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Projektet Näshulta Vision slutredovisar
Vi vill börja med att tacka alla eldsjälar
som deltagit under de här två åren som
Leader-projektet Näshulta Vision pågått.
Alla ni som dykt upp på våra träffar och
arbetat framåt tillsammans med oss har
varit en förutsättning för att få arbetet
med att utveckla Näshulta att fungera. Ni
har varit helt ovärderliga – ingen nämnd
ingen glömd, ni vet vilka ni är!
Här kommer lite info för att friska upp
minnet: Hösten 2017 var Anders Kruhsberg och Elin Ericsson engagerade i Affärsplan Eskilstunas arbete. Det var då
tanken om att skapa ett Affärsplan Landsbygd började gro. Tänk att få visa staden
att landsbygden är en kraft att räkna med?
forts. sid 5
Näshulta Visions avslutningsfest gick av stapeln den 21 augusti på Ekhammaren.

Näshultas äldsta förening firar 100 år
Näshulta kyrkliga syförening är Näshultas äldsta förening som fortfarande är aktiv. I år fyller föreningen 100 år. År 1921
bjöd Karl Adolfsson, kyrkoherden i Näshulta, hem några intresserade damer till
prästgården för att presentera idén om en
kyrklig syförening.
Med vid detta första tillfälle var bland
annat fru Tekla Karlsson, Axelsberg. Hon
framförde tanken på att det borde finnas
en församlingssyster (diakonissa) i socknen. Bankir och fru Cervin på Haneberg
skänkte en summa pengar som en grundplåt för att anställa en församlingssyster.
Damerna i syföreningen sydde och stickade och anordnade en basar för att få in
ytterligare pengar.
1921 kom så församlingssyster Signhild
till Näshulta. Hon stannade till 1925, då
var syföreningens verksamhet i full gång.
Från de första åren finns inte många anteckningar bevarade, men i ett protokoll
från 1931 kan man läsa att föreningen höll
en syauktion i Kommunalhuset.
Först 1941 kan vi läsa att det fanns en
forts sid 3

Daniel Sundström har efterträtt sin far Thorgny som auktionsutropare, ett uppdrag som
Thorgny hade i många många år. Arkivbild från 2019.
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Dags för service? Lämna bilen till oss!
Vi servar alla bilmärken
Laga stenskott eller byt din vindruta hos oss!
Vi har kalibreringsutrustning och tar emot alla bilmärken.
Alltid GRATIS torkarblad vid vindrutebyte.
Vi har även egen lack- och skadeverkstad och samarbetar
med försäkringsbolagen.
Om du vill slippa att köra in bilen till verkstaden i
Eskilstuna, kan du lämna och hämta bilen hos oss i
Näshulta. Lånebil finns att boka.
Vi säljer tyska
kvalitetscyklar

Bor du utanför Näshulta
och vill meddela adressändring,
kontakta Näshulta Hembygdsförening, se sid 4.
Bygdebladet på nätet:
www.hagenordobild.se

