos HP dignar bokhyllorna av musikrelaterade böcker.En udda gitarr i samling, en 12-strängad Burns. Foto: Privat

Namn: Hans-Peter Grönkvist

Ålder: 61 år

Bor: Hardemo

Sysselsättning: lantbrukare,
entreprenör, fritidsrockmusiker och
gitarrsamlare

I samlingen: ett femtiotal
instrument, elgitarrer främst USA-
tillverkade Fender Stratocaster,
Gibson, Rickenbacker, med flera,
samt trumset, förstärkare, mängder
med singelplattor, LP, musiklitteratur.
(Dyrgriparna är inlåsta i säkert förvar
kan det tilläggas)

OM HP
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20 november 
till 30 januari

Nu är vi igång med 
 den tidiga dialogen!
Vi bjuder in dig som bor och verkar i Lekebergs kommun 
till dialogen. Ta chansen och tyck till om Lekebergs 
utveckling redan i ett tidigt skede av arbetet med den 
nya översiktsplanen. Mer information om dialogperioden 
och schema för alla dialoger finns på lekeberg.se och 
på facebook.com/lekebergskommun. 

Läs mer på lekeberg.se/tidigdialog

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

Hör av er för en
kostnadsfri offert!

Telenr: 070-8469292

Pålsboda
FöretagshotellAB

Vi hyrut lokaler till företag
ochprivatpersoner.

Vid intresse, kontakta
GöstaHedlund.

Tel: 070-3244056
info@palsbodabioenergi.se

Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62

Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62

0583-343 90, 0582-510 90
www.ammebergsresor.se

ÅmmebergsResor

Ullared: Påstign.  Hallsberg och söderut:
26/11, 3/12, 28/1, 29/4, 27/5.

Stockholm Julshopping: 11/12

Romme Alpin. Påstign. Askersund-Örebro
8/1, 15/1, 22/1, 29/1.

3/2 Jokkmokks marknad, Ishotellet, Kiruna
18/2 Skidåkning i Val di Sole (v.8)
4/5 Tysklandsshopping 3 dagar
9/5  Hurtigruten med tåg (Oslo-
 Hardangervidda-Bergen-Trondheim).
29/8 Trento med Gardasjön, Verona
4/10 USA Musikresan

2023:
20/3 Körsbärsblom i Japan med trädgårdar
20/10 USA - Go West!
2024 Tioman Island/Malaysia/Singapore

UPPLEVELSERESOR FÖR KROPP & SJÄL 

1:A ADVENT I HALLSBERG

              

• Bergöös - Öppet hus - Fri entré 
• Stortorget - granförsäljning, skinklotteri,  
   gratis glögg och pepparkakor 
• Adventskyrkan/ Församlingsgården:  
   Konsert med Patrik Isaksson och barnkörer från Kulturskolan 
   Försäljning av skinksmörgåsar, kaffe/te/glögg/julmust
• Kommunhuset  110 år - Öppet hus 
• Gratis häst- och vagn

Mer info och tider: www.hallsberg.se/advent

Flertalet tävlingar har ju varit inställda under
pandemin. Men årets säsong har ändå innebu-
rit hela 23 SM-medaljer för Järnvägens
Bågskytteklubb från Hallsberg som är en av de
mest aktiva bågskytteklubbarna i länet.
För de allra flesta är bågskytte möjligen nå-

got som skymtar förbi på TV under sänd-
ningarna från OS. Men i Hallsberg med
omnejd är det nog påfallande många som
både skjutit aktivt och provat bågskytte. Järn-
vägens bågskytteklubb tillhör nämligen en av
landets mest aktiva.

Tävlar en hel del
– Vi är både en breddklubb för den som bara
vill vara med och skjuta för nöjes skulle och en
aktiv tävlingsklubb. Dessutom har vi ju pil-
bågsgymnasiet på Alléskolan där vi är en aktiv
del, berättar Anders Anders Fredriksson, eld-
själ. Han är både klubbens ordförande, aktiv
tränare och tävlingsskytt.
– Jag började 1980. så jag har varit med ett

tag. Det blir sådär 12 tävlingar per år för mig.
Då är jag både med och tävlar och som
tränare, berättar han.
Tävlandet har gått på sparlåga under pan-

demin. Speciellt inomhustävlingarna.

– Men den här säsongen har det tagit fart or-
dentligt. Skyttar från Järnvägen har bland an-
nat lyckats kamma hem totalt 23 SM-medaljer.
Flera av våra aktiva tävlar också interna-
tionellt.
Anders menar att en bra och lite unik sak

med pilbågsskyttet är åldersblandningen.
– Ja, de medaljer vi tagit den här säsongen

har tagits av skyttar från 13 till 55 år. Man
tävlar tillsammans över alla åldersgränser,
även om man sedan är indelad i åldersklasser
och beroende på vilken typ av båge man
skjuter med. Men under en tävling kan en 13-
åring skjuta på samma tavla som en elitskytt
och en seniorskytt, som exempel.
8-9 år är en bra ålder att börja skjuta pilbåge.

Då är kroppen och den mentala mognaden
någorlunda redo.
– Sedan finns ingen övre gräns uppåt. Vi har

aktiva över 70. Men tyvärr har en del av de äl-
dre fallit bort under pandemin. Vi hoppas de
kommer tillbaka.
Pandemin har drabbat klubben rätt hårt.

Man har ju varken kunnat hålla öppna
träningar inomhus eller inomhustävlingar.
– Det är väl inget unikt tyvärr och vi har nog

inte drabbats ovanligt hårt. Men vi hade 160
medlemmar innan pandemin, nu är vi nere i
120. Men nu är vi igång igen och hade populär
provapå-verksamhet under höstlovet. Folk

kommer till våra träningar igen. Så vi har goda
förhoppningar om att få tillbaka medlemmar.

