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Bullrande bjässar och
mullrande motorer
Nr 1 • 2012

Sidan 4-5

Tvillingarna Håge och
Ello – återförenade

Sidan 18-19

En sommar i Breven
fylld av musik

Sidan1 24

Midsommar i Brevens Bruk – en upplevelse!
Först
en stilig
fanbärare.
Sedan Brevens Hornmusikkår.
Tåget går
genom
bruket där
tusentals
människor
kantar
vägen.

Sedvanliga
Midsommarfirandet
i Brevens Bruk
anordnas på traditionellt sätt
med uppmarsch, majstångsresning och dans
Midsommarafton
Kaffe, korv, glass, lotterier från kl 16.00.
Kl 18.00 midsommartåget samlas.
Kl 18.30 avmarsch till majstångsplan.
Musik av Brevens Hornmusikkår.
Kl 20.00 avmarsch under musik
till festplatsen Lustikulle.
Kl 20.30-01.30 Disco – DeeJayBaze

Årets höjdpunkt i Brevens Bruk är utan tvivel
midsommar. Tusentals människor samlas för
att fira högtiden. Midsommarfirandet i Brevens
Bruk är också något unikt – festligt och traditionsbundet och med en midsommarstång som
saknar sin like i Sverige.
Midsommarafton är givetvis den stora dagen. När
sommarsolen fortfarande dröjer sig kvar går det
stora midsommartåget genom bruket, anförd av stilig
fanbärare och till tonerna av Brevens Hornmusikkår.
I tåget går fjorton flickor som bär på midsommarstångens sju kransar – mästerliga konstverk formade
av flitiga händer under många, många timmar. Varje
krans består av omkring 15 000 liljekonvaljblad och
flera hundra sommarblommor.
Dessa sju kransar ska sedan fästas på den 18 meter
höga stången som reses av kraftiga karlar medan
hornmusiken ljuder över nejden.

Midsommardagen
Kl 21.00-01.30 Mogendans till Dibz
Disco – DeeJayBaze

Även i år:

Restaurangtält vid Lustikulle båda kvällarna.
Stortorget 2, Katrineholm - 0150-36 65 20 - www.lansfast.se
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Kring midsommarplatsen finns lotterier,
korvstånd och mycket annat. Brevensgården
är också öppen för hungriga och törstiga.
Festligheterna fortsätter sedan på Lustikulle med disko långt in på natten. På midsommardagen blir det inte bara disko utan
också äkta svensk dansmusik för de lite mer
mogna ungdomarna. På Lustikulle finns också
restaurangtält.
Allt inleds på midsommarafton med en serie
knallar.

Sju enorma kransar bärs till midsommarplatsen
för att sedan fästas på stången.

Dansen kring stången inleds av flickor från trakten.
Sedan samlas hundratals människor för att delta
i en svängom.

Besök vår nya hemsida
www.brevens.se
Här hittar du information både på
engelska och tyska om fiske, jakt,
uthyrning m.m.
Du kan även ladda ner och läsa nya och
gamla nummer av Brevenstidningen.

Midsommarfirande
Kvarnängsparken Högsjö

22 och 23 juni

Midsommarafton
13.30
14.00
14.30
15.10
15.40
16.15

Högsjö Hornmusikkår marscherar från Folkets Hus
Stångresning och ringdans
Henrik Olsson
Gycklaren Zack
Henrik Olsson
Prisutdelning och avslut

14.00
15.00
15.30
16.15

Chris Durafford
Dans med V. Kulturskola
Chris Durafford
Prisutdelning och avslut

Midsommardagen

Puts & Tegel
i Örebro AB

Utför yttre renovering av fasader i Brevens Bruk.

Tel: 019-17 54 80
Elementvägen 9 • 702 27 Örebro

Ponnyridning, Lotterier,
Bollkastning
Kaffe-, Korv- och
Glassförsäljning

VÄLKOMNA önskar arrangörerna Högsjö Bollklubb
Ställ upp med blommor att pryda stången med på midsommarafton kl 9.00
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19 maj – en dag full av
bullrande bjässar och mullrande motorer
Stridsvagnen är helrenoverad av Konnedal och vid
två tillfällen under dagen kommer han att med hjälp
av sin 42 ton tunga stridsvagn demolerera ett antal
personbilar.
Stridsvagn S,
en gång i
tiden en unik
skapelse, visas
upp under
Hästkraftens
Dag.

Kullas Curre Bäckström kommer med sitt jättelika amerikanska vrålåk att sprida eldsflammor ur avgasrören
under Hästkraftens dag.

– Lika stort som midsommarfirandet! Det säger en förhoppningsfull Thomas Hydén om
Hästkraftens dag den 19 maj då Brevens Bruk
kommer att invaderas av bullrande bjässar och
mullrande motorer.
– Kanske inte i år, men så småningom. Det här är
ett evenemang som blir större för varje år, förklarar
Thomas Hydén.
Han räknar kallt med åtminstone 4 000 besökare.
Det är ju visserligen en bit upp till midsommarens
runt 7 000, men ändå ett bra steg på vägen.
Hästkraftens dag arrangeras för sjätte året i rad.
Tidigare har det skett vid Viiby Krog och nu är det
alltså premiär för Brevens Bruk.
– Miljön här är oslagbar och här finns det också
gott om plats, säger Thomas Hydén, som gärna erkänner att ett skäl till att evenemanget hamnat just
här är att han bor i Brevens Bruk.
Bakom Hästkraftens dag står Trucknet Radio,
som man rattar in på 94,3. Det är en kanal som
gärna spelar countrymusik och svenska slagdängor.
Hiphop och andra nymodigheter slipper man som
Trucknetlyssnare.

Brandkåren i Hjortkvarn rycker ut för att släcka
en bilbrand (som de själva tuttat på). Och visa hur
man klipper upp en kraschad bil och tar ut passagerarna.
Från fotbollsplan bakom Brevensgården kan man
ta en tur med helikopter över nejden. Det blir plöjning med parhästar (riktiga hästkrafter med andra
ord) och vill man lära sig köra grävmaskin är denna
dag ett ypperligt tillfälle.

Tusen hästkrafter
Micke Johansson, en racerförare av världsklass, kommer att visa upp sin Scania med tusen hästkrafter.
Med den deltar han i Europatourens truckracing.
Och från diverse håll samlas ett hundratal mopedister med sina veteranfordon.
Och apropå veteranfordon kommer också Hjälmarbygdens veterantraktorförening att finnas på plats
med ett 30-tal gamla traktorer.
– Hela programmet är inte klart. Det ramlar in
nya grejer hela tiden, säger Thomas Hydén.
Hela Brevens Bruk, från Brevensgården till
Regna-korset kommer att fyllas med aktiviteter. I

Stridsvagn S
Vad kommer då att hända på Hästkraftens dag?
Mycket, mycket. Massor av lastbilar förstås. Men
inte bara lastbilar.
Hit kommer en stridsvagn S, en gång i tiden pansartruppernas stolthet. Stridsvagnen kommer att
rattas av Kent Konnedal, en av konstruktörerna.
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Försäljning av sand, grus och singel.
Markberedning och övriga grävarbeten.
Vittorp, 640 10 Högsjö • Tel 070-624 81 80 • 0151-800 37
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Brevensgården spelar för övrigt pianisten Rickard
Swanström upp sin rock’n roll-show och där ska
också Örebro Square Dancers uppträda.
Brevensgården håller förstås öppet och den som
vill ha enklare förtäring kommer att finna den på
flera platser.
– Alla föreningar i Brevens Bruk hjälper till. De
stod i kö för att medverka och det kändes verkligen
jätteskönt, säger Thomas Hydén.
Hästkraftens dag inleds på sätt och vis redan på
fredagskvällen. Då blir det direktsänd radio från
Brevensgården. Lite Elvis, lite Willie Nelson, lite
Wanda Jackson, lite Christer Sjögren och mycket,
mycket annat.

