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Ideella krafters betydelse

G

år man in och läser på det
föreningsregister som finns
på hemsidan för Gillberga
Utvecklingsgrupp ser man att det
finns många aktiva föreningar i Gillberga. Då får man också en aning om
hur mycket ideella krafter som det
finns, engagerade för oss som bor i
Gillberga.
Många sponsrar också vårt föreningsliv på olika sätt, vilket är mycket
värdefullt.

vattentornen i Säffle och där bakom,
över Vänern ser man Kinnekulle,
omkring 140 km bort.
Det som slagit mig några gånger
medan jag stått på Hösås och tittat ut
över nejden är att man inte ser några
gränser. Det är då jag börjar förstå att
vi alla är förenade. Det finns egentligen inga gränser utan vi är alla förenade med varandra. Det jag gör påverkar också andra på ett eller annat
sätt. I närområdet men även globalt.

Gillberga är en attraktiv plats
att flytta till. Under vintern har jag
haft glädjen att träffa några nyinflyttade familjer, yngre såväl som äldre.
Ett sätt att komma in i gemenskapen
är att hitta en förening med verksamhet som ligger i ens intresse.

Så vänder jag mig om och går
mot grillplatsen för att fika och grilla
mig en korv. Grillplatsen med dess
vindskydd är också tillkommet genom ideella krafter. Till min förvåning och sorg ser jag kvarlämnade
engångsgrillar, plastmuggar och annat skräp som rätteligen skulle tagits
med hem av vederbörande. Tänk
om vi kunde lära oss att lämna grillplatsen på Hösås i trevligt skick till
kommande besökare. Och tänk om vi
kunde lämna vår gränslösa jord som
en trevlig plats för kommande generationer, våra barn och barnbarn.
Tack alla för ert engagemang för
oss i Gillberga.
En trevlig sommar tillönskas.

Gillberga har också flera fina
och intressanta platser att besöka.
Hällemyrens Jordkula är ett exempel. För mindre än 100 år sedan bodde här en familj med flera barn under omständigheter som ingen i dag
skulle kunna tänka sig.
En annan plats som jag gärna besöker är grillplatsen uppe på Hösås.
Man har en fantastisk utsikt över
nejden, både på nära håll och längre
bort. I väder med god sikt ser man ju
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19 maj:

Dags för Mat- och trädgårdsmässa!
Lördagen den 19 maj är det
dags för Mat- och Trädgårdsmässa i Nysäter. Mässan håller öppet
mellan klockan 10 och 15.

E

tt 40-tal utställare
samlas för den åttonde upplagan av
mässan vid handelsbodarna.
Det brukar vara trevligt
för både besökare, utställare och arrangörer. Det kommer att finnas många sorters
mat, som framställts lokalt.
Maten och godsakerna är av
hög kvalitet och smakar så
gott.
Man kan smaka på korv,
ostar, pajer, bröd, sylt, oljor, inläggningar, honung,
choklad, svamp, kakor, godis, blåbär och mycket mer.
Så kan man också välja ut
det godaste och köpa med
hem.

Om man inte blir mätt på
alla smakbitar finns lunchmat av olika sorter att köpa.
Likaså kan man fika i Hembygdsföreningens café.
I trädgårdsdelen finns sådant som inte går att äta på
plats. Här är sortimentet
brett. Det kommer att finnas plantor för trädgårdens

förskönande och sådana
som ger ätbara skördar. Det
kan vara perenna växter och
buskar.
Man kan köpa och diskutera växtstöd, trasiga fordon, borstar, träföremål,
solceller, hjälp i trädgården,
avloppsrening och mycket
annat.
Samma dag kan man också promenera till Värmlands Vikingacenter, som
smygöppnar för säsongen.