Mått Johanssons väg 24, Eskilstuna
016-51 03 60 www.gjbilverkstad.se
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Stig & Gun Alfredsson
för bidrag till
Näshulta Bygdeblad!
Redaktionen
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Näshultas äldsta förening firar 100 år
forts från sid 1/styrelse som bestod av kyrkoherde Albert Eriksson, ordförande, fru Greta Skoog, kassör, fröken Hedvig Skoglund, sekreterare. Dessutom ingick i styrelsen fruarna Beda Eriksson, Hilda Pettersson, Adina Jakobsson, Svea Gustavsson
och Elsa Bååth.
Av protokoll framgår att syföreningen firade De gamlas dag
den 15 juli 1942. Den var mycket uppskattad. Syföreningen bjöd
på mjölk och smörgåsar, men man kunde inte baka någon gräddtårta eftersom det var mitt under brinnande krig.
Det blev bättre tider och efter kriget utvecklade föreningen ”De
gamlas dag” och bjöd på mat såsom sill, Janson, köttbullar och
gräddtårta, allt lagat och bakat av damerna i föreningen. Med
tiden bytte dagen namn till ”Församlingshögtid för äldre”.
Under kriget sydde damerna i syföreningen babyutstyrslar som
delades ut till finska och norska mödrar. Våra grannländer var
ju hårt drabbade av kriget och på många håll i Sverige hjälpte
frivilliga till att lindra effekterna.
Förr var avstånden i Näshulta mycket längre, människorna var
inte bilburna, så syföreningen hade fyra kretsar nämligen Hedensökretsen, Vidöknakretsen, Svalbovikskretsen och Alphyddekretsen. Hur länge dessa kretsar fanns framgår inte av protokollen men ombud för de olika kretsarna utsågs i alla fall till år
1996.
1949 ändrades syföreningens arbetssätt så till vida att kvinnorna nu själva fick bekosta det material som de använde för att
sy eller sticka. Tidigare hade föreningen stått för materialet. Än
i dag är det kvinnorna som köper materialet, syr eller stickar och
sedan skänker allt till syföreningen. Föreningen har också genom året fått motta många gåvor av privatpersoner och företag.
De har sedan omsatts i pengar vid lotterier och auktioner.
En gång om året, fredagen före första advent, håller syföreningen auktion med lotterier. Pengarna skänks till olika verksamheter såsom Act, Svenska Kyrkan, Operation Smile, Läkare utan
gränser, Eskilstuna Stadsmission, Moa, Härbärget, Läkarmissionen, Hagen Ord & Bild, med flera.
Näshulta kyrka hade en gång en tupp som satt på skorstenen.
När kyrkan fick centralvärme plockades skorstenen och tuppen
ner och tuppen blev liggande utomhus på kyrkogården. Syföreningen åtog sig att bekosta en ny tupp. Den 30 september 2012
kunde föreningen skänka en ny tupp tillverkad av smeden Mattias Berggren i Lista. Tuppen var en replik av den gamla, som
sedan plockades in från kylan, snyggades till och fick sin plats
i sakristian.
2013 startade föreningen soppluncher i Kommunalhuset cirka
sju gånger per år. Soppan beställdes av skolans restaurang Tuppen.

Här följer en uppräkning av mycket av det
som föreningen skänkt till Näshulta kyrka.

1945
1951
1964
1968
1969
1970
1971
1974
1976
1978
1979
1982
1986
1988
2002

altarduk
kormatta
sex silverljusstakar, predikstolskläde
brudkrona, dopklänning
altarduk
två kalkkläden
vit mässhake
två blomvaser
dirigentpulpet
dopskål
dopkanna
alba
matta framför altaret
två silverljusstakar till predikstolen
36 bänkljusstakar/vaser i koppar.

Elisabeth Anderson
ordförande 2012-2019

Inga-Lill Folkesson valdes till
ny ordförande 2020.
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Näshulta Hembygdsförening
www.hembygd.se/nashulta

Adressändring

Medlemsregistret i Näshulta Hembygdsförening sköts av:
Ann-Britt Eriksson, Svalbo Gård, 635 17 Näshulta
070-8304086, erikssonsvalbo@gmail.com

Öppet Hus på Hanebergs gårdsmuseum
Lördagen den 11 september var museet
öppet för allmänheten, men framförhållningen var kanske lite kort så årets upplaga hade tyvärr ingen stor tillströmning
av besökare.
Ett bord var uppställt så att besökarna
kunde köpa varor ur Hembygdsföreningens sortiment. De som trots allt kom kunde även köpa kaffe eller korv som Röda
Korset serverade i det för dagen uppställda tältet.
På söndagen gästade Dunkers HBF museet. De hade inte möjlighet att komma på
själva museidagen så det blev en extra dag
som blev mycket uppskattad med guidad
visning av hela museet.
/TORBJÖRN ANDERSSON, ORDF

Under dagen mottog museet en gåva
från Maria Melin – en kappa från slutet
av 1920-talet som tillhört Elsa Pettersson (1883-1935), Barrö. I kappan finns en
etikett med texten Oscar Rydström & Co
Eskilstuna. Kappan renoverades 1934 och
fick då bl a en krage av kattskinn.
Oscar Rydström & Co grundades
1862 och låg från mitten av 1880-talet
på Kungsgatan 23 i det s k Rydströmska
Palatset (byggt 1886). I bottenvåningen
såldes billiga herr- och damkläder, sytillbehör, tyger m m. Rydströmska Palatset är
en av Eskilstunas få bevarade byggnader i
nyrenässans./LENA LINDHOLM
Källa: https://eskilskällan.eskilstuna.se

Julmarknad

Hökärrs magasin, Näshulta
4 december kl 10–17

Maria Melin visar den kappa från 1920-talet
som hon skänkt till Hanebergs gårdsmuseum.

