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Krögarbyte på gång
i Brevensgården

Hans Kruse
– minnen från Brevens Bruk

Skogsbad
– härligt för hälsan

Sidan 3

Sidan 7

Sidan 17

Hjalmar har lämnat oss och Bruksteatern står
tom och övergiven. Men snart är hösten här igen
och Hjalmar kommer visserligen inte tillbaka men
det gör däremot Peter Flack i sällskap med det
välkända gänget – Marie Kühler, Peter Kjellström
och Amanda Flack.
Dessutom hoppar förstärkningar in i form av Hasse
”Kvinnaböske” Andersson och Monica Forsberg.
Den 23 oktober är det dags för nypremiär på
”Skuld och gröna skogar” på Bruksteatern. Den har
kallats världens första allsångsdeckare och allsång
blir det även denna gång.
– Ja, men det blir en julversion. Vi kommer att
sjunga julsånger. Intrigen blir ungefär densamma,
men kanske gör vi lite ändringar här och där jämfört
med sommarens föreställning. Vi ska väl skoja lite
grann om julen, säger Peter Flack.
”Skuld och gröna skogar” kommer att spelas fredagar och lördagar fram till jul. Varje lördag blir det
två föreställningar. Och sen?
– Vi har inte planerat våren, men blir publiktillströmningen god kanske vi fortsätter över nyår,
säger Peter Flack.

Revyn gjorde succé
Han vill gärna tillbaka till Bruksteatern. Revyn
”Nya hyss med Hjalmar och gänget” blev en succé,
både för publiken och bland kritikerna.
– Ja, vi är jättenöjda. Vi har haft fullt nästan hela
tiden och Brevens Bruk är en underbar plats att
spela i. Vårt samarbete med bussbolagen har fungerat perfekt. Att vi spelar i Brevens Bruk och inte
i Örebro har ingen betydelse för den som verkligen
vill se oss, säger han.
De sista föreställningarna av revyn spelades in
av TV4. De kommer att visas någon gång under
hösten, kanske till jul.
– Jag vet inte hur TV4:s planer ser ut. Vi vill att
revyn ska visas så snart som möjligt, men kanske
de sparar den till jultablån, säger Peter Flack.
Och sen väntar hösten 2020. Blir det måhända
en ny revy då?
– Jag vet inte. Kanske. Men det kan också vara
bra att ha ett uppehåll. Fast jag önskar förstås att
andra aktörer vill komma in på Bruksteatern och
hålla den vid liv, säger han.
Stigbjörn Bergensten

Hela revygänget på plats i ”Skuld och gröna skogar”. Från vänster Amanda Flack, Marie Kühler, Hasse ”Kvinnaböske” Andersson, Monica Forsberg, Peter Flack och Peter Kjellström.
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Snart har Miguel serverat sista ölen
Mer än ett jobb – en livsstil.
Så beskriver Miguel Martinez uppdraget som krögare på Brevensgården. Efter nitton år som kock,
bartender, hovmästare och mycket annat lämnar
han över stafettpinnen till… Ja, vem då?
– Det vet jag inte ännu, men jag räknar med
att min efterträdare är på plats i januari. Kanske
tidigare om jag hittar rätt man eller kvinna innan
dess, säger han.
Just ”rätt” är viktigt för Miguel. Att driva puben
och restaurangen i Brevensgården fordrar en person
som verkligen brinner för uppgiften. Och här kommer livsstilen in.
– Det måste vara någon som inser vilket värde
Brevensgården har för Brevens Bruk. Utan den
skulle byn vara fattigare. Ja, jag har faktiskt svårt
att tänka mig Brevens Bruk utan en pub och
restaurang. Den måste fortleva, säger han.

Påhittig person sökes
Något åtta till sjutton-jobb rör det sig inte om. Långa
arbetsdagar, stressigt tempo, väldigt skiftande
arbetsuppgifter. Låter kanske inte som den mest
arraktiva platsannonsen?
– Man får mycket tillbaka. Jag har aldrig ångrat min tid i Brevens Bruk. Och den som tar över
kommer till ett dukat bord. Restaurangen har god
omsättning. Men kanske behövs fler aktiviteter. En
påhittig person kan säkert komma med nya idéer,
säger Miguel Martinez.
Han tror att Peter Flack kommer att fortsätta
med sina revyer flera år till. Och nu finns ju också
Bruksteatern där, öppen för konserter och teaterföreställningar.

Lång, lång vandring
Och efter januari? Vad ska krögaren göra då?
– Jag ska ta det lugnt. Och resa. Det finns så mycket
att upptäcka. Min plan är också att vandra till Compostela de Santiago. Jag kommer inte att ha bråttom, så det kommer säkert att gå bra, säger Miguel.
(Den långa vandringen från Frankrike till sydvästra
Baskien är totalt 780 km. Puh! Man kan också välja
kortare sträckor).
Kommer du att bo kvar i Brevens Bruk eller flyttar du till Spanien?
– Om jag bor kvar här vet jag inte. Jag har inte
bestämt mig. Men jag kommer absolut att ha kvar
mina kontakter. I Breven bor så många fina människor och dem vill jag inte förlora kontakten med.
Spanien? Ja, dit beger jag mig förstås. I stället för
veckor kan det bli månader. Men jag har mina barn
och barnbarn i Sverige så jag stannar här, säger han.
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Miguel Martinez vid bardisken på puben är en bekant syn
för Brevensborna. Men från januari nästa år kommer någon
annan att ta över verksamheten.

Hektisk sommar
Nu är det förstås långt till januari och innan dess
händer det mycket i sommar på Brevensgården.
Tapasafton, paellakvällar, kanske irländsk afton
och en hel del annat.
– Från första maj har jag öppet varje helg och
varje fredags- och lördagskväll. Och en del andra
kvällar blir det nog också, säger Miguel Martinez.
Sen kommer hösten och då drar Peter Flack och
hans gäng in i Bruksteatern. Krögaren Martinez
lär inte få så mycket ledigt i väntan på pensionen.
Text och bild: Stigbjörn Bergensten

Tel: 0582-302 20
• Skogstransporter
• Verkstad
• Däck
Återförsäljare för
TIANLI skogsdäck
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Framtidens granskog är på väg

Anders Rising och Mateusz Szydlo visar upp ett par lettiska granplantor, som snart är upptinade och klara att sättas ut i
markerna kring Brevens Bruk.

Anders Rising talar inte polska. Ännu. Men han
lär sig nya fraser nästan varenda dag, vilket inte
är så konstigt, eftersom alla hans medarbetare är
polacker.
Anders Rising är egenföretagare i Sonstorp
utanför Fingspång, där han driver Östergötlands
Skogvårdstjänst AB, som i sin tur representerar
Sundins Skogsplantor, som förser skogsföretag i
hela Mellansverige med plantor.
– Sedan 2008 har vi varit leverantör till Brevens
Bruk AB och samarbetet har fungerat väldigt bra,
säger han.

Insignis – en trygg partner
Vi har varit verksamma i ca 10 år. Vi brinner för våra kunder
och tillsammans skapar vi framgång.
Vi är 14 anställda på kontoret i Örebro och omsätter 17 Mkr.
Tillsammans med våra partners täcker vi hela Norden.
Trygg Partner

Insignis IT AB
Transportg. 4, 702 27 Örebro
www.insignis.se
Tel vx 019-12 10 60 • info@insignis.se
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Nu väntar ”ett antal hundratusen plantor” på att
få slå rot på företagets marker. Och för planteringen
står alltså Sundins Skogsplantor. Det är omkring
tvåhundra hektar som ska planteras, vilket motsvarar ungefär 150 fotbollsplaner.
– Allt ska vara klart till midsommar. Just nu håller vi på med ungskogsröjning på Brevens marker.
Vi utför alltså inte bara plantering, utan även röjning och gallring, säger Anders Rising.