Lena Tistad

Utställare Mat

Amandula
Axels chark
Björkaholms bakarstuga
Björns Bigård
Dansbo gård
Finnskogens ost
Fiskerikompaniet
Fryksdalens fårfarm
Gillberga bär
Greus Hällbröd
Guns Bär o sylt
Gärdets Musteri
Herredalens grönsaker
Johan Westerlind
Klässbols konfektyr
Lillängens gårdsmejeri
Matmästar´n i Värmland
Mor Carins ostkaka
Mormor Ewas Handelsbod
Njordstorp Permakultur Gård
Rawchoklad-fabriken Scandinavia
Smaksinnenas Skafferi
Stinas gårdsbutik
Tinas glass
Värmlandsodlarna
Yianyian dumplings
Örtagården i Klevane

Utställare Trädgård
Alnarps Cleanwater
Bo Nyborg
Brunskogs Borstbinderi
Delabglava
Gröna rummet
Kantarella
Kjell Norestål
Macken i Ökne
Olle Graner
PJAAB
Pomonadalens Handelsträgård
Solexperten Bernhard
Kuehn
Solkraft EMK AB
Stridhs Alltjänst
Torse Trädgård
Trädgårdsmästarna Johansson Avenfors
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Dags för trefaldigt jubileum
Tiden går fort när man har roligt!
I Föreningen Vikingaleden har
det nu gått 25 år sedan allt fick
sin start, vilket skall firas i år.

S

amtidigt har det gått
20 år sedan skeppet
Glad sjösattes vid
bryggan i Nysäter, en dag
med storpublik där nog
vadslagningen var livlig
om huruvida skeppet skulle flyta eller inte.
Undertecknad fick gå
ombord först i den dubbla
rollen som föreningsordförande och offerkalv, men
jag kom torrskodd åter upp
på bryggan. Sedan dess har
skeppet rotts av skolbarn,
affärsmän, föreningsfolk
och föreningens egna vikingar hundratals gånger
upp och ner längs Byälven,
när det inte varit ute på seglatser.
På Glafsfjorden, Vänern,
Kattegatt, Nordsjön och
till och med Nordatlanten
har Glads hästprydda segel
setts av många.
De som varit med har
mycket att berätta om
äventyr i kanadensisk vildmark, vid kungens brygga i
Oslo eller vid nattliga spelmansrodder i såväl dimma
som klaraste månsken.

Firande X3
Inför årets sommarsäsong
har det utkristalliserat sig
några tänkta höjdpunkter i
ett jubileumsfirande, som
faktiskt blir trefaldigt –
Värmlands Vikingacenter
är också tio år i år. Vid centret presenteras tre olika ut-

ställningar under säsongen.
Den första ingår i Säffle
konstrunda och visas – i
gott samarbete med Konstfrämjandet i Karlstad - under tiden 26 maj till 10 juni.
Det är konstnären Jordi
Arkös härliga bilder till
Frans G Bengtssons bokklassiker Röde Orm som
utgör blickfånget.
Säsongen öppnas på allvar i och med en familjedag
den 2 juni, då Sonja Söderqvist bl a läser ett avsnitt
ur den mustiga berättelsen
om den skånske vikingens
bravader i västerled och österled.

Pilgrimsutställning
Nästa utställning visas 16
juni till 30 juli och då är
temat Pilgrimsfärder. Föreningen har av Utmarksmuséet i Ransby fått låna
en replik av den stora Pilgrimstapeten, som textilt
visar glimtar från den långa
pilgrimsvägen mellan södra Värmland via Klarälvdalen upp mot Nidaros i Norge. Det är ett unikt tillfälle
att få se den ca 40 meter
långa tapeten hos oss och
ett besök rekommenderas
varmt!

Föreningens historia
Årets avslutande utställning invigs sedan den 4
augusti och står fram till att
vikingacentret stänger för
dagsbesök den 2 septem-
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ber. Här är det föreningens historia som skildras genom foton. Du
som vill bidra till detta
och kanske har någon
bra bild från de senaste
25 åren av vikingaliv –
hör av dig!