God Jul
och Gott Nytt År
önskar
Lena och Johnny
Hagen Ord & Bild!

ÅRSMÖTE
Näshulta Jaktklubb
15 februari kl 19
i Kommunalhuset
Lilla salen

Vi har det mesta som hör en julmarknad till.
Fri parkering och fritt inträde.

Välkomna!
Arr: Näshulta Hembygdsförening
50 kr/uthyrt bord går till Barncancerfonden!
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Varmt tack för vänlig hågkomst
på min 90-årsdag!
Ingegärd Andersson
Hultberga

LEADER-projektet Näshulta Vision
lider mot sitt slut
forts från sid 1/Vi som lever och verkar
på landsbygden vet ju det, men de som lever, verkar och bestämmer i staden, vet de
det? Det finns så mycket landsbygd runt
staden och tänk om alla, inte bara staden,
drar mot Affärsplan Eskilstunas mål till
2030 – att sänka arbetslösheten? Alla som
bor i Eskilstuna kommun borde rimligtvis
ha glädje av en positiv utveckling, oavsett
om det sker på landet eller i stan. Sagt och
gjort – för tre år sedan, närmare bestämt
den 17 november 2018, hölls Näshultas
första ByStämma. Det blev en riktig succé
med 80 gäster. Vi åt gott, drack gott och
hade en riktigt trevlig kväll tillsammans.
Det vi också gjorde var att, med Göran
Hogestadts hjälp, klubba igenom de långsiktiga målen till 2030, tänkta att hjälpa
till att dra mot Affärsplan Eskilstunas mål.
De långsiktiga målen för Näshulta löd:
skapa 65 nya arbetstillfällen och få 65 nya
bofasta elever till Näshulta Friskola.
För att arbeta mot de målen togs beslutet
att, via Näshulta Intresseförening, anställa
en projektledare som skulle agera spindeln i nätet och arbeta mot delmålen. Bidrag för projektledaren söktes hos LEADER och ansökan godkändes. Vi kunde nu

dra i gång arbetet och tre projektledare
som delade på en heltid anställdes – Åse
Haukebö-Roos, Kristina Larsson och Elin
Ericsson – ÅKE-gruppen var född.
När vi drog i gång själva LEADER-projektet Näshulta Vision på riktigt för drygt
två år sedan hade vi högt flygande planer
om föreläsningar, studiebesök och många
möten. Vi vet nämligen att när vi möts så
händer det saker. Vad vi inte visste då var
att vi under 2020 skulle stå inför en pandemi som skulle bromsa allt vad fysiska
möten hette under en lång tid.
Vi blev först rådvilla och visste inte hur
vi skulle gå vidare och under en period
satte vi projektet på paus. Vi fick lov att
ställa om till digitala möten, men under
hösten 2020, innan restriktionerna skärptes igen, hann vi med några fysiska träffar,
sen var det bara att backa till digitalt igen,
så självklart har pandemin påverkat oss,
men vi tycker ändå att vi har kunnat genomföra mycket. Vad har vi gjort, undrar
ni kanske? På nästkommande sidor här i
Bygdebladet finns delmålen och aktiviteterna samlade. Där framgår också om vi
nått målen.
Projekt har en tendens att endast pågå

under projektets tid för att sedan rinna ut
i sanden, men så kommer det inte bli med
just det här projektet eftersom Näshultaborna besitter sådan kraft att få saker att
hända, en kraft som vi sett många resultat av genom åren. Till exempel planeras
Bystämmorna, tack vare Festgruppen och
Hembygdsföreningen, vara årligt förekommande och andra onsdagen i månaden kommer företagsfrukostarna hållas
– så om du är företagare och intresserad
av att samverka med andra företagare är
du välkommen att söka medlemskap i
Facebookgruppen Näshultas Företagare.
Dessutom kommer Hembygdsföreningen
fortsätta anordna bussresor i bygden för
skolbarnen.
Vi ser fram emot fortsättningen och återigen – tack för den här tiden – vi lär ses.
ÅKE och Näshulta Intresseförening
PS. Vi behåller namnet Näshulta Vision
för framtiden. DS

