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Stafetten, Rudskoga Hembygdsförening.
Det var en tid sedan Hembygdsföreningen hade
stafettpinnen, så nu ska jag försöka beskriva vad vi
sysslar med.
Almanacka och ny bygdebok
Almanackan som gavs ut första gången 2004 har
blivit en uppskattad läsning för många som bor i
eller har anknytning till Rudskoga. Nu har någon
kommit upp med förslaget att trycka en bok med
bilder från almanackorna och även andra bilder
som vi har tillgång till.
Arbetet är nu i full gång med val av bilder med
förklarande text. Anders Höglund, Lillvor Ivarsson,
Gunn Rudmalm och Hannu Olsson jobbar med
detta.
De hoppas att arbetet med boken blir klar inom
ett år.
Nu söker de bilder av senare datum till boken. Om
ni har bilder från 50- till 80-talet, så hör av er till
någon i ”fotogruppen”.
Gång och cykelvägen
Arbetet med gång- och cykelvägen kommer att
fortsätta under året. Vi prioriterar nu att bli klara
med ytskiktet på de sträckor som är påbörjade.
Kommunen ska bekosta bron vid Tursåsen i
sommar, som kommer att byggas i Trafikverkets
regi samtidigt med landsvägsbron. Den del av
bron som Kommunen bekostar är beräknad till
200.000kr. Det verkar som Kommunen inte har
möjlighet eller vilja att bidra med mer pengar i år,
så vi får använda egna resurser till ytskiktet.

med, hör gärna av er till någon i ”fotogruppen”.
Allt är av intresse.
Vi tar också gärna emot tips om var vi kan låna
redskap och åkdon för att kunna visa mångfalden.
Som vanligt behöver vi många hjälpande händer
för att genomföra Teknikdagen på ett bra sätt.
Hoppas att så många som möjligt kan ställa upp
sista veckan i juli.
Carina, värdefull alltiallo
Sedan september förra året har Carina Rodén varit
anställd hos oss. Hon har främst jobbat med
registrering av gamla bilder i vår egen databas och
även i Hembygdsförbundets centrala databas som
kallas ”Bygdeband”. Carina sköter också redigering
av bilder och text i Bygdebla’t. Registrering av de
föremål som Hembygdsföreningen äger sköts av
Carina.
Hon avlastar dessutom styrelsen när det gäller
uppdatering av medlemsregistret, diverse utskick,
städning och underhåll av Hembygdsgården.
Som avslutning vill jag önska alla en fin sommar
och hoppas att vi ses på de olika sommaraktiviteterna i Rudskoga. Stafettpinnen lämnar jag
över till Rudskogaslöjdarna.
Nisse Tjärnbro Ordf. Rudskoga Hembygdsförening

Teknikdagen 2016
Årets Teknikdag kommer att ha ”Hästar &
Maskiner till nytta och nöje” som tema. Det är
meningen att visa upp olika hästraser och även
gamla och nya hästredskap. Vi ska försöka visa hur
hästen har använts genom tiderna. Ni som har
gamla eller nya bilder på miljöer där hästen finns

Besök rudskoga.se

Viktig Trafikinformation!
Ny bro i Tursåsen
Väg 204 kommer att vara avstängd för ombyggnaden av bron i Tursåsen från och med första veckan efter
midsommar och två till tre veckor framåt, enligt den information som gäller vid tryckningen av detta
Bygdeblad. All genomfartstrafik kommer att gå via Skottlanda.
Så snart vi vet mer exakta datum kommer informationen att finnas på www.rudskoga.se
70 km. vid skolan.
Det finns ett beslut i vår kommun att 30 km ska gälla vid skolorna. Därför har vi nu bett kommunen att ta
upp frågan från deras horisont, vilket också Joel Engström på samhällsplaneringen har börjat med.
Läs mer på sid 5.

Fiberanslutning
Målsnöret närmar sig
Den 15 maj sattes som gräns för anmälan till fiber. Nu jobbar vi för
fullt med de efteranmälningar vi fått från fastighetsägare i
utbyggnadsfas 1. Vi fick till en överenskommelse med Skanova att
kunna göra tillägg där och tillsammans med Veab gör vi nu allt vi kan
för att hitta lösningar inom de ekonomiska ramarna.
Inget bidrag
I likhet med minst 50 andra fiberföreningar i Värmland fick vi den här
gången inte del av stödpengarna. Bakgrunden är för komplicerad att
beskriva här, men vi har inte gjort något fel, utan sökt bidraget till
punkt och pricka, men det finns nya regler och förutsättningar som
vi inte kunnat påverka.
Ideellt arbete och ekonomikoll
Vi har hela tiden jobbat med ögat på ekonomin och känner oss nu
ganska nöjda att vi kan sikta slutet på det här jobbet.
Slutrapport kommer när allt är klart.
Glad Sommar!
/Rudskoga Fiber

En rofylld stund…
Vi har samlats några lördagar på Träffpunkten i
Skottlanda och lyssnat på Helgmålsbön på radion,
och sedan druckit kaffe eller te tillsammans. En
rofylld stund i liten skala. Lite som kyrkan mitt i
byn. Man kan även använda kyrkskjuts om man
inte har gångavstånd till Träffpunkten.
Det har kommit omkring 10 personer och
planerna är att vi fortsätter till hösten.
Under sommaren har vi Helgmålsböner som
vanligt i kyrkan.
/Agneta Eriksby

Tankar om våren
Våren bjuder in till Vernissage med
oändliga variationer på grönska.
Sädesärlorna har
mannekänguppvisning på
gräsmattan. Trippar som små
damer. Det är bara hatt och
handväska som fattas.
De ljusa vårkvällarna har ett stråk av
vemod och molande längtan i sej.
Trots allt det vackra!
Och våren blir bara
vackrare för varje år, som går.
Det finns tröst i detta,
När man bara blir äldre.
/Agneta Eriksby

Vi kan hjälpa dig och/eller ditt företag
med:
Ekonomi
Bokföring och redovisningsuppdrag
Kalkylering och uppföljning.
Dokumentation
Blanketter och underlag
Projektansökningar
Tveka inte att kontakta oss!
eva.hakansson@larorikt.se
Mobil : 070-207 53 22

Bygdevandringar
Motion är bra, kultur är trevligt, fika är gott och
gemenskap vill vi alla ha. Häller man de fyra
ingredienserna i samma bytta och rör om så blir
det en äkta Bygdevandring!
Det är roligt och betydelsefullt att också yngre
generationer hänger med. Dels för att det är så
trevligt att träffas åldersblandat som vi ofta gör
här i bygden, men inte minst för att de som ska ta
över ska veta något om både det som varit och
det som är.
Det kallas hembygdskänsla och den är viktig för
bygdens framtid
Årets vandringar blir nog kortare än 3 km, men
som vanligt säger vi inget om vart vi ska.
Vi måste alltid hålla öppet för ändringar i sista
stund och då är det bäst att inte ha lovat ett visst
mål.
Men en sak kan vi säga – varje vandring är unik
och missar du en, kan chansen till just den
upplevelsen vara borta för alltid… Vågar du ta
risken att stanna hemma?
Ta med kvällsfikat och möt upp vid Slöjdarna kl.
18.
Söndagen 5 juni och söndagen 3 juli är det som
gäller i år.
Pelle, Lie, Anders och Lillvor

