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Barnavänner!
Man upplever nytt liv i socknen , nya

invånare mer engagemang av sådana
som bott här ett tag , bättre
uppslutning i de olika aktiviteterna.
I d rottsföreningens u ngdom
verksamheter med skytte, a mbitiösa
museum aktiviteter, kyrkans

handlingsplan för vår kyrkas bevarande
större uppslutning på mötena generellt
är bara några exempel.
lnsamling till vassrensningen t.o. m
litet överskott ,

Fam Ränks donation av

handikappstrappa, hiss i kombination
med hembygdsforeningens a m bitiösa
funktionärer, Rekarnekötts hambu rgare

och gödning gåvor till idrotts
verksamheterna , likaså kommunens
bidrag till olika saker , detta bara

exempel på välvilja som bidrar till att
hålla vår bygd levande -här skallvi
söka fler möjligheter att få in "externa "
pengar även om våra ambitiösa
Barvabor är gru nden till framsteg

Det finns givetvis baksidor också som

att kommunen kräver investering för
uppdatering av fungerande avlopps
anläggning utan att ge något
ekonomiskt stöd för detta till
bygdegården där stora ideella insatser
görs. Kommunen har ännu inte löst
betalningen for infartsbelysningen är
några exempel
på saker vi Barvabor har att agera

vidare på.

Det är ju viktigt att vi fortsätter att
vidmakthålla aktivitetsprogrammen /

utveckla dem for att Barva skall varä

attraktivt att bo i och'flytta till, vi

behöver nya ansikten & id6er

Framför allt ska alla visa tacksamhet till
alla ambitiösa funktionärer i föreningar
& stiftelsen som håller Barva levande!
För BarvaBygden

Gustaf Celsing



B arva Hembygds forening
Vi har museet öppet kl. I 1-15 på lördagarna 25 maj- 7 september 2019.

Museet iir öppet på Vårmarknaden, Midsommarafton, Midsommardagen, Barvadagen,
.riå Julmarknaden och öppet på begäran! Välkomna till museet!

Nu kan du studera foremålen i museet, tittapä foton mm. i lugn och ro. Hjälpa till med något! Du
kanske har idöer om vad vi kan göra?

Köpa "Kafidrden", boken om socknarna Barva, Hammaöy, Jädeq Kjula, Sundby och Vallby, for
endast 50lff.

Södermanlands Hembygdsforbunds årsböcker for åren 2005-2014 nu endast 100 kr lor alla tio
ärgängarna!

Bli medlem du också, endast 100 kr/person for fu 2019. Plusgiro 84 7 5 73 - 3l
Upplysningar ordörande Kenth Sandberg 073-645 96 10

Välkomna till vårt handikappanpassade museum !

Stora saker har hänt på museet. Under 2018 planerades for att installera en trapphiss till
övervåningen då vi märkt att en del gäster inte har möjlighet att se våra samlingar däruppe. Vi
började med att ta in offerter på hissar och kunde snabbt konstatera attvär ekonomi inte tillät dessa
stora kostnader. Hur skulle vi göra? Kunde vi söka bidrag for detta? En tanke om sponsorer till
projektet kom upp. Rune Johansson fick i uppdrag att höra med familjen Marianne och Ristjan
Ränkpå Prostökna till projektet. Ristjan kom emellertid med en mycket viktig synpunkt gällande
ev. utryrnning från övervåningen. Detta resulterade i en överenskommelse mellan
Hembygdsforeningen och familjen Ränk dzir de lovade att bekosta hissen medan foreningen skulle
stå for att en utrymningsväg med utvändig trappa kom till. Hembygdsforeningen tog upp hål i
gavelväggen i arkivrummet där fonstret satt och monterade in en glasad dubbeldörr, skiinkt från
Prostökna. Vidare inköpte foreningen virke till trappan och genomforde arbetet.

Hissen dr monterad och besiktigad samt provkörd. Vi dr mycket stolta och glada över ett bra
resultat.

Barva Hembygdsforening riktar ett jättestort TACK till familjen Ränk ftir deras välvilja att
bekosta trapphissen. Detta var ett stort steg for att handikappanpassa vårt museum. /I(jell Ivarsson



Styrelsen i stiftelsen Barvagården gläds åt att uthyrningen går bra. Det är

nämligen den som gör att vi kan fortsätta med verksamheten.

Varje måndag förmiddag är det en arbetsgrupp som jobbar vid bygdegården.

Då görs mindre reparationer, byte av lampor som gått sönder mm. På hösten

ses golven över om de behöver slipas och lackas. Blommor köps in och

planteras, blomvalet sker efter vilken årstid det är.

Förra våren började det byggas ett garage och'det är snart klart.

Vi har trots det några få frågor som vi brottas med att lösa. Den ena är hur

avloppet ska renas. Vi har i den här frågan ständig kontakt med

miljöavdelningen på Eskilstuna kommun. Det är nämligen lite krångligt

eftersom det inte är samma flöde varje dag i veckan. En dag utan att det är

uthyrt så används inte toaletterna så ofta. Däremot om det är uthyrt till t ex

dansen så används toaletterna desto flitigare. Det här är ju heller inte gratis

och det kan komma att bli kostsamt beroende på vilken sorts rening vi måste

ha.

Det andra vi funderar och jobbar en del med är vår bergvärmepump som börjar
bli till åren. Går den sönder så blir vi tvungna att använda olja och det är ju inte
bra varken för miljön eller ekonomin.