Alla är polacker
Han har 51 anställda på sitt företag och alla är
alltså polacker. Hur kommer det sig?
– Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta
svensk arbetskraft. De företag som arbetar i vår
bransch får ofta förlita sig på folk från Polen eller
Baltikum, säger han.
Anders Rising understryker att det inte handlar
om grå arbetskraft. Hans anställda har kollektivavtal, löner och villkor som gäller på svensk arbetsmarknad. Inte bara arbetskraften kommer utifrån,
även plantorna är uppdrivna utomlands.
– De här granplantorna kommer från Lettland,
där det finns toppmoderna odlingar med svensk
teknik. De är nedfrysta när de anländer och sedan
tinar vi upp dem innan det är dags att sätta ner
dem i jorden, säger han.
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Anders Rising är utbildad skogsmästare och blev
klar 1991. Då var branschen usel, som han uttrycker
det. Nu ser det betydligt ljusare ut.
– Ja, företaget går bra och vi har stora planer
på att expandera, säger han och visar runt på anläggningen där en stor areal väntar på att få nya
byggnader uppförda. I det gigantiska lagret står
hundratusentals plantor på upptining.

”Skogsarbetarna lärde mig”
Han betecknar sig själv som försäljare. Andra får
utföra jobbet.
– Visst är jag skogsmästare, men det är skogsarbetarna som lärt mig jobbet. Det vill jag att du
skriver. Våra medarbetare är duktiga och lojala,
annars skulle det inte fungera, säger han.
Hans företag, som han äger tillsammans med sin
hustru, är ombud för Sundins Skogsplantor, som
finns på elva platser i Sverige. Alla är egna företagare och tillsammans äger de Sundins Skogsplantor
med huvudkontor i Växjö.
Och hur går det då med polskan?
– Tja, jag förstår en del och kan några fraser. Men
det blir också att vi kommunicerar på engelska eller
tyska. Skoltyskan har jag fått damma av, säger han.

Högerhanden språkgeni

– Mateusz är ett språkgeni. Han talar flytande
svenska. Och polska, engelska och tyska. Han har
dessutom massor av erfarenhet, trots att han bara
är 26 år, säger han.
Brevens Bruk AB är bara en av flera uppdragsgivare. På en karta över Mellansverige i det lilla
konferensrummet visar Anders Rising stolt upp alla
platser där hans företag är verksamt.
Fyra av hans medarbetare bor numera i Malma,
på bekvämt avstånd till Brevens Bruk. Och den
skogsvandrare som stöter på dem och vill fräscha
upp sina kunskaper i polska kan alltså passa på.
Text och bild: Stigbjörn Bergensten

UTFÖR YTTRE RENOVERING AV
FASADER I BREVENS BRUK.
Tel: 019 - 17 54 80
Pikullagatan 12 • 702 27 Örebro

Till sin närmaste man, högerhand kallar Anders
Rising honom, Mateusz Szydlo, behöver han inte
krångla till det.

Högsjö Kulturmiljöförening
25-årsjubileum

2 1 oc h 2 2 j uni
Midsommarafton 21 juni
13.30
14.00
14.30
15.10
15.40
16.15

Högsjö Hornmusikkår spelar i parken
Stångresning och ringdans
Musik med Z:a
GycklarSimon
Musik med Z:a
Prisutdelning och avslut

Midsommardagen 22 juni
14.00
15.00
15.30
16.15

Musik med Farozon
Småstjärnorna
Musik med Farozon
Prisutdelning och avslut

29 juni kl 14 Medverkande Hardemo Jazz,
visning av muséet och To
T lfens smedja,
kaffeservering.
Högsjö Bruksmuseum

Pampetorpsallen 2, öppet lördagar
6, 13, 20 och 27 juli l. 13 – 16

Guidad tur Lilla Sjögetorps slott

23 juni och 27 juli. Samling kl 14 Lilla Sjögetorp

Guidad tur Högsjö gård med kapellet
4 aug sti Samling kl 14 Högsjö gård
K
Kvarnängspar
ken

Café, loppis, bildutställning 13 och 27 juli kl 13–16
Arr:
Arr:Högsjö
HögsjöKulturmiljöförening
Kulturmiljöfören
www.hembygd.se/hogsjo 070 679 52 73

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

17 aug sti HögsjöDagen kl 11 – 16
Medverkande The Boppers, försäljare,
hantverkare, lotterier, hoppborg, servering m.m.
Arr: Föreningen Högsjödagen 070 542 26 48
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Nya brevensbor vid Nedre Bruket:

”Det var som att komma hem”

Hela familjen Wallin, nästan, samlad i soffan i vardagsrummet. Från vänster Elino, 3 år, Emelie med Moltaz, 8 veckor,
i famnen, Ligon, 6 år, och pappa Jens. Hector, 8 år, vägrade att vara med på bilden.

– Vi kommer inte att flytta någon mer gång. Här
ska vi bo tills vi blir gamla.
Det säger Emelie Wallin, som i slutet av februari
flyttade in i en av villorna vid Nedre Bruket, tillsammans med sin man Jens och familjens fyra barn.
– Vi trivs så bra här. Huset är perfekt för oss och
miljön fantastisk, säger hon.
Familjen kom till Brevens Bruk från Asker. Ja,
egentligen gjorde man ett litet tillfälligt stopp i
Kumla, innan det blev dags att flytta till Breven.
– Vi fick syn på huset på Facebook, åkte hit och
tittade och sen bestämde vi oss på en gång. Det var
som att komma hem, säger Emelie Wallin.

Hon är för tillfället mammaledig, men drev tidigare en egen firma som massör. När mammaledigheten är över tänker hon återuppta yrket, denna
gång med Brevens Bruk som bas.
Jens Wallin är besiktningsman vid ÅF, med kontor
i Örebro, men med hela Mälardalen som verksamhetsområde.
Emelie och Jens träffades som sjuttonåringar i
gymnasiet och har varit ett par sedan dess. Äldsta sonen går i skola i Asker, där Emelie har bott sedan hon
var fem år. Förutom de fyra barnen finns även Giga,
en rottweiler, och Pennie, en chihuahua i familjen.

Passa på och använd ROT-avdraget
när ni ska måla om ute eller inne!

Janne Grävarn

FÅ DET GJORT AV Krafft Måleri…
Telefon
019-10 57 40
krafft-maleri.se

Nu finns vi i
Idrottshuset i Örebro.
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i Vittorp AB

Försäljning av sand, grus och singel.
Markberedning och övriga grävarbeten.

Tel: 070 - 624 81 80
E-post: janne@skogsmaskin.se
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Brevens Bruk – kärlek vid första ögonkastet
Nästan sextio år har redan gått sedan jag av en
slump upptäckte Sveriges vackraste plats – Brevens
Bruk. Året 1959 gav oss århundradets sommar.
Det var härligt varmt och solen sken sedan veckor
tillbaka, när jag och min vän Hannes gav oss iväg
mot Skandinavien.
Ett år tidigare hade jag i min hemstad Itzehoe,
som ligger i Schleswig-Holstein, gjort en trevlig
bekantskap. Tillsammans med några vänner kom
jag den gången förbi vårt vandrarhem. Vi såg då
en svensk turistbuss, ur vilken just då idel unga,
vackra flickor steg. Ett sådant tillfälle kunde vi
inte låta oss gå förbi. Nyfiket började vi prata med
dem. Jag underhöll mig med Margareta. Men snart
kallade resledaren sina skyddslingar till kvällsmat.
Snabbt bytte vi adress med varandra och därav
följde en brevväxling de kommande månaderna.
Margaretas berättelser om Sverige och om sin
hemort Brevens Bruk gjorde Hannes och mig nyfikna. Vi skrapade ihop våra sista slantar och packade
våra saker. Till en tågresa räckte det visserligen
inte. Så vi störtade oss ut i äventyret, ställde oss
vid vägkanten och höll ut armen. Lifta – det var
trollformeln. Bland unga människor på den tiden
var det ett omtyckt sätt att ta sig fram. Inte helt
ofarligt, men för det mesta gick det bra. Man måste
våga ta risken och ha tålamod.
Om Sverige visste vi inte mycket. Vi tänkte på
vänstertrafik och trodde på den tiden att alla flickor
där var blonda och att man av princip alltid badade
naken i de många tusen sjöarna. Till denna felaktiga
uppfattning hade filmen ”Hon dansade en sommar”
med Ulla Jacobsson bidragit. Den var barnförbjuden. Vi blev dock besvikna, då det bjöds mycket
mindre att se än vi hade förväntat oss. De flesta
tyskar trodde att svenskar var väldigt frigjorda.