Vindkraftsplan lagd på is
Tanken var att en vindkraftspark på 70 aggregat skulle uppföras söder om Sottern på de
marker som tillhör Brevens Bruk AB och Boo
Egendom AB.
Om parken byggs kan den skapa 5-10 helårs arbetstillfällen. Den förnyelsebara energi som skulle
genereras motsvarar årsbehovet hos 117 000 villor,
eller 585 kWh/år.

Besök vår nya hemsida
www.brevens.se

Stina Albing på E-on.

Installation och service
av antennanläggningar

KraftKompetens i Österåker AB
Österåker, Dalby • 643 93 Vingåker • Tel: 0151-303 95
e-post: patrik@kraftkompetens.se

Det är sedan länge känt att det inom det tilltänkta
området för parken finns ett kungsörnsbo, som utnyttjats till och från de senaste åren.
När Länsstyrelsen redovisade att kungsörnen har
ett revir söder om Sottern, komplicerades frågan.
Plötsligt står två miljömål mot varandra, förnyelsebar energi och värnande av arter.
– Nu ska vi utreda frågan och det är viktigt att det
sker så snabbt som möjligt. Därefter kommer vi att
fatta beslut om vi ska gå vidare, säger Stina Albing
på E-on. Hon vill inte ge någon tidsplan.
– Nej, det får lov att ta den tid det tar. Jag kan i
nuläget inte säga något om när vi kan ge ett nytt
besked, säger hon.
Sten Geijer

❤ Alternativa behandlingar ❤
Zonterapi • Massage • Reikihealing
Reconnective healing • Reconnection • Deeksha

F:a Gun-Britt Lindberg

Myrhagsvägen 5 • 715 95 Kilsmo
Tel: 019-45 60 87 • Tel-tid: kl 08.00–08.30
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Populärt korttidsboende i Brevens Bruk

Talludden, Brevens Bruk – Det grå stenhuset som
ligger så vackert på en kulle vid Brevensån strax utanför samhället. Huset har ett modernt kök, stort allrum
och tre sovrum med sex bäddar. Utanför huset finns
en stor grillplats, en båt vid bryggan nedanför huset
och badplatsen Röda Sand ligger bara några hundra
meter bort.

Värdshuset, Brevens Bruk – Fullt utrustad modern
lägenhet med plats för två personer och möjlighet till
extrasäng.

Östra Röda Byggningen, Brevens Bruk – Ett
enklare boende för upp till tre personer. Inget kök men
med kylskåp, mikrovågsugn och kaffebryggare samt
badrum. Perfekt för den som bara önskar övernattning.
Skrattorp – Fyra kilometer från Brevens Bruk ligger Skrattorp, omgiven av vackra ängar som övergår
i skog. Vid intilliggande Kullasjön finns badmöjlighet
samt brygga och båt. Huset har tre sovrum med elva
bäddar. I källaren finns bastu, relaxrum och tvättstuga.
Grillplats på gården.

För att hyra Talludden, Skrattorp och Fiskartorpet
under sommarhalvåret vänder man sig i första hand
till semesterhusförmedlaren Novasol, www.novasol.
se. Övrig tid sköts uthyrningen av Brevens Bruk AB,
tel 019-58 58 50 eller bbab@brevens.se.
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Datatillbehör

Lampor

Papper

Pennor

Väskor

Fiskartorpet, Bystad – Ett paradis för den som älskar naturen och vill ha lugn och ro. Fiskartorpet ligger
på en halvö i Sottern dit man tar sig med båt. Stugan
består av tre rum och kök med fyra sängar plus tre
extrabäddar. Där finns en stor brygga där man kan
sitta och njuta av fågellivet på Sottern eller kanske
koppla av med ett fiskespö. Båt ingår givetvis.

Städ

Lägenheterna i Värdshuset och Östra Röda Byggningen förmedlas året runt av Brevens Bruk AB.
Birgitta Larsson
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Vad ser du fram emot i sommar?
Gunnel Fridén, Göteborg och
Breven:
Jag ska odla i min trädgård vid Knipphammarsvägen. Det ger mig avkoppling. Då har vi redan avverkat en resa
till Toscana, så det får räcka. Ja, det
kanske också blir någon Sverigeutflykt, men annars tillbringar vi hela
sommaren i Breven.

Nisse Jonsson, Kilsmo:
Att få åka hem till Hälsingland, till
vår fäbod, långt, långt borta i skogen.
Där ska jag fira min födelsedag tillsammans med mina syskon, alla barn
och barnbarn. Jag fyllde nämligen
jämnt förra året, på självaste julafton.
Sen åker vi tillbaka till Kilsmo. Det
är också att åka hem.

Astor Peterson, Örebro,
(men väldigt ofta i Breven):
Jag planerar att resa någonstans, men
har inte bestämt vart ännu. I sommar
ska jag också hjälpa min son att flytta.
Han byter bostad i Örebro. Sen åker
jag tillsammans med min kompis till
Dalsland.

Johan Pettersson, Högsjö:
Att få fiska i Sottern och Botaren.
Det blir mest gös förstås. Sedan ser
jag också fram emot en fjällvandring
i Sarek under sex dagar tillsammans
med mina kompisar. Det har vi gjort
en gång tidigare och det gör jag
gärna om.

Margareta Undberg-Gustavsson,
Valla (mellan Flen o Katrineholm):
Midsommar i Breven och Hästkraftens dag! Breven är en väldigt fin
miljö och ger mig som konstnär inspiration. Vi ska också åka ut med vår
flotte som vi har i sjön Valdemaren
och sen blir det en del resor runtom
i Sverige.