Fortsatt 70 km vid skolan
Ni som ännu inte hört det kanske knappt kan tro
vad ni läser här, men det är faktiskt tillåtet att köra
70 km förbi parkeringen vid skolan.
Vägen är Trafikverkets och tillhör inte kommunens
vägnät.
Hembygdsföreningen har flera gånger tagit upp
frågan om hastighetssänkning utan att lyckas.
2015 gjordes ett nytt försök av Johan och Linnéa
Wik och Hembygdsföreningen genom en väl
motiverad skrivelse och en lång namnlista.
Det blev avslag som överklagades till
Transportstyrelsen. Nytt avslag den 22 mars 2016.
Kan inte överklagas. Kort sagt ser de inte någon
anledning att sänka.
Det finns ett beslut i vår kommun att 30 km ska
gälla vid skolorna. Därför har vi nu bett
kommunen att ta upp frågan från deras horisont,
vilket också Joel Engström på samhällsplaneringen
har börjat med.
Vi önskar honom verkligen lycka till för våra barns
skull!
Från Trafikverkets hemsida: ” I bostadsområden,
vid skolor, i centrum och där det förekommer
blandtrafik prioriterar vi alltid de oskyddade
trafikanterna – gående och cyklister. Större vägar
med enbart fordonstrafik, god sikt och hög
säkerhet kan ha högre hastighet”. Här stämmer
alltså inte prioritering och verklighet när det
kommer till beslut.
Och vi förstår faktiskt absolut ingenting!
/Lillvor Ivarsson

Vad gör en samhällsplanerare?
Vad en samhällsplanerare gör kan säkerligen
variera beroende på arbetsgivare. Sedan
september 2015 är jag samhällsplanerare på
planeringsavdelningen, Kristinehamns kommun
och vill här ge en bild av min vardag. Som
samhällsplanerare i Kristinehamns kommun har
jag ett särskilt ansvar för samhällsbyggnads- och
servicefrågor på landsbygden.
I ansvaret ingår bland annat att genomföra de
dialogmöten som kommunen årligen bjuder in till
på landsbygden (Mer om dessa kan du läsa i
separat artikel).
En tillbakablick sedan mötena startade år 2012
visar ett antal teman på frågor och synpunkter
som är särskilt betydelsefulla för boende och
näringsidkare på landsbygden.

Dessa är (1) service, (2) infrastruktur (transporter
och fiber) samt (3) rekreation, turism och attraktiv
livsmiljö. 2016 års träffar är inget undantag från
temana, även om det är tydligt att olika frågor har
större eller mindre betydelse i olika delar av
kommunen. Är det då dessa teman speciella på
landsbygden, frågar jag mig. Svaret blir nej. För
mig är temana samhällsbyggnadsfrågor, och på
inget sätt avvikande från övriga kommunen, om
än att förutsättningarna kan se lite annorlunda ut.
För att nå framgång med samhällsutveckling på
landsbygden behöver vi därför samla oss, både
internt i kommunen, och tillsammans i bygderna.
Min personliga övertygelse är att vi tillsammans
kan göra mer. Därför står vi nu i startgroparna för
att dra igång en arbetsgrupp som kan mötas för
att samverka och hjälpas åt, "landsbygdsgruppen".
Här ska varje bygd finnas representerad av två
personer och ett första möte ska hållas innan
sommaren. Ett konkret arbetsområde kommer
vara att ta fram en landsbygdsplan, vilken ska
beskriva hur kommunen ska jobba med
landsbygdsutveckling och vad du som
kommuninvånare kan förvänta dig för typ av
service på landsbygden. Ett annat konkret
exempel är att arbeta vidare med lokal
samverkan, liknande det pågående
”cykelvägsprojektet” här i Rudskoga.
Utöver landsbygdsfrågor jobbar jag med långsiktig
strategisk samhällsplanering, vilket just nu innebär
en kommunövergripande trafikpolicy, vilken
beskriver hur kommunen arbetar med
trafikfrågor, samt en översvämningspolicy som
beskriver hur kommunen arbetar med risken för
översvämningar. Stora övergripande arbeten som
tillsammans med
några till ska ligga
till grund för
kommunens nya
översiktsplan. Ett
arbete som min
kollega Hanna
Åsander
projektleder.
Hälsningar
Joel Engström

Varsågod, ta en bulle till!
Får vi bjuda Bygdebla’ts läsare på en liten snabbt
ihoprörd bulle till sommarfikat?
Bra att ta till när man får oväntat besök och det
ekar i brödlådan.
Har du också något recept att dela med dig av?
Något smart och fiffigt, nostalgiskt eller bara
allmänt trevligt och gott?
Hör av dig till Bygdebla’t!
Mammas Hastbullar
1 ägg + 1 kkp mjölk + 1 struken msk socker +
mjöl + litet bakpulver (ingen måttangivelse –

mamma tog nog på en höft, som hon sa. Men
smeten ska vara ganska kladdig.) Rör ihop. Lägg
klickar i varm stekpanna med litet smör. Stek på
båda sidor.
Rulla i socker och ät när de fortfarande är varma
Härligt goda!
/Greta Berlin, avskrivet hemma 6/5 1942 när
Manne låg på Flens lasarett
Min kommentar:
Receptet finns i mammas lilla svarta receptbok med vaxdukspärmar
där hon hade sina handskrivna favoritrecept. Ingredienserna här är
inte så påkostade. Man kan ana krigstiden och ransoneringen.
Mamma gjorde ofta små minnesanteckningar vid recepten. Här
syftar hon på att min pappa låg på sjukhuset i Flen sedan han fått
benet avslaget i en olycka i beredskapen under kriget. . /Lillvor
Ivarsson

VI GÖR MUST AV DINA ÄPPLEN!
VI SÄLJER MUST!
VI BYTER MUST MOT ÄPPLEN!
VI KÖPER DINA ÄPPLEN !
Öppet 5 september – 30 oktober
Tel: 070 - 207 53 22

Året på Grunnebackagården!
29 maj

Kom och fira Mors dag med en god middag!

17 juni

Allsångskväll i trädgården.

6 juli

Motorkväll med entusiastfordon!

26 augusti

After work med kräftskiva.

3 september

Skörde -och potatisfest

30 september

After work

28 oktober

After work

25 november

After work

26 november

Adventsmys

3 december

Julbord

Lollo 073 623 10 91, Claes 070 618 29 96

CCR Rapport.
Hej igen! Dags för ett nytt bilår!
Som vanligt kommer vi att cruisa runt på olika
träffar och arrangemang i år också.
Vi är ju med och ordnar Cafékvällar uppe vid
Nässundets station fyra kvällar i sommar. Sista
tisdagen från Maj till Augusti är det som gäller.
Vår egen Familjedag för entusiaster av olika
fordon har vi i år Lördagen efter Teknikdagen Den
6/8 alltså. Då är ni välkomna.

Morgans Garage
Allt för din bil!
Service Däck Diagnostik
Tel 070 344 32 54

Vi kommer även åka på olika träffar under
veckorna när väder och annat passar.
Brukar finnas plats om någon vill följa med.
Måndagskvällar kan man ju även besöka Folkets
Park i Björneborg.
/Hälsar CCR genom Harry Gustavsson

Välkommen till bygdens egen
hantverksbutik!
Öppet kl 13 – 18
Maj lördag 28 och söndag 29
Juni alla lördagar och söndagar
Juli alla dagar
Aug lördagar och söndagar
Vi finns i Gisselbacka
tel. Butiken 0550-603 25
ordf. 070-547 65 02
Vi tar ej betalkort.

Vi ordnar all sömnad för din
Bil – Båt – Hus och Mc.
Återförsäljare av me&i’s barn
och damkläder.

www.meandi.se

Lollo 073-623 10 91
redtops@telia.com
www.redtopsbilinredningar.se
facebook.se/redtops

Alltid det senaste på rudskoga.se

Rudskoga Grannsamverkan.

