nr 1
2020

2019 års lokala utvecklingsgrupp!
Det utvecklingsarbete som bedrivs i Näshulta med Näshulta Vision och Näshulta
Intresseförening i spetsen har åter uppmärksammats och premierats. Hela Sverige ska leva utsåg i höstas Näshulta till
2019 års lokala utvecklingsgrupp i konkurrens med hela Sverige och med följande motivering:
Näshulta har under de senaste 30 åren
arbetat för ”Ett bättre liv i Näshulta”.
Utvecklingen tar aldrig slut och bygden
strävar hela tiden framåt. Näshulta har
den stora förmågan att samutnyttja bygdens alla resurser och själva ta ansvar för
utvecklingen av bygden. Företagsamheten och hjärtat i bygden driver Näshulta
framåt.”

Under Hela Sverige ska levas höstmöte
på Öland fick Anders Kruhsberg, styrelseledamot i Näshulta Intresseförening och
Elin Ericsson, projektledare Näshulta
Vision, motta diplom samt 10 000 kr.
I en intervju på Hela Sverige ska levas
hemsida poängterar Elin Ericsson att den
lokala utvecklingen startade redan 1986
i och med bildandet av Näshulta Hembygdsförening. Den har fortsatt med byggandet av Näshultagården, bildandet av
Näshulta Framtid, Näshulta friskola med
Restaurang Tuppen och fiberföreningen.
Andra exempel på bygdens utveckling är
Trygghetsboendet Rosendal och Näshulta
Kulturdagar liksom Affärsplan Näshulta./
LENA LINDHOLM

Näshulta Bystämma – en fest för bygden!

En av årets mottagare av plakett i Hall of Fame var Näshulta Brandkår som representerades av
Nils Pettersson i mitten och Örjan Gustavsson. Grim Östlund, Näshulta Intresseförening t v.

Den 25 januari bjöd Näshulta Intresseförening och projektet Näshulta Vision in
till fest i Näshulta Kommunalhus för att
stämma av de gemensamma målen och
blicka framåt, mot ett spännande 2020.
Runt klockan 18 började förväntansfulla festdeltagare att droppa in i det vackert
dekorerade kommunalhuset. 110 personer

var anmälda och den stora salen fylldes
snabbt.
Stämman började med att Elin Ericsson läste upp fortsättningen på den saga
som påbörjades under förra Bystämman
– en saga om det lilla landet, som har så
mycket att komma med, både vad det gäller engagemang, eldsjälar och driv. Sagan

är numera en levande berättelse under
ständig utveckling, precis som Näshulta.
Därefter intog ÅKE scenen. ÅKE består
av projektgruppen för Näshulta Vision,
Åse Haukebö Roos, Kristina Larsson och
Elin Ericsson. Via ett ”analogt styrkort”,
numera känt som ”Näshulta Visions-rullen”, så presenterades projektet, de uppsatta delmålen och vad som gjorts under
året för att uppfylla målen. Man blickade
även framåt, hur man konkret ska jobba
under 2020 för att hela tiden sträva mot
projektets mål. Det påpekades även från
scenen att det här är Näshultabornas gemensamma projekt, att vi behöver hjälpas
åt för att tillsammans främja utvecklingen
och verka för bygdens bästa.
Slutligen tackades de eldsjälar som
brunnit för bygden under alla år, men
framförallt de som deltagit i projektet under hösten.
Sedan klubbade kvällens ordförande,
Göran Hogestad, förnyat förtroende under 2020 för ÅKE-gruppen och projektet,
vilket gjordes med ett enhälligt JA!
Stämman fattade också beslut om att
man under 2020 ska få fram minst sju nya
tomter till försäljning, samt att ÅKE- forts
sid 5!
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Vi har egen lack- och skadeverkstad och samarbetar med försäkringsbolagen.