Elisabeth Staaf, Stockholm,
men snart Brevensbo:
En hel sommar i Breven ser jag fram
emot. Det är så himla mysigt här och
vi har hyrt en lägenhet i Trasbo, men
letar efter ett hus. Under sommaren
tänker jag också ta emot folk som vill
prova på min hot stone-massage med
varma stenar från Peru.

www.vaderstad.com
Nr 1 • 2012
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Nils Ohlsson, 93 år:

En riktig brevensbo med många minnen

– Det var bättre förr! Nils
Ohlsson är bestämd. Att
tiderna var bättre förr är
ett påstående som vi lite
till mans drar till med,
men i Nils Ohlssons fall
handlar det om Brevens
Bruk och det som var
bättre var det liv och den
rörelse som förekom.
– Massor av barn, två butiker, en bensinstation och
en väldig aktivitet. Det
fanns arbete åt alla, ett
stort lantbruk, en stor skola
och doktorn kom en gång i
månaden, säger han.
Nils Ohlsson är brevensbo.
En riktig sådan. Det finns
en uppfattning att för att
Nils och Evelyn Ohlsson bor så centralt i Breven som man kan, i östra flygeln
betecknas som ”riktig bretill herrgården.
vensbo” bör man vara född
i Breven och ha bott här under större delen av livet.
Det gjorde de flesta grabbar i hans ålder i Brevens
Nils Ohlsson är inte bara född i Breven. Hans far Bruk.
var också född här, liksom hans farfar. Och alla var
– Det började med att jag fick rensa rovor i lantde anställda på Brevens Bruk AB.
bruket och sedan sätta plantor i skogen. Därefter
I dag bor han tillsammans med sin fru Evelyn i blev det tre år på sågen i Kilsmo. Dit cyklade jag
den östra flygeln till herrgården. Huset, som är från sommar som vinter, berättar han.
1700-talet, var tidigare brukskontor fram till 1948 då
Efter sågen fick han jobb som släggare i smedjan.
den nuvarande kontorsbyggnaden uppfördes.
Men det var svarven som sedan kom att bli hans
riktiga redskap. Och det var mer än slump. Andra
Rensade rovor
världskriget bröt ut och många svenska män kalAtt Nils skulle börja på bruket var inte så konstigt. lades in. En av dem var svarvaren Nils Birath.

BO I BREVENS BRUK

I Brevens Bruk finner du ett prisvärt
boende i en lugn, ren och vacker
miljö med skogar och sjöar inpå
knuten.

LEDIGT: Nedre Bruket

Vacker villa belägen vid Brevensån. 140
m2, kök, allrum, tre sovrum och två
badrum. Stor altan och balkong mot
väster med utsikt över Brevensån.
Egen brygga ingår.
Ring 019-58 58 50 för mer info.
8

Nr 1 • 2012

– Jag fick tre dagars utbildning och sen stod jag
vid svarven, säger han.
Men den första svarvartiden blev kort. Nils Ohlsson blev själv inkallad och begav sig till Karungi
utanför Haparanda som var militär knutpunkt under
krigsåren. Som soldat tillbringade han två julaftnar,
en i Karungi och en i Charlottenberg.
Efter krigsåren ställde han sig vid svarven igen.

Värvades till Finspång
Han var skicklig, ja så skicklig att andra fick upp
ögonen och 1955 värvades han till Stal i Finspång
som tillverkade landningsställ för svenska flygvapnet. Där blev familjen kvar i fem år innan bruket
ringde och ville ha honom tillbaka.
Så var han åter i Brevens Bruk och är det fortfarande.
Han har många glada minnen från sitt 93 år långa
liv. Men även en del bittra.
I september 1976 invigdes det nya gjuteriet med
en stor fest med landshövding Harald Aronsson
närvarande. Då fick också Nils Ohlsson ta emot en
guldklocka efter 25 års anställning. Men tre år senare kom kallduschen.
– Jag blev uppsagd på grund av arbetsbrist, säger han och visar det sparade beskedet, skrivet på
okänslig byråkratsvenska.

Gjuteriet startade om, löntagarägt. Men marknaden var tuff och efter ett par år var allt över. Och
Nils Ohlsson förlorade jobbet än en gång, vilket inte
gjorde så mycket eftersom han ändå nått pensionsåldern.

Första invandrarbarnet
Nils och Evelyn träffades i Brevens Bruk. Allt började med att de kastade snöbollar på varandra. Nu
har de varit gifta i 67 år och bott på många platser
i Brevens Bruk, men de senaste 33 åren i det gamla
brukskontoret.
Evelyn är också brevensbo, men inte född här.
Hennes mor lämnade Brevens Bruk efter en bruten
förlovning och flyttade till New York där Evelyn föddes. När fadern avled återvände den lilla familjen
till Breven. Evelyn var då sju år gammal.
– Jag är Brevens första invandrarbarn, säger hon.
Evelyn Ohlsson har förstås också arbetat på Brevens
Bruk AB. Inte så länge som Nils, men i alla fall i 21 år.
Deras son William bor också i Brevens Bruk och
dottern Iréne har sommarbostad i Hunneberg, 2 km
från Brevens Bruk.
– Det var visserligen bättre förr, men det är ganska
bra än i dag, säger Nils Ohlsson.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Hos oss hittar du:
• Fruktträd • Rosor • Bärbuskar
• Blombuskar • Perenner
• Sommarblommor
• Krukväxter
• Snittblommor
• Gödsel • Torv m.m.
EKHOLMENS
Vi finns bakom Säfstaholms Slott.
Välkommen till vår hemsida:
www.ekholmenstradgard.se

Vingåker
0151-130 75

Tobbe 070 576 99 17
KG
070 223 27 00
Kontor 0122 158 56

Försäkringsbolag sedan 1860

Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!
Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!
Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
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Ylva Azcárate

Håkan Hellberg

Försäkringsbolag
sedan 1860Håkan
• www.dina.se
Ylva Azcárate
Hellberg
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En skönhet värd att bevara
Sveriges snyggaste rostugn
alla kategorier! Orden är Claes
Anders. Han vet vad han talar
om även om han inte kan anses
som riktigt objektiv, ordförande
i Rostugnens Vänner som han
är. Men Breven Bruks märkligaste byggnad har även under
det gångna året fått injektioner
som gjort att den förmodligen
lever upp till vad ordföranden
säger.
Claes Ander är ordförande för Rostugnens Vänner. I handen håller han
smidesämnet som användes för att
tillverka spännbanden. Ett av dessa
ses till höger på bilden.

Det mest påtagliga, åtminstone för betraktaren utomhus, är den fasadbelysning som numera, särskilt
vintertid, utmärker byggnaden.
Ännu viktigare är de tre nya spännband som
omsluter själva ugnen. De tidigare förstördes på
1960-talet när man bröt en öppning i muren.
– Det ska finnas 14 spännband inne i byggnaden

i Brevens Bruk

073-350 00 57
www.brevenskonstochhantverk.se

och lika många utanför. Nu lät vi tillverka nya spännband i stället för dem som togs bort. Själva arbetet
utfördes av Thomas Cederroth, som är skeppssmed
på Bäckholmen i Stockholm, berättar Claes Ander.
Under förra året har också taket tätats. Det som
nu står på tur är att återställa frisen runt ugnen.
Det kommer att ske under våren.

Stöd våra
annonsörer
– de stöder
oss!

En levande lanthandel i Högsjö
Öppettider:
Mån-fre 8-19 • Lör 8-17 • Sön 9-17
Vårt nya telefonnr: 010-741 45 80
Välkomna!