Modern anläggning
Klubben har en modern pilbågsanläggning,
med en fin inomhusbana i skogen nära Tomta,
Sydväst om Hallsberg. Den stod färdig 2012
och byggdes i samband med att den nya post-
terminalen i Hallsberg skulle byggas. BK Järn-
vägens skjutbana låg nämligen precis där
postterminalen i dag ligger och blev tvungen
att flyttas.
– Det blev med facit i hand bra. Vi hade ju

tidigare utomhusskjutbana på en plats och
sedan tränade vi inomhus i den gamla svinsta-
tion där brukshundsklubben i dag är inhyst.
Nu har vi moderna lokaler som är byggda för
det här och allt samlat på samma ställe.
Klubben startades 1972. Från början sköt

man vintertid i en källarlokal inne i Hallsberg.

Jämlik sport
Pilbågsskyttet är speciellt på flera sätt.
– Det fungerar exempelvis så att vem som

helst kan anmäla sig till en SM-tävling. Man
har då ofta en kvaldag på lördagen och själva
tävlingen på söndagen. Det gör det hela intres-
sant. Det innebär ju att duktiga, men oprövade
skyttar kan komma att tävla mot OS-
medaljörer. Nu ska det väl tilläggas att man be-
höver ha tränat en del för att ha en chans.
Det är också så att det finns väldigt många

grenar.
– Dels skjuter vi ju på fasta mål, tavlor, som

står på ett förutbestämt avstånd. Man tävlar
egentligen från 12 meter ända upp till 90 me-
ter. I fältskytte går man en bana i terrängen
med utplacerade tavlor, några står på ett fast-
slaget avstånd, andra får man själv bedöma
avståndet till. Avståndsbedömningen blir en
del i tävlingsmomentet.
Sedan finns en gren som kallas 3D
– Där går man en bana med 24 utplacerade

konstgjorda djur. Avståndsbedömningen är
även där en del av tävlandet. Ytterligare en
gren kallas jakt, där skjuter man på tavlor med
motiv av djur. Sedan har vi vår kanske mest
komplicerade gren. Beridet skytte. Vi har ak-
tiva skyttar även i den grenen. Där handlar det
om att rida runt en bana och skjuta från
hästryggen, under ritten.
För att ytterligare komplicera det hela delar

man in skyttar beroende på vilken typ av pil-
båge de använder.
– Vanligast är nog recurve. Den tävlar man

bland annat i OS med. Det är en pilbåge med

flera olika typer av hjälpmedel. Sikte, stabil-
isatorer och så kallad pilhylla. Barebow är en
liknande båge. Men utan sikten och stabil-
isatorer. Compound är en pilbåge med flera
hjul runt vilka strängen löper. Avsikten är att
kunna ha en båge med mer kraft men som
ändå är relativt lätta spänna, hålla uppe.
Sedan finns det bågar för så kallat intuitivt

skytte. Långbågar och ryttarbågar, ungefär så-
dana som Robin Hood använde.

Det sitter i muskelminnet
Att skjuta med pilbåge innebär egentligen att
man tränar upp sitt muskelminne menar An-
ders.
– Ja. Kroppen, musklerna lär sig hur man ska

göra för att träffa. Man måste sikta, men det
blir så småningom underordnat. Men för att
nå dit måste man träna, massor. Många tusen-
tals pilar.
En del i tekniken handlar också om att

släppa strängen rätt.
– Släppet som vi säger, är en viktig del i skjut-

tekniken.

1000 pilar i veckan
Hallsbergs bågskytteklubb samarbetar med
Alléskolan om bågskyttegymnasiet.
– Eleverna skjuter här, vi har träning två

gånger i veckan. Men eleverna är här nästan
dagligen och tränar kvällstid.
En av de sju från hela landet som går pil-

bågsgymnasiet är Leo Pettersson från Halls-
berg, som tagit en hel del medaljer under
sommarens säsong.
– Jag är här mycket. Jag skjuter ofta, kan 1000

pilar eller mer i veckan.
Oj, så många. Hur gör man för att inte få

förslitningsskador?
– Vi tränar en hel del på gym för att hålla

kroppen igång och bygga rätt muskler, säger
Leo.
Av klubbens medlemmar tävlar cirka 60-70

regelbundet. Öppna träningar har man på
måndagar och onsdagar.
– Då gör vi nybörjarträning från 17.30 till

19.00. Sedan får de mer erfarna komma in.
Ofta gör vi så att d äldsta aktiva medlemmarna
hjälper de yngsta, nybörjarna, avslutar Anders

TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

Nästan lite dold i skogen Sydväst om om Hallsberg ligger
Järnvägens Bågskytteklubbs anläggning, med både inomhusbana,
kafédel och skjutbana för ända upp till 90 meterutomhus. Klubben
är aktiv i tävlingssammanhang. Det har blivit en hel del medaljer
under säsongen.

Henrik Forsberg, Elias Dellrup, Tilde Ottosson, Axel Nilsson och Leo Pettersson. Samtliga går Pilbågsgymnasiet på Alléskolan.

Koncentration på topp när en yngre generation skyttar spänner bågen. Lucas Zetterlund, Melker Olsson
Plahn och Alvin Larsson

Anders Fredriksson, klubbens ordförande, har
skjutit och tävlat sedan 1980.

Medaljregn över
Hallsbergs bågskytteklubb
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LaxåVardagsliv

Redan 1983 köpte Owe Eriksson sin Volvo 122 S från 1966, en
bil i originalskick som han är mäkta stolt över.