Skepp gästar
Det finns många sätt
att jubilera på. För
skepp och deras besättningar är det bästa
sättet att träffa andra
flytetyg och andra
sjöbussar. Det kommer
också att ske i samband
med Värmlands Vikingating (28-29 juli), när det
stora skeppet Sigrid Storråda från Västergötland
gästar Glad och Nysäter,
detta under tiden 26-30
juli.
Möjligen blir det ytterligare något vikingaskepp

som
dyker upp i Nysäter vid
samma tid, för uppvisning
och för gemensamma rodder och/eller seglatser i
närområdet.
Välkomna till vikingavärlden i Värmland!

Peter Olausson

Har

Du

ont om utrymme?
Hyr plats av Vallarna AB.
Vi kan förvara det mesta - även i kylutrymme.
Du kan också hyra en inomhus boulbana.
Ring 0706-413 887
eller maila vallarna@bahnhof.se
för kontakt med Lars-Åke

Gillberga Bygdeblad #2 2018

Det händer i sommar!

Mysigt sommarcafé med
hembakat bröd
I gamla järnhandeln. Försäljning av hantverk, lotteri
öppet fr o m 17 juni
Värmlands enda polismuseum
Med gammal polisutrustning från bl a Karlstad och
Säffle
Hembygdsmuseum med
över 8000 föremål
Från 1500-talet fram till nu
Värmlands Vikingacenter
Vikingaby, vikingaskeppet
Glad, utställningar och café

Dans i Hasslerudsparken
den 26 maj kl 21 – 02
Vikingating den 28 – 29
juli kl 10 - 18
Samlarmässa den 29 juli kl
10 – 16
Kyrksöndag i Hembygdsgården i augusti
Nysäters marknad den 25
augusti
Sommarcafé hos Njordstorp Permakulturgård lördagar 14 juli – 18 augusti
kl 10 – 15
Öppen gård hos Njordstorp
Permakulturgård den 5
augusti kl 12 – 16

Kalender för 2018

Det kommer säkert att hända mycket mer och senaste
nytt finns på hemsidan
www.gillberga.se

Mat- och Trädgårdsmässa
den 19 maj kl 10 – 15

Vi hoppas t ex på båtturer
från Säffle till Nysäter.
Mer om Vikingacentrets

Din elektriker i
Gillberga
Klässbol
och Grums med omnejd!

aktiviteter finns på annan
plats i bladet.

Vi hjälper er

v
a
p
y
t
l
l
a
med

Företagsstädning Hemstädning
Hemservice Fönsterputsning Flyttstädning
Dödsbostädning Storstädning mm.

HULTFELDT
STÄD & FÖNSTERPUTS AB
Västra Storgatan 13 | 661 30 Säffle
Telefon 0533-108 10 | mail@hultfeldt.se | www.hultfeldt.se

Gillberga på nätet: www.gillberga.se
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Nysätersmârten – några nedslag i historien
Sedan år 1984 har Nysätersmârten varit årets största festlighet i
Gillbergadalen, åtminstone om
man räknar i kommersiellt utbud
och efter antalet besökare.

M

arknaden har ju
en mycket längre historia än
1984, om än det fanns ett
glapp under ett halvsekel
sedan den klassiska kreaturs- och nöjesmarknadens
avslut 1933.
Genom bevarade handlingar i såväl domböcker
och sockenstämmoprotokoll som i det stora arkivet
från Nysäters gård (idag vid
Värmlandsarkiv i Karlstad)
kan man se marknadens betydelse också i äldre tider.
Uppskattningsvis 9 00010 000 människor kan ha
besökt Nysätersmârten årligen när den var i sitt flor
i mitten av 1800-talet. Visserligen gick den på den
tiden under två dagar jämfört med nutidens endagsvariant, men å andra sidan
var kommunikationerna lite
annorlunda då än i dagens
motoriserade tillvaro.