ÅKE-gruppen: Åse Haukebö-Roos, Kristina Larsson och Elin Ericsson på den digitala
bystämman 2021. Arkivbild.
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Näshulta Vision - uppnådda mål vid projektets slut
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•

Delmål 1 – 16 workshops/seminarium/föreläsningar
Uppnått – 9 workshops och 7 föreläsningar.

•

Delmål 1.1 – 4 föreläsningar för ungdomar.
Uppnått – 4 workshops/föreläsningar.

•

Delmål 2 – 4 studiebesök med arbetsgrupperna med buss. Ej uppnått, främst på
grund av pandemin.
Uppnått - 2 studiebesök med arbetsgruppen för obemannad butik.

•

Delmål 3 – 5 nya företagsetableringar i Näshulta.
Uppnått – 11 nya företag som vi kan koppla direkt till projektet. Under tiden
projektet pågått har totalt 29 företag startat i Näshulta.

•

Delmål 4 – 5 nyanställningar i befintliga företag.
Uppnått – 13 nyanställningar som vi kan koppla direkt till projektet.

•

Delmål 5 – Etablera tätare kontakt mellan skola, föreningsliv och näringsliv.
*Fix på skolgården med hjälp av byggföretag från Näshulta.
*Företagsinfo, info om Näshulta Vision och studiebesök för åk 5 – 6.
Flera tänkta aktiviteter fick ställas in p.g.a. pandemin.
Vi har dock haft många olika möten för att titta på möjliga projekt och samarbeten.

•

Delmål 6 – Genomföra 5 samverkansprojekt mellan friskolan, föreningslivet och
näringslivet – 5 bussresor.
Ej uppnått p.g.a. pandemin. Bland annat fick vi ställa in planerad bussresa för
politiker i bygden. Genomfört: 3 bussresor i bygden för friskolans åk 1 – 6 med
företagsbesök, besök hos Näshulta frivilliga Brandkår, samt information från
Hembygdsföreningen kring bygden. Vi åt också lunch på Magdakullan.

•

Delmål 7 - Skapa en samarbetsyta mellan bygden och större samhällsaktörer.
Uppnått – genom våra workshops har vi bjudit in större samhällsaktörer så som
Almi, Nyföretagarcentrum och Arbetsförmedlingen Vi har hjälpt till att förmedla
myndighetskontakter och vi har även drivit ett företagscoachningsprojekt i
samarbete med NyföretagarCentrum och Länsförsäkringar.

•

Delmål 8 – Skapa en digital portal för bygdens tjänster.
Uppnått – På Bystämman i februari 2021 lanserades hemsidan näshulta.se.

•

Delmål 9 – Tillskapa 10 tomter till försäljning.
Uppnått – 12 tomter ligger nu på Näshultas hemsida, med kontaktuppgifter till
markägare.

•

Delmål 10 – Bystämma x 2
Uppnått – 2020 hade vi en riktig, fysisk fest, medan 2021 blev helt digital.

•

Delmål 11 – Skapa ett årshjul med återkommande aktiviteter.
*Bystämman kommer att leva kvar med hjälp av Hembygdsföreningen och
festkommittén.
*Kvinnliga Nätverket har hamnat under Hembygdsföreningens vingar, men ska inte
styras av några stadgar, utan vara en mer öppen del.
*Projektledarna har skapat förutsättningar för att företagsfrukostarna ska leva
vidare genom att se till att lokal sponsras och att frukost kan lösas via Restaurang
Tuppen.
*Fixardag på skolan – en arbetsgrupp bestående av skolan och företagare har tagit
på sig att driva frågan vidare.
*Bussresor för barnen i bygden – detta faller in under Hembygdsföreningen, i
samarbete med skolan.