Postgatan
En bil bromsar in mitt i Laxå utanför en affär.
Ylva von Schéele från Hasselfors kliver ur. Hon ska

handla lite ris och grönsaker får vi reda på, jag och
Felix - en kille från Iran - som just sagt ja till att vara
med på en ögonblicksbild från Laxå.
Kanske Ylva också vill?
Innan exponeringarna tar fart blir det lite småprat,

det brukar bli så när några människor spontant råkar
stöta ihop.
Framkommer gör att Ylva är företagare.
Felix passar på att ta upp en superviktig sak.
– Jag vill inget annat än att få ett jobb, säger han.
50 jobb har han sökt. Avslag på alla.
– Jag tar vilket jobb som helst, jag kan inte förstå

varför jag inte får ett arbete. Och permanent uppe-
hållstillstånd har jag.
Ylva driver tillsammans med maken Johan och

familjen, Bålby säteri med ekologisk mjölk- och
köttproduktion, skogsbruk, med mera.
Så kommer frågan:

Fritidsbanken
Det är en överdrift att säga att affärslivet myllrar i
Laxå, en tidig förmiddag som denna. Men i en lokal
inte långt från järnvägsstationen finner vi Peter
Jansson på Fritidsbanken.
– Här kan man låna fritidssaker först två veckor,

sedan två veckor till vid behov, säger Peter.
Fritidsbanken som finns i hela landet drivs ideellt,

och man samlar in sport och friluftsartiklar som kan
lånas gratis några veckor. Prylarna som är begagnade
är skänkta av privatpersoner, företag och organisa-
tioner.
Peters uppgift är att ta emot folk som kanske är i

behov av ett par skridskor och låna ut dessa.
– Det är mycket barnfamiljer, säger Peter som job-

bat två år med detta.
Vad går mest, sett över året.
– Det är rullskridskor, cyklar, inlines, skidor och

skridskor. Jag håller efter prylarna och putsar upp
dem, säger Peter som är väl förberedd på den antå-
gande vintersäsongen med mycket vintersport. Bara
det kommer snö, så.

Spontant möte på trottoar i Laxå, Ylva
von Schéele och Felix.

Peter Jansson på Fritidsbanken är
väl förberedd inför vintern. Kolla
alla skridskor han lagt på hyllorna.

Torget
Plötsligt händer det. En skinande röd Volvo
122S från 1966 dyker upp i all sin glans vid
Laxå torg.
En raritet, ja. Men inte till salu. Ägaren

Owe Eriksson är benhård på den punkten.
– Många har velat köpa den, säger Owe

Eriksson.
Bilen är i ett orört originalskick så när som

på en hellackering på åttiotalet. Original
kulör, förstås.

Owe köpte den av en släkting 1983 efter att
ha kommit hem från en tjänstgöring utom-
lands.
– Jag gav 3 000 kronor för den, minns han.
Bilen har nu rullat 30 000 mil och den har

inte kostat sin ägare mycket. Det är prob-
lemfria mil.
– I stort sett har det bara varit att tanka

och åka.
Owe har fått många bud på bilen genom

åren.

Sydnärkes serie om det vardagliga livet på orterna går vidare. I
förra numret var vi i Askersund och kollade vad som hände där en
vanlig dag. Påpekas kan att när vi besöker större metropoler som
Askersund och Kumla har vi vinjetten Småstadsliv. De orter som
(ännu) inte har stadsrättigheter får därmed en annan vinjett.
Här finner du: Vardagslivet i Laxå!
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LARS-GÖRAN MÅNZON

Vi servar och reparerar husbilar upp
till fyra ton och trädgårdsmaskiner

Norra Storgatan Pålsboda
Tel: 0582-40 400

79:-
Lunchdeal
varje dag

Olika rätter
inkl. dryck och

kaffe

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

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.

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

Bygg Januari
Målare Januari
Serviceassistent Januari
Lager och logistik Januari
Buss Januari

Följande utbildningar startar 2022

Intresserad
av att

studera?

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

Mer information
Kontakta studievägledare Roger Källström,
tel: 019-58 80 40 eller
e-post: roger.kallstrom@kumla.se



Kristofer Larsson bor i Laxå och jobbar heltid
på ESAB, men han extraknäcker även som
fiskeguide och har privat vunnit flera stora
tävlingar. Han är med andra ord rutinerad
inom branschen.

Tonfisken är fridlyst
Att vara med och fånga en blåfenad tonfisk

var dock något helt nytt för Kristofer. Faktum
är att det inte är många svenska fiskare som
varit med om det överhuvudtaget då fisken är
fridlyst.
– Beståndet har gått från att vara utrotning-

shotat på 1960-talet till att bli mer livskraftigt
nu i våra vatten. Sedan 2010 är fisken fridlyst i
Sverige och sedan 2017 har forskningsstudier
pågått om den, så det enda sättet att fiska ton-
fisk på är att vara med i forskningen, Kristofer.
Forskningen har väsentligen ökat kunskapen

om detta nya och spektakulära bestånd i våra
svenska vatten. Forskarna har idag en allt bät-
tre förståelse för varifrån fisken kommer, var
de leker och hur de korsar Atlanten i ständig
jakt på föda.
– Tonfisken lever i Atlanten och i Medel-

havet, men har blivit alltmer synlig i Skagerrak
,fastslår Kristofer.

Såg fisken hoppa i vattnet
Under två veckor i slutet av augusti och bör-

jan på september samlades Kristofer och
övriga på Västkusten för att delta i ett projekt
om fisken. Teori blandades med fiske. Vem
som helst tilläts dock inte vara med i forskn-
ingsprojektet, kraven var hårda.
– Det var en diger kravlista, bland annat

krävdes dyr utrustning, och vi fick inget
ekonomiskt stöd. Men det var utan tvekan värt
det, med facit i hand.
Kristofers team bestod av sju personer, varav

fyra var med dagen då den stora fisken drogs
upp: Anders Bladh, Kristoffer Thorold och
Robin Johansson.
Man utgick från Hovenäset i Sotenäs kom-

mun, varifrån man åkte ut ett par mil på
sjön. Där kunde de i gruppen med blotta ögat
se tonfisken komma hoppande ur vattnet.
– Den gör så när den jagar, förklarar Kristofer.
Fick turas om för att orka
Teamet fiskade med tre spön som satt fast i

båten, de hade levande makrill som bete. Tre
stora tonfiskar hade de haft napp på, innan de
till slut fick till det.
– En gick loss på grund av att linan skar mot

något i vattnet. Två för att kroken släppte.
Men fjärde gången fick de en riktig best på

kroken.
– Det var ett motstånd som jag aldrig tidi-

gare hade känt. Vi fick turas om i intervaller att

stå för dragandet. Det tog två timmar och 12
minuter från det att vi fick napp till att fisken
kom upp.
När de hade fisken uppe tillkallade de den

forskningsbåt som låg i närheten. Denna tog
en kortare stund upp tonfisken i sin båt för att
märka den med spårsändare innan den
släpptes igen.