SERVICE • INSTALLATION
BUTIK • LAGER
Apoteksgatan 8, Vingåker • Tel: 0151-51 84 80 • Fax: 0151-51 84 85 • www.oppunda.se
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Symaskiner & dammsugare
Nya symaskiner 5 års garanti
Elna, Janome och Toyota
samt bra begagnat
---------------------------------------Dammsugare till bra priser
---------------------------------------Reparationer av alla märken
Tillbehör • Påsar • Slangar • Filter • Nålar m.m.
F:a Bertil Axelsson • Vallvägen 24, Kilsmo
Tel 019-45 61 94, 45 71 50, 070-601 76 16

BERG

SPRÄNGAR’N
OLLE WÄRNQVIST
070-314 92 11
ODENSBACKEN
Utför allt inom
sprängningsarbeten ovan jord
Skeppssmeden Thomas Cederroth fick uppdraget att
smida de nya spännbanden.

Rostugnen har hittills restaurerats för omkring
300 000 kronor. Pengar har kommit från bland andra
Riksantikvarieämbetet, Allan Wetterholms stiftelse
och Adolf Lindgrens stiftelse.
– Dessutom har vi sålt miljoner korvar och glass,
säger Claes Ander, med medger att ”miljoner” nog
är en viss överdrift.
Allt har dessutom möjliggjorts genom en massa
frivilligt arbete.
Förutom arbetet med frisen står fönstren på tur.
Tre av dessa kommer att renoveras under våren eller försommaren och bekostas av Brevens Bruk AB.

Tel: 0582-302 20
• Skogstransporter
• Verkstad
• Däck
Återförsäljare för
TIANLI skogsdäck

Kontakta oss om Guldkund!
Lena Holm

Försäkringar
019-19 46 25
lena.holm@lfbergslagen.se
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Sören Sjölinder

Bank
019-19 46 32
soren.sjolinder@lfbergslagen.se
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”Dopp i spa’t” heter årets Svennevadsspel

Svennevadsspelet hälsar alla välkomna till en stunds avkoppling vid natursköna omgivningar vid Svennevads
Hembygdsgård!
Ni kommer att få träffa Bertil och Birgit som helt plötsligt går från att vara lantbrukare till att driva ett spa
på sin gamla slitna gård, eller ”pittureska ” gård, som
Bertil kallar det.
Tanken är att det ”pittureska” lantlivet ska locka rika
Stockholmare som är beredda att betala för sig, utan
att Bertil ska behöva slita ut sig.
Och kan man tänka sig! Det kommer faktiskt gäster,
men de ångrar snart att de satte sin fot på ”BB Spa och
Fitnesscenter”, särskilt sedan de träffat instruktören
Mia, en vandrande naturkatastrof.
Rörigt blir det, men ibland kan lösningen på något
som verkar komplicerat vara enklare än man tror.
Dessutom kan det vara den man minst anar som kommer med den.

Passa på och använd ROT-avdraget
när ni ska måla om ute eller inne!
FÅ DET GJORT AV Krafft Måleri…
Telefon
019-10 57 40
krafft-maleri.se

Besök vår
vår butik
butik på
på Köpmangatan
Köpmangatan 13
13 ii Vingåker
Vingåker
Besök
Besök vår butik på Köpmangatan 13 i Vingåker

Besök vår butik på Köpmangatan 13 i Vingåker
butik på Köpmangatan 13 i Vingåker
Besök Entreprenad
vår butik och
på Köpmangatan
13 i Vingåker

Allt inom golv och lite till...

Telefon: 0151-51 18 49
vingakers.golvservice@telia.com
www.vingakersgolvservice.se
vingakers.golvservice@telia.com
vingakers.golvservice@telia.com
vingakers.golvservice@telia.com
Innehar F-skattesedel
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vingakers.golvservice@telia.com

Svennevadsspelet 2012
DOPP I SPA´T
Amatörteater utomhus på Sörberg
Svennevads Hembygdsgård
Premiär
torsdagen den 28 juni kl 19.00
Övriga speldagar:
30 juni kl 15.00, 1 juli kl 18.00,
3 juli kl 19.00, 4 juli kl 19.00
samt 5 juli kl 19.00
Vid regn medtag regnkläder, ej paraply.
Ljudanläggning finns.
Biljettbokning tel: 072-253 20 07:
Från 1 juni: Tis och fre kl 9-12.
Mån, ons och tors kl 16-19.
Entré: 150 kr.
Barn under 16 år i vuxet sällskap fri entré.
Grupper över 20 personer betalar 130 kr.

Tunnor från Högsjö till
whiskyproducenter
Nu är Thorslundskagge på plats i Högsjö. I den
fabriksanläggning där Clear Edge (Scandiafelt)
tidigare hade sin verksamhet tillverkas nu
ektunnor, speciellt för whisky- och vinproducenter.
– Just nu är en produktionslinje igång, men till hösten ska vi ha mellan fyra och sex. Vi smyger igång,
kan man säga, säger Johan Thorslund.
Flytten gick i februari från Ölmbrotorp norr om
Örebro till Högsjö. I Ölmbrotorp hade företaget vuxit
ur lokalerna och när anläggningen i Högsjö blev ledig
slog Johan Thorslund till.
– Mycket pengar, men väldigt billigt, konstaterar
han.
Plötsligt fick Thorslundskagge en yta som var över
fem gånger större än vad man tidigare hade. Nu finns
verkligen utrymme för den expansion av företaget
som Johan Thorslund sett fram emot.
– Vi är nio i företaget nu, men vi kommer att växa,
säger han.

Fri parkering. Servering i pausen.
Författare: Micke Andersson,
Högsjö Kultur- och Teatergrupp
Text och Musik till sångerna:
Sune Andersson och Gunnar Andersson
Regissör: Timo Parker

VÄLKOMNA!

Arr. Svennevads Bygdespel

Nyförsäljning av datorer, service, påplatsen service,
tillbehör. Fotograferingsuppdrag, försäljning av
kameror, körkortsfoto m.m
12 år i Östernärke
Ring 0151-77 88 10 eller 0763-51 93 70
Nr 1 • 2012

Johan Thorslunds företag har efter flytten till Högsjö
stora ytor till sitt förfogande. När Thorslundskagge
lämnade Ölmbrotorp passade familjen Thorslund på
att flytta till en villa i Stora Mellösa.

Thorslundskagge tillverkar ekfat till whiskydestillerier i såväl Sverige som utomlands. Man har också
levererat ekfat till italienska vinproducenter.
– Det är väl ett test. De ska se hur svensk ek
fungerar för Amaroneviner, säger Johan Thorslund,
som själv har 3 000 liter rödvin lagrat på egna fat.
Tillgången på ekvirke är god, men för de kvalitetskrav som Thorslundskagge ställer är urvalet begränsat. Johan Thorslund är dock inte särskilt oroad.
– Och vi har även gjort fat på ek som levererats
av Brevens Bruk AB, säger han.
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Stenhus med stockholmare

Välkomna till Trasbo! Fem entusiastiska brevensbor (åtminstone under sommaren) tar emot. Från vänster Roger
Lindberg, Pia Barre, Henrik Almeida, Kirsten Boserup och Lars Lindqvist.