Men vi gläds åt att bygdegården används så flitigt. Det är cafe, sygrupp, möten
av olika slag. Uthyrning till kalas, bröllop, vikingafest och firande av högtider.
Förra året så kom det ungdomar från Strängnäs som gått dansklass och hade

avslutning i danshallen. Det var några hundra ungdomar som var här och

dansade. Hembygdsmuseet är öppet varje lördag på sommaren och gör också

att bygdegården blir en levande bygdegård

Bygdegården är ju en av mötesplatserna i Barva och är viktig av den

anledningen.

Styrelsen för Stiftelsen Barvagården/ Lill Holmström



Aktiviteter under 2Ot9

Midsommarafton 2l Juni

Kl 09 så börjar midsommarstången kläs. Alla som vill hjälpa till är hjärtligt

välkomna. Vi bjuder på kaffe, saft och smörgås.

Kl 14 börjar midsommarfirandet. Det blir musikunderhållning. Det finns

' lotterier, fiskdamm, ankdamm, luftgervärskytte, chokladhjul och ponnyridning.

Hembygdsmuseet kommer att vara öppet

Cafd finns i Barvagården där kaffe, saft, te, bullar och kakor säljs.

Vid danshatlen är kiosken öppen och säljer korv, kaffe, dricka, godis och glass.

Kl 15 reses stången och efter det blir det dans runt midsommarstången. Sen

fortsätter musiku nderhåll ningen.

lnnan vi stänger kl 17 så är det den tradionella dragkampen mellan norra och

södra Barva.

Midsommardagen 22iuni

Kl 13 friluftgudstjänst och kaffeservering.

Barvadagen: 8 september kl 10-15 ,,, 
,,

Loppis och hantverksförsäljning. Vill du hyra bord så hör av dej till Gun-Britt

Svensson 070-609 4442

Kiosken kommer att vara öppen, det blir olika aktiviteter under dagen både för

barn och vuxna. Hembygdsmuseet kommer att vara öppet.

Julmarknad 7 December kl 10-15

Loppis och hantverksförsäljning. Vill du hyra bord så hör av dej till Gun-Britt. Se

telefonnummer ovan.

Kiosken och hembygdsmuseet kommer att vara öppna. Andra aktiviteter

kommer att finnas.



Kafjärdens församling

Lördagen 22 juni2olg kl. 13.00

Friluftsgudstjänst vid Barva Bygdegård. Fikaservering

Dynamic Duos i Barva kyrka söndagen 11 augusti, 1g.00

Rolf Jederud (piano & synth)och craes Rydeil (krarinett & saxofoner)

Ett program bestående av svensk folkmusik, visor och ballader av olle Adolphson, Karl-
Michael

Bellman, Erroll Garner och Duke Ellington.

M"i 2

9

16

23

30

luni 6

13

20

27

Juli 4

11

18

25

Lövgrens

Mats Bergmans

Matz Bladhs

Donnez

Skåningarna

Fernandoz

Bob Stevens

Mardnez

Drifters
Engdahls

Micke Ahlgrens
Lövgrens

Thor Görans +
Agneta Olsson

Aog 1 Streaplers

8 Donnez
L5 Fernandoz

22 Mats Bergmans

29 Bob Stevens

Sept 5 Black Jack
12 Micke Ahlgrens
19 Skaningarna
26 Engdahls

fir ändringarMed reseraation
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Vii Barva är ju förskonade så här långtfrån några större problem med inbrott och

förstörelse. Det verkar som vi alla hjälps åt att stävja och förebygga det. Grannsamverkan

gör oss enade i den frågan. Tack till alla som håller ögonen öppna. Vi hoppas att det ska

fortsätta vara lugnt. Trevlig semester på er och glöm inte att tala om för grannarna när ni

åker så kan dom titta till erat lite extra när ni är borta. Mvh Roffe

Lördaga r !

Varje lördagsmorgon när jag bakar och lagar maten, ser jag fram emot alla härliga möten

med människor som kommer till Kaffetåren, det lilla kaf6t i vårt vackra Barva. Är du sugen

på att göra ett besök? Hjärtligt välkommen på lördagar'

Kram Gittan

Barva lF spelar i år i div V i Eskilstunaserien. Nya tränare för året är Marcus Eriksson och

Stefan Johansson. Matchresultaten hittills i år är av blandad kompott. Målet är att försöka

hamna i mitten av serien när den slutar'

Renovering av taket på den gamla byggnade på Pilängen har pågått under försommaren.

Fotbollslek för de allra yngsta har ägt rum på söndag förmiddag på Pilängen under ledning

av fotbollspelare Andrd Edin.

Skytte har haft sina sammankomster på måndagarna'

Jympan har sin verksamhet i Barvagården.

Bingoverksamheten är i full gång på måndagarna och slutar 5.8.

Den frodigt fina idrottsplatsen sköter Affe Björk, Bertil Johansson, Claes Erlandsson och Kjell

Äkergren.

Tack alla ideella krafter som bidrar till att föreningen Barva lF kan leva vidare.

Barva lF

genom

Margarete Åkergren sekr



Jag heter Lill Holmström, bor på Piltorp med sambo och hund.Jag är

hemvändande Barvabo. Växte upp på Säby fram till L986 och valde

för 9 år sen att flytta tillbaka till Barva, det har jag inte ångrat en

sekund. Jag är aktiv i Barvabygden och i Stiftelsen Barvagården.

Min ma iladress: lill.holmstrom2@gma il.com

VEDEXPERTEN
Klart o Enkelt Beställ idag 016-93125

Jan-Olof Nippe Korell
Adminstratör

Bjurkärr/ Nippebo
momd se 4207301674-01

swiss 0707317866
mob.070-7317866

nippe42@hotmail.com

Vi ber ov\n ursÄkL rn€n teLni lrpn har
denna oåna s Dctat öss ett, 5eratt Y

hoppo.' ,",i 'har äverinseencte åu*^ qånq 1

nnv h 6ittor)

tleiL \