Rudskoga Bygdegårdsförening
Så har då våren kommit, även om inte den riktiga
värmen infunnit sig, och det är dags att skriva
några rader i Bygdebla´t.
Apropå värme; var du inte på den komiska
föreställningen med Johan Östling så hänger du
kanske inte med i följande text, men
eftermiddagen den 3 april bjöds det på komik i
bygdegår´n för 55 gäster.
På riktigt bred värmländska avlöstes den ena
monologen efter den andra och skrattet ljöd
mellan väggarna. Det visade sig också att han inte
bare va´ skôj utan även kunde spela gitarr,
däribland covers av hans egna idoler Sven Ingvars.
Ja, den som inte ble´ varm i krôppen av den goe
värmländske dialekten ble´ i alle fall svette av allt
gôtt skratt. Succén var ett faktum och det verkar
som att riktig humor och värmländsk show går
hem i stôgera´.
22 maj kommer tipspromenad att anordnas med
fina priser till stora såväl som små. Grillen kommer
att erbjuda nygrillade hamburgare och det
kommer att finnas läsk, kaffe med dopp mm.
Höstens program är ännu ej spikat så ni får gärna
komma in med önskemål. Det är ju trots allt för
bygden som vi vill anordna kultur.
Det som är säkert är att Wermland Opera kommer
att stå på scenen den 2:a advent.
Förra året bjöd Hebbe sisters på en fantastisk
show, men årets tema är ej ännu klart så det får ni
hålla ögonen öppna efter.
Med start i september anordnar vi bingo den
första onsdagen i varje månad, klockan 19.
Bingon är mycket populär och det kommer många
från Degerfors, Otterbäcken, Gullspång, Nybble
mm, däremot saknar vi Er Rudskogingar. Lite
kittlande intresse måste det väl väcka när de
kommer så långväga ifrån för att spela i
Rudskoga....
Avslutningsvis önskar ordförande Rolf Pettersson
och övriga i styrelsen en riktigt skön sommar!

Under hösten och vintern har det varit inbrott i
sommarstugor, uthus och bilar, samt stölder av
verktyg och diesel. Vill återigen påminna om att
det är viktigt att vi alla hjälps åt och är
vaksamma!
Viktigt att observera och rapportera mystiska
fordon och personer som verkar vara på fel plats.
I första hand; ring Polisens tipstelefon 114 14. Vid
pågående inbrott eller stöld,
kontakta Polisen via 112.
Rapportera alltid till Grannsam =
undertecknad när något har hänt!
Tips!! Genom att DNA märka dina
föremål avskräcker du tjuven och
chansen ökar att få tillbaka stulna
värdesaker.
Grannsamverkan är uppbyggd på information via
sms och mail. Nätverket kan även användas för
att snabbt mobilisera folk vid t.ex. skogsbrand,
skallgångskedja, bortsprungna djur m.m.
Det går även att få ut information om evenemang
och aktiviteter som berör bygden.
Det är Rudskoga Hembygdsförening som är
huvudman. Kravet för att vara med i
Grannsamverkan är att man är medlem i
Hembygdsföreningen.
Det kostar 100: /år. Vill du vara med i
Grannsamverkan kontakta Sten-Åke Carlsson för
att registrera dig eller om du vill ha mer
information.
Du som har dator gör det till rudsk.gran@telia.com
Skriv namn/adress/telefon/mobiltelefon.
Annars ring 0551 603 40
SMS skickas via 073 096 82 97
Grannsamverkan genom Sten-Åke Carlsson
Information om Grannsamverkan finns också på
www.rudskoga.se

Alltid
uppdaterat på
rudskoga.se

Den nedgrävda motorcykeln
En man från Rudskoga skulle en dag åka till
Karlskoga. Han startade sin motorcykel, en Rex
Roadmaster 200 och for iväg. När han kom till
Degerfors stannade han för att uträtta ett ärende.
När han sedan skulle åka iväg vägrade
motorcykeln att starta, trots idogt kickande. Några
pojkar kom förbi och skrattade och frågade om
motorcykeln hade lång fjäder. Då blev mannen arg
och tänkte att ”om motorcykeln startar så ska den
aldrig få komma ut på vägarna igen”. Till slut
startade den och han vände om hemåt igen utan
sitt planerade besök i Karlskoga. Motorcykeln blev
stående hemma utan att han använde den.
Efter en tid skulle det täckdikas hemma på gården.
När grävmaskinen hade åkt därifrån en kväll tog

han sin motorcykel och stoppade ner den i ett
uppgrävt täckdike och öste jord över.
Många år senare berättade han om motorcykeln
för mig. Jag ville veta var han hade grävt ner den.
Det kommer jag inte att berätta för någon sade
han.
När han sedan skulle sälja sin gård frågade jag igen
om han kunde berätta var motorcykeln var
nedgrävd. ”Det är så längesedan nu sade han så
du kan få veta var den ligger”. Han pekade ut
platsen och jag åkte dit och grävde upp den. Av
motorcykeln återstod inte mycket.
Hannu Olsson

“I Rudskoga vet vi att Hannu får fart på de mest omöjliga projekt. Men den här motorcykeln ser ut så här än idag, så den
kom verkligen aldrig på vägen igen. //Lillvor Ivarsson

Ny bok om Rudskoga

Senast hembygdsföreningen gav ut en bok, eller
rättare sagt två böcker om hembygden, var 1982.
Det rörde sig om en faksimilutgåva av Rudskoga
sockens historia från äldsta tider intill nuvarande,
skriven av J L Silfving. Boken trycktes första
gången år 1913 i Falköping.
Den andra boken, Bilder ur Rudskoga sockens
historia, baserades på studiecirkelarbete inom
hembygdsföreningen.
Båda böckerna är sedan länge slutsålda.
Diskussioner har förts inofficiellt under ett antal
år, om att satsa på en ny bok i någon form. Det
mesta har handlat om att använda redan skrivna
texter, kompletterat med nyskrivna.
Vi i gruppen som arbetat med
Rudskoga-almanackan, framförde ytterligare ett
förslag till hembygdsbok. Almanackan för 2016, är
den 13:e i ordningen. Den första almanackan gavs
ut 2004. Under åren har vi dokumenterat och
publicerat 169 foton. Vi har på detta sätt räddat,
och fortsättningsvis räddar en bildskatt, som
annars riskerar att försvinna i framtiden.

Almanackor är för de flesta en färskvara, vilket
betyder att de inte alltid sparas för framtida bruk.
Böcker har en större förmåga till överlevnad.
Vi föreslog alltså att hembygdsföreningen fattar
beslut om att ge ut en bok med ett litet urval av
foton från de 13 årgångar almanackor som hittills
givits ut, samt ett antal ännu ej publicerade foton.
Hembygdsföreningen gav klartecken till detta.
Vi har nu startat arbetet med boken. Varje foto
kommer att förses med en kortare berättelse, på
samma sätt som fotografierna i almanackorna.
Vi är övertygade om att det finns fotografier i
album och skokartonger, hemma hos många av
Bygdebla´ts läsare, som skulle kunna platsa i en
fotobok om Rudskoga.
Hör av dig till någon av oss!
Foton, tagna fram till och med 1970-talet kan bli
införda i fotoboken om Rudskoga.
Anders Höglund Eriksbol / Kristinehamn
l, Hannu Olsson Skottlanda, Gunn Rudmalm
Gottbol, och Lillvor Ivarsson Ugglebo