Vad har mer hänt?
•

•
•
•
•
•

Turismgrupp – vi har haft flera möten med personer som är intresserade av att
utveckla besöksnäringen i Näshulta. I dagsläget har gruppen tagit fram ett antal
sträckor som är bra för vandring. Det har även diskuterats möjligheterna till en
ridled.
Obemannad butik – Sedan workshopen kring service på landsbygden har en grupp
arbetat med att undersöka möjligheterna för en obemannad butik. Det har gjorts
studiebesök, man har undersökt olika alternativ till plats och praktisk lösning m.m.
Företagsfrukost – Före pandemin hade vi träff med intresserade
Näshultaföretagare en gång i månaden. Genom att äta frukost under enkla former
tillsammans skapades nya kontaktytor och samarbeten.
Näshulta Goif kommer anordna ungdomsaktiviteter och ungdomarna hjälper till i
kiosken vid hemmamatcherna.
Vi har haft möte gällande Eskilstunas Översiktsplan och lämnade ett remissvar
utifrån deltagarnas tankar och åsikter.
Med mera.
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Organisationen Hela Sverige ska leva utsåg Näshulta till 2019 års lokala utvecklingsgrupp i konkurrens med hela Sverige.
Den lokala utvecklingen startade redan
1986 i och med bildandet av Näshulta
Hembygdsförening. Den har fortsatt med
bl a 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.
/LENA LINDHOLM

Näshulta rödakorsgrupp
Julinsamling till Katastrofhjälpen
- barnen i Jemen
- översvämning i Sudan
Bg 287-5508/märk Näshulta
Swish 1233314960

Saknar du sidor i Näshulta
Bygdeblad nr 3?

I Näshultagården hänger diplomet med motiveringen till Årets Lokala Utvecklingsgrupp 2019.

Julhälsning från
Näshulta rödakorsgrupp
Tack till alla Näshultabor och andra
för ett generöst givande under 2021!
För kollekter vid Gökottan och Friluftsgudstjänsten vid Haneberg.
Tack alla som köpte våfflor vid Rosendal på Näshultarundan, likaså korv
och kaffe på Museidagen Haneberg!
Glädjande resultat i våra insamlingsbössor och Swish i samband med
Kyrkvalet.
De insamlade medlen ger oss möjlighet att bidra till hjälp och lindring för
lidande i krig och naturkatastrofer.
Vi önskar er alla Ett Gott Nytt År!
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Vi har fått besked om att en del läsare saknar sidorna 5-8 i Näshulta Bygdeblad nr
3. Vi beklagar detta och ber de läsare som
vill ha en komplett tidning att höra av sig
till oss.
Tidningen finns också att läsa på vår
hemsida www.hagenordobild.se
/REDAKTIONEN

Solrosor gav pengar till Stadsmissionen

På Haneberg säteri fanns i höstas en mängd solrosor som såldes till förmån för Eskilstuna Stadsmission.

Näshulta GoIFs herrar slutade trea och sjua

Den 18 september spelades en match i division 7 mellan Näshulta GoIF U och Syrianska
Eskilstuna IF U på Ekhammaren. Matchen slutade 2-2.