FOTO
Där inget annat anges har Johnny
Lindholm tagit publicerade bilder.
UPPLAGA 900 ex
TRYCKNING
Linderoths Tryckeri, Vingåker

1/1
1/2
1/4
1/8

ANNONSPRISER
182x270
1440 kr
182x135
840 kr
90x120
480 kr
90x60
300 kr

Näshultas föreningar annonserar
kostnadsfritt.Vi tar ut en arbetskostnad för att göra annonser.
BANKGIRO 5399-3788
UTGIVNINGSTIDER 2020
nr 2 vecka 24, mtrl 20/5
nr 3 vecka 36, mtrl 12/8
nr 4 vecka 48, mtrl 4/11
Bor du utanför Näshulta
och vill meddela adressändring,
kontakta Näshulta Hembygdsförening, se sid 4.
Bygdebladet på nätet:
www.hagenordobild.se

Gårdsbutik  Café  Restaurang
Magda säteri, Näshulta, tfn. 016-800 18
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Välgörenhetskväll med köpglad publik
Näshulta Kyrkliga Syförening höll som
vanligt en stor auktionskväll fredagen före
första advent i Kommunalhuset. Kvällen,
omdöpt till Välgörenhetskväll, samlade
en köpglad publik som både bjöd på alla
alster och köpte många lotter.
Många företag och enskilda personer
hade skänkt både lotterivinster och auktionsföremål som genererade mycket
pengar. Hela 22 000 kronor kom in under
kvällen.
Ny auktionist var Daniel Sundström,
som blev mycket uppskattad.
Syföreningen vill tacka alla som hjälpte
till, skänkte föremål och handlade och
bjöd. Tack vare er kan vi nu fördela pengar till många behövande.
/ELISABETH ANDERSON
På välgörenhetskvällen i Kommunalhuset
debuterade Daniel Sundström som auktionsutropare.

H-C´s Skogsvård
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Röjning / Fällning ABCDE
Utrustning / Service
Skyddsjakt
Skötsel av grönytor

Hans-Christer Andersson 070-949 00 56 hcskogsvard@yahoo.com

Pepparkaksbak på fritidsgården

Vi utför både små och
stora byggjobb.
Bra kontakter i branschen
med andra yrkesgrupper.
Tobias Andersson
070-291 66 70
info@tmabyggserviceab.se
tmabyggserviceab.se
Vi finns på facebook

Varannan fredagkväll kl 18-21 samlas
barn och ungdomar från årskurs 4 och
uppåt i scoutstugan Hagberget. Då driver
Näshulta GoIF fritidsgård här med bidrag
från Eskilstuna kommun.
Ibland anordnas temakvällar som pepparkaksbaket före jul som lockade tjejerna, medan killarna höll till bland spelen
och filmerna på övervåningen.
/LENA LINDHOLM
Här är Thea, Stella, Saga, Sanna, Madicken,
Ella och Ronja upptagna med att baka pepparkakor med hjälp av ledaren Anneli
Bosdotter (i bakgrunden).
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Näshulta Hembygdsförening
www.hembygd.se/nashulta

Adressändring

Medlemsregistret i Näshulta Hembygdsförening sköts av:
Kristina Månsson, Kyrkbyn Eketorp, 635 17 Näshulta.
070-750 60 73, kristina.mansson@live.se

Snöfri men välbesökt julmarknad på Hökärr

Två tomtar hälsade besökarna välkomna till Hökärrs julmarknad.

Julmarknaden på Hökärr hölls i år lördag och söndag,
8-9 december, andra helgen i advent. Det var mycket
livlig aktivitet under lördagen, medan söndagen blev
lite lugnare. Trots att det var något färre besökare under söndagen uppgav utställarna att försäljningen var
minst lika bra och t o m bättre för några den dagen.
Vad gäller antalet besökare totalt gjordes en beräkning att det var något fler än året innan. Vi kunde se
det då fler hämtade sin julklapp från Hembygdsföreningen, vilket vi är mycket tacksamma för. I år bestod julklappen av en ny, uppdaterad telefonkatalog.
Det kan också noteras att ett flertal personer blev nya
medlemmar i vår hembygdsförening, vilket är mycket
glädjande.
När det gäller utbudet fanns det gott om de traditionella julmarknadsvarorna; från snickerier till mattor, bakverk och godis. Det var också möjligt att köpa
korv och kaffe med bullar eller skinksmörgås. Ingen
behövde lämna Hökärr hungrig under de här dagarna!
Även i år hade Hökärr Trä & Bygg AB öppet i sina
lokaler där man bjöd på glögg och pepparkakor och
informerade om sitt utbud.
Ett stort TACK till alla utställare och besökare som
kom till julmarknaden. Av intäkterna från utställarnas bordshyra, gick 20 % till Barncancerfonden, vilket i år blev 2400 kr.
/TORBJÖRN ANDERSSON