Sommarglädje, kyrkans renovering och kommande program
”Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du ta emot var
stund ur hans hand.” Sv Ps 752
Ibland sägs det att vi ska fånga dagen, carpe diem.
Men sanningen är, tror jag, att vi inte kan fånga
dagen utan bara ta emot tiden vi får ur Guds hand
som det heter i den underbara sommarpsalmen
752 ”Över berg och dal.”
Dumt bara att det ännu är så mycket som jag vill
fixa inför sommaren! Men anledningen till min
stress är bara glädjande. Jag har blivit pappa igen
och ska vara pappaledig de kommande
månaderna. Och jag kan slappna av också för min
prästkollega Arne Björklund kommer så länge att
vikariera som församlingspräst i Rudskoga och han
tar väl hand om er tills jag kommer tillbaka i
januari 2017.
Det är mycket som kommer att hända under
sommaren och hösten. På utsidan ska kyrkan gå
igenom ett stort ansiktslyft i form av en
fasadrenovering, på insidan en mindre
ombyggnation: Längst ner under orgelläktaren tas
några bänkrader bort för att skapa plats till några
kyrkkaffebord. Den gamla kyrkvärdsbänken som
länge stod därnere i ett hörn har redan flyttats
tillbaka till sin gamla plats vid dopfunten. I
vapenhuset under tornet skapas det dessutom

möjligheten att koka kaffe mm i ett litet utrymme.
Endast finansieringen till de nya borden och
stolarna återstår. Kraven på utförandet av arbetet
och material är stora när det gäller antikvariskt
värdefulla byggnader, som våra gamla kyrkor. Men
kanske blir kyrkan full (och lite pengar över) när
Kent Lundberg och Lasse Magnell kommer på
lördagen den 10 september kl 16:00 för konserten
”Together with Elvis”?
Också ett annat evenemang har vi börjat planera
och ni kan redan skriva in det i era almanackor.
Eftersom vi nu har en nymålad rosa kyrka ska vi
stödja aktionen ”RosaBandet” och kampen mot
bröstcancer.
På söndagen den 16 oktober kl 16:00 är ni
välkomna till en Rosa-Band-gala med Nysund Gent
Quartet. Men det är bara en liten blänkare.
Än så länge ska vi njuta av sommaren: ”Så lev
Guds nu!” Kom gärna och titta in i kyrkan under
sommaren. Se hur fint allt blir och upplev
gemenskapen. Möt Gud och möt andra
människor. Jag hoppas vi ses! Min familj och jag
kommer säkert till en helgmålsbön (11/6, 16/7,
20/8), en gudstjänst - eller till ett bad i Gottbol!
Jag önskar er alla en god hälsa och en fin sommar.
Sven Jebsen

Svenska kyrkans sommarprogram för Rudskoga.
Lör. 11/6 kl 18:00 Helgmålsbön i kyrkan - ”Sånger i sommartid” med Tre-i-ettkören och Bengt Haster.
Tor 23/6 kl 19:00 Sommarmusik med Ida Eckerwall och Bengt Haster
Sön 26/6 kl 15:00 Ekumenisk gudstjänst vid stranden
Tor. 7/7 kl 19:00 Sommarmusik med Kristinehamns Multiband** (Rune Blidh
m.fl.)
Lör. 16/7 kl 18:00 Helgmålsbön i kyrkan "Klarsynthet i nutid" Maj Svensson,
Agneta Eriksby. Pianomusik med Henrik Syvertsson
Tor. 21/7 Sommarmusik ”Hemligheten” med Emelie Sjöström och Helena
Sandell
Lör. 20/8 kl 18:00 Helgmålsbön i kyrkan "Medmänniska i vår tid" Annika
Bohlin, Bengt Haster och Agneta Eriksby.
**Om Kristinehamns Multiband: Multikulturellt band spelar en mix av
folkmusik, visor och egna alster från sina respektive hemländer.
Var från början ett integrationsprojekt och har nu utvecklats till en bestående
orkester.
Medlemmarna kommer från Sverige, Iran, Senegal och Syrien.

Ida Eckerwall uppträder
Torsdagen den 23/6 kl. 19:00

Kyrkvärdsbänkarna
De fick sin placering framme i koret
1934-1935 i samband med en
omfattande renovering. När sedan den
ena blev placerad längst bak i kyrkan
finns det inga uppgifter om men jag
tror att det kan ha skett när kororgeln
inköptes 1988. Då blev det kanske för
trångt i koret med både kyrkvärdsbänk
vid södra väggen och kororgel. Nu är
den alltså åter vid södra korväggen
sedan den 2 mars 2016!
Hälsningar Gunilla Svensson

Skolåret 15/16.
Vi började terminen den 24 augusti med
brännboll. Höstterminen rullade sedan på i full
fart och eleverna har hunnit med massor av
spännande aktiviteter. Under årets skoljogg
samlades det in pengar till välgörande ändamål.
En friidrottsdag tillsammans med Åtorp och Svartå
genomfördes i fint väder. På elevens val har
årskurs 4-6 bakat och fördjupat sig i ämnet bild.
Detta fortsatte även hemma då eleverna bakade
inför lucia och julavslutningen. Vi hade ett trevligt
besök av författaren Lena Ollemark, vilket var
uppskattat av oss alla.
FN – dagen uppmärksammade vi genom att ha en
tema dag med pyssel och filmvisning. Årskurs 4-6
besökte bonden Lars i Gammelgården och fick lära
sig hur mjölkningsprocessen går till. I slutet av
höstterminen hade vi en nobelmiddag som
årskurs 6 var ansvariga för. De bjöd på snittar, kött
och klyftpotatis, med blåbärskaka till efterrätt. Vid
lucia lussade årskurs 4-6 på Grunnebackagården
samt på Skottlanda servicehem, vilket var väldigt
uppskattat.
Julavslutningen blev som vanligt i kyrkan med
efterföljande fika i Grunnebackagården.
Vårterminen började måndag 11/1. Då hade vi
riktigt vinterväder och föräldraföreningen spolade
is på skolgården, till stort nöje för alla på skolan. Vi
arrangerade vidare en innebandyturnering där
årskurs 4-6 deltog. Vinnande laget, vilka var
årskurs 6 fick möta lärarlaget, som vann

storslaget. Vi hade även en fin dag i Säfsen i
mitten av mars då föräldraföreningen stod för
resa, skidhyra och liftkort. Då sken solen och vi
njöt hela dagen. Elevens val temat för årskurs 4-6
har under vårterminen varit rockband, idrott och
skrivarstuga.
Marie Tjärnbro har genomfört bibeläventyret med
årskurs 4-6. Eleverna fick då lära sig om gamlaoch nya testamentet.
Årskurs 2-3 besökte Kristinehamns kyrka och fick
vara med om en påskvandring som var väldigt
uppskattad.
På skärtorsdagen hade vi som varje år en
aktivitetsdag i påskens tecken. Vi pysslade, såg på
film och avslutade dagen med äggrullning ner för
kullen. Årets vinnare blev Eila i årskurs 2.
Under resten av terminen kommer hela skolan att
besöka årets bildutställning i Kristinehamn där alla
elever från förskoleklass till årskurs 3 har bidragit
med sina alster. Årskurs 4-6 kommer att åka på en
rundtur i bygden för att lära känna sitt närområde
bättre. Denna resa bekostar Hembygdsföreningen
i Rudskoga, vilket vi är väldigt tacksamma för.
Eleverna tränar just nu inför årets musikal som går
av stapeln den 26 maj kl 18.00 i skolans
idrottshall.
Den 9 juni tackar vi av våra 6:or i Rudskoga kyrka,
och önskar resterande elever ett bra sommarlov.
Med vänliga hälsningar, Grunnebacka skola

Rudskoga idrottsförening
När det här skrivs i slutet av april är det vackert
vårgrönt ute. Vitsipporna lyser upp hagar och
dikesrenar med sina vita täcken. Man vill bara vara
utomhus.
Då kan man passa på att träna löpning på
söndagskvällarna. RIF har två grupper.
En nybörjargrupp, som har som mål att klara av
att springa lilla Lunken i sommar och en mer
avancerad grupp som springer längre. Där är väl
målet att vara med i större tävlingar.
Inomhusaktiviteterna börjar lida mot sitt slut för
den här terminen, men styrketräningsrummet är
öppet även i maj och i juni. Kolla på
www.rudskoga.se vilka tider som gäller.
Tabataträningen fortsätter också en tid till.
Rudskogaklassikern; Efter att ha deltagit i tre på
varandra följande tävlingar, löpning (Lunken),
cykling (Rudskogatrampet) och
skidlopp(elljusspåret) under ett år, så har ett gäng

tuffa deltagare erövrat pris för deltagande i
Rudskogaklassikern! Grattis!
Klassikern fortsätter förstås – varför inte starta
med Lunken? I alla delmomenten kan man välja
en kortare eller en längre bana. Alla är välkomna.
”Hela Sverige på fötter” är ett lättsamt lopp
som ska genomföras i hela Sverige den 14 juni
kl 17-18. Naturligtvis ska Rudskoga också vara
med på detta. Läs mer på hemsidan om plats
mm.
Nu startar planeringen för årets upplaga av
Lunken. Det är mycket som ska fixas, men när
loppet startar med massor av trevliga
tävlingsdeltagare, är det värt allt förarbete. Kanske
får vi ännu fler flickor och pojkar i år till
Minilunken, som blev ett så populärt nytillskott
förra året.
Väl mött den 14 juni (Hela Sverige på fötter) och 2
juli (Jordgubbslunken).
Gunnel Tjärnbro/RIF

Med RIF tränar du billigt!
Allt du vill veta om RIF:s aktiviteter och medlemsavgifter, kan du läsa om på hemsidan, som bara blir
bättre och mer informativ för varje vecka.
Helårsavgift för vuxen är 300 kr.
För det priset får du tillgång till olika motionsgrupper, styrketräningsrum, löpträning, vårt fina elljusspår
(på vintern har vi tillgång till snökanon) mm.
www.rudskoga.se fliken föreningar.