Kungligt tillstånd
När man väl tog sig långväga till Nysäter ville man
gärna stanna ett tag. Affärer
skulle förrättas, karuseller
skulle åkas, fästepar skulle
växla ringar och årets samlade oförrätter skulle göras
upp en gång för alla. Det
tog sin tid att träffa folk.
Efter att man fått kungligt
tillstånd att anordna marknad i Nysäter 1756 drog
verksamheten igång på
allvar 1758 och byggnatio-

nen av bodar skedde raskt
– redan efter omkring tio år
hade man en marknadsgata
med sidogator som snart
tätpackades med människor
vid marknadstid.

Hårda tag
Kommersen var omfattande och liksom i dagens
gallerior eller andra ställen
med mycket människor på
ett och samma ställe fanns
det anledning att varna för
ficktjuvar. Domböckerna
från 1700- och 1800-talen
är fyllda med mål kring
stölder, lönnkrögeri och annan skörlevnad i samband
med marknaderna.
Slagsmål var ett brutalt
marknadsnöje som det
finns hur mycket som helst
att läsa om – den gamla
goda tiden kanske hade sina
fördelar, men det lär vara
mindre riskfyllt att bevista nutidens raggarlördagar
i Grums eller Säffle än det
var att röra sig bland bodstånden i Nysäter under
fylleriets och knölpåkarnas
förlovade 1800-tal…

Goda affärer
Det finns räkenskaper för
marknaden i Nysäter från år
1826 och fram till 1860-talets slut, dvs från den långa
period när Per Eriksson på
Nysäters gård – vice talman
i bondeståndet, en del av
Sveriges riksdag – ansvarade för verksamheten.

Genom dessa listor får vi
reda på vilka hantverkare och köpmän som var på
plats och vilka intäkter och
utgifter som marknaden genererade. För år 1848 hyrde
man t ex ut rum för natten
till åtta personer ur gruppen av lite ”bättre” folk,
i det som kallades Norra byggningen respektive
Drängstugan.
Därtill hade man 57 bodar uthyrda, att jämföra
med de 23 bodar som finns
kvar idag. De flesta av köpmännen kom från städerna.
Åmål, Arvika (då ännu köping), Karlstad och Kristinehamn omnämns, men
också mer avlägsna orter.
Hattmakare, handskmakare, spegelfabrikörer, klädeshandlare, garvare och
bokbindare är några av de
yrkestitlar som förekommer.
Det rör sig om en manligt
dominerad skara knallar,
om än lättnaderna i de statliga näringsrestriktionerna
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två år tidigare hade gjort det
lättare också för kvinnor att
idka handel på egen hand.
En fru, Jeanna Lampa, hyrde bod 45. De många kvinnor som brukade sätta upp
kaffetält (där också andra
drycker försåldes) på marknaden finns inte noterade i
räkenskaperna, de befann
sig i utkanten av vimlet där
kontrollen av vad som försiggick inte var särskilt effektiv.

Mer läsning
För den som vill läsa om
marknaden genom tiderna finns boken Vi möts på
Nysätersmon! En krönika
om en gammal marknad
(av Tom Hultkrantz och undertecknad) att börja med.
Sedan har man mängder av
handlingar i arkiven som
fortsätter den oändliga berättelsen!

Peter Olausson
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Reko - ett koncept för närproducerat

I

ntresset för Reko-ring
som koncept är rekordstort. Det här är
som att gårdsbutiker samlas
på ett ställe.
REKO-konceptet är ett
fantastiskt verktyg för
landsbygdsutveckling, och
kommer ursprungligen från
Finland. Reko står för ”REjäl KOnsumtion” och tan-

ken är att det ska vara både
reko och eko.

Bra för miljön
Detta moderna sätt att via
Facebook köpa och sälja
lokalproducerad relationsmat, har redan etablerat sig
i ett 60-tal svenska städer.
Det är bra för miljön, djurvälfärden och bönderna.

Barn hjälper barn

Det motverkar matsvinnet
och ökar människors matmedvetenhet.
Det ger dessutom oss
konsumenter en unik möjlighet att ställa frågor om
produktionsmetoder direkt
till
producenten/bonden,
det gynnar småföretag och
höjer Sveriges självförsörjningsgrad, vår försörjningsförmåga inför framtiden.