Näshulta GoIFs herrar slutade på tredje
plats med 20 poäng i Div 6 Nordvästra
Södermanland. Vann gjorde Eskilstuna
Babylon IF på 31 poäng, tätt följda av
Ericsbergs GoIF på 30 poäng. 6 vinster,
2 oavgjorda och 3 förluster blev facit.
Emil Schalin Eriksson var bäste målgörare med 7 mål. Laget gjorde 24 mål och
släppte in 13.
Näshulta GoIFs utvecklingslag blev
sjua i Div 7 Norra Södermanland med 14
poäng. Kvicksunds SK U vann serien med
31 poäng. 4 vinster, 2 oavgjorda och 5 förluster bäddade för placeringen med 34
gjorda mål och 35 insläppta. Johan Lagercrantz och Johannes Kullberg lyckades
få in 6 mål vardera./LENA LINDHOLM
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Efterlängtad kulturdag vid Näshultasjön
När hela landet stod på vänt så låg vi i
Näshulta Kulturförening i startgroparna
för att göra en kulturdag och visa alla att
vi fortfarande levde. Denna kulturdag
blev annorlunda på flera sätt. Dels flyttade vi den från magasinet på Haneberg
till Näshultasjöns strand där scenen var
byggd på pontoner i vattnet, dels var det
under bar himmel.
Haneberg säteri fixade till marken med
grävmaskin och gruslass, vilket resulterade i en fantastiskt fin plats att placera
stolar på. När scenen väl var på plats så
fick den en vacker inramning med Näshultasjön som bakgrund.
Med två månader kvar till spelning
lyckades vi få till tre fantastiska artister –
Henrik Roos från Eskilstuna, Lise & Gertrud som gästat oss tidigare och sist men
inte minst den gamla rockräven Nisse
Hellberg, även frontman i Wilmer X.
Först ut var Henrik Roos som spelade
några låtar från ett nysläppt album, det
femte i ordningen, blandat med äldre låtar. Han gjorde ett fantastiskt framträdande med sitt band. Roos är skapt för att stå
på en scen och spela sina egna låtar som
är en blandning av Eldkvarn, Winnerbäck
och Lundell men med ett eget sound. Det
syns när spelglädje finns på scenen och
det hade Roos och hans gäng. Att inget
skivbolag knutit honom till sig är en gåta.
Sedan var det dags för Lise & Gertrud
som satte sig på varsin barstol och levererade covers på sitt eget sätt blandade med
ståuppkomik. De får andras låtar att pånyttfödas. Att en cello och två fantastiska
röster kan låta som en hel orkester blev vi
varse denna kväll. Med vassa och roliga
repliker blandade med stor musikalisk genialitet lockade de till skratt och höjning
av ögonbryn.
När Nisse Hellberg drar igång sista akten så börjar det svänga ordentligt. Nisse
kom ut med sitt album ”Goda tider rullar
in” i augusti förra året och är inspirerad
av sina resor till Louisiana. Han skulle i
och med skivsläpp haft en turné sommaren 2020 men det satte Covid-19 stopp
för. Istället blev det en miniturné sommaren 2021 med start på Öland och där Näshulta var sist ut. Det märks att han tillsammans med sitt proffsiga band är rutinerade
och det syns även här att de längtat efter
att få komma ut och spela för publik igen.
Alla er som missade detta unika evenemang får lyssna och avundas de som var
där. Trots att vi hade hoppats på att många
fler skulle komma än de ca 120 betalande som var där så var det en fantastiskt
lyckad dag. Artisterna stortrivdes både
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med arrangemang och spelplats. Personalen fick äntligen möta musik och publik.
Publiken njöt av alla tre akter samt drack
kaffe och åt hamburgare från Magdakullan. Regnet hotade dagen innan men höll
sig under speldagen borta och alla var
torra men lite kalla när allt var slut.

Tack alla som ställer upp för oss, både
personal, publik och artister!
Christer Ilar
ordförande Näshulta Kulturförening

- Scenen på en ponton i vattnet skapade en fantastisk inramning på sommarens kulturdag.
- Henrik Roos från Eskilstuna spelade egna låtar uppbackad av sitt band.
- Lise & Gertrud tolkade covers på sitt eget alldeles speciella sätt blandade med ståuppkomik.
- Det svängde ordentligt när Nisse Hellberg t h med band avslutade kulturdagen på Haneberg.

Näshulta församling
För mer information om våra verksamheter och andra
arrangemang se kommande församlingsblad (antingen i
brevlådan men kan också läsas på hemsidan) samt våra
sociala medier. Tjänstgörande präster är kyrkoherde
Patrik Skantze och Ma Oftedal, komminister.