Vi har något i blomväg för alla - till kruka, rabatt och fönster !
Öppettider: mån-fre: 10:00–18:00, lör-sön: 10:00–15:00
Telefon 070-633 34 31
E-post stblommor@hotmail.com
Följ oss på Facebook 👍

Rudskogaflickan Ann-Marie gick köksvägen
”Kom ihåg Ann-Marie, vad det stod i annonsen:
Lydig och väluppfostrad flicka får fosterhem.” Hon
var tio år och den som påminde henne var
dispensärsköterskan i Karlstad. De var på resa till
flickans fosterhem i Rudskoga. Fostermor var
gammeldags religiös, men också mycket
varmhjärtad. Flickan kom verkligen att respektera
och tycka om Grunnebackalärarinnan, som blev
hennes ”låtsasmor”. Det var först när tösen valde
yrkesbana, som deras viljor gick isär. Flickan ville
satsa på restaurangutbildning. Restaurangen –
krogen – var ju för många ett syndens näste. Men
flickan stod på sig. Hon fick gå köksvägen.
Egentligen började det hela på barnkolonin
Strandvik i Väse. Unga Ann-Marie anställdes som
barnflicka. Gästspel i köket visade att hon hade
talang för matlagning. Till sin förvåning blev hon
nästa sommar erbjuden plats som kokerska. Hon
var då inte sexton år fyllda. Men utan utbildning
vågade hon inte ta tjänsten. Därför ansökte hon
om att få bli elev på Nya Hotellet – senare BARA.
Betala för sin elevplats skulle hon. Efter
praktikperioden sa restaurangchefen: ”Inte ska
Ann-Marie som varit så duktig betala.” I stället fick
hon en slant i avskedspresent.
Efter kolonin blev det kallskänksjobb på Mejt och

Stadskällaren i Karlstad. Så kom barn och familj in i
bilden. Till Kristinehamn igen.
Konsumrestaurangen vid Södra Torget passade
bra. Där slapp man sena kvällspass. Sen blev det
Gröna Lyktan. Den restaurangen tog nästan
mamma ifrån honom, det tyckte nog lille sonen
ibland. Ofta hade innehavaren Karin Carlsson
kvällsbeställningar. Då kom en efterlängtad mor
inte hem förrän framemot midnatt. Många besök
gjorde gossen i köket ”backstage” Rafael Rådbergs
konstfulla kulisser. Den vackra kallskänkan Aina
blev hans första förälskelse. Verklig veteran var
servitrisen ”Blomman”. Hon avlöstes av söta
blondinen ”Lollo”, som bättrade på sin skönhet
genom att svärta ögonbrynen med skokräm.

I grovköket dängde fru Cronholm med tunga
potatissäckar. Smörgåsnissen Benny gned
vinglasen så de gnistrade. Och bakom den väldiga
spisen stod ”Landin” rödblossande i sin höga
kockmössa. Replikerna som växlades passade inte
alltid tioåriga gosseöron. Men i den miljön fick
man tåla.
När Karin Carlsson gifte sig med disponent Flygar
blev personalen bjuden på fest. Ann-Marie
berättade senare begeistrat om en ung trubadur,
som gjort stor succé på festen. Han hette Gunde
Johansson.
Gröna Lyktan övertogs så småningom av paret
Winblad. Deras restaurangerfarenhet var liten.
Herrn, som titulerades direktör och ryttmästare,
fick så småningom ställa sig själv i kallskänken.
Åtgärden räckte inte för att rädda ”Lyktan”, som
sen blev Kavaljeren. Vart tog Rafael Rådbergs
inredning vägen…
Ann-Marie lämnade restaurangköket för
skolmåltiden. När Läroverket började bespisa
elever i gamla Hantverkshuset på Fabriksgatan
fanns hon på plats. Så följde Hacklehem – och
slutligen bespisningspaviljongen på
Brogårdsskolan. Där var hon vid sin pensionering
vid 80-talets mitt husmor. Den 20 maj slutade
Ann-Marie Landin sina dagar på Tapirens
äldreboende.
Rudskogaflickan ångrade aldrig sitt yrkesval. Trots
många minnen från den spännande
restaurangmiljön var det ändå den goda
kontakten med arbetskamrater och ungdomar på
Brogårdsskolan, som hon uppskattade mest.
Bengt Landin

Bengt Landins mamma Anne-Marie
med sin fostermor Sigrid Eriksson,
välkänd lärarinna i Grunnebacka. År
1927.

Rally, rally!
Nu ser vi fram emot en ny folkfest när Laxå-rallyt
kommer tillbaka och kör ett par delsträckor här i
Rudskoga!
Arrangörerna hoppas på upp till ett 80-tal ekipage,
i alla klasser från veteran till fyrhjulsdrivet.
Denna gång körs två sträckor som blir delvis nya,
så läs noga vägbeskrivning och instruktioner här.
11 juni Laxå-rallyt
Alla berörda vägsträckor är avlysta från ca 2 timmar
före start.
Varje delsträcka körs 2 gånger.
Arrangörerna ber alla besökare att parkera med
hänsyn och välja trygga åskådarplatser.

Läs det senaste på
rudskoga.se

Är det Gubbarna i lådan, eller...? Från Rallyt 2014.

Start i Laxå kl 10. Preliminär första start i
Rudskoga tidigast 10.30.
Delsträcka 1 startar norr om korset i Grunnebacka,
alltså samma som förra gången, (vid Fredriks hus).
Sedan vidare via Frosterud över Hultaskogen förbi
Kolerud till mål i Brotorp.
Delsträcka 2 startar vid Säby gamla station och går
via Frosterud till målet i Käbberud.
Tack till alla vägsamfälligheter och berörda
fastighetsägare som är positiva till ett rally och
tack till våra egna förare Fredrik Rudmalm och
Magnus Lindqvist som jobbar för bygden.
Och en senkommen eloge till arrangörerna för det
snabba återställandet av vägarna förra gången.
Bara några timmar efter sista målgång syntes
bokstavligt talat inte ett spår av något rally.
/Lillvor Ivarsson