Nu har vi börjat med utlämningar av produkter i
REKO-ring Säffle. Håll
koll på utlämningsdatum
och information via Facebook gruppen Reko-ring
Säffle.
w w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/RekoSaffle

André Scholte

Välkommen med din bil
till nya Macken i Ökne!

Andreas Granås
granasreparation@outlook.com
Telefon 072- 560 23 32

H

ärom veckan fick
jag besök av två
glada barn som sålde majblommor.
Barn och barn för resten?
Alva Brodin och Linnea
Schulström går i fjärde klass
i Nysäter skola och är bara
ett par av många tusen ungdomar som runt om i landet
säljer majblommor. Avkastningen går till att hjälpa barn
i Sverige, som av en eller
annan anledning behöver ett
extra stöd.
Jag tror att det är oerhört
viktigt att barn hjälper barn.
Om man som barn och ung-

domar känner till, ser och
förstår att det finns behov
och om man är villig att ställa upp för att hjälpa andra så
kanske man också i framtiden vill engagera sig i liknande frågor.
Så därför: köp majblommor! Har du redan köpt så
köp i alla fall. Pengarna behövs men du visar framför
allt att det är viktigt att ställa
upp för varandra. Det finns
många alternativ att välja
bland. Att köpa majblommor
är ett bra alternativ.

Kurt R Gustafson
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Fästingplågan närmar sig
Fästingen är en lömsk insekt som
gärna sätter sig på ställen som
man inte alltid själv kan ha koll på
och är inte alltid så lätt att upptäcka.

I

mitt fall från förra hösten hade den bitit sig
fast under bröstvårtan
vilket gjorde den lätt att
upptäcka. Jag har tidigare
haft fästingar i knävecket
och mellan skinkorna och

det är när man står i duschen och tvålar in sig som
man kan upptäcka en ”vårta” som man inte känt av
tidigare. Då är det dags att
titta närmare.  
På vårdcentralen i Nysäter

finns en karta som visar det
aktuella utbredningsområdet för fästingar. Tittar man
närmare så ser man att Gillberga ligger i det här området. Är man gärna ute i
skog och mark det kan vara
aktuellt att överväga om
man ska vaccinera sig mot
TBE. Det gjorde jag för ett
par år sedan.
Läs gärna vidare på internet om fästingar och läs
gärna den artikel som finns
i Gillberga Bygdeblad, nr
3, 2017. Här berättar Maria
Zetterqvist om sina erfarenheter från att ha drabbats av
TBE.
Man hittar tidigare nummer av Bygdebladen på
hemsidan för Gillberga Utvecklingsgrupp. www.gillberga.se

Kurt R Gustafson

Fest i Hassleparken
Den 26 maj är det fullt ös
i Hassleparken. Då kommer
Drängarna på besök och det
är Night Rebels i Säffle
som står för försäljning av
mat och dricka.
Tiden är 21-02 och entrépriset är 200 kr. Välkomna!

Bli av med ditt skrot!
Skrotinsamlingen i Hassleparken fortsätter. Den är
öppen för alla som vill städa sina garage och trädgårdar från skrot.
Överskottet går till Gillberga FFs klubbkassa.
- Det har gått väldigt bra,
det är visserligen lite lägre skrotpriser nu, mot för
några år sedan men det
ger ändå bra intäkter till
föreningen, säger Fredrik
Johansson som är med och
sköter insamlingen.
Han vill poängtera att det
är viktigt med sorteringen
så att rätt grejer hamnar i
containern.
- Det ska bara vara metallskrot, alltså INTE däck,
elektronik eller vitvaror.

Massage
Monica Andreasson-Lysell
Certifierad massör och Hälsocoach.
Klassisk massage, Djupvåg.
Personligt anpassade behandlingar mot spänningar
och smärtproblem i muskler, leder och bindväv.
Du når mig på :
Tel: 0761-788 545
www.muskelsupport.se
Sida 8
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Elisabeth Hebbe var tidigt ute med e-handel
Nu låter hon nya krafter ta över Sleep In Silk

A

llting har sin tid
säger Elisabeth
Hebbe
Företaget Sleep in Silk
fyller 20 år i år. Samtidigt
med detta jubileum berättar
Elisabeth Hebbe, att hon
har sålt sitt företag. Hon
kommer att vara kvar i företaget året ut och bland annat sköta lagret från gården
i Skäggebol.