INSTALLATION

SERVICE

Torsten och jag ute på Botaren, tidigt 60-tal.

I själva verket var nudismen vid den tiden mycket
vanligare i Tyskland, t.ex. på ön Sylt, än i Sverige.
Vi kom först till Travemünde. Därifrån åkte vi
färja till Helsingborg. Jag hade erfarenhet sedan
tidigare. Hade liftat till Berlin, München, Bryssel,
Paris och Rom. Här i Sverige måste emellertid Hannes och jag konstatera att det inte alls var så enkelt
att få lift. Uppenbarligen uppskattade inte svenskarna att få så trevliga medpassagerare som vi.…
Tidigt på morgonen ställde vi oss på Helsingborgs
norra utfart. Där stod vi timme efter timme. Många
bilar susade förbi – dock utan att en enda förare
stannade. Sent på eftermiddagen hade vi äntligen
tur. Ett ungt par förbarmade sig och kunde ta oss
med till Huskvarna. Där kom vi fram till vandrarhemmet i sista minuten. Föreståndaren skulle just
låsa dörren.
Resten av resan fortlöpte lika problematiskt som
i Helsingborg. Vi hade återigen tillbringat nästan
hela dagen vid vägen och hade ont i armarna av allt

SÄKERHET

ENTREPRENAD

BUTIK

Apoteksgatan 8,
643 30 Vingåker
0151-51 84 80
www.oppunda.se
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vinkande. Då stannade en motorcyklist. Naturligtvis kunde han bara ta med en av oss.
”Åk med du!” avgjorde Hannes. Och jag svingade
mig genast upp bakpå maskinen. Göran, som jag
tror han hette, var en snabb förare. Han ville om
möjligt vara i Örebro före mörkrets inbrott. Jag
tyckte om att han ändå tog rast flera gånger. Då
berättade han lyriskt om sin stora idol Ingemar
Johansson. Svensken hade ett par veckor tidigare
blivit världsmästare i tungvikt i en match mot Floyd
Patterson. Eftersom jag var en tålmodig lyssnare
och också gladde mig över Ingemars seger, körde
Göran en omväg och lät mig stiga av i Pålsboda. Det
hade börjat skymma när en bonde tog mig med på
sin traktor till Kilsmo. Resten av vägen gick jag till
fots. Inte långt från vägen såg jag en massa rådjur,
som i mörkret vågade sig fram ur skogen. Så många
rådjur hade jag aldrig förr sett på en gång!
Det var långt efter midnatt när jag äntligen
kom fram till Brevens Bruk. Nu började sökandet
efter vandrarhemmet. Det fanns ingen jag kunde
fråga, orten låg redan i djup sömn. En vägvisare
vid huvudgatan visade till Påltorp vid Botaresjön
och när jag äntligen hittade det lilla huset, var det
som väntat, stängt. ”Tante Berta” – så kallade vi
senare den vänliga damen – alltså fru Nilsson hade
naturligtvis gått hem för länge sedan. Margareta
hade visserligen bokat oss, men exakt ankomstdag
kunde man ju inte säga i förväg.

Hur skulle jag nu komma in? Jag upptäckte att
ett fönster stod öppet. Men det var ganska högt upp
och mina försök att klättra misslyckades först. Men
då kom oväntad hjälp. En annan gäst, som väckts
av oväsendet som jag förorsakat, hade vaknat och
drog upp mig. Det var en same som hade gett sig
ut på cykel för att lära känna Europa. Men det fick
jag veta först nästa dag när jag pratade med honom
och tackade ännu en gång. På vandrarhemmet fanns
det varken el eller vatten. Tvätta sig och borsta
tänderna fick man göra i sjön.
Jag oroade mig för min vän Hannes. Men också
han kom oskadd till Brevens Bruk efter endast en
dags försening. Natten innan hade han tillbringat i
en lada. Glädjen var stor när vi träffade Margareta
igen. Hon hade en alldeles särskild överraskning
för oss. Hennes föräldrar bjöd in oss på kräftskiva.
Denna delikatess kände vi inte till och njutningen
blev för oss en oförglömlig upplevelse. Vi var visserligen ytterst oskickliga med att öppna flodkräftans
skal, men gott var det!
Mycket snart insåg vi vilken betydelse järngjuteriet hade för den lilla orten. Den betydde för de
flesta män – men också för några kvinnor – arbete
och levebröd. Denna viktiga industrianläggning
fanns här redan sedan flera hundra år tillbaka. Att
vara sysselsatt där betydde hårt arbete och svårt
förtjänade pengar. Man får heller inte glömma att
allt som här byggts upp och skapats har kostat stor

www.vaderstad.com
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möda, mod och svettdroppar. Även
om järnutvinningen och dess vidareförädling upphörde redan 1986,
kommer den fortfarande idag dess
innevånare till godo.
Jag minns hur sirenerna tjöt
klockan 17.00 och förkunnade arbetsdagens slut. I dag beklagar jag
mycket, att jag på den tiden försummade att anstränga mig att få ta del
av en rundtur i tillverkningen. Desto
mer uppskattar jag idag den inblick
som muséet förmedlar. Bara lagret,
i vilket formarna för framställning
av de mest olikartade delar av järn
och stål fortfarande omsorgsfullt
bevaras, torde knappast gå att finna
någon annanstans på denna jord.
Också Margareta arbetade i fabriken, närmare bestämt på kontoret.
Gun och Ingalena är glada kransflickor
Hon var upptagen hela dagarna.
Men där var ju också den yngre
brodern Torsten, som beredvilligt
gjorde oss förtrogna med Brevens
Bruk och ofta rodde ut med oss på
den vackra sjön. Tillsammans med
sin vän Lars bjöd han oss dessutom
på en tågresa till Stockholm. Vi
kunde börja resan i Kilsmo. På den
tiden hade grannorten till Brevens
Bruk fortfarande sin egen järnvägsstation.
Vi var imponerade av den rena
svenska huvudstaden, särskilt av
den förebildliga trafikorganisationen, som var långt före sin tid. När
vi sent på kvällen utmattade, men
lyckliga återvände från den spännande staden, hade vi visserligen
upplevt mycket, men var också
Starka gubbar ser till att midsommarstången reses. På bilden syns bl.a.
glada att kunna vila ut några dagar
Gösta Ek, Torsten Lilja, Harald Birath, Gunnar Andersson och Einar Garp.
i stillheten i Brevens Bruk.
Ofta hade vi hört berättas, att
man i Sverige i motsats till Tyskland firar somtusen besökare som firade den längsta dagen och
marsolståndet stort. Vi hörde att framför allt i
den kortaste natten tillsammans med de bosatta.
Brevens Bruk brakade ”helvetet” lös. Flera tusen
Många hade kommit med husvagn och tält. Ragskådelystna brukade komma för att uppleva hur
garna dök upp med sina ”amerikanare”. Midsomman reser midsommarstången. Innan vi ens lämnat
marstången med sina sju kransar restes. Ett inte
Brevens Bruk så hade vi bestämt: Vi skulle komma
helt ofarligt företag som krävde mycket skicklighet.
tillbaka. Det skulle emellertid dröja några år tills
När den sedan stod där, dansade gammal och ung
vi kunde förverkliga våra planer och återvända.
runt stången. Flickorna hade kransar i håret och
Brevväxlingen med Margareta upphörde under
på kvällen fortsatte firandet i Folkets park ”Lustiga
tiden. Hon hade flyttat till stan. Men där fanns ju
Kullen” med öl, snaps och dans.
fortfarande så många andra vackra flickor: Annika,
”Brevensgården” utgör fortfarande idag medelBeda, Karin, Marie, Sara och allt vad de hette. Bland
punkten
i byn. De första arrendatorerna hette Rut
dem fanns den som mitt hjärta har tillhört genom
och
Ragnar
och serverade oss Coca Cola, apelsinalla dessa år…
juice eller en pinnglass. På kvällarna drack vi öl och
När vi upplevde vår första midsommarfest blev
vi inte lite förvånade. Det var verkligen minst fem
rökte John Silver. Brevensgården, som idag sköts
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för mig midsommar, målningarna av Anders Zorn
och Carl Larssons bilder. Och inte att förglömma:
Knäckebröd och Kalles Kaviar!
Varje gång är det för mig på nytt en spännande
upplevelse, när jag kommer på grusvägen från
Hjortkvarn och skogen öppnar sig och lämnar fri
sikt över det fridfulla Brevens Bruk. Men det är inte
bara denna sympatiska ort, som jag tycker så
mycket om. Det är framför allt de många fina minnen som är förknippade med denna härliga lilla fläck
på jorden. Och i detta sammanhang får jag inte en
melodi ur mitt huvud. Redan på den tiden tycktes
den mig så sällsamt förtrogen, som om jag anat
vilken betydelse den en gång skulle få för mig. SvenIngvars spelade den då och Sven-Erik Magnusson
sjöng: ”Det var i vår ungdoms fagraste vår …”
Text och foto: Peter Kruse
Översättning: Ingrid Jeppsson