Varmt tack för gåvor till
Näshulta Hembygdsförening:
Håkan Fursjö och Ingrid Malmqvist/Västra Näshulta, Sten Bergström/Eskilstuna, Rolf Karlsson/
Helsingborg, Roger Blomqvist/Julita.
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Stella Rytterstedt t v och Sofia Jansson t h tog upp beställningar på sin
kommande barnbok Greta & Agda En resa till det stora majskornet
som de skrivit och illustrerat tillsammans med Jumana Askar.

Plundring med tomtebesök

Den 12 januari dansades julen ut i Restaurang Tuppen under ledning av Anneli
Bosdotter och Ingrid Lindell och till tonerna av Johan Hagbergs dragspel.
Vad har tomtelärlingen i säcken? undrar barnen.

Kallelse/inbjudan

Kommande evenemang

Härmed kallas/inbjuds till årsmöte
med Näshulta Hembygdsförening
söndag 8 mars kl 15.00 i Näshulta Kommunalhus

Näshultadagen som vanligt andra lördagen i augusti,
d v s lördag 8 augusti.

Program: Stadgeenliga årsmötesärenden. Servering.
Filmvisning: Michael Lander visar några korta klipp från
råmaterialet till den nya Näshultafilmen.
Försäljning av Hembygdsföreningens skrifter, vykort m m.
Lotterier. Välkomna till årsmötet!
Valberedningen ska ge förslag på hur nästa styrelse ska se
ut. Mandattiden för ordförande är ett år och för övriga
ledamöter två år, vilket innebär att hälften av styrelsen ska
om- eller nyväljas. Ersättarnas mandattid är ett år.
Synpunkter och förslag på styrelse och revisorer kan
meddelas till valberedningens ordförande Claes-Göran
Eriksson, 0150-270 63.

forts sid 1! gruppen under kommande år ska jobba aktivt med att
ta fram aktiviteter som kan ingå i ett Årshjul som ska leva vidare
efter projektets slut.
Nästa punkt på programmet var utdelning av årets vinnare i
Näshultas egen Hall of Fame. Grim Östlund, från Näshulta Intresseförening, läste upp motiveringarna och delade ut pris.
Årets Förening: Näshulta Brandkår
Årets Företag: Magdakullan, Christer Nordqvist
Årets Eldsjäl: Jörgen Carlsson, engagerad i Näshulta Jaktklubbs
styrelse i 50 år.
Vinnarnas plaketter kommer att hänga till allas beskådan på Hall
of Fame i Näshultagården.
Grim tog även tillfället i akt att uppmärksamma att Näshulta
Intresseförening utsågs till Årets Landsbygdsgrupp i Sverige
2019, av organisationen Hela Sverige ska Leva. Det är ett pris
som alla Näshultabor ska känna sig mycket stolta över!
Efter formaliteterna var det dags för efterlängtad middag.
Christer på Magdakullan bjöd på en fantastisk buffé med bl a
kött från den egna gården och närproducerade grönsaker.
När kaffet och den hembakade kladdkakan från Magda serverats äntrade kvällens underhållare trubaduren Tobbe scenen. Han
bjöd upp till musikquiz, högljudd allsång och dans vid borden!
Sedan röjdes en del av borden undan för att lämna plats åt danssugna festdeltagare.
När musiken tystnat kunde vi se tillbaka på en väldigt lyckad
och trevlig kväll! Tack alla som kom och ett särskilt tack till festkommittén som gjort ett jättejobb för att få ihop allt.
Vi ses på Bystämman nästa år!
NÄSHULTA VISION
NÄSHULTA INTRESSEFÖRENING
Pssst… Vill du också vara med och utveckla vår bygd? Sök medlemskap i projektets Facebookgrupp, Näshulta Vision, eller kontakta någon av projektledarna. Ju fler vi blir, desto större kraft!