Från stenig skogstomt till trädgårdsoas.
2004 bosatte vi oss permanent i huset vid Skagern. Sedan 1973 tillbringade vi somrarna här i Röjera. Då
bestod tomten till stor del av granskog så tät att vi inte såg vattnet. Istället lekte våra barn bland träden och
byggde kojor, för var sak har sin tid. Alla i familjen inklusive katten Findus älskar stället vid Skagerns strand. I
samband med tillbyggnaden av huset 2004 blev tomten ganska sönderkörd av byggtransporter. Det var då vi
började anlägga vår trädgård. Den första dammen med tillhörande bäck placerades där marken var mest
förstörd. Tomten lutar brant ner mot sjön och har söderläge vilket ger goda odlingsbetingelser. Ett problem
är att marken mest består av sten och morän så
allt material för odling måste köpas in. Det är
många lastbilslass av 0-8 grus och torv som
levererats hit under åren. Växterna planteras i
upphöjda bäddar, en del med grus och andra
med torv. Allt beroende på växternas krav. I
början såg vi all sten som problem, men nu ser
vi det som en tillgång. Både som byggmaterial i
murar och som värmesamlande miljöer för våra
växter.
En vindlande trappa inspirerad av Ernst leder till
tomtens översta del. Tomten är på 2500 m2 och
nu är det bara ett hundratal av dessa som inte
omvandlats till trädgård. Så varje år sedan 2004
har det varit nya projekt på gång. Idéer till
trädgården får vi genom att besöka visningsträdgårdar både i Sverige och i andra länder. Medlemskap i ett
flertal trädgårdsföreningar är också till hjälp.
Att vi är på rätt väg fick vi bevis på när följande motivering skrevs för 2:a pris i NWT:s trädgårdstävling:
Blomsterprakt, mångfald och exklusivt växtmaterial är kännetecken för Mariannes och Lennarts trädgård. De
har skapat en trädgårdsoas i en sluttning ner mot Skagern. Vackra och varierade rabatter med perenner och
inslag av sommarblommor dominerar trädgården som dessutom innehåller dammar, växthus, frukt och bär
samt en mindre köksväxtodling. Den egna plantuppdragningen är omfattande. Det här är en trädgård som
sprudlar av odlarglädje och entusiasm.
Sedan tre år tillbaka är vi medlemmar i Svenska Dahlia
sällskapet med säte i Lidköping. Genom årliga inköp är vi
nu uppe i 150 dahlior som ger en underbar blomning i
slutet av sommaren. De skall alla grävas upp för frostfri
vinterförvaring för att sedan väckas till liv under våren
före utplantering. Det blir många kilo som skall kånkas
runt. Dahliorna har blivit det mest uppskattade projektet
av våra grannar, som ofta går en runda för att beskåda
blomsterprakten.
Favoriter för övrigt är: pioner, magnolior, rhododendron,
hortensior och hostor.
Trots att vår trädgård innehåller en stor mängd
blommande perenner driver vi upp ett tusental ettåriga sommarblommor för blomlådor, krukor och lediga
platser i trädgården.
Vill du besöka oss så ringer du 0551-603 35
Marianne och Lennart i Röjera

Odla, baka, sylta, safta och plocka till Bygdens Produkter!
På Teknikdagen är ståndet med Bygdens Produkter alltid en magnet för köpsugna. Det som erbjuds där
ligger helt rätt i tiden. Medvetandet om matens kvalitet ökar starkt och man uppskattar mer och mer det
genuina hemlagade och närodlade. Hemodlade grönsaker och bär, är mycket efterfrågade och där har vi
ofta för litet att erbjuda. Problemet är ju att det ska vara skördemoget till Teknikdagen, men till exempel
sockerärtor, olika bönor, squash, gurka, hallon och ibland tomater brukar kunna vara färdiga i tid. Hembakt
matbröd, bullar och kakor, sylt och saft är andra storsäljare.
Hjälp oss så vi kan duka upp allt gott som Rudskoga har att erbjuda! Du lämnar den kvantitet du har, alla
bidrag, såväl större som mindre, är välkomna. Dessutom kan du tjäna en slant.
Hör av dig till GunBritt Helsing 076 789 16 15

Vi kan hjälpa dig och/eller ditt företag med:
Ekonomi
Bokföring och redovisningsuppdrag
Kalkylering och uppföljning.
Dokumentation
Blanketter och underlag
Projektansökningar
Tveka inte att kontakta oss!
eva.hakansson@larorikt.se
Mobil : 070-207 53 22

Lojalt och Lokalt
Vi har än så länge alla servicebenen kvar i Rudskoga, men om ett ben försvinner försvagas de andra snabbt.
Än har vi förskola, skola, fritids och en mataffär.
Och  äntligen  fiberuppkoppling, som öppnar nya möjligheter.
Idag har vi allt för en enkel vardag och ett modernt liv, men vi kan inte ta något för givet i morgon.
Alla kan bidra till att det inte blir någon ”lapp på luckan” i Rudskoga! När lappen sitter där är det för sent.
Då har vi både skjutit oss i foten och sågat av grenen vi satt på.

Låt inga hus stå tomma i
onödan. Tillgängliga fastigheter en
bristvara.

Verka för att fler ungdomar
och familjer får chans att hyra eller
köpa hus i Rudskoga.

Använd bygdens företagare
och entrepenörer när det är möjligt.

Handla i affären! Använd
den som din matbutik i vardagen. Du
spar tid och mil.

Tänk och handla Lokal
Lojalt.

Då stärker vi bygden och
gynnar både plånboken och miljön.
Bilden används med tillstånd från www.harifran.nu Illustration av Karin Casimir
Lindholm

EVENEMANG I RUDSKOGA 2016
RUDSKOGASLÖJDARNA Öppet kl. 13- 17
MAJ lördag 28, söndag 29
JUNI lördagar & söndagar
JULI alla dagar
AUGUSTI: lördagar & söndagar

BYGDEVANDRING 5 JUNI KL 18
Samling vid Rudskogaslöjdarna.
/Rudskoga Hembygdsförening

MIDSOMMARFIRANDE vid HEMBYGDSGÅRDEN ERK ORSAS 24 JUNI KL 14.
/Rudskoga Hembygdsförening

Trädgårdsmöte:
29 juni 19.00 Vid Kaffebönan i Åtorp. LP-stiftelsen från Örebro talar och sjunger. Kaffebönan är öppen.
/Brokyrkans Församling

JORDGUBBSLUNKEN 2 JULI Kl. 15 & 16.
Minilunken för barn t o m 6 år! Start kl. 15.00
Långa o Korta Lunken 6 eller 11 km Start kl. 16.00
Anmälan & Information www.rudskoga.se
/Rudskoga Idrottsförening

BYGDEVANDRING 3 JULI KL 18
Samling vid Rudskogaslöjdarna.
/Rudskoga Hembygdsförening

Trädgårdsmöte:
6 juli 19.00 Svartå Folkets Hus. Hans-Erik och Eva-Britt Hägg sjunger och talar. Servering.
/Brokyrkans Församling

Trädgårdsmöte:
13 juli 19.00 hos Johannes Mellgren i Källsbo. Matilda Knutsson och Stefan Larsson sjunger. Eva Söderhjelm
talar. Servering.
/Brokyrkans Församling

Trädgårdsmöte:
20 juli 19.00 hos Claes och Anita Willford i Ugglebol. Lisbet Fredriksson med flera sjunger och talar.
Servering.
/Brokyrkans Församling

Trädgårdsmöte:
27 juli 19.00 vid servicehemmet i Skottlanda. Åke Bonnier talar, Kaare Alvenfors sjunger. Servering.
/Brokyrkans Församling

TEKNIKDAGEN 31 JULI KL 10 – 16
Vid HEMBYGDSGÅRDEN ERIK ORSAS I REVSTEN
“Hästar & Maskiner till Nytta & Nöje” årets specialtema.
/Rudskoga Hemb.för. i samarbete med organisationer & företag i bygden

BILUTSTÄLLNING & FAMILJEDAG 6 AUG kl 11 – 16
Vid HEMBYGDSGÅRDEN ERK ORSAS I REVSTEN
/Country Cruisers Rudskoga

TRAKTORDAG MED VETERANPULLING I KÄBBERUD 20 AUGUSTI kl 11
Anmälan från kl. 10.
/Rudskoga LRF

Brokyrkans Församling och Brokyrkans Unga
Äntligen kom den – våren alltså. Vi har fått fira
ännu en valborgsmässoafton i Brokyrkan, Persbol.
Många av bygdens människor, samt tillresta från
andra orter var där.
Kvällen, som alltid startar med en samling
inomhus, bjöd på sång av damkören Mix. Givetvis
var det vårsånger som sjöngs, men man fick också
med hjälp av bara rösterna en lektion i hur de
olika instrumenten i orkestern låter. För vårtalet
stod Helen Friberg, regional kyrkoledare i
Equmeniakyrkan.
Efter samlingen serverades det kaffe och korv
med bröd. Barnen hade möjlighet att vinna något
gott genom att träffa rätt med några bollar och vid
20.30 –tiden tändes den stora vårbrasan.
Brasan värmde i den något kylslagna kvällen och
vinden tog stundtals riktigt tag i lågorna. Vintern
rasat och andra traditionella vårsånger sjöngs av
en Vårkör för alla som kommit för att hälsa våren
välkommen.