Varje sommar mer än fördubblar Brevens Bruk
sitt invånarantal. Många av sommarens nytillkomna är stockholmare och en stor del av dem bor
i de gamla arbetarbostäderna Flottbo och Trasbo.
Lägenheterna i såväl Flottbo som Trasbo är i dag
bostadsrätter. De vackra husen, putsade i den karaktäristiska gula brevensfärgen, byggdes på 1830-talet.

De innehöll ursprungligen fler lägenheter än dagens.
Flottbo har i dag nio lägenheter, Trasbo elva.
– Det var ursprungligen sjutton lägenheter i Trasbo, säger Göran Rejto, ordförande i bostadsrättsföreningen, som inte heter Trasbo, utan Stora Stenhuset.
Han har bott drygt ett år i Trasbo, dit han flyttade
från Flottbo. Till Breven kom han 2007.
– Vi hade vänner i Breven som vi hälsade på och

ASSISTERar på väg
och lantbruk – ring
14

019-45 03 45
info@bobosdack.se
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vi tyckte om miljön. När vi
sedan fick chans att köpa en
lägenhet här gjorde vi det,
säger han.
Göran Rejto är naturligtvis
stockholmare. Han har en
egen konsultfirma och arbetar som byggprojektledare.

Låg omsättning
Omsättningen på lägenheter

Göran Rejto är ordföri Trasbo och Flottbo är välnade i bostadsrättsföreningen Stora Stenhuset. digt låg. När någon blir ledig

brukar den raskt försvinna
till en ny ägare. Oftast sker det utan annonsering,
medelst mun-till-mun. Eller också genom ren slump.
– När vi körde in i Brevens Bruk och jag fick syn på
kyrkan sa jag till mig själv ”här ska vi bo!”, berättar
Pia Barre, som köpte en lägenhet i Trasbo tillsammans med Lars Lindqvist för tre år sedan.
Då hade de varit ute och tittat på sommarstugor ”i
miljonklassen” i Sörmland.
– Ett brukssamhälle har alltid lockat mig. Men ett
bruk kan vara både trist och charmlöst. Så var inte
Breven, säger Lars Lindqvist.
Tio dagar efter första besöket hade de båda stockholmarna köpt lägenheten.
– Alla här är faktiskt stockholmare utom ett par från
Örebro, säger Lars Lindqvist.
Nu har de en liten lägenhet på 59 kvadratmeter och
är i Breven så ofta de kan. Det brukar bli ungefär
var tredje vecka plus hela sommaren.

Stormen Dagmar
Den 26 december blåste Dagmar in över Sverige och drabbade främst norra Svealand och
södra Norrland, men även vi fick en släng av
sleven. På Brevens Bruks marker räknade vi
tidigt med att vi hade 15-20 000 m3 nedblåst
skog, siffrorna håller nog ganska väl, tyvärr.
Vi flög med helikopter för att bilda oss en uppfattning
var skogen låg ner och var det var värst. Arbetet att
ta rätt på skadorna har gett vår entreprenör Fallaskog, deras speciella förkapare jobb i de största brötarna, medan vårt eget maskinlag och egna manuella
fått ta hand om det mera utspridda. Vi räknar med
att arbetet kommer att pågå fram till mitten av maj.
Skogsförsäkringen täcker de värsta skadorna,
men det kostsamma arbetet med utspridda ströträd
täcks inte in.
Sten Geijer

✁ klipp ur anonsen
Välkommen till Monicas Tapetserarateljé
Jag hjälper er att klä om möbler, båt- &
husvagnsdynor samt MC-sadlar.
Öppet: Mån–tors kl 9-17 • Bittinge, St Mellösa
Tel: 0737-80 28 90 • tapetserateljen@gmail.com

Text & foto: Stigbjörn Bergensten

GAS & GASOL |JÄRNVAROR |JAKT FISKE & FRITID | FÄRG&TAPET
VITVAROR | DATATILLBEHÖR | GRÄSKLIPPAR-SERVICE |CYKEL

Öppettider
Vardagar 0900-1800
Lördagar 0900-1300
Söndagar Stängt

Tel. 0151-10431 | www.jarnhandel.se
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Historien om hur Gerd, 14 år, fällde älgen
Här kommer den sanna historien om hur
14-åriga Gerd helt obeväpnad nedlade en älg
utanför huset i Skira.
Det här hände i början av augusti 1953, alltså för
snart 59 år sedan. På den tiden var skogarna fulla
av älgar, som i likhet med dagens hjortar ställde till
problem för de boende. Nu var det i första hand inte
trädgården på Skira som drabbades utan vetefälten.
Det hörde till rutinerna att man gick ut på kvällarna för att mota bort de objudna gästerna. Så även
denna söndagskväll. Gerds pappa, mest känd som
Johan i Skira, hade gjort sin sväng och återvände
vid niotiden.
Men se, där stod det ändå en älg och tittade in i
trädgården. Då blev det dottern Gerdas tur att gå ut.

– Jag motade bort den, men älgen, som troligen var
en fjolårskalv, var inte särskilt pigg på att gå därifrån. Då jagade jag iväg den över fältet och plötsligt
fastnade den i ett dike med båda frambenen, voltade
och bröt ryggen, berättar Gerd i Skira, som i dag bär
efternamnet Torssander.
Där låg den stackars älgen och kunde inte komma
någon vart. Det blev till att ringa skogvaktaren
Ragnar Johansson i Ekgöl som efter en stund kom
cyklande med bössan på ryggen.
Under tiden hade ett tiotal bilar stannat på vägen
utanför och folk samlats för att följa dramat. Ragnar
Johansson gjorde processen kort, men det var ju
faktiskt Gerd som fällt älgen.
– Jag satt kvar i huset. Jag ville inte visa mig. Jag
skämdes och tyckte synd om älgen, berättar hon.
Så gick det alltså till när Gerd
Larsson, numera Torssander,
fällde sin älg. Så
småningom lämnade hon Skira,
gifte sig och flyttade till Vingåker, men återvänder gärna till
det vackra Skira
där Rolf Larsson,
fastighetschef på
Brevens Bruk AB
och tillika hennes
systerson i dag
bor.

Gerd i Skira, alias Gerd Torssander, fällde för 59 år sedan sin första och sista älg i Skira
utan att behöva avlossa ett enda skott.

Sundins Skogsplantor AB är ett skogsvårdsföretag med drygt 100
årsanställda. Vår kärnverksamhet är skogsplantor, plantering och
röjning i södra Sverige. Vi har ett nätverk med erfarna lokala ombud som utför tjänsterna med största engagemang och kvalitet.