Gudstjänster i Näshulta kyrka
November

Första advent:
sö 28/11 kl. 11: Högmässa med församlingskören

December

lö 4/12
kl. 18:
lö 11/12 kl. 16:
		
lö 18/12
kl. 16:
		
fr 24/12
kl. 12:
lö 25/12 kl. 7:
		
fr 31/12
kl. 16:

Januari

sö 2/1
kl. 11:
lö 8/1
kl. 18:
sö 16/1
kl. 16:
		
sö 23/1
kl. 16:
sö 30/1
kl. 11:

Februari

lö 5/2
kl. 18:
		
sö 13/2
kl. 16:
		
sö 20/2
kl. 16:
sö 27/2
kl. 11:

Helgmålsbön
Julkonsert tillsammans med
Församlingskören och Kör hårt
Lucia tillsammans med Änglakören
och Kottekören
Samling vid krubban
Julotta (församlingskören börjar
sjunga 06.45)
Nyårsbön, fam. Sjönneby

Familjekör

Gillar du att sjunga roliga låtar? Har du barn som också
verkar gilla att sjunga? Kom och sjung TILLSAMMANS!!!!
Familjekören We Are Family övar i Näshulta kommunalhus. För mer info kontakta Inga-Lill Sjönneby vid intresse
inga-lill.sjonneby@svenskakyrkan.se eller 0730-949284.

Vill du sjunga i Näshulta församlingskör
eller i Näshulta manskör?
Dessa körer leds av vår kantor Heléne Fredriksson.
Intresserad? För mer info och kontakt.
helene.fredriksson@svenskakyrkan.se
eller 0730-949285.

För bokning av vigsel, dop och begravning
samt övriga upplysningar

Telefon: 016-429200 (vardagar 9-12)
Mail: husby-rekarne.pastorat@svenskakyrkan.se
Pastorsexpedition: Husby-Rekarne och Näshulta församlingar, Kyrkvallen 63518 Husby-Rekarne
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/husby-rekarnenashulta
Facebook: Svenska kyrkan i Husby-Rekarne och Näshulta

Högmässa
Helgmålsbön
Andrum (se församlingsblad/predikoturer för mer info)
Mässa
Högmässa

Gudstjänst med kör och fackeltåg
(se församlingsblad för mer info)
Andrum (se församlingsblad/predikoturer för mer info)
Mässa
Högmässa

Bidra till en mer medmänsklig värld!

Stöd vårt arbete för de som behöver den mest i
Sverige och i 190 länder över hela världen.
Bg 287-5508/märk Näshulta Swish 1233314960
STÖD NÄSHULTA RÖDAKORSGRUPP!
Kontakt: Roger Thörn tel 070-5701651
roger.g.thorn@gmail.com
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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

Bli20medlem
Rättat korrektur skall vara oss tillhanda senast
13-02-01!

du också! Sätt in medlemsavgiften på Plusgiro 17 79 94-1 och ange namn, adress och
födelseår. Junior tom 16 år 150 kr, senior från 17 år 300 kr, familj (2 seniorer samt familjens juniorer) 600 kr.

Om 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 med din beställning på www.ljustorpet.se
eller kontakta Pernilla 0703-120 345.

iamäklarna Borås AB, Postadress: Albanoliden 1, 506 30 Borås, Telefon: 033-12 78 80, Fax: 033-12 78 81, Epost: info@mediamaklarna.se
Innehar F-skattsedel, Momsreg: 556628-9269, Bankgiro: 5434-3918, Postgiro: 198322-0, Bolagets säte i Borås,

• Friggebodar • Villor
• Renoveringar • Utbyggnader
• Plåtslageri • Brädgård
Välkommen till Hökärr i Näshulta!

www.hokarr.com
info@hokarr.com • 016-800 09

Produktion av nötkött i Näshulta
Välj och beställ en köttlåda som passar dig på www.trebonder.se

Bra kontakter i branschen
med andra yrkesgrupper.
Tobias Andersson
070-291 66 70
info@tmabyggserviceab.se
tmabyggserviceab.se
Vi finns på facebook
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Nytt namn - samma
•
•
•
•
•

®

Sä

Vi utför både små och
stora byggjobb.

lje
r
frå mi
n ljöb
AS r
PE äns
N len

H-C Skogsvård Näshulta AB
Röjning / Trädfällning
Utrustning / Service av småmaskiner
Skyddsjakt
Skötsel av grönytor
RUT-avdrag kan ordnas

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