Peter som idag är pensionär har arbetat som fotograf för de tyska
tidningarna QUICK och FOCUS. Om ni vill veta mer om honom kan ni
gå in på www.hanspeterkruse.com. Om ni vill kontakta Peter så går
det bra via hans e-postadress hanspeterkruse@googlemail.com

Undertecknad

föredömligt av Miguel, var på den tiden nybyggt
och nyinvigt. Utanför träffades ortens ungdomar.
Min vän Hannes tappade jag så småningom bort.
Han flyttade till Berlin och jag bor sedan mer än
femtio år i München. De flesta ungdomar från den
tiden har jag inte återsett. De är spridda för himmelens vindar men Margareta och Torsten träffade
jag för ett par år sedan. Torsten har vid det här laget
köpt ”vårt” vandrarhem och det gläder mig alldeles
särskilt. Varje år har familjen en stor släktträff där
i Påltorp med barn och barnbarn. Margareta är
lyckligt gift i Jönköping, precis som Torsten, som bor
med sin fru i Grytgöl. Sedan sitt tionde levnadsår
spelar han klarinett i ”Brevens Hornmusikkår”, på
midsommarafton sitter han på scenen och spelar
”koakaka” (Små grodorna), visan som jag tycker så
mycket om.
Under årens lopp har jag ibland återvänt till
denna för mig så kära ort. Den är vid det här laget
förankrad i mitt hjärta. Sverige och framför allt
Brevens Bruk utstrålar för mig en svunnen tids tjusning. Sverige – det är för mig en klang från en annan
värld, i vilken det går lugnt och fredligt till. I vilken
familjen står i centrum och där man ännu träffar
gästfria människor. Helt olikt Tyskland, där tonen
blir allt råare och mera hektisk. Sverige betyder
10
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Bullen är basen i bandet
Utan hornmusiken, ingen riktig midsommarfest i
Breven. Och utan bastuban, ingen riktig hornmusik.
Mannen med bastuban är sedan många, många år
Lennart Molin, mest känd som ”Bullen”. Redan som
fjortonåring kom han med i Brevens hornmusikkår,
fast då som kornettspelare. Året var 1959. Med den
noteringen är han den som varit med längst av alla
i hornmusiken.
– Jag hade börjat spela kornett tidigare, men jag
fick vänta några år innan jag tilläts delta, berättar
han.
Brevens hornmusikkår bestod av 10-15 musiker
som inte bara marscherade vid midsommar, utan
också spelade på Valborgsmässoafton, vid Göstas
Källa och på olika kyrkliga tillställningar.
Efter knappa tjugo år som kornettist fick Lennart
Molin sadla om.
– Det fanns ingen bastubaspelare och då fick jag
frågan om jag kunde hoppa in. Tja, det kunde jag väl
tänka mig. Musikkåren hade en tuba som jag kunde
öva på. Jag tog lektioner hos Nils-Olof Aronsson i
Stora Mellösa. Det gick lättare att lära sig den än
jag trodde, säger han.
Och sen dess har det varit bastuba för ”Bullen”.
Inte bara i midsommarorkestern, utan också i BrefvenSextetten och Bruksblåset.
– Jag har också spelat i Olaus Petri musikkår och
Polisens musikkår i Örebro, säger han.
Som bastubamusiker är han eftertraktad. Det
finns nämligen inte många som hanterar instrumentet idag. Och tungt är det dessutom.
– Ja, vad det kan det väga? Tio, femton kilo, kanske. Jag har aldrig vågat kolla, säger han.
Och med denna tyngd i famnen marscherar han
tillsammans med musikkåren genom Brevens Bruk
på midsommarafton. Efter tåget genom byn blir det
en liten konsert vid midsommarplatsen.

Lennart Molin med sin bastuba.

– Först spelar vi marscher medan stången reses.
Sen slängpolska till dansen runt midsommarstången, säger Lennart Molin.
Tidigare marsch till festplatsen Lustikulle har
ställts in. Det blev helt enkelt för jobbigt för musikerna, inte minst för den som kånkade på det
tyngsta instrumentet, ”Bullen” alltså.
Åter till det här med ”Bullen”. Var kommer namnet ifrån?
– Jag vet faktiskt inte. Det var i småskolan som
kompisarna började att kalla mig för Bullen och sen
har det hängt med under åren, säger han.
Text och bild: Stigbjörn Bergensten
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Eileen Murray och Kari Korkeamäki vid de två mäktiga gongarna som står i parets vardagsrum.

Eileen och Kari skapar välbefinnande
Det finns många vägar till kroppens välbefinnande
och två av dem stakas ut av Eileen Murray och Kari
Korkeamäki i Högsjö, fast på helt olika sätt.
Eileen Murray är personlig tränare och vet hur
man får sin kropp att fungera på bästa sätt vid besöket på ett gym. Kari Korkeamäki är gongspelare
vilket för de allra flesta är en okänd profession.
Sedan december 2017 bor de i en villa på Skogsvägen i Högsjö.
– En perfekt plats för oss, säger Eileen.
Hon kommer från Irland och hur hon hittade hela
vägen till Högsjö är en komplicerad historia. Hon
träffade Kari första gången för över trettio år sedan
i Perth i Australien. De var tillsammans några år
men sedan hade de ingen kontakt på 18 år tills de
träffades igen för sex år sedan och då var mötesplatsen Roms flygplats.
Historien är egentligen ännu längre, men de
bodde i Eskilstuna, fick tips om huset i Högsjö, köpte
det och flyttade dit.