Övriga evenemang går att läsa mer om i Näshulta Bygdeblad
och under Eskilstuna-Kurirens Föreningsnytt eller gå in på
vår hemsida www.hembygd.se/nashulta.
De som ännu inte betalat årsavgiften 150:- för 2020 vänligen
betala snarast på PG 13 72 24-2 eller på BG 323 – 9795.
Har du redan betalat kan du bortse från denna påminnelse.
Hemsidan
Besök oss på vår hemsida!
Gå in på www.hembygd.se/nashulta.
Styrelsen

Har du det vi söker?
Att många vill bo och besöka vårt vackra Näshulta
är inte direkt någon nyhet. Bristen på bostäder gör
dock att människor som söker sig hit ofta får vända
sig någon annanstans.
Samtidigt vet vi att det t.ex. finns många fina stugor och
fritidshus där ute, som kanske bara bebos under en kort
del av året. Näshulta Intresseförening och Näshulta Vision
jobbar för bygdens utveckling, och vi ser inflyttningen och
turismen som en stor del i det arbetet. Fler boende, fler
företagare, fler turister och fler barn till skolan kan leda till
både nya arbetstillfällen, utökad service och en mer levande
landsbygd. Det hjälper oss helt enkelt att sträva mot våra
gemensamma mål: 65 nya jobb och 65 nya barn till Näshulta
Friskola till 2030.
Vi önskar nu göra en inventering över vilka boenden som
finns på bygden, som vi inte har kännedom om.
Har du en stuga, ett fritidshus eller annan form av boende som
du hyr ut?
Är du intresserad av att hyra ut ditt boende, på helårsbasis eller
bara under vissa perioder?
Vill du veta mer om hur man skulle kunna gå tillväga?
Eller har du en tomt som du skulle vilja stycka av?
Kontakta då Grim Östlund på Näshulta Intresseförening:
grim@haneberg.se
070-385 13 53
Tillsammans utvecklar vi landsbygden!

Åse: ase@nashulta.se
Kristina: kristina@lykaliak.se
Elin: elin@hokarr.com
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Firade med vildsvinsjakt, soppa och tårta
Av Näshultas ca 950 invånare är 180
medlemmar i Näshulta Jaktklubb. Den
24 november 2019 var det exakt 50 år
sedan klubben bildades. Firandet inleddes på förmiddagen samma dag med en
jubileumsjakt på vildsvin. Jakten pågick
samtidigt på sju olika marker med 36
passkyttar och 4 hundförare. När jakten
blåstes av efter knappt fyra timmar hade
fyra vildsvin fällts på tre olika marker vilket jägarna var nöjda med.
Firandet fortsatte sedan i Kommunalhuset där det serverades gulaschsoppa,
kaffe och tårta och där bl a förbunds- och
distriktsstyrelsen, Rekarne Jaktvårdskrets, Eskilstunaortens Jägarklubb och
Näshulta Intresseförening uppvaktade.
–Kul att vara i denna lokal där det hela
startade för exakt 50 år sedan, konstaterade Jörgen Carlsson, kassör och mångårig
styrelsemedlem.
Både Jörgen och Olof Karlsson, Sundtorp, har varit medlemmar ända sedan
starten.

Eftersom lagar och regler som berör olika viltarter ständigt ändras är det viktigt
för klubben att samla in och sprida aktuell
information samt att föra fram och strida
för medlemmarnas idéer och synpunkter,
om nödvändigt ända upp till Riksdagen.
Varje år veckan innan älgjakten startar
bjuder Näshulta Jaktklubb in medlemmarna till älgjägarmöte tillsammans med
Rekarne Sydvästra Jaktvårdskrets och
Näshulta LRF. Då Näshulta Jaktklubb bildades 1969 var det älgjakten som stod i
centrum. Nu har älgarna blivit färre och
dovhjort och vildsvin istället ökat markant vilket gjort att tilldelningen på älg
blivit mindre.
Näshulta Jaktklubb erbjuder både tränings- och tävlingsskytte. Sommartid
tränas jaktskytte kal .22 på skjutbanan
Stavhäll. Prova på-kvällar för ungdomar
och särskilda tjejskyttekvällar anordnas
med jämna mellanrum. Utbildning i form
av studiecirklar är också en viktig del –
knivslöjd, jägarexamen, viltvård, styck-

Hans Gabrielsson lyckades fälla ett av de fyra vildsvinen som sköts. Här med hunden Troja.