"Kändes som att gå i mål"
– Syftet med projektet var att få en uppfat-

tning om hur fisken rör sig och hur beståndet
ser ut.
Det kunde konstateras att den blåfenade ton-

fisken de haft den långa kampen med var 260
cm lång, 168 cm i omkrets och vägde 300
kilo. Ett hyfsat nytt rekord för Kristofer vars
tidigare rekord i svenskt vatten rörde en lax på
15 kilo som han drog upp.
Som jämförelse kan nämnas att det svenska

rekordet inom sportfiske för gädda ligger på
21 kilo. Den fisken drogs upp i Norra Vättern.
Det kändes lite som att gå i mål med fisket, det
blir svårt att toppa det här, erkänner Kristofer.
Det är inte lätt att dra upp blåfenad tonfisk

även för de mest rutinerade fiskarna. Det var
totalt 42 båtlag som deltog under projektets
gång och 35 tonfiskar drogs upp under denna
tid. Mindre än en per båt alltså.
– Förhoppningsvis får jag chansen att fiska

tonfisk i svenskt vatten igen, även om den är
fridlyst framöver. Nu har jag i alla fall utrust-
ningen till det och vet också vilken upplevelse
det är, avslutar Kristofer Larsson.
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Aspen 2
är ett effektivt bränsle för olika
typer av luftkylda tvåtaktsmotorer.
Medtag dunk

Lösvikt 25 liter 618 :-

MULLHYTTANS
0585-403 38

CYKEL- & SÅGSERVICE AB

Gårdsbutik & Café
Torsdag & Fredag 14 -18

Lördag 12 -16

Äggboden
Alla dagar 06-22

Ekologiska ägg
Lokalt Mathantverk
Ostkaka & Glass

Potatis
Grönsaker efter säsong

Följ gärna Berga Skafferi på våra sociala medier!

Berga Gård, Fjugesta Telefon: 070-631 65 05 E-post: info@berga.net

Vi säljer svenska
ostar!

AB Karl Hedin Bygghandel i Laxå

Handlar där proffsen handlar!
Vi har ett komplett byggsortimentmed

noggrant utvalda varor

ÖPPET:
Vardagar 7-17
Helger 9-12

Revirvägen 2, Laxå

Tel. 0584-10 855

Storfiskare från
Laxå fick rejält napp

TEXT

ANDERS BJÖRK

Kristofer Larsson har dragit upp en och annan stor fisk genom åren.
Men ingen i närheten av den han nyligen drog upp. En blåfenad
tonfisk på 300 kilo.
- Det blir svårt att toppa det här, säger Kristofer Larson.

Efter att ha fått upp fisken till ytan tillkallades en båt som drog upp den för att märka den med

Kristoffer Larsson är tillfreds med utfört arbete
efter att ha bärgat sin största fångst någonsin.
Foto: Privat

Kristofers kamrater på resan. Från vänster Anders
Bladh, Kristoffer Thorold och Robin
Johansson. Foto: Privat

Fönsterbyte. Som det borde vara.

Boka ett gratis hembesök 
med vår lokala projektledare på 
020-78 00 00  |  www.morups.se

Inbrottsklassat
som standard.
Våra fönster står emot en tjuv som arbetar ostört i 15 minuter, 
max 3 minuter på varje angreppspunkt, med 23 olika verktyg. Vi 
har bland annat utrustat fönstret med härdade hakreglar, helgjutna 
slutbleck, förstärkt limning av glas, bakkantssäkring och säkerhets-
handtag. Allt testat och godkänt av RISE. Inbrottsklassningen ingår 
som standard i våra fönster*. Vill du veta mer om våra fönster och 
hur ett fönsterbyte går till? Läs mer på morups.se

* Pardörrar och flerluftsfönster är inte testade. Flerluftsfönster har likadan utrustning som godkända enluftsfönster. 
** Gäller vid köp av minst 7 st fönster. Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

YTTERDÖRR 
PÅ KÖPET! 36  

månader 
räntefritt

**

**

Visning av nyrenoverade
lägenheter på Lärkan i Åsbro
Vi bygger seniorlägenheter med trevliga gemensamhetsytor
som allrum med kök, hobbyrum/gym på Lärkvägen 18 i Åsbro.
Vi kommer att visa några olika lägenheter.

Lördagen den 11 december
mellan kl. 10-13

Välkomna!
www.lekebergsrevyn.se

0768-229 300

FjugestaFjugesta

Vintern påVintern på

Efter höstens succé med 
Den stora premiären rullar det 
på med evenemang på Spar-

banksbörsen i  Fjugesta. Boka för 
ditt eget höga nöjes skull eller för 

att ge bort i  julklapp. Vi ordnar 
 presentkort om så önskas.

30 nov, 1 dec kl 19.00
DEN STORA PREMIÄREN
Extraföreställningar!

10 december kl 19.00
SÅNGER FRÅN FÖRR OCH 
SÅNGER SOM FÖRR
En kväll med melodier som 
spelades på, och melodier 
som inspirerats av, 40-talet. 
Sång av Wendla Thorstens-
son,  Annika Gelin och Gösta 
Löthfors. Orkester: Anders 
Ekstrand, Leif Ekström, Stefan 
Månsson och  Daniel Björnmo. 
 Barservering med lättare 
tilltugg. Entre: 150 kr

5 januari kl 20.00
JONAS HOFER & 
THE BOPPIN’ CATS
Äntligen tilllbaka på 
Sparbanks börsen! Bandet 
som bjuder på good old 
rock’n’roll och sjunger stämmor så vi ry-
ser. Det blir hits från 50- och 60-talet och 
garanterat härlig stämning. Barservering 
med lättare tilltugg. Entré 220 kr och 
bokning via mejl till morgan.anders-
son71@outlook.com.