Utbildad sjuksköterska
Eileen Murray är utbildad sjuksköterska inom psykiatrin och då undrar man förstås varför hon inte
12

arbetar inom vården, men nu vill hon jobba med
Open Floor Movement, massage och som personlig
tränare för hälsa och livskvalitet.
Hon är legitimerad som personlig tränare. Och på
CV:et kan hon också skriva att hon är professionell
massör med inriktning på biodynamisk massage och
instruktör i medicinsk QiGong.
Men Högsjö? Finns det verkligen en marknad för
en personlig tränare?
– Ja, det tror jag. Här finns ett gym som många
besöker och trivs på. Att ha en PT på gymmet ger
den som önskar en möjlighet att få ett program
speciellt för dem personligen. Att gå på ett gym är
inte bara att lyfta vikter. Det handlar om flexibilitet,
balans och styrka. Man kan till och med skada sig
själv om man inte vet hur man ska handskas med
apparaterna, säger hon.

Sopran i F´runderbart
Eileen Murray är dessutom, sedan en tid tillbaka,
sopran i kören F´runderbart som leds av Eva Pilat.
– Vi träffades av en slump och jag började ta
sånglektioner av henne. Sedan kom jag med i kören. Jag har aldrig sjungit i en kör förut, men det
Nr 1 • 2019

han verkade vara frisk och vid gott hull.
Oftast lägger örnhonan två ägg som
bägge kläcks, men i regel överlever inte
den unge som föds sist. I naturen gäller
det att ha turen på sin sida, alltså vara
den som är född först eller vara störst
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Bild: Kjell Johansson

Passa på!

30%

Office Depot Örebro
Elementvägen 8
Öppet Mån-tors
8-17, Fre 8-16
Brevens
Hjärta

Julsta Äsplunda 532 • 692 93 KUMLA
www.fallsplat.se • fallsplat@fallsplat.se
Tobias Wahlström 070-610 25 38

– Jag bodde tretton år i Italien och lärde mig av en
erfaren gonginstruktör, berättar han.
Nr 2 • 2016
Kari har redan haft gongbad i Brevens Hjärta
och där kommer han också att fortsätta med sin
verksamhet.
Även Eileen har funnit vägen till Brevens Hjärta.
– Där ska jag ha Open Floor movement sessions
som kultiverar Mindfulness i rörelse viket har visat
sig aktivera olika delar av hjärnan som är ansvariga
för känslor, minne och interaktion med andra säger
hon. Body speaks the language of the mind.
Både det och gongbad låter kanske lite hokuspokus för många, men varför inte ta en tripp till
Brevens Hjärta i sommar och testa den 30 juni?

Text och bild:
Stigbjörn Bergensten
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Dags att
byta däck?
Däck • Fälgar • Däckskiften
Vi fixar och ser över dina
däck till alla typer av fordon.
Välkommen in till oss,
så ser vi över din behov.

Vill du annonsera
i denna tidning?
RING Brevens Bruk,
Sirpa Ahonen 070-349 25 40
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019-45 03 45
Mällsavägen 25, Stora Mellösa • info@bobosdack.se
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Fotbollen i Kilsmo lever!
Det är numera en prövning att bedriva idrottsverksamhet på mindre orter och det är väldigt lätt
att titta bakåt och tycka att det var annorlunda
och bättre förr. Det ger dock sällan eller aldrig fler
idrottsutövare. Mycket har ändrats och våra beteenden är annorlunda nu mot förr och det får vi som
är ledare av verksamhet, vilken den nu må vara,
acceptera. För att nämna något så är nog ”klubbkänsla” ett uttryck som får allt mindre betydelse,
det är istället den egna viljan som styr vad man gör
och var man utövar sin fritidssysselsättning.
Hur stor betydelse ovanstående hade för det
faktum att Kilsmo IK:s seniorlag efter sin andra
lämnade WO i juni förra säsongen blev uteslutna ur
seriespelet, är oklart. Efter att vi ställts inför detta
faktum och utvärderat vad som hänt, valde vi att
se framåt. Redan i augusti drog vi igång något som
vi kallade Kilsmo IK:s spontanfotboll. Alla som ville
var välkomna att vara med och träna/spela fotboll
varje onsdag från 18.30 ända tills vi inte orkade
längre. Responsen och deltagandet var över förväntan och vi höll på en bit in i oktober.
En lördag i september genomförde vi Fotbollens
Dag med 2-lagsspel för alla som var matchsugna
och med en tillfälligt byggd fotbollslekplats för
barn och ungdomar. Den blev en succé och kommer att få sin fortsättning i år. Samtidigt växte det
även fram tankar på att starta ett samarbete med

en Örebroklubb, Real Örebro, där det fanns kopplingar till Kilsmo och Östernärke. Vi hade det som
de saknade: En organiserad förening med en egen
anläggning och en ekonomisk struktur. Real Örebro
i sin tur hade ett gäng trevliga och duktiga fotbollsspelare, vilket vi hade brist på. Det slutade med en
s.k. fusion mellan våra föreningar som innebar att
vi tog över deras plats i div. 5, de av deras spelare
som ville gick över till oss och att deras förening på
sikt lades ner. Där är vi nu och det känns riktigt
roligt att åter igen kunna bjuda på div. 5-fotboll på
Kilsmovallen med tre härliga Östernärkesderbyn
mot HOIF, SMÅ och Sköllersta!
Förutom div. 5-spel kommer vi självklart att fortsätta med vår spontanfotboll där vi välkomnar alla
er som fått denna tidning i postlådan. Har du inga
fotbollskor gör du som vår ordförande Runar – köper
nya. Det finns ingen övre åldersgräns för ett sånt
inköp. Brevens Bruk har ju historiskt också varit ett
viktigt upptagningsområde både för dam-, herr- och
ungdomsfotbollen med bl.a. en damlagsmålvakt av
klass. Därifrån hoppas vi på en rejäl anstormning
av sugna fotbollsspelare. Vi planerar även för att
under juni arrangera fotbollsskola för ungdomar
mellan 7 och 10 år. I slutet av sommaren kommer
vi att stå som värd för tidigare Östernärkescupen,
numera Gunnar Johansson Cup. Något annat som
blivit mycket populärt men som vi inte har provat

Här är laget som mötte SMÅ IF på Kilsmovallen den 27/4. Eftersom det var derby var det gott om publik och de fick se KIK
vinna med 5-1. Foto: Sirpa Ahonen
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ännu är ”gå-fotboll”. Troligen är till och med gåstavar och kryckor tillåtna, bara de inte används som
tillhyggen. Håll ögonen öppna för inbjudan till
”prova på”-spel
Som framgår lever fotbollen i Kilsmo i allra högsta
grad. För mer information ber vi er att gå in på vår
hemsida www.kilsmoik.se eller följa oss på Facebook
www.facebook.com/kilsmoik

Snart står det
mäktiga stallet klart

Fotbollskommittén
Kilsmo IK

Det ska vara enkelt
och lönsamt att äga skog

www.varneskog.se
Stefan Svensson, lantbruksansvarig, och Urban Larsson,
fastighetsansvarig, ute vid Bystad där det gigantiska stallet
snart ska stå på plats

Nya fiskekortspriser fr.o.m. 2019
Våra fiskekortspriser har varit oförändrade sedan 1980-talet, så nu är det
dags för en höjning. De nya avgifterna bygger på Fiskevattenägarnas rekommendationer. En nyhet är att de som bor i de kommuner som Brevens Bruk
AB har verksamhet i har ett lägre pris än de som bor längre bort, detta gäller
Örebro, Hallsbergs, Vingåkers och Finspångs kommuner.
Fiskekort:

Normalpris Boende i närområdet

Årskort handredskap, 1 person
Årskort handredskap, familj

700 kr
1050 kr

500 kr
750 kr

Årskort trolling, 1 person
Årskort trolling, familj

1200 kr
1800 kr

800 kr
1125 kr

Veckokort handredskap, 1 person
Veckokort handredskap, familj

350 kr
525 kr

250 kr
375 kr

Veckokort trolling, 1 person
Veckokort trolling, familj

525 kr
750 kr

375 kr
550 kr

Dagskort handredskap, 1 person
Dagskort handredskap, familj

70 kr
105 kr

50 kr
75 kr

Dagskort trolling, 1 person
Dagskort trolling, familj

105 kr
150 kr

75 kr
100 kr

Handredskapsfiske för ungdomar upp till 18 år är avgiftsfri.
Fiskekort finns att köpa hos:
Brevens Bruk AB, 019-585850, bbab@brevens.se
OKQ8, Norra Storgatan 21, Pålsboda
Saker & Ting, Bruksgatan 16, Brevens Bruk
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Här ute på Bystad kommer snart en mäktig byggnad
resa sig – ett dikostall med plats för över hundra djur.
– Det ska stå klart i augusti och hittills har arbetet gått som planerat, säger Stefan Svensson, lantbruksansvarig på Brevens Bruk AB.
Stallet kommer att bli 78 meter långt och omfatta
hela 1 200 kvadratmeter. Under hösten 2019 kommer också de första hyresgästerna.
– Hur många det blir är inte klart, men det blir
ingen full besättning till att börja med. Allt kommer
att byggas upp under några år. De kor som vi köper
in är dräktiga och kommer alltså att kalva under
nästa år, säger Stefan Svensson.
Korna kommer sedan att gå med sina kalvar ute
på Bystadsnäs, som till stora delar har restaurerats
till ett underbart skogsparti.
– Vi ska fortsätta med det arbetet så att hela
Bystadsnäs förskönas, men man kan säga att korna
gör halva jobbet, säger han.
Liksom förra året kommer kor att vandra runt på
näset även denna sommar, men då rör det sig om
hyresgäster, så att säga.
För Stefan Svensson är det något av en dejà vukänsla nu när Brevens Bruk AB åter satsar på sitt
lantbruk.
– Jag anställdes på våren 1984 på just lantbruket
och har alltså arbetat i företaget i 35 år. Det är en
fantastisk känsla att få vara med och bygga upp
verksamheten igen, säger han.
15

Inom kort välkomnar Djup sina gäster

Djup ligger vid Sotterns södra strand. Här kan man
bada, vandra i den förföriska skogen, plocka bär och
svamp eller bara koppla av.

Ett paradis vid Sotterns strand och snart kan du,
din familj och dina vänner njuta av det. Djup heter denna undersköna plats, med sjöutsikt och en
trollskog vid knuten.
– Sakta i backarna. Allt är inte klart än. På försommaren är elen indragen och vårt mål är att allt
ska vara färdigt i augusti. Ny fasad och nya fönster
är beställda, säger Urban Larsson, fastighetsansvarig på Brevens Bruk AB.
Djup har stått tomt under flera år, men Brevens
Bruk AB har haft som målsättning att rusta upp
fastigheten och göra den till ett modernt boende,
med el, värme och rinnande vatten. Huset kommer
att förses med en ny entré där ett badrum ska få
plats. Den gamla befintliga verandan tas bort.
– Det blir året-runt-standard och huset kan rent
teoretiskt användas under exempelvis jul- och nyårshelgen, men det är förstås först nästa sommar
som vi väntar oss att ta emot de första gästerna,
säger Urban.
Den som hyr Djup får också tillgång till en motorbåt. Huset är på omkring 150 kvadratmeter och
innehåller kök, allrum och tre sovrum, med totalt
sex bäddar plus eventuellt en extrasäng.

Försäkringsbolag sedan 1860

Låt
oss försäkra ditt hem,
gård
ochföretag.
företag!
Vi försäkrar
gård
och
Låt
oss försäkrahem,
ditt hem,
gård
och företag!
Tryggt
och
personligt.
Ring 019-58 56 00
019-58och
56personligt.
00 • www.dina.se
Tryggt
Ring 019-58 56 00

Ylva Azcárate
Håkan
Hellberg

HåkanGranqvist
Hellberg
Benny

Försäkringsbolag
sedan 1860Håkan
• www.dina.se
Ylva Azcárate
Hellberg

Vi gillar skogsägare
och lantbrukare
Vi vet vilka frågeställningar och utmaningar som du och din
verksamhet ställs inför i olika situationer. Vårt mål är att förenkla dina
bankaffärer och att finnas som stöd för dig i dina affärsbeslut.
Välkommen till oss.

Stortorget 5
tel 019-673 44 00
handelsbanken.se/orebro-stortorget
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Skogsbad i Brevensskogarna
Ett av vår tids största hälsoproblem är stress, och
den lurar överallt. I takt med att allt fler flyttar in
till storstäderna ökar antalet stressade personer.
Bara att gå nedför gatan kan framkalla stress
genom sitt bombardemang av intryck som får din
hjärna att bli överbelastad. Det är nog inte bara vi
som har upplevt huvudvärk och utmattning efter
en dag ”på stan”.
Att man mår bra av att vistas i naturen vet väl
alla, och nu finns det vetenskapliga belägg för detta.
I Japan har skogsbad varit en vanlig aktivitet ända
sen 1980-talet och det har gjorts en hel del forskning om dess effekter. Det har visat sig att även en
kortare exponering för skogsmiljö kan bl.a stärka
immunförsvaret, sänka blodtrycket och minska
stress, depression och aggressivitet. Och effekterna
sitter i flera veckor.
Ett skogsbad kan se ut som en vanlig skogspromenad, men istället för att rikta in sig på motion och
frisk luft ger man sig ut i ett mer terapeutiskt syfte.
Man går långsamt för att hinna ta in omgivningen
med alla sina sinnen: lyssna på ljuden, dofta, känn
på växterna, titta på det som finns omkring dig.
Fin natur har vi ju massvis av här i trakterna
kring Brevens Bruk så vi tänkte att vi borde dela
vår fantastiska omgivning med människor som
kanske inte har samma vana och möjlighet att
vistas i naturen. Och samtidigt förmedla kunskap
om vår natur.
Innan man tar sig an andra bör man själv skaffa
sig bra kunskap. För att få detta kontaktade vi
Utemaningen.se och i höstas kom Bosse Rosén till
Brevens Bruk för att hålla en kurs i friskvårdsguidning. Vi var fyra personer – varav två från Brevens
Bruk AB - som deltog. Vi började med morgonfika

för att lära känna varandra och därefter gick vi ut.
Dagen var ganska mörk och blåsig men det är också
del av projektet, att vara ute i naturen i alla väder.
Första delen gick vi i tysthet. Det kändes lite
Torgvägen 4 A • 715 31 Odensbacken
konstig i början, men temat var ju ”Lugn och Fokus”.

El & VVS
Installationer & Service
Talbyv. 2, 715 94 Odensbacken

✹ Värmepumpar ✹ Solenergi
Solenergi
✹ Vattenfilter
Vattenfilter ✹ Laddstationer
Laddstationer
✹ Vattenpumpar
Vedpannor ✹ Överspänningsskydd/
Överspänningsskydd/
åskskydd
åskskydd
Vi säljer och installerar

Glad sommar önskar www.nepab.nu
Nr 1 • 2019

Tel. 019-45 00 60
www.nepab.nu
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Andra delen bestod av olika
sinnesövningar där man skulle lukta, smaka, känna, hitta
och titta. Ett exempel på en
övning är ”Mikroexkursionen”
där man väljer ett litet område t.ex. på marken eller på en
trädstam som man undersöker noggrant med alla sinnen
under några minuter. Under
en annan övning skulle vi
leta upp ett naturföremål som
illustrerade ”vem är du?”. Det
var intressant att se vad de
olika deltagarna hade hittat
och hur de kopplade det till sig
själva. Övningarna avslutades
med en stubbsittning där vi
bara satt och gjorde ingenting
förutom att observera omgivningen omkring oss. Mycket
avkopplande.
Nu har Brevens Bruk AB
alltså två anställda med intyg
som visar att vi deltagit i utbildning till Friskvårdsguide
och detta vill vi naturligtvis
få användning av.

av

d

Plantor
Vi löser dina behov av
Plantering
Skogsvård
Telefon 070-684 80 97
Röjning
Kontakta Ert lokala ombud
Anders Rising,
Östergötlands Skogsvårdstjänst AB

♦ Plantering ♦ Röjning
Plantor
nya Plantterminal i Sonstorp!