Ventilationsentreprenör

Kontakta Ert lokala ombud Anders Rising, Östergötlands Skogsvårdstjänst AB, Mobil: 070 684 80 97

www.sundins-skogsplantor.se
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Ormesta Gård
705 95 Örebro
Telefon: 019-32 23 10
info@eklundvvs-teknik.se
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Spelmansstämma för tredje gången
En gång är ingen gång,
två gånger en upprepning, medan tre gånger
är tradition. Och nu hålls
Spelmansstämma i Brevens Bruk för tredje året
i rad. Söndagen den 5 augusti är högtidsdagen för
alla vänner av folkmusik.
– Förra året kom femtio
spelmän. I år hoppas jag
att det blir fler, säger Alf
Ekblad, musiker, professor
och eldsjäl.
Allt är inte klart när detta
skrivs. Alf Ekblad siktar på
att spelmansstämman kan
inledas redan på torsdagen
med en kurs för unga musiker. I planeringen står
också en konsert i kyrkan
på lördagskvällen, men allt
är alltså inte klart.

Femtio spelmän, minst, kommer att förgylla augustisöndagen den 5:e.

– Men att det blir en musikalisk upplevelse vid hembygdsgården kan jag
lova, med massor av spelmän och spelkvinnor. Och fint väder får vi förstås
i år, precis som tidigare, säger Alf Ekblad.

Pubkvällar med fotboll och OS
Fredag den 8 juni startar EM i fotboll. Det ser många fram emot. En
av dem är Miguel Martinez, krögare på Brevensgården, som gärna
önskar att alla fotbollsvänner samlas kring hans storbildsskärm, tar
en öl och lite tilltugg.
– Visst är det en kul grej, men man
behöver ju inte titta på fotboll för att
komma hit under sommaren, säger han.
Sverige spelar sin första match måndag den 11 juni (mot Ukraina). Och det
är väl lika bra att boka in söndag den
1 juli när finalen går. Har Sverige tagit
sig dit väntar Spanien, åtminstone om
man får tro Miguel Martinez.
Spanien spelar för övrigt sin första
match söndag den 10 juni och det blir
en riktig rysare eftersom det är Italien
man möter.
Nr 1 • 2012

En EM-final mellan Spanien och Sverige ser Miguel
Martinez fram emot. Kanske får han då tillfälle att
sjunga ”Viva España”?

Som om det inte skulle räcka med
idrottsbegivenheter kommer sedan
också de olympiska spelen i London
senare i sommar. De invigs den 27 juli
och håller på till den 12 augusti. Några
stora svenska framgångar förväntas
inte, men storbildsskärmen på Brevensgården kan ju visa andra förnämliga
prestationer.
Annars går sommaren i traditionell
stil med diverse återkommande arrangemang där det serveras såväl tapas som
paella tillsammans med ljuv musik.
Kanske blir det också en italiensk afton
och en grillkväll. Schemat är inte klart.
Sommaren är högkonjunktur för Brevensgården. Vintern är kärvare.
– Så är det. Vintrarna är alltid tuffa,
men den gångna har varit bättre än den
förra, så jag klagar inte, säger Miguel
Martinez.
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Återförenade tvillingar,
som hellre hjälper än stjälper
Strömming, svamp och bär. Men även lustiga
träleksaker och praktiska köksredskap i trä.
Det är vad bröderna Nilsson från Vingåker
har med sig i bagaget när de emellanåt ställer
upp sitt lilla stånd utanför Konst & Hantverk
i Brevens Bruk sommartid.
Strömmingen har de fiskat själva, utanför Vikbolandet i Östergötland. Den är rensad och filead och
fri från ben. Svampen och bären har de naturligtvis
också hämtat in på egen hand. Och allt i trä är tillverkat i deras lilla verkstad i Sävstagården i Vingåker.
Bröderna Nilsson är populära. Kristina och Staffan
på Konst & Hantverk får ständigt förfrågningar när
”tvillingarna” förväntas anlända.
Ty bröderna Nilsson är tvillingar.
– Jag är storebror. Tre och en halv minut äldre,
säger Hans-Göran, som aldrig kallas för just HansGöran utan för Håge.
Lillebror heter Lars-Olof. Det säger ingen. Han går
under namnet Ello. I augusti fyller bröderna 77 år.

Ungdomlig energi

Effektivt och miljövänligt!
Svenska Skogsplantor lanserar ett nytt beläggningsskydd för att skydda skogsplantor
mot snytbagge. Skyddet heter Conniflex och kan liknas vid en skyddsväst av lim och sand.
Conniflex innehåller inga insektsdödande kemikalier men har lika stor skyddseffekt.
Med ett tvåårigt skydd behövs bara en behandling. Ett klokt val för dig och din skog!
Kontakta oss för mera information om plantor
och föryngringstjänster.

Tel 0771-355 355 www.skogsplantor.se
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Foto: Claes Hellqvist

Trots åldern sprutar det ungdomlig energi och påhittighet kring de båda bröderna. På äldreboendet
Sävstagården är de inte bara en trivselfaktor utan
också en irritationskälla för kommunens styrande.
Så snart något inte fungerar som det ska kan Vingåkers politiker räkna med att bröderna Nilsson hör
av sig i en eller annan form.
Håge och Ello är så kallade maskrosbarn. De föddes i Karlskrona där deras far var sjökapten. Modern
orkade inte, eller ville inte, ta hand om barnen. De
placerades i fosterhem, där tillvaron var allt annat
än trivsam.
I första klass skildes deras vägar åt. De kom sedan
att under lång, lång tid vara ifrån varandra och det

Tvillingarna Hans-Göran, alias Håge, och Lars-Olof,
Ello.

var nästan så att de på varsitt håll glömde att det
fanns en tvillingbror någonstans i Sverige.
Då hade Håge blivit militär, medan Ello utbildat
sig till slöjdlärare.

Fick se sig själv
Deras återförening skedde av en slump.
– Jag satt på ett kafé i Linköping när dörren till
fiket öppnades och jag fick se mig själv stiga in. Först
tänkte jag att det var en spegel på dörren, men sen
såg jag att det var en livs levande människa som såg
ut precis som jag, berättar Håge.

VI UTFÖR SKOGSTRANSPORTER

VIPATRIK
UTFÖR SKOGSTRANSPORTER
070 - 663 20 20
JONAS

PATRIK
JONAS

070 - 381 49 59

070 - 663 20 20
070 - 381 49 59
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Så fann de båda bröderna varandra igen, efter
många, många år.
Ello hade då varit slöjdlärare i Rejmyre under 40
år och dit flyttade nu också Håge. Att de sedan hamnade i Vingåker berodde på att de en gång i veckan
åkte till orten för att bada. När de sedan fann en
slöjdsal i Sävstagården slog de till och flyttade dit.
Året var 2006.
– Den var toppenfin. Och Sävstagården var också
ett bra servicehus, med reception och personal dygnet
runt. Tyvärr har det blivit sämre och slöjdsalen är
borta, säger Ello.
I stället fick de en källarlokal där deras verkstad
nu är inrymd. Där produceras alla de träsaker som de
säljer runtom i landet. Att Ello kan hantera verktyg,
slöjdlärare som han är, kan man förstå. Men Håge?
– Ja, inte har jag tummen mitt i handen precis,
säger han.
Håge är dessutom en hejare på att baka, sylta
och laga mat. Förutom att han är, eller åtminstone
har varit, en motionär av högsta klass. Fem svenska
klassiker kan han skryta med. (Vasaloppet, Vansbrosimningen, Lidingöloppet och Vättern runt). Han har
åkt tolv Vasalopp och kört Vätternrundan 20 gånger.