7, 8, 14, 15 januari kl 19.00
BEST OF BABY BLUES
Ännu en efterlängtad 
come back! Showgruppen 
Baby Blues med sina ”the 
best of” från showerna ge-
nom åren – samt lite nya 
överraskningar. Medverkande: Rebecka 
Elliot, Moa Elliot, Sofie Dahlén, Cecilia 
Ekström Deile, Acki Fernberg, Esmeralda 
Elliot och Sandra  Gustavsson. Barserve-
ring med lättare  tilltugg. Entré: 250 kr

28 och 29 januari kl 20.00
ANDERS EDLUND MED 
JACKIE’S STONED
Fjugesta-
killen Anders 
Edlund har 
länge varit 
en favorit i många musik-
sammanhang. Ni har hört honom sjunga 
och spela på partyn, som allsångsledare 
och mycket annat. Nu bjuder han på 
show med det meriterande bandet Jackie’s 
Stoned. Det blir en musikalisk blandning 
av allt från då till nu. Bar servering med 
lättare tilltugg. Entré 200 kr.

12 februari kl 19.00
LJUVA 60-TAL & 
SVÄNGIGA  70-TAL
En helkväll med cover-
bandet Forever Young 
och medverkan av 
 Lekebergs Revysällskap. 
Musiken du känner 
igen från 60- och 
70-talen. Barservering 
med lättare tilltugg. 
Entré 200 kr.

LJUVA 60-TAL OCH
LJUVA 60-TAL OCH

SVÄNGIGA 70-TAL
SVÄNGIGA 70-TAL

Den stora 
premiären

2 okt – 6 nov

0768-229 300
info@lekebergsrevyn.se

Musikalisk fars på

Sparbanksbörsen 
Fjugesta

Biljetter bokas på 

www.lekebergsrevyn.se
eller via mejl/tel (se nedan)

personer

MAX

50

Lör 2 oktober kl 19 
Lör 9 okt kl 19 • Sön 10 okt kl 13 
Fre 15 okt kl 19 • Lör 16 okt kl 19 
Lör 23 okt kl 19 • Sön 24 okt kl 13 
Fre 29 okt kl 19 • Lör 30 okt kl 19  
Fre 5 nov kl 19 • Lör 6 nov kl 19

475 kr inkl förrätt, varmrätt, kaffe med kaka

SISTA CHANSEN ATT 

SE HÖSTENS SUCCÉ!



BILJETTER KÖPES VIA
WWW.KUMLA.FH.SE

Äntligen en ny Operasäsong från Metropolitan!

Våren 2022
1 JAN

UTVANDRARNA
- biopremiär 25 december!

29 JAN

12 MARS

26 MARS

7 MAJ

21 MAJ

4 JUNI

ASKUNGEN
RIGOLETTO
ARIADNE PÅ NAXOS

DON CARLOS
TURANDOT

LUCIA DI LAMMERMOOR
HAMLET
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Legal.

NISSAN MICRA, QASHQAI 
OCH X-TRAIL

Från 129 900 KR Från 193 900 KR
NISSAN MICRA NISSAN QASHQAI

ORDINARIE PRIS: 142 650 KR ORDINARIE PRIS: 220 400 KR
Från 239 900 KR
NISSAN X-TRAIL

ORDINARIE PRIS: 307 900 KR 

nissan_New_tac_print_11_3_cars_SWE_248x178_cs6   1 02/28/18   14:09:26

HUGOBIL.SE
HUGO ERIKSSON BIL AB
0581-406 20  |   STORÅ  |  grundat 1951

ÖPPETTIDER:
Vardagar 09–18
Lördagar 10–14

11

ÅK NÅGRA MIL FÖR EN BRA BIL
Välj bland 200 nya och begagnade bilar

VI FIRAR 70 ÅR – 1951-2021VI FIRAR 70 ÅR – 1951-2021

Välkommen till Lekebergs RörAB/Bergqvist rör
i Fjugesta ochAskersund.

- Din lokala rörmokare!

Johan Maxson

070-6115355

johan@lekebergsror.se

Följ oss på Facebook!Peter Eriksson

070-3617322

peter@lekebergsror.se

Välkommen till oss påVälkommen till oss på

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

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

DIGITAL KLINIK

KORT VÄNTETID

GOTT OM PARKERING

Boka gärna tid hos vårtandhygienist Emilia!(800 kr)

Vattugatan 1 Kumla Tele: 019-57 55 55

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

Tandläkare Tobias och Karl,
tandhygienist Emilia

TEXT & FOTO

WEINE AHLSTRAND

Ingen God Jul utan Hammars julmust anser många. Och som
vanligt går produktionen för högtryck så här års vid bryggeriet i
sydligaste Sydnärke. Cirka 300 000 liter av den lokalproducerade
julbrygden lär vi klunka i oss inför och under den här julen.

Hammars Bryggeris historia går tillbaka till
början av 1900-talet. Det hemliga julmustre-
ceptet kom till på 1930-talet och följs alltjämt.
Här kokas fortfarande en egen sockerlag och
här produceras alla dryckerna på plats.
Gamla anor och traditioner finns med andra

ord kvar, samtidigt som förändring och mod-
ernare vindar drar in. Och det tycks vara en
bra mix. I år har företaget växt med 60 pro-
cent.
– En sak är helt säker. Vi ändrar inte julmus-

treceptet. Vi måste ju förvalta det bästa vi har,
säger vd Robert Henrysson.
– I övrigt har mycket förnyats och mer är på

gång. Målet är att utveckla Hammars Bryggeri
till ett premiumvarumärke och ett populärt
besökscenter.
Premiumvarumärke står för kvalitet i alla

led, i smak, förpackning, hantverksmässighet
och i Hammars fall även tradition. En exklu-
sivitet som även kan motivera ett litet högre
pris.