Välkommen till vår nya Plantterminal i Sonstorp!

ng,

www.sundins-skogsplantor.se
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Är du intresserad av en Friskvårdsguidning i
Brevens Bruk? Hör av dig till någon av oss:
Nora Höpper,
nora.hopper@brevens.se, 070-349 15 65
Sirpa Ahonen,
sirpa.ahonen@brevens.se, 019-58 58 55
Om du inte vill ha friskvårdsguidning men ändå
vill komma ut i skogen tillsammans med en guide
så går det också bra. Det blir då en skön promenad
i vackra omgivningar där du väljer tempo, tid och
längd.

Förslag till dig som vill göra ett enkelt
skogsbad på egen hand:
Vandra ut i en skog där du känner dig trygg och som
du trivs i och gå långsamt tills du hittar ett ställe
där du kan stanna ett tag. Stå eller sätt dig ner och
blunda en stund. Lyssna på ljud både långt bort och
väldigt nära, alla ljud som är möjliga att uppfatta.
Lägg märke till dina kroppsliga förnimmelser; hur
luften känns mot huden – temperatur, kvaliteter av
olika slag. Känner du några dofter? Låt händerna
röra vid marken och känn sedan doften från fing-

rarna. Öppna munnen och se om dofterna förstärks,
smaka på luften. Låt sinnena vara helt öppna ett
tag, blunda och låt allt pågå. När du sedan känner
dig redo kan du öppna ögonen och se det som finns
omkring dig. Sitt bara stilla ett tag och lägg märke
till vilka skiftningar som finns. Du kan sitta kvar
så länge du vill.
Välkommen hit att njuta av vår vackra natur!
Nora och Sirpa

50-årsjubileum
Sedvanliga auktionen i Sion
Lördagen 6 juli
Loppis 11.00 Auktion 12.00

EQUMENIA & KILSMO IK
Hjärtligt välkomna!

Använd naturen för att må bra! Det är gratis!
Nr 1 • 2019
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Vad dukar du fram till midsommar?
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Margareta Wennhager

Inge Göransson

Brevens Bruk:

Brevens Bruk:

– Matjesill, färsk potatis,
gräddfil och mannens hemgjorda snaps. Det är ett hemligt recept, men oss emellan
ingår pors, citron och lite
whisky. Öl måste det också
finnas förstås. Allt serveras
på verandan till våra gäster,
vilka de nu blir.

– Allt börjar med kyrkkaffe i Boo. Det är viktigt.
Sen blir det matjesilltårta
och ägg. Jag älskar ägg.
Snaps förstås, men vi
väljer Sambuca som är en
eldig italiensk likör. Jag
firar midsommar med min
särbo Yvonne och hennes
syster och man.

Lars Öhrman

Denise Karlsson

Stockholm och Brevens Bruk:

Högsjö:

– Ett svenskt smörgåsbord
med allt vad det innebär.
Sill, lax, köttbullar, prinskorv och ägghalvor. Snaps?
Absolut. Och då sjunger vi
massor med nubbevisor, det
hör sommaren till. Barn och
barnbarn är med på kalaset
och förmodligen också några
vänner.

– Allt möjligt kommer att
finnas på bordet. Vi firar
midsommar hos mina
föräldrar och då kommer
det massor med folk, syskon
och barn och barnbarn. Vi
blir nog minst femton personer. På midsommardagen
bär det iväg till Lustikulle,
åtminstone för mig.

Siw Andersson

Janne Westring

Brevens Bruk:

Brevens Bruk:

– Sill, potatis, rödlök och
laxpudding med skirat
smör. En jordgubbstårta
brukar jag också fixa. Det
här serverar jag till mannen Roger och barnen, men
eftersom det är midsommar
brukar det alltid droppa in
folk. De är så välkomna!

– Sill, gravad lax och
hjortfilé. Det serverar jag
till min käresta Vivi. Fast
vi kanske blir fler. Det vet
jag inte. Mina fem syskon
är liksom jag från Dalarna
och då väljer de att fira
midsommar där i stället.
Det får man förstå, även om
Breven slår det mesta.
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Missa inte…
• Fredag 14 juni, kl 19.00, Brevens kyrka. ”Körkarameller” med VocalMix. Vokalensemblen bjuder på en glad konsert under ledning av Lena
Sjöström Larsson.
• Fredag 21 juni, midsommarafton, kl 19.30, Brevens kyrka. Fru Musica, ”I midsommartid”. Susanne Holberg Ander, Britt-Marie WestbergAxelsson, Karin Hellström, Kerstin Breving, Marianne Hall och Liselotte
Elfsten.
• Fredag 28 juni, kl 19.00, Brevens kyrka. ”Sommartoner”. Hans Byrén,
BrefvenSextetten, samt Joshua Saksberg, piano och Roger Fredman flöjt.
• Fredag 5 juli, kl 19.00, Brevens kyrka. ”Musik, musik, musik”. Jan Inge
Hall med släkt och vänner.
• Lördag 6 juli, kl 12.00. Auktion i Sion, Labbetorp. Loppisen startar kl
11.00. Auktionen firar sitt 50-årsjubileum och Nisse Jonsson har varit
med under alla år!
• Fredag 12 juli, kl 19.00. Brevens kyrka. ”Fource” – kvartettsång à capella
i barbershopstil. Linnéa Sundström, tenor, Lovisa Edenberg Falkhed, lead,
Annelie Axberg, baryton, Lotte Pettersson, bas och Lars Axberg, gitarr

Din trycksaksleverantör

Trycksaker
Storformat
Tel. 0151-130 90 • www.linderothstryckeri.se

• Lördag 13 juli, med start kl 12.00. Loppis i Brevens Bruk vid Hembygdsgården.
• Fredag 19 juli, kl 19.00, Brevens kyrka. ”Jazz å dikt å sånt”. Gunnar
Breving, Eivor Birath, Torsten Birath, Fredrik Birath, Vera Birath och
Lars-Gunnar Gunnarsson.
• Fredag 26 juli, kl 19.00, Brevens kyrka. ”Konsertmästaren spelar”.
Berndt Lysell, violin & Carl Pontén, piano
• Fredag 2 augusti, kl 19.00, Brevens kyrka. ”Från öst till väst i kammarmusikalisk folkton” med Trio GPS: Cecilia Bukovinszky, violin, Kjell
Nytting, klarinett och Tommy Nilsson, dragspel.
• Lördag 3 augusti, med start kl 14.00, Hembygdsgården. Spelmansstämma med spelmän från när och fjärran. Kaffeservering.
• Söndag 4 augusti, Hembygdsgården, med start kl 14.00. Hembygdsgårdarnas dag. Brevens Hembygdsgård firar 30 år i år! Föreningen bjuder
på kaffe med dopp.
• Fredag 9 augusti, kl 19.00. Hembygdsgården. Sommarens allsång!
Gunnar Breving, Jan Inge Hall, Stigbjörn Bergensten, Sommarkapellet,
kaffe och delikata blåbärstårtor.
• Lördag 17 augusti, med start kl 11.00. Kvarnängsparken, Högsjö.
Högsjödagen med uppträdanden, sång, musik och godisregn.