Pionjär
Företaget startade alltså år
1998. Den första produkten
var reselakan i siden (lilla
bilden).
Tillsammans med en väninna inköptes 100 reselakan från Orienten. Lakanen
var åtråvärda och såldes
snabbt. Det blev en bra affärsidé. Detta var en ny idé
och Elisabeth blev pionjär
inom e-handel med produkter från andra sidan jorden.
Snart fick företaget en
fast leverantör i Vietnam
och samarbetet gynnade
båda parter. Volymen ökade snabbt. Under åren har
Elisabeth importerat från
många olika länder.
E-handel är numera känt
för hela allmänheten. Hon
fick en hemsida gjord åt
sig där varorna presenterades. Det fanns möjlighet
att beställa per telefon och
e-post. Varorna skickades
till kunderna mot postförskott.
Men ytterligare en nyhet utvecklade affärerna.
Kortbetalning som infördes
runt år 2000 och kunderna
kunde därmed betala på
samma sätt som många gör
idag. År 2005 gick Elisa-

beth över till Askås i Säffle
för att använda sig av deras
E-handelsplattform.

Lättsålda
Företagets produkter har
främst varit avsedda för användning på resor. Förutom
reselakanen finns påslakan,
örngott och handdukar. Silke väger lite, lätt att tvätta
och känns behagligt mot
huden både i värme och
kyla. Det finns också kläder, underkläder, morgonrockar, sjalar m m. På bilden har Elisabeth en sjal av
vävt råsiden. Silkesmaterialet har kompletterats med
bambufibrer till kläder avsedda att bära nära kroppen.
Jag kunde inte låta bli att
fråga, om det känns tomt
och tråkigt nu. Företaget
var lika lättsålt som produkterna och affären gick
fort.
- Nej absolut inte tomt och
tråkigt, jag är otroligt glad
säger Elisabeth, det finns så
mycket annat att göra, jag
var klar med Sleep in Silk.
Skäggebols gård tar sin tid
och två dagar i veckan på
hennes systers friskola i
Arvika är det som gäller
nu. Elisabeth arbetar även
lite då och då som färdledare ute i världen. Det bästa
med att vara egen företagare är friheten och att kunna
styra själv över sin tid. Så
vill Elisabeth ha det även i
framtiden.

Fler produkter
Sleep in Silk kommer att
leva vidare precis på samma
sätt som under Elisabeths
ledning, samma sortiment

men med en utökning av
produkter.
PS. Affären på Skäggebol
är stängd men det finns fortfarande möjlighet att åka
till Skäggebol och handla
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på hennes lager, eftersom
lagret finns kvar året ut.
Men tänk på att ringa först
på telefon 070-232 44 69.

Lena Tistad

Gillberga Bygdeblad #2 2018

Valborg i Häljebol

V

ädrets makter var
ganska nådiga när
Häljebols Bygdegårdsförenings ordförande
Gerd Widing hälsade välkommen.
Långseruds manskör under ledning av Anders Segerström sjöng välkända
vårsånger från Bygdegårdens trappa. Därefter gick
alla inomhus för att bl.a
dricka kaffe och äta hembakt bröd.