Onsdagen efter midsommar startar så Brokyrkan
sina Trädgårdsmöten, se datum på sidan 18. Det
kommer att bli på några nya platser, men också
där vi brukar vara.
Församlingen tar inte sommarlov utan vi får
möjlighet att träffas vid gudstjänster och andra
samlingar hela sommaren.
Under Teknikdagen kommer Brokyrkan finnas
med sin Loppisförsäljning. Vi tar gärna emot om
du har något att skänka till den.
En söndagskväll i månaden kommer vi under juni,
juli och augusti ha Glasscafé i vårt ungdomscafé
som ligger i källaren på Brokyrkan i Åtorp.
Små och stora hälsas välkomna att köpa och
avnjuta en smarrig glass, spela lite biljard, pingis
eller kanske gå ut och ta ett parti kubb.
För mer information om vår verksamhet kan du gå
in på hemsidan www.brokyrkan.com. Där finns
också vårt programblad att hämta hem om du inte
fått det i brevlådan. Vi önskar er alla en härlig
sommar!
Brokyrkans Församling och Brokyrkans Unga genom Marie Tjärnbro

Vill du veta mer gå in på rudskoga.se

Sökes hästgrejer till Teknikdagen!
Årets tema på Teknikdagen innefattar allt som
har med hästar att göra. Både till nytta och
nöje. Det blir olika aktiviteter med häst och så
vill vi visa redskap av alla slag som har med
hästar att göra. Vi tror att det finns mycket
undanställt i lador och uthus som kan hjälpa oss
att göra en bra utställning.
Vagnar, slädar, skogs- och jordbruksredskap,
sadlar, seldon, ja här kommer det mesta till
pass. Nytt och fräscht eller rostigt och angripet
av tidens tand spelar ingen roll. Allt har sin
historia att berätta!
Höns och andra fjäderfä!
Att ha hobbyhöns eller andra fjäderfä har blivit populärt och numera kacklar det både här och där. Vi vill
gärna utveckla den här utställningsdelen på Teknikdagen och även här vill vi ha tips. Kan du tänka dig att
delta som utställare är du välkommen!
Hälsningar Djurgruppen
Ing-Britt 076-838 29 97, Susanne 070-206 07 16, Inga-Lill 076-555 60 04, Johanna 070-242 88 84

Handlar’n, din närmaste mataffär!
Att finnas nära, ge våra kunder bästa service och omsorg, erbjuda ett brett sortiment på liten yta och bidra
till att Rudskoga får vara fortsatt levande - det tycker vi är styrkan hos en lanthandel.
Testa vårt sortiment! Här finns både vardagsmaten och sådant som kanske överraskar.
Vi gör allt för att också hålla priserna nere.
Saknar du något eller inte är nöjd blir vi glada att få veta det. Tillsammans med er vill vi skapa Bygdens Butik!
Sen sist:
➢ I ”Kvittokampen” i april drogs två vinnare. Marianne Jansson, Röjera, valde ett presentkort på 500 kr och
Jenny Engström, Revsten, vann en gasolgrill. Grattis!
➢ Varje fredag förmiddag från kl 10 kör vi Fredagsfrukost /Frukostklubben /Frukostträffen i vår lilla
fikahörna – kärt barn har många namn. En del säger Gubbdagis! Ett trevligt sätt att avrunda veckan.
Anmäl gärna på torsdagen, men det går utmärkt att bara komma ändå.
➢ Pantmaskinen har gått sönder. Vi väntar på en ny och hoppas att ni har överseende!
Till våra sommarboende:
➢ Välkomna till er Sommarbygd! Det var roligt att många av er var flitiga kunder hos oss förra sommaren. Vi
ser fram emot att träffa er och ska göra vårt bästa för att ni ska bli nöjda.
➢ I juli kör vi ”Kvittokampen” igen! Handla för minst 300 kr, skriv namn och telefon på kvittot och lägg det i
”Kvittokampens” låda på disken, där vinnaren sedan dras. Det kan löna sig!
Tips:
➢ Att erbjuda svenskt kött, Hemgårdens charkvaror och Eko är viktigt för oss.
Vi säljer lagrade ostar av märket Garant. De ystas av svensk mjölk. 1 kg ost = 8 – 10 l mjölk.
➢ Hemleverans till alla hushåll för 20 kr. Ej behovsprövat. Beställ onsdag, leverans torsdag.
Hälsningar Maria och Mattias
I butiken träffar du också våra medhjälpare Max Rudmalm och Elina Ekberg.

Med snabbhet och precision i siktet
Lerduveskytte är en sport det inte skrivs så
mycket om mellan de stora mästerskapen som
VM och OS. Men det finns aktiva
jaktskytteklubbar både i Gullspång och
Björneborg och här finns möjligheter för den
som vill prova på.
Lennart Engström fick följa med pappa Åke
redan när han var tolv år och har sedan dess
haft lerduveskyttet som ett stort fritidsintresse.
Runt tjugo fyllda gjorde Lennart ett uppehåll då
tiden inte ville räcka till. Gocart och fotboll var
också kul en period, men efter några år var han
tillbaka på skyttebanan igen. Lennart säger, att
precis som i många sporter och fritidsintressen
av olika slag är den sociala gemenskapen viktig. Man inte bara skjuter. Att fika och umgås är också viktigt.
Extra trevligt att gänget är mer eller mindre åldersblandat.
Det finns olika grenar av lerduveskytte att välja på. Två av varianterna är Skeet och Nordisk Trap. I
Nordisk Trap varierar banan slumpmässigt och man skjuter endast bakifrån, så kallade
”frånduvor”. Skeet är en internationell gren som är svårare att bemästra. Då kommer duvorna på en given
bana. Där är duvans hastighet högre och man skjuter både sidoskott och motskott
(”sidoduvor och motduvor”), alltså från olika positioner.
Lennart har tävlat i ca 30 år och rönt stora framgångar i olika mästerskap. Det han uppskattar mest är
SM-medaljerna i Skeet - 2014 blev det guld och 2015 brons. Han har också vunnit guld i Nordisk Trap vid
stora tävlingar i Karlstad där både danskar och norrmän deltog.
Inbjudan att testa med Lennart!
Tycker du det kunde vara intressant att prova? Ta chansen! Lennart bjuder in alla, såväl yngre som äldre, att
följa med till skyttebanan I Gullspång. Klubben anordnar prova-på-dagar, så det är bara att ringa Lennart och
tala om att du är intresserad.
Det här är en sport man kan hålla på med från yngre tonåren långt upp i åldern. Som allt skytte är det
indelat i åldersklasser och de yngre har en vuxen handledare.
Lennart Engström når du på 070-686 00 95.
/Lennart berättade och Lillvor har skrivit