Olof Karlsson har varit medlem i Näshulta Jaktkklubb ända sedan starten för 50 år
sedan och uppvaktades med blommor.

Bilden nedan t h: Anders Lundkvist/Näshulta Intresseförening t h uppvaktade med ett gåvobrev på startavgifter vid Riksmästerskapet i skytte. Glad mottagare var ordf H-C Andersson.
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ning och eftersök är ämnen som studerats.
Under flera perioder har klubben också
anordnat luftgevärsskytte för barn och
ungdom i Kommunalhuset. För tillfället
är just den verksamheten vilande.
Näshulta Jaktklubbs förste ordförande
var Gunnar Hagberg. Han följdes av Hans
Gabrielsson, Kjell Karlsson, Michael Andersson, Dan Berglund och nuvarande
ordföranden H-C Andersson.
Victoria Kärrman, förbundsstyrelseledamot Jägarnas Riksförbund, var en av
dem som uppvaktade. Hon tackade för ett
fint arrangemang och påtalade att man i
förbundsstyrelsen jobbar för det lokalanpassade och för att försöka få politiker att
förstå hur olika det ser ut i olika delar av
landet.
–Hoppas vi får se fler tjejer på nästa jubileum, sa hon också.
Chansen till det verkar god. Fem kvinnor och sex män deltar just nu i klubbens
studiecirkel med siktet inställt på jägarexamen./LENA LINDHOLM

Näshulta församling
Gudstjänster och konserter
Februari

23/2 kl. 11: Högmässa
29/2 kl. 18: Helgmålsbön med Tandla Brassband

Mars

7/3 kl. 18:
14/3 kl. 18:
15/3 kl. 16:
22/3 kl. 16:

Helgmålsbön
Musikgudstjänst med Näshulta manskör
Familjegudstjänst för stora och små
Andrum (se hemsida, församlingsblad eller predikoturer för mer info)
29/3 kl. 11: Högmässa

April

4/4 kl. 18:
9/4 kl. 17:
10/4 kl. 18:
12/4 kl. 11:
19/4 kl. 18:

Helgmålsbön
Skärtorsdagsmässa
Gravläggningsgudstjänst med Näshulta manskör
Högmässa med Näshulta församlingskör
Andrum (se hemsida, församlingsblad eller predikoturer för mer info)
26/4 kl. 11: Högmässa
30/4 kl. 21: Valborgsmässoafton med Näshulta församlingskör
vid kyrkbryggan

Maj

2/5 kl. 18: Helgmålsbön
10/5 kl. 11: Visitationshögmässa med Biskop Johan Dalman. 		
Medverkar gör delar av pastoratets samtliga körer
17/5 kl. 18: Andrum (se hemsida, församlingsblad eller predikoturer för mer info)
21/5 kl. 07: Gökotta (samling vid Hållet 06.45)
24/5 kl. 18: Mässa
31/5 kl. 11: Konfirmationshögmässa

Babysång i Näshulta kyrka

Välkomna till vårens Babysång tillsammans med Matilda Palmqvist, pedagog och Heléne Fredriksson, kantor. Efter sångstunden bjuds det på fika och macka på plats.Vi börjar kl. 10 och
avrundar runt 11.30. Naturligtvis är syskon eller andra vänner
lika välkomna! Onsdagarna 4 mars, 15 april, 13 maj kl. 10

Pilgrimsvandring 2 maj

Denna gång kommer vi gå den gamla pilgrimsleden mellan
Strängnäs domkyrka och Vårfruberga klosterruin. Bussen avgår
från Näshulta kyrka kl. 08. Matsäck medtages, kyrkan står för
lunch. Dagen är kostnadsfri. Beräknad hemkomst ca 16. Anmälan senast 29/4 till patrik.skantze@svenskakyrkan.se

Familjedag tillsammans med sjukhusclownerna lördagen den 25 april 11-13

Som vanligt inleds dagen i kommunalhuset kl. 11 där det bjuds
på våfflor innan clownernas föreställning. Ingen föranmälan.