Det fanns lotter till försäljning och man kunde gissa
antal spikar i en glasburk.
Rätt svar var 364 stycken
och närmast kom Jenny
Emilsson. Bygdegården har
fått en ansiktslyftning med
bl.a nya gardiner och nyligen kopplades bergvärmen
in.
Efter det välsmakande
kaffet kunde man gå ut och
i barnens fall leka medan
de lite äldre fick mingla

Per-Olov (Olle) Larsson: 070-293 65 66
Lasse Larsson: 070-553 51 79
Daniel Nilsson: 073-658 03 75

och tala om det som hänt i
bygden. När mörkret börjat falla tändes en mäktig
brasa (bild på förstasidan)
och regnet kom som en bra
hjälp med brandvakten.
Som avslutning sköts ett
vackert fyrverkeri som
skänkts av ett par ortsbor.
Som helhet en trevlig aktivitet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Bild till vänster:
Långseruds manskör
sjöng in våren under
ledning av Anders
Segerström.
Bild till höger: bygdegårdsföreningens
ordförande Gerd
Widing.

Sommardäck

Däck i alla prisklasser.
Vid köp av 4 nya däck bjuder jag på montering på bil.
Utför hjulinställning.

Verkstad: 0533-303 48
Adress, verkstad: Gillbergavägen 30,
661 95 Värmlands Nysäter
epost: gt.svets@spray.se

Vi utför:








Svetsning i diverse material
Reparation av traktorer, jordbruksmaskiner, skogsmaskiner och en del
biljobb
Underhållsarbete av byggnader
Försäljning av järnmaterial
Konstruktionsarbeten
Diverse VVS-arbeten och försäljning
av tillhörande material
Sida 10

Uno.s maskin & fordonservice
Byn Långserud
Tel: 070 628 93 71
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Grannsamverkan allt viktigare

G

rannsamverkan
fick en ny betydelse för mig för
en tid sedan.
Jag kontaktades av dottern
till en av mina grannar som
oroligt berättade att hon
inte fått kontakt med sin
pappa via mobilen trots åtskilliga försök. Hon bodde
mer än 20 mil bort. Kunde
jag tänka mig att gå över
för att se om något hade
hänt? Naturligtvis och sagt
och gjort.
Efter någon minut kunde
jag konstatera att dottern

haft fog för sin oro. Senare
kunde jag lugna henne med
ett samtal och berätta att
pappan var på väg till sjukhuset i Karlstad.
Jag hade ringt 112 och
kallat på ambulans och i
väntan på den kunde jag
göra det så bekvämt som
möjligt för min granne och
vän.
Den här händelsen visar
att grannsamverkan inte
bara betyder att vi ska hålla koll på vår omgivning
för att förebygga brott. Det
visar att grannsamverkan

också kan innebära att vi
hjälper varandra i andra
akuta situationer inte minst
vid sjukdomsfall. Vem eller
vilka av mina grannar har en
nyckel till entrédörren och
vet var jag har sjukvårdsmaterial och mediciner och
annat som kan behövas om
man plötsligt behöver till
sjukhuset och inga närmare
anhöriga finns i närheten?

Kurt R Gustafson

Bli en del av
marknadsgänget!
25 augusti är det dags för
Nysäters marknad igen. Och
marknadskommittén bestående av Hembygdsföreningarna i Gillberga och Långserud, samt Gillberga Fotboll
och Gillberga Skidklubb tar
gärna emot fler som kan göra
en insats under marknadsdagen - stor som liten. Matserveringar och parkeringsvakter är två viktiga funktioner
där det krävs många personer som hjälper till.
Så bli en del av marknadsgänget - du också!

Kyrkliga aktiviteter i Gillberga församling
13 maj kl 18.00 		

Kila kyrka 			

Sammanlyst gudstjänst

20 maj kl 15.00 		

EFS-kyrkan 			

Söndagsgudstjänst

21 maj kl 10.00 		

EFS-kyrkan. 			

Förmiddagsträff*

27 maj kl 11.00 		

Gillberga kyrka 			

Mässa

3 juni kl 18.00 		

Gillberga kyrka 			

Musikgudstjänst

7 juni kl 14.00		

Enegården 			

Andakt

10 juni kl 11.00		

Gillberga Kyrkogård 		

Friluftsgudstjänst

17 juni kl 15.00

EFS kyrkan Nysäter 		

Ekumenisk mässa

1 juli kl 15.00 		

Gillberga kyrka 			

Gudstjänst

10 juli kl 19.30 		

Gillberga kyrka 			

Musik i sommarkväll.