Morfar Olle satte tv:n i skyltfönstret
Det var 2016 som Robert Henrysson och sam-
bon Sofi Randén köpte företaget. Bakom sat-
sningen står även paret Stefan och Bibban
Oldén.
– Jag och Bibban är syskon och vi har lite av

våra rötter här. Vår morfar bodde i Hammar,
där han hade en radioaffär, en mack och en
kiosk. Så kopplingen till Hammar med om-
nejd finns med sedan barnsben, säger Robert
Henrysson.
Och morfadern Olle Borg och firman Olbo

Radio och TV väcker minnen även hos många
lite äldre Hammarsbor. Och inte enbart Ham-
marsbor. Under Fotbolls-VM 1958 blev Olles
affär en vallfärdsplats för människor från både
nära och fjärran. På den tiden var det inte så
vanligt med en tv-apparat i hemmen, så Olle
Borg ställde helt sonika ut en tv i skyltfönstret
och bjöd in alla som ville att komma och titta.
Kanske sålde han även någon apparat med sitt
kreativa tilltag.
Nu är det barnbarnen och Hammars Bryg-

geri som sätter orten på kartan.

Hammars Svagdrycksbryggeri
Bryggeriet ligger på samma plats som det
gjorde när sjömannen Per August Oxelgren
steg iland och startade Hammars Svagdrycks-
bryggeri år 1904. Det var en tid då nykterhet-
srörelsen var på stark frammarsch och de
alkoholsvaga dryckerna tilltalade såväl Per
August som många andra.
Än idag är Hammars Bryggeri känt för sina

alkoholsvaga drycker, där den säsongsbeton-
ade julbrygden, traditionellt tillverkad efter
originalrecept från 30-talet, har en särställ-
ning. Inte minst nu är julen närmar sig.

”Bryggerihäxan”
Bibban Oldén basar i själva bryggeriet. Det är
hon som kokar sockret, som har koll på recept
och smaker och som leder hela tillverkn-

ingsprocessen.
– Jag kallar mig själv för ”Bryggerihäxan”. Jag

fixar ju häxblandningen till dryckerna. Eller så
är det för att jag är häxan som härjar med per-
sonalen, skojar hon.
För härja med personalen behöver hon inte.
– Nej, vi har världens bästa personal. Kun-

niga och ansvarstagande. Vi är 13 personer i
företaget, säljare inräknade. I Hammar jobbar
sju personer varav fyra i själva produktionen,
förklarar Bibban Oldén.
Medan hon berättar fylls flaska efter flaska

med den populära julmusten. Innan dagen är
slut ska över 12 000 en-litersflaskor lämna
bryggeriet.

Hammar – ett besöksmål
Det gamla bryggeriet är uppfräschat, ommålat
både in- och utvändigt. Borta är de gamla, ofta
röda plastbackarna, med glasflaskor, Nu gäller
mindre och mer profilerade glasflaskor och
en-liters pet-flaskor. Nya smaker har tillkom-
mit, liksom flera sockerfria varianter.
En garagebyggnad är numera Gårdsbutik

med generösa öppettider och förtroendebetal-
ning. Här finns också Café Tonic i trädgården
under sommartid. Nästa år blir det premiär
för Källarvarvet där det kommer att erbjudas
musikevenemang, gin/tonicprovningar med
mera.
– Vi har ett bra läge här, med fin natur och

närhet till Vättern. Väg 50 passerar vid tomt-
gränsen. Vi vill skapa något som gör att folk
vill besöka Hammars Bryggeri, säger Robert
Henrysson med en blick som ger föraningar
om ytterligare utvecklingsplaner.
De första åren har inneburit en mix, att för-

valta ett viktigt arv och traditioner, att ta hand
om det småskaliga och hantverksmässiga och
samtidigt ta företaget in i framtiden. I hela
Sverige och varför inte hela världen för den
delen.

Satsar på tonic
Det är här det där med tonic kommer in. För
två år sedan lanserade företaget en serie tonics
som rönte stor uppmärksamhet, i Sverige och
internationellt. Drycken är prisbelönad och

finns på många prestigefyllda restauranger
och barer i hela landet. Leveransavtal har även
tecknats med flera stora butikskedjor. Ham-
mars Tonics innefattar sex tonics och en Club
Soda.
– Drycker utan alkohol attraherar mig. Det

är också tveklöst en växande marknad. Tonic
är en fantastisk drinkmixer och även en ut-

märkt måltidsdryck, menar Robert
Henrysson.
– Vi har provat och experimenterat med

smakerna i massor. Vi har framför allt utgått
från det vi gillar själva. Tonicsatsningen är helt
och hållet vår egen, helt och hållet från Ham-
mar.

Julmust på väg. Memet Qara hanterar många liter varje dag av den säsongsbetonade brygden.

Bibban Oldén håller i tillverkningsprocessen av alla
dryckerna från Hammar. ”Bryggerihäxan” kallar
hon sig själv.

FAKTA

”Det klassiska
julmust-receptet
ska förvaltas väl”

Tradition och förnyelse på
Hammars Bryggeri

ntissar Khoshkbar fyller pall efter pall med årets julmust från Hammar.

Provsmakningstillfälle utanför Gårdsbutiken. Robert Henrysson är vd vid Hammars Bryggeri. – Vi vill
skapa ett besökscenter i Hammar, menar han.
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Bosse Carlsson, 82, stegar inmotmål. Det gick
hyfsat bra i skogen idag igen. Tros att det var
mycket sly och branta backar. Han är ofta
bland de tre främsta i mål. Trots att han bara
har ledsyn och en stav i handen för att hålla
balansen.
– Det är väldigt roligt att springa orientering.

Man får pressa sig i sin egen takt, säger Bosse.
Veteranorientering i Sverige står öppen för

alla som känner sig som seniorer. Från 35 år
och uppåt. Av den anledningen kan Bosses
son Håkan vara med som är 43 år.

Chef för landslaget
– Jo jag brukar vara med ibland när jag får
ledigt från jobbet. Det brukar vara väldigt
trevliga arrangemang, säger Håkan Carlsson.
Nu är Håkan inte vem som helst i orienter-

ingssammanhang. Han är chef för Svenska
landslaget i orientering. Bra ledare kanske,
men någon storlöpare i skogen är han inte.
Men det finns det andra här som är. Både
gamla världsmästare och garvande veteraner
som fortfarande satsar allt i spåret. En del över
90 år gamla. Men här finns också en stor
grupp motionärer och blåbär som tar alltihop
som en enda lugn skön skogspromenad.