Maskrosbarn
Tvillingarna var maskrosbarn och fick slita ont i sina
fosterfamiljer. De lämnade sina plågoandar ungefär
samtidigt, ovetande om varandra.
– Det känns jobbigt att prata om det. Det gör fortfarande ont och sitter djupt rotat, säger Ello.
De skrev brev till barn- och äldreministern Maria
Larsson och berättade om sin uppväxt.
– Vi fick svar. Ett väldigt fint skrivet brev, säger
Håge Nilsson.
Föreningen maskrosbarnen i Sverige har föreslagit
att staten ska ersätta dem som kompensation för det
lidande de utsattes för. Det tycker tvillingarna Nilsson är rätt, men vad som hamnar i deras plånböcker
tycks inte intressera dem särskilt mycket.
– Äsch, inget belopp kan ändra på det som varit,
säger Ello.
Håge och Ello har ett gemensamt motto: ”hellre
hjälpa än stjälpa”. Det har många av Sävstagårdens
boende haft glädje av. Och även de som kommer till
Konst & Hantverk.
– Vi är nog billigast i landet på det vi säljer. Köper
man tio deciliter får man elva. Vi kallar det blekingemått, säger Håge. Eller brevensmått, om man så vill.
Text & foto: Stigbjörn Bergensten

Bröderna är populära inte bara i Vingåker, utan också när de kommer på besök till Brevens Bruk med sina träfigurer, strömmingar, bär och svamp.

Lite enklare att nå
ett bra resultat i skogen.

Tel 01046-380 00 · www.sydved.se
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Bli avslappnad i Högsjö
Rosemarie Berg bjuder på te. Inte vilket te
som helst, utan yogiskt, plockat för hand, utan
tillsatser och importerat från Indien.
Så är också Rosemarie Berg yogalärare. Varje vecka
tar hon emot tre yogagrupper i sin vackra lokal på
Värdshusvägen i Högsjö. Där får deltagarna under
ungefär en timme lära sig att koppla av från tidens
stress och bekymmer.
– Det händer saker i både kropp och sinne. Man
mår bättre, blir starkare och mer medveten om vad
som sker omkring en, säger hon.
Rosemarie Berg har hållit på med yoga i många
år, men det var först i september förra året som hon
började med egna kurser.
– För många år sedan var jag på en kursgård i
Värmland och upptäckte yoga. Sedan har jag av och
till studerat konsten, men för min egen skull. Det
var inte tanken att jag själv skulle lära ut yoga, men
jag ville bli certifierad, vilket jag också blev. Och sen
tänkte jag att det vore bra om andra fick samma
upplevelse som jag, berättar hon.

Merparten kvinnor
Nu tar hon emot grupper varje måndag. Merparten
är kvinnor.
– Yoga är lika värdefullt för män, men det är ändå
mest kvinnor som kommer. Jag vet inte varför, säger
hon.
Yoga passar alla människor och alla kan delta,
enligt Rosemarie Berg. Det går till och med bra att
sitta på en stol för att utöva rörelserna och andningsövningarna.
Hon bor i Högsjö sedan tolv år tillbaka. Hit kom
hon från Karlskoga och det var kärleken som fick
henne att flytta. Hon trivs ”jättebra” i Högsjö.
Till vardags arbetar hon på internatet Dammsdalsskolan i Vingåker och har inga planer på att börja
som yogalärare på heltid. Fast hon är inte heller
främmande för att utöka sin yogaverksamhet.

Använda i vardagen

Yogaläraren Rosemarie Berg sitter beredd att ta emot
sina elever.

man ner sig, med snabb får man upp energi i kroppen, säger hon.
Själv får hon också energi av att gå ut i naturen
– Jag vill bara sitta i skogen, bara vara, inte tänka
på något. Det är så mycket stress i tillvaron att man
behöver såna stunder, säger hon.

Fakta:
Yoga är sanskrit och betyder förening av kropp,
sinne och själ. Den har sitt ursprung i Indusdalen
för 3500–2500 år sedan. Utövaren strävar efter
balans genom meditation, andningsteknik och
kroppsövningar.
Övningarna sker ofta till avslappnande musik.

– Yoga är något man tar med sig från min kurs och
använder i vardagen. Med långsam andning lugnar

Mer hälsa – bättre mående
Vanlig yoga • Lättyoga på stol
frigörande andning

Högsjö’s Andrum
K.B.D Betong Demolering AB, Karlskoga. Tel: 0586-582 20
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Cert. yogalärare Rosemarie Berg
0705-628 923
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Fanfar runt
sjön Botaren

en säker
inVesTering
Diplomat
Optimum
G2

Thermia Värmepumpar
Sextetter samlade till gemensamma fanfarer förra sommaren utanför Rostugnen i Brevens Bruk.

Den 15 september är det dags igen för Sextettfestival i Brevens Bruk. Då samlas mässingssextetter från när och fjärran för att konsertera
var och en för sig, men även tillsammans.

www.mahlqvist-ror.se

– Nytt för i år är att vi ska göra en fanfar runt Botaren. Vi placerar ur hornmusiker på ett sånt avstånd
att de ser och hör varandra och sedan låter vi en fanfar gå runt sjön, säger Jan-Inge Hall, festivalgeneral
och även den som komponerat den speciella fanfar
som ska ljuda.
Han ska också se till att Botaren fylls av båtar och
ombord ska publiken placeras. Man får förmoda att
även stränderna befolkas av åhörare.
Varje sextett kommer att hålla konsert. Men det
blir också mer av gemensamma framträdanden.
– Det har efterfrågats och det kommer vi att tillgodose, säger Jan-Inge Hall, som räknar med att minst
sex sextetter kommer att delta i festivalen.

Support, installation, hemsidor, produkter m.m!

Tel: 0582-77 35 00
www.datakonsult.eu
Brevens Bruk AB är en av våra nöjda kunder!
Bli en nöjd kund ni med!
Etablerat 2002. Vi har goda referenser!

Vatten

Släktforskning för dig
Jag gör släktforskningen åt dig.
Alla typer av inramningar i Rambutiken.

Stenströms Släktforskning & Inramningar
Nästorp, Vingåker, tel 0151-55 01 61

www.hittadinsläkt.se
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Spar annonsen

När du vill veta mera om din släkt men inte
har tiden eller kunskapen att göra det själv.

Gäller det brunnsborrning RING OSS!
GRUNDVATTENBRUNNAR AB
0151-102 62
070-570 87 80
Även kvällar och helger
Certifierad brunnsborrare
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Fiskekortspriser i Sottern 2012
Säsongskort 	  300 kr
Säsongskort, trolling 	  600 kr
Familjekort 	  400 kr
Familjekort, trolling 	  800 kr
5-dagarskort 	    65 kr
Femdagarskort, trolling 130 kr
Båtplats	  750 kr
Alla priser inkl. moms

Fiskekort kan även köpas hos OKQ8 i Pålsboda och Kilsmo
Handel samt hos Konst & Hantverk i Brevens Bruk.