Ventilationsentreprenör

Ormesta Gård, 705 95 Örebro
Telefon: 019-32 23 10
info@eklundvvs-teknik.se

• Lördag 7 september, med start kl 13.00, Brevens Hjärta. Sextettfestival,
där mässingsblåsare från hela landet spelar i alla hörn och skrymslen i
Brevens Bruk.
• Hela sommaren: Brevensgårdens pub och restaurang. Miguel Martinez
fixar delikata måltider och här kommer evenemang som spanska aftnar
och mycket mer att ordnas. Håll koll på anslagstavlorna!
Dessutom samlas vi i Brevensgården för att följa fotbolls-VM för damer,
där Sverige spelar sin första match 11 juni.
Varje torsdag under juli, samt 1 augusti, är det öppet hus i Hembygdsgården, med hästskokastning och servering och intressanta föredrag. Kolla
anslagstavlorna. Efter varje fredagskonsert i kyrkan serveras kaffe med
dopp i Hembygdsgården.
Nr 1 • 2019

STEFAN FURHOFFS
PLÅTSLAGERI

Utför plåtslageriarbeten
Gustavsbergsvägen 6, 643 32 Vingåker

070-689 97 31
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Ett vänligt bemötande
Modern design
Professionellt utförande!

Hyresledigt

Välkomna till den nya skönhetssalongen i Vingåker!
Manikyr med enkel eller avancerad design, fransförlängning,
Lash-Lift med keratin och pedikyr/fotvård
Boka på www.bokadirekt.se (Crazy_Beauty_Swe)
Besöksadress: Mitt emot Outleten i Vingåker
Tel: 072-971 17 04

crazy_beauty_swe

Årets största
nyhet heter Mini
Den här lilla bergvärmepumpen, Diplomat Inverter Mini
med en effektstorlek på 1,5-7kW, är en stor nyhet
för hus med mindre energibehov.

2:a Kilsbacken
I Kilsbacken, strax norr om Kilsmo, finns en 2:a
ledig. Lägenheten är del av ett tvåfamiljshus och
har två våningar plus källare. 72 m2, kök och vardagsrum på bottenvåningen, sovrum, möblerbar
hall och toalett/duschrum på övervåningen. Veranda
och trädgård. Fint naturnära läge. Kilsmos elljusspår passerar strax bakom huset. Busshållplats
bara 50 meter bort.
För mer information, kontakta Urban Larsson,
070-349 15 43 eller urban.larsson@brevens.se

Varför? Kontakta oss redan idag, så får du veta mer.
Med styrning:
+++

A

Utan styrning:
++

A

Rostfria
pumpautomater

2.695:-

thermia.se/invertermini

VI UTFÖR SKOGSTRANSPORTER

VIPATRIK
UTFÖR SKOGSTRANSPORTER
070 - 663 20 20
JONAS

0151-51 81 50

0150-66 95 50

0157-244 60

PATRIK
JONAS

070 - 381 49 59

070 - 663 20 20
070 - 381 49 59

www.mahlqvist-ror.se

Semestra i Brevens Bruk
Kom hit och njut av lugnet och de vackra omgivningarna. Hyr en kanot, ta ett bad, gå långa fina
turer i naturen. Efter en skön skogspromenad smakar det bra med en fika hos Saker & Ting eller
en öl hos Miguel i Brevensgården.
Under sommarmånaderna är de ”äldre” boendena Talludden, Skrattorp och Fiskartorp i stort
sett fullbokade sedan länge. I de nyare boendena, Östra och Västra herrgårdsflyglarna däremot
finns det fortfarande flera luckor för dem som vill bo en kortare tid i Brevens Bruk.
Om du vill veta mer om våra korttidsboenden, gå gärna i på vår hemsida www.brevens.se
eller Facebook där du hittar oss under Brevens Bruk AB. Du kan även ringa oss på 019-58 58 50.
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Information om Brevens Bruk AB
Kontaktpersoner
Tomas Thuresson
Anställd: 2016
Befattning: VD/Skogsförvaltare
070-320 16 91
tomas.thuresson@brevens.se

- Från första skiss till slutbesiktning
Tel 019 - 57 92 00
www.arkitekturochbyggnadsvard.se

Brevens Bruk AB
715 96 Brevens Bruk

Eva Lagergren
Anställd: 2018
Befattning: Ekonomichef
070-146 73 67
eva.lagergren@brevens.se

Telefon, växel:
019-58 58 50
Vardagar kl. 8-12
Övriga tider ringer du
direkt till den person
du söker.
Jourtelefon:
070-349 15 60
vardagar kl. 6-22
helger kl. 8-22

Urban Larsson
Anställd: 2002
Befattning: Fastighetsansvarig
070-349 15 43
urban.larsson@brevens.se

Detta nummer skall endast
användas för ärenden som ej
kan vänta till kontorstid
nästkommande dag.

K.B.D Betong Demolering AB
Karlskoga • TEL 0586-582 20

E-post:
bbab@brevens.se
Hemsida:
www.brevens.se

Jonas Pettersson
Anställd: 1986
Befattning: Skogvaktare
070-349 15 63
jonas.pettersson@brevens.se

VD, Tomas Thuresson:
070-320 16 91
Styrelse:
Ordinarie ledamöter
Örjan Eriksson, ordförande
Tomas Thuresson, VD
Magnus Kindstrand
UllaBritt Gripenstedt
www.holmen.com

Stefan Svensson
Anställd: 1984
Befattning: Lantbruksansvarig
070-349 15 62
stefan.svensson@brevens.se

Brevens Bruk
Tidning Nr 1 • 2019
Upplaga: 9.200 ex.

Vill du annonsera
i denna tidning?
RING Brevens Bruk,
Sirpa Ahonen 070-349 25 40
Nr 1 • 2019

Utges i Östernärke och
Vingåkersområdet.
Ansvarig utgivare:
Tomas Thuresson
Redaktör & Annonser:
Sirpa Ahonen

Sirpa Ahonen
Anställd: 1994
Befattning: Administratör
070-349 25 40
sirpa.ahonen@brevens.se

Omslagsfoto:
Sirpa Ahonen

www.brevens.se
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Nu finns Brevens Bruk AB på Facebook!

GRUPPREKLAM TILL HUSHÅLL
Avsändare:
Brevens Bruk AB
Bruksgatan 6
715 96 Brevens Bruk

Sedvanliga

Midsommarfirandet i Brevens Bruk
anordnas på traditionellt sätt med uppmarsch, majstångsresning och dans.
MIDSOMMARAFTON

MIDSOMMARDAGEN

Kaffe, korv, glass, lotterier från kl 16.00

Kl 21.00-01.30 Dans till Titanix

Kl 18.00 Midsommartåget samlas

Disco - DeeJay Baze

Kl 18.30 Avmarsch till majstångsplan
Musik av Brevens Hornmusikkår

Restaurangtält vid Lustikulle

Obs! Ingen dans på Lustikulle på midsommarafton

Välkomna!

Kransbindning

De flesta kransarna binds i en gemensam lokal i gula modellboden i Brevens
Bruk. På detta sätt kan släktingar, vänner och besökare på ett bra sätt hjälpa till
där det behövs med handräckning till kransflickorna. Dessutom är det ett bra
tillfälle att träffas och umgås för både gamla och nya bekantskaper. Är du på
besök i Brevens Bruk och vill se och kanske hjälpa till med kransbindningen,
titta efter skyltarna som sätts upp vid huvudgatan.
Bindandet brukar starta runt 17-tiden söndag till onsdag
och håller på till framåt 21. Fika finns. Välkomna!
Om du eller någon du känner vill vara med som kransflicka,
ring Jonas Pettersson på 070-349 15 63.