Mysteriet med det gamla fotot
Fotot på det gamla paret publicerades i 2015 års sista Rudskoga
Bygdeblá. Ingen visste något om fotot, annat än att det var taget av
bygdefotografen Gunnar Filmersson, född 1885, död 1965.
Publiceringen var bara som ett exempel på de 187 glasplåtar som för ett
par år sedan hittades i Boåsen. Ingen hade någon större förhoppning
om att någonsin få reda på något om personerna på fotot.
Döm därför om min förvåning. Det dröjde bara några dagar efter att
Bygdeblát hamnat i våra brevlådor, till dess att jag fick reda på vilka
personerna på fotot var.
Filip Bengtsson, född 1922-02-14, i Norra Undersbol, uppväxt i Ugglebol
och numera boende i Upplands Väsby, Stockholms län, löste gåtan åt
oss.
Han får via Karin Cederholm i Sjötorp, tillgång till Bygdeblát, och
konstaterade omedelbart att fotot föreställde hans farfar och farmor.
Farfar var Niklas Bengtsson, född 1843-05-20 i Björkebol, död 1926-0503 i Sjötorp. Farmor var Charlotta Kristina Eliedotter (Eliasson), född
1844-05-17 Sjötorp, död 1937-04-29 i Bässebol.
Filip Bengtsson, som löste mysteriet med det gamla fotot, är son till
Niklas och Charlotta Kristinas yngste son Elias Emanuel Bengtsson.
Filip Bengtsson med fru Helmi år
Filip gifte sig 1954 med Helmi Kaarina, född 1922-06-12 i Finland, död
1954.
2008-04-22 i Upplands Väsby. Filip är idag 94 år och mycket vital för sin
ålder. För ett par år sedan berättade vi i Bladet om en oförglömlig dag
några av oss fick uppleva då Filip senast besökte Rudskoga.
Utdrag ur Filips brev:
Bollstanäs, Upplands Väsby 6/2 -16
”När jag i vårt Bygdebla' fick syn på fotot av min farmor och farfar blev jag stolt, rörd och glad. Tack Boåsen!
Farfar föddes i Sjötorp 1843 och avled tidigt på morgonen måndagen den 3/5 1926. Han hade endast ett
förnamn, Niklas. Hans far hette Bengt Jonsson. Farfar deltog en gång – kanske flera – i husförhör och fick
vitsordet ”försvarlig”. Det tyder väl på att han klarade sig. Hans bror Sven hade ett litet lantbruk på
Björkebolsmon. Edvin Olssonmed fru och dotter Margit köpte gården omkring 1933 sedan Edvin vunnit 100
000 kr på en obligation. Efter bil- och gårdsköp hade han kvar minst 80 000 kr gissar jag. Den fina
Chevroleten från USA kostade c 4.500 kr.” … ”Min kära farmor Kristina från Södra Råda, var om jag minns
rätt, född 17/5 1844 och slutade sitt långa liv torsdagsmorgonen den 29/4 -37 i sonen Hennings ”lillstuga”.
Henning satt vid hennes säng. Han och pappa hade turats om att vaka.”.... ”Efter konfirmationen blev farmor
ladugårdspiga på Sunnebol. Hon steg snabbt i graderna och blev kammarpiga. Det var väl på prosten Tenows
tid. Farfar var kusk och de gifte sig nödåret 1867.”...”Nu erinrar jag mig att jag sista söndagen i april -37
besökte farmor som låg till sängs och hade besök av flera personer. Hon kunde inte se något, men kände igen
min röst och sade:
”Prästen sa att Filip skulle studera”. Hälsningar Filip.
Tänk vad man kan få reda på tack vare att ett slumpvis utvalt foto som publiceras i Bygdebla't. Vi
återkommer i andra sammanhang med Filips minnen.
Anders Höglund

Min bästa arbetskamrat  Vallhunden ”Fippe”
Klockan är fyra på morgonen och Flipper är ivrig att få börja sin arbetsdag.
Han springer före mig till lagår’n och tycker nog att jag kunde skynda på lite.
Allt görs i ordning för att påbörja mjölkningen, sen går vi ut till hagen där korna går på bete. Det har regnat
under natten och en lätt dimma ligger över marken . Det enda man hör är fåglarna som börjat vakna till. Jag
gör ett tyst pysch ljud till Flipper, som ett kommando att hämta djuren.
Han sticker iväg med en rivstart, ut mot vänsterkanten av betet. Han har ca fyra hundra meter att springa för
att ta sig runt till andra sidan av fältet.
De kor som ser honom springa förbi, börjar resa på sig , för de vet att nu är det dags att gå in och bli
mjölkade.
När Flipper kommit runt till andra sidan fältet
bromsar han upp lite för att få en överblick över
läget. Sen börjar han jobba!
Han pendlar från höger till vänster för att se till
att alla 150 korna följer med in. Är det någon ko
som fortfarande ligger ner, går han långsamt mot
dem och fixerar dem med sin blick, så de tillslut
reser sig.
När alla kor har kommit in ska första gänget till
mjölkstallet. Flippers uppgift under själva
mjölkningsprocessen är att mota fram nya djur
till mig, så jag kan fortsätta mjölka.
Han går ut bland djuren och kommenderar dem
med blicken mot ingången till mjölkanläggningen.
Detta arbetssätt kallas att han använder sitt
“eye”.
När det är fullt med nya kor att mjölka, så visslar
jag till och han kommer tillbaka till mig. Där
väntar han ivrigt på att de ska bli klara, så han
kan hämta ett gäng till.
När mjölkningen väl är klar, blir det avspolning
och en skvätt mjölk. Sen får ”Fippe” lite
välförtjänt frukostvila innan vi fortsätter med
andra arbetsuppgifter. Det kan vara att flytta djur
på bete eller kanske hålla undan kalvar vid
utfodring.
Det finns ett talesätt som säger att en bra
vallhund gör tio mans arbete. Jag har hållit på
med vallning i mer än tjugo år, men kan
fortfarande få rysningar när jag ser vilket jobb
hunden gör.
Flipper är av rasen Working Kelpie och den
härstammar från Australien.
Helen och ”Fippe”.

Gamla sanningar blir ibland som nya!
Nu har det stått i tidningen, så nu är det sant! Därmed törs vi sprida följande vetenskapliga rön till
Bygdebladets läsare.
Ibland kommer vetenskapen med självklara resultat. Som att barn mår bättre och lär sig lättare i mindre
klasser i lugna miljöer. Då brukar jag vanvördigt tänka, att de kunde bara ha frågat mig/oss, så hade de
sparat mycket pengar och tid. Fast nåja, så enkelt får det inte vara.
Nu har det forskats igen och nu vet man att Naturen är bra för oss! Och inte bara må bra och stressa av,
utan den påverkar oss att bli – hör nu! - mer generösa, vänligare, ärligare, mer positiva, får lättare att tänka
på allas bästa och lär oss förstå och vara rädda om naturen. Vi blir snällare helt enkelt och tar ett steg ut ur
egobubblan! –Jag håller med vetenskapen helt och fullt!
Där kommer en allvarligare tanke in och den får stå för mig. Barnen. Jag tror generellt att ingen tidigare
generation har växt upp så avskild från naturen. Det man inte förstår blir skrämmande. Man inser inte att
man ska vara rädd om den och inte för den. Urbaniseringen, jordbrukets avveckling och datorernas intåg är
väl några samverkande orsaker. Och tro det eller ej, även vi har barn i vår närhet som inte vet skillnad mellan
tall och gran! - Hur många barn bygger kojor idag? Hur många klättrar i träd, plockar bär, går på egna
upptäcktsfärder och lerar ner sig i dikena på våren? Inte många. - Föräldrar, alla som har barnbarn och alla
som har barn i sin närhet! Packa fikat och dra till närmaste skog. Plocka bär och svamp, upptäck, peka och
berätta! Här finns bästa leklandet och lekarna brukar komma av sig själva.
Till slut: Ingen kunde säga det bättre än Astrid Lindgren:
”… och smultron det ger jag åt barna, för det tycker jag dom kan få.
Och andra små roliga saker, som passar när barna är små.
Och jag gör så roliga ställen, där barna kan springa omkring
Då blir barna fulla med sommar och bena blir fulla med spring…”
En God, Glad och Rolig Sommar!
/Lillvor Ivarsson