Intresserad av båtplats
eller fiskekort i Sottern?
Ring 019-58 58 50

Vill du annonsera
i denna tidning?
Ring Brevens Bruk,
Birgitta Larsson, 019-58 58 50.
Nästa tidning kommer ut i december 2012.
Annonsstopp 26 oktober 2012.

Stöd våra annonsörer
– de stöder oss!

Vårt vallöfte:
mer timmer i skogen.

För dig som vill va
säker
på att du sp
Försäljning
mer
än din granne
Installation
Vi chansar
heller aldrig.
Service

IVT värmepumpar Nyhet!

Sveriges effektiva
bergvärmepump

www.ekvenergi.se

IV
Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare.

019-45 61 24
070-683 19 72
Örebrovägen 24
715 31 Odensbacken
www.ekvenergi.se
Vi har glädjen att meddela att vi tagit över
Runar’s Rörservice
och välkomnar alla kunder till oss.
Vi träffas på:
Odensbacken marknaden den 18 maj
Vingåker marknaden den 19 maj

Alve Leonsson
entreprenör
Moelven Skog

Att välja rätt skogsbolag kan vara svårt. Det vi är bäst på är
att förvalta, avverka och förnya skog så att en så stor del av
avverkningen som möjligt kan säljas som timmer.

www.moelvenskog.se
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BREVENS
BRUK AB

Kontaktpersoner
Sten Geijer
Anställd: 2006
Befattning: VD/Skogsförvaltare
Direkttel: 019-58 58 52, 070-349 15 67
E-post: sten.geijer@brevens.se

Marie-Louise Lindberg
Anställd: 2006
Befattning: Ekonomichef
Direkttel: 019-58 58 53
E-post: marielouise.lindberg@brevens.se

Brevens Bruk AB
715 96 Brevens Bruk

Rolf Larsson
Anställd: 2007
Befattning: Fastighetschef
Direkttel: 019-58 58 58, 070-349 15 64
E-post: rolf.larsson@brevens.se

Telefon, växel: 019-58 58 50
Fax: 019-58 58 59
E-post: bbab@brevens.se
Hemsida: www.brevens.se
Sten Geijer, VD: 019-58 58 52
Momsreg.nr/F-skattebevis:
556063-5525

Gunnar Carlsson
Anställd: 2002
Befattning: Lantbruksinspektor
Direkttel: 019-58 58 51, 070-603 56 52
E-post: gunnar.carlsson@booegendom.se

Bank: Svenska Handelsbanken
Bankgiro: 815-4205
Postgiro: 2 33 63-5
Styrelse:
Ordinarie ledamöter
Örjan Eriksson, ordförande
Sten Geijer, VD
Carl Gripenstedt
Ullabritt Gripenstedt
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Upplaga: 11.000 ex.
Utges i Östernärke och Vingåkersområdet.
Adress: Brevens Bruk AB, 715 96 Brevens Bruk
Telefon: 019-58 58 50. Fax: 019-58 58 59
Ansvarig utgivare: Sten Geijer
Redaktör & Annonser: Birgitta Larsson
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Jonas Pettersson
Anställd: 1986
Befattning: Skogvaktare
Direkttel: 019-58 58 56, 070-349 15 63
E-post: jonas.pettersson@brevens.se

Birgitta Larsson
Anställd: 2011
Befattning: Administratör
Telefon: 019-58 58 50
E-post: birgitta.larsson@brevens.se

www.brevens.se
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GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL
Avsändare:
Brevens Bruk AB
Bruksgatan 6
715 96 BREVENS BRUK

En sommar i Brevens Bruk fylld av musik
Ingen sommar utan musik i Brevens kyrka.
Varje fredagskväll med start den 29 juni och
fram till och med den 3 augusti kommer Brevens kyrka att vara konsertsal för program av
mycket varierande art.

Ta nu fram kalendern och boka in:
● Torsdag 17 maj kl 8.00, Kristi Himmelfärdsdagen.
Då spelar Brefvensextetten vårsånger och -psalmer
från kyrktornet. Därefter andakt i kyrkan och senare
kaffe och smörgås i hembygdsgården.
● Lördag 2 juni kl 18.00. Brefvensextetten spelar
traditionsenligt vid Gösta källa. Ta med kaffekorgen
och njut av en sällsam konsert i urskogen.

Brevens kyrka står tom just nu. Men när Musik i sommarkväll drar igång kommer Susanne Ander att kunna
se hur hela kyrkan fylls till sista plats.

Men redan på midsommarafton tjuvstartar allt och
även på söndagen midsommarhelgen ges en konsert.
– Musik i sommarkväll har blivit ett väldigt uppskattat inslag och det enda problemet är väl att kyrkan
egentligen är för liten för att kunna ta emot alla
som vill komma, säger Susanne Ander, kyrkvärd och
den som tillsammans med Gunnar Staf, kantor, har
ansvarat för sommarens program.
Förutom musik kommer Brevens kyrka också att ha
en öppen ekumenisk kyrka helgerna 29 juni-1 juli
samt 6-8 juli kl 14.00-17.00 varje dag.
– Det gjorde vi förra året med lyckat resultat. Det
blir också en utställning, men det exakta innehållet
är inte klart, men jag tror att den kommer att spegla
kyrkans betydelse i byn, säger Susanne Ander.
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● Onsdag 6 juni kl 14.00 Hembygdsgården.
Nationaldagsfirande.
● Fredag 22 juni kl 19.30. Brevens kyrka.
Fru Musica under ledning av Eva Pilat och
Birgitta von Matern. Allsång.
● Söndag 24 juni kl 19.00. Brevens kyrka.
Carl Pontén och Edith Barlow bjuder på skönsång
från operans värld. (Carl Pontén, pianist, och Edith
Barlow, sopran, är dessutom nyblivna Brevensbor
och bor numera i Ekgöl).
● Fredag 29 juni kl 19.00. Brevens kyrka.
Brefvensextetten och Brevenskören spelar och
sjunger på temat ”Kärlek”.
● Fredag 6 juli kl 19.00. Brevens kyrka.
Flöjtmusik från läktaren. Eva Nilsson, flöjt,
och Ingeborg Torstensson-Lindqvist, orgel.
● Fredag 13 juli kl 19.00. Brevens kyrka.
Jazzå dikt å sånt. Eivor och Torsten Birath,
Gunnar Breving samt Lars-Gunnar Gunnarsson.
● Fredag 20 juli kl 19.00. Brevens kyrka.
Jan-Inge Hall med sin musicerande familj.
● Fredag 27 juli kl 19.00. Brevens kyrka.
Stefan Jämtbäck, musikmakare, ordbrukare,
gitarrist och kompositör.
● Fredag 8 augusti kl 19.00. Brevens kyrka.
Per Östlund, pianist i världsklass, med bland
andra Chopin på programmet.
● Fredag 15 augusti kl 19.00. Brokyrkan.
Från Snoddas till Barnatro. Allsångskväll med
Gunnar Breving, Spontanorkestern och Stigbjörn
Bergensten.
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Brefvensextetten spelar traditionsenligt vid Gösta källa.