Biskopsvisitation 1-2 april, 10 maj

Strängnäs stifts biskop Johan Dalman med följe kommer under
två dagar besöka pastoratet. För mer information om alla
aktiviteter och träffar som kommer att äga rum se kommande
församlingsblad.Visitationen kommer högtidligt att avslutas den
10 maj kl. 11 i Näshulta kyrka tillsammans med både biskopen
samt våra körer.

Vill du sjunga i Näshulta församlingskör?

Denna anrika kyrkokör är fyrstämmig och leds av vår kantor
Heléne Fredriksson. Intresserad? För mer info och kontakt:
helene.fredriksson@svenskakyrkan.se eller 0730-949285.

Juni

7/6 kl. 16: Musikgudstjänst med Näshulta församlingskör samt
körerna Audite och Österhaninge kyrkokör

Biskopen i Strängnäs stift
Johan Dalman.

Välkomna till
Valborgsmässofirande!

Församlingskören bjuder in till
traditionellt firande vid Kyrkbadet med bl a vårsånger.
Brasan tänds kl 21.
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Nedan visas korrektur på beställd reklamplats.
OBS! Annonsören har ensam ansvaret för riktig korrekturläsning. Vi rekommenderar därför att
korrekturet läses igenom noga, och att tydliga rättelser görs vid eventuella fel. Det är din
marknadsföring det gäller!

NÄSHULTA GYMNASTIK O IDROTTSFÖRENING

Rättat korrektur skall vara oss tillhanda senast 2013-02-01!
Bli medlem du också! Sätt in medlemsavgiften
på Plusgiro 17 79 94-1 och ange namn, adress och
födelseår. Junior tom 16 år 150 kr, senior Om
från
17
år
300 kr, familj (2 seniorer samt familjens juniorer) 600 kr.
vi inte hör något ifrån Dig innan korrekturtidens utgång kommer annonsen att bli tryckt i enlighet
med utsänt korrektur.

Besök oss på www.ngoif.com

Mina ljus är gjorda med kärlek och omtanke om vår miljö
i 100% stearin, gjutna och dekorerade av mig.
Välkommen till Min lilla bod vid Norrtorp! Öppettider: se
www.ljustorpet.se eller kontakta Pernilla 0703-120 345.

EVENEMANGSKALENDER
8/3
15
		

Årsmöte i Kommunalhuset.
Arr: Näshulta Hembygdsförening

26/4		
		

Jaktstig Hökärr. Anmälan 8-13.
Arr: Näshulta Jaktklubb

30/4
21
		

Valborgsmässofirande vid Kyrkbadet.
Arr: Näshulta Församlingskör

Mediamäklarna Borås AB, Postadress: Albanoliden 1, 506 30 Borås, Telefon: 033-12 78 80, Fax: 033-12 78 81, Epost: info@mediamaklarna.se
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Bidra till en mer medmänsklig värld!
Stöd vårt arbete för de som behöver den mest i
Sverige och i 190 länder över hela världen.
Pg 185035-3 Swish 1230084004

BLI MEDLEM I NÄSHULTA RÖDAKORSKRETS!
Kontakta vår kassör Roger Thörn tel 070-5701651
roger.g.thorn@gmail.com

Sökes – Konsthantverkare till Konsthallen
under Kulturdagarna
Näshulta Kulturförening erbjuder lokala konsthantverkare en kostnadsfri plats i
Konsthallen under Näshulta Kulturdagar på Haneberg säteri 22-27/6.
Samtidigt som du får en unik möjlighet att nå ett stort antal besökare från hela
Mellansverige skapas en ytterligare attraktion utöver det musikaliska utbudet.
Är du intresserad av en plats i Konsthallen? Kontakta Christer Ilar, Näshulta
Kulturförening, info@kulturdagar.se eller 070-671 02 77 snarast.
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Produktion av nötkött i Näshulta
Välj och beställ en köttlåda som passar dig på www.trebonder.se
8