Kommer ut i naturen
– Jo det är ju en viktig anledning till att man
orienterar. Att man kommer ut i naturen,
säger Bosse
Bosse och Håkan springer Veteranorienter-

ing i Örebro läns orienteringsförbund. Med 20
tävlingar från mitten av mars till början av ok-
tober. Kort uppehåll under sommaren. Annars
finns det ett femtontal distrikt att välja på för
den som bor på andra håll i Sverige. Hälsing-
land, Gävleborg, Västmanland, Skåne.
Skaraborg, Stockholm och Roslagen för att nu
nämna några. Alla i sin tur innehållande en
mängd olika lokalföreningar.

Enkel anmälan
Anmälan är lätt, antingen ordnar man det på
nätet eller direkt vid start. Arrangörerna ser
dock helst att man väljer det föregående. Det
enda som behövs är oömma kläder och ett
glatt humör. 40 kronor kostar statavgiften och
man kan låna, alternativt hyra, en stäm-

plingspinne. En kompass kan vara bra att ha
för den som vill veta var norr ligger. Fem
banor finns oftast att välja på. Kort-korta kring
2 km, Korta 2.5, Mellan 3.5 och Långa uppåt 5
km. Den förstnämnda är en lätt bana med
kontroller lagda utefter stigar och vägar. An-
passad för nybörjare eller löpare med trötta
ben. Den långa kräver mer av god kondition
och orienteringsförmåga.
Bosse började orientera redan i unga år. På

femtiotalet i IOGTs scoutkår i Örebro. Dock
med varierande framgång.
– Med ”hjälp” av en backstreckskarta i skala

1:100.000 gick jag en gång så vilse att patrullen
fick övernatta i ett ödehus.

Flyttade till Kumla
1978 gick flytten söderut och engagemang i
Kumla orienteringslubb. Numera hör han till
OK Tisaren, en sammanslagning av klubbarna
i Kumla och Hallsberg. Familjen fick han med
tidigt, det vill säga sönerna Håkan och Ola.
– Nej, frugan springer inte orientering.
Det är dock inte bara sönerna han lärt att

hitta i skogen. Bosse har fått hjälpa igång
mängder av andra ungar. Lärt dem karta och
kompass. Därtill gjort skolkartor till Kumlas
alla läroanstalter och i flera år ansvarat för

lokala Naturpasset. Han har sprungit tiomila
budkavel, deltagit i O-ringen, vunnit ett par
distriktsegrar och deltagit i ett tiotal
världsmästerskap för seniorer. Men han ser
ganska ödmjukt på sina framgångar. – Nja,
distriktsmästerskapet vann jag nog tack vare
obefintligt motstånd och att favoriten stukat
foten.
Men som nybliven pensionär blev han

svårslagen
– I H65 stod jag nog på toppen av min för-

måga

Startade 1996
Veteranorienteringen i Sverige startade 1996.
Ett hundratal orienterare i Örebrodistriktet
brukar delta vid varje tävling. Bosse var med
från början. De senaste åren har han dock valt
korta banan, för att han fått problemmed bal-
ansen och synen. Men gamla orienterare ger
inte upp så lätt.
– Nej, jag har ju hyfsad ledsyn och en stav att

hålla i, så det går bra.
Det viktigaste för Bosse och många andra

deltagare är nämligen inte bara att komma ut
och motionera utan för att träffas
– Efteråt brukar vi alltid fika. Då kopplar vi

av, studerar våra tidlappar. pratar vägval och
ser fram mot nästa tävling, avslutar Bosse.

TEXT & FOTO

KARL-GUSTAF MATTSSON

Håkan tar gärna tid för att springa Veteranorientering med pappa Bosse

Med stödkäpp och glasögon går det att veteranorientera

För Bosse Carlson är Veteranorientering skön
motion och frisk luft

Elisabeth Halldin och Anna-Greta Israelsson tar
veteranorientering som en avkopplande
skogspromenad

Svag syn och obalans
inga problem för Bosse
På svensk Veteranorientering är det inte många som tar ut
sig i onödan. Snabblöpning hör till det förgångna. Här går
man eller lufsar fram i maklig fart. Allt för att leta reda på
kontroller i skogen. Att komma ut i skogen, få frisk luft och
träffas är nämligen det viktigaste.
– Fikat och gemenskapen efteråt är minst lika viktig, säger
Bosse Carlsson 82.

Vårt företag är miljö- och kvalitetscertifierat

Vi utför
kostnadsfri
besiktning av
din vind!

Villa- och fastighetsägare!
Tilläggsisolera vinden och minska din värmekostnad
rejält, samtidigt ökar du värdet på din fastighet.

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

Mån - fre 8 -17

VI UTFÖR

Erfaren inom avancerad
trädfällning

Innehar full ansvarsförsäkring och
är certifierad

Skogsvård
Trädfällning
Trädbeskärning
Röjning

iinatti@telia.com Läggesta 410 ASKERSUND

Nu även med
RUT-avdrag
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DIN OPTIKER

WWW.AOPTIK.SE

Svensk kedja

Skattar i Sverige

Kostnadsfri delbetalning  0:- ränta  0:- aviavgift  0:- uppläggningsavgift.

50 50 %%
ALLA MÄRKESBÅGAR*ALLA MÄRKESBÅGAR*

Värdecheck

10001000  KRKR
RABATT PÅ EUROPASRABATT PÅ EUROPAS

BÄSTA PROGRESSIVA GLASBÄSTA PROGRESSIVA GLAS

VärdecheckGRATIS 
ÖGONUNDERSÖKNING*

HELT UTAN KÖPKRAV

Utförd av Socialstyrelsen leg. optiker

Vår affärsidé = hög kvalité till lågt pris  

Ring för tidsbokning
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R

710:- 
RABATT*
PÅ GLAS/BÅGE

Gäller progressiva

Gäller enkelslipade

Gäller dubbelslipade

*Gratis ögonundersökning gäller glasögon, ej linser, recept och intyg. 710kr rabatt gäller  vid köp 
av kompletta glasögon. Erbjudanden går ej kombinera med varandra.