22 juli kl 11.00 		

Gillberga kyrka 			

Gudstjänst

25juli kl 19.30		

Gillberga kyrka 			

Musik i Sommarkväll

29 juli kl 11.00		

Gillberga kyrka 			

Mässa

5 augusti kl 15.00

Hembygdsgården Gillberga

Friluftsgudstjänst

7 augusti kl 19.30

Gillberga kyrka 			

Musik i sommarkväll

12 augusti kl 11.00

Friluftsgudtjänst i Gropa

Kyrkvandring

26 augusti, kl 15.00

Gillberga kyrka 		

Söndagsmässa

2 september kl 11.00

Gillberga kyrka 			

Friluftsgudstjänst

Med reservation för ändringar. Aktuell information vid kyrkorna och annonser i Säffletidningen.
*) Förmiddagscafé. Samling vid EFS-kyrkan i Nysäter kl 10.00 för vidare färd mot Långserud och det snidade korset vid
E18 bortanför Rudsbyn. Medtag eget fika. Samåkning. Beräknad hemkomst kl 12 - 12.30.

SÄFFLE PASTORAT
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Gillberga FF tar ny fart i division 5

Efter två seriesegrar i rad och avancemang till division 5 så har
Gillberga FF satt målet att som
nykomlingar hänga kvar.
- Vi valde att efter segern
i sexan ta klivet upp för att
killarna ska få känna på hur
det är att spela i femman,
säger tränaren Nancy Krogdal. Många av dem har ju
varit med och kämpat nere
i sjuan i många år och det
här blir ju en väldigt bra erfarenhet för dem. Men det
blir tufft. Fler matcher och
längre bortaresor mot bättre motstånd.
Kundnr: 6235
Serien har inletts med två
förluster mot Fiskevik och

Velen. Den sistnämnda
på surast möjliga sätt där
Gillberga ledde två gånger
men släppte in förlustmålet
i matchens sista minut. En
poäng har det blivit i bortamatchen mot Värmskog.
Flera nya spelare har tillkommit och ledarstaben
har förstärkts med Urban
Johansson som tidigare
hjälpt Sifhälla

Stabil ekonomi
Mats Skoog är förening-

Gillbergas hemmamatcher 2018
Maj
Fredag 18:e kl 19:00
Juni
Lördag 2:e kl 14:00
Onsdag 6:e kl 14:00
Fredag 15:e kl 19:30
Juli
Lördag 7:e kl 13:00
Augusti
Fredag 10:e kl 19:00
Söndag 26:e kl 15:00
September
Lördag 15:e kl 16:00
Lördag 29:e kl 16:00

na!

Gillberga FF - Örnen
Gillberga FF - Torsby
Gillberga FF - Nordvärmland
7/7 Sponsormatch Fri entré!

Gillberga FF - Värmskog
Gillberga FF - Rottneros
Gillberga FF - Jössefors
Gillberga FF - Ämtervik
Gillberga FF - Årjäng

ens ordförande och hoppas
kunna etablera laget på den

Mormorsgårdens
Islandshästar
Välkom

Gillberga FF - Töcksfors

Mormorsgården ligger i Värmlands Nysäter
intill Byälven, två mil norr om Säffle.

här nivån långsiktigt.
- Vi har en stabil ekonomi
och trogna sponsorer och
gör att det finns möjligheter för framtiden. Men nu
gäller det att klara av första året i femman på ett bra
sätt!

Erik Evestam

· Prova-på-ridning

för barn och vuxna nybörjare.

· Kortare ridturer i naturen
för nybörjare eller något ridvana. Vi rider
med ledare i små grupper om 1-3 personer.

· Familjeutflykter
Telefon Monica: 070-3253142

www.mormorsgarden.se

Sida 12
Annonserande kunden ansvarar för att innehållet i annonsen är
korrekt, så var noga med att höra av er om ni har några ändringar