Svensk kedja

Skattar i Sverige

*Gäller vid köp av kompletta glasögon.
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*

ALLA NYHETER

ALLA NYHETER

50%50%
PÅ ALLA PÅ ALLA 

MÄRKESBÅGARMÄRKESBÅGAR

BRABRA

frfr3500:-3500:-**
frfr4500:-4500:-**

frfr5500:-5500:-**11

BÄTTREBÄTTRE BÄSTBÄST IntuitivTM 

*Kostnad tillkommer för övrig märkesbåge, högbrytande glas och behandling. *1 Pris gäller med kupong.

ETT ENKLARE 
GLAS

SENASTE
TEKNIKEN

EUROPAS BÄSTA
PROGRESSIVA GLAS

6500:-6500:-

1000 KR1000 KR
RABATT PÅ EUROPAS 
RABATT PÅ EUROPAS 

BÄSTA PROGRESSIVA 
BÄSTA PROGRESSIVA 

GLASGLAS

PROGRESSIVA 
PROGRESSIVA 

GLASÖGON
GLASÖGON

EUROPAS BÄSTA EUROPAS BÄSTA 
PROGRESSIVA GLASPROGRESSIVA GLAS 
P r i s b e l ö n t  S i l m o  d ' O r  - I n t u i t i v P r i s b e l ö n t  S i l m o  d ' O r  - I n t u i t i v 

Med flera!

AFFÄRSIDE AOPTIK: AFFÄRSIDE AOPTIK: 
HÖG KVALITET TILL LÅGT PRIS HÖG KVALITET TILL LÅGT PRIS 

VÄLKOMMEN IN TILL VÅRA MYSIGA BUTIKER 

KUMLA ASKERSUND ÖREBRO
Hagendalsvägen 12,
692 30 Kumla

Storgatan 19, 696 30
Askersund

Kungsgatan 14, 702 11
Örebro

019-56 06 66 0583-10058 019-31 16 00



Fast jag skulle nog inte våga bjuda hem folk
och servera korvgryta. Nu var vi inte inbjudna
och herrskapet skulle till att äta. Jatack, sa vi.
Tittar ni på Halv åtta hos mig? Det där mat-

programmet i TV4 där fyra personer bjuder
varandra på middag och sätter poäng.
Inte många skulle bjuda på korvgryta där.

Det är filéer hit och dit, pilgrimsmusslor och
glassbomber och andra tjusiga rätter.
En gång i programmet bjöds det på kåldol-

mar men det renderade inte kocken många
poäng.
Ändå tog Tore Wretman husmanskosten till

Operakällaren och bjöd ”fint folk” på just kål-
dolmar, fläskpannkaka och rotmos som
Torsten Ehrenmark myntade det här uttrycket
om:”Livet är inte värt att leva utan rotmos och
fläsklägg”.
Jag skulle bli själaglad om någon bjöd mig på

kåldolmar och rotmos med fläsklägg har jag
själv serverat på kalas. Vilken succé!
Men vad har den stackars korvgrytan gjort

för ont?

Uffes korvgryta utan krusiduller
Räcker till 5-6 personer, 500-800 g falukorv i

bitar, 4-5 slantade morötter, 2 skivade lökar, 1
skivad purjolök, 400 g skivad palsternacka,
300 g tärnad rotselleri, 10 fasta potatisar i bitar,
1-1½ l vatten, 2-3 tsk salt, 2 buljongtärningar,
10 hela kryddpepparkorn, 2-3 lagerbärsblad, 2
tsk torkad timjan.
Den som vill ersätter en del av vattnet med

en flaska öl och tillsätter dessutom 2 msk
tomatpuré.
Jag stekte löken i smör för att få fram den söta

smaken,
Annars läggs allt i en gryta och kokas åtmin-

stone 1 timme.
Som alla grytor blir den allra bäst nästa dag.

FOTNOT. När jag nyss smakade på min korv-

gryta och fann den mild och smakrik så tror

jag nästan att jag skulle våga bjuda på den.
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– Har man bara en falukorv i frysen så fixar man middagen lätt, sa
Uffe och bjöd på korvgryta.
En korvgryta skäms inte för sig. Den är lättlagad. Det är billig och
blir mat åt många.
– Utan krusiduller, sa Uffe.

Skulle du våga bjuda på kalas och servera korvgryta? Nu bjöd inte Uffe på något kalas utan det var dags att äta och vi var där. En gryta med den ”fridlysta”
falukorven och en massa rotsaker är gott och billigt. Värmande mat en kulen dag så här till första advent. Månne serverade Tore Wretman någonsin korvgryta på
Operakällaren?

FAKTA

Uffes korvgryta
utan krusiduller

Bergvärme
Badrumsrenovering
Service av alla
värmeslag och
märken

Service av alla
värmeslag och
märken
Övriga VVS-arbeten

Sörbyvägen 3, Kumla
Tel. 019-58 21 30

Vi är auktoriserad
serviceombud samt
installatör för Nibe

villa- och
fastighetsvärme!

Vi h
ar h

elhe
tslös

ning
en!

Lokalt producerad
energi! För
anslutning,
kontakta oss.

Pålsboda
Bioenergi AB

Tel: 0582-688805
info@palsbodabioenergi.se
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Padel

på Kumla Torg, sön 28/11, kl 13-17

Vi firar 1:a advent
Kl 14-16

på torgscenen

Gissa Tomten!
       Vinnaren får ett
presentkort, värde

10.000:-
på ICA Maxi, Kumla

Första ledtråden 
      från scenen, kl 13.00

Butikerna har extraöppet  ● Tipspromenad
     Marknadsknallar  ●  Karuseller & aktiviteter

Varmt Välkomna!


