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vi har bara bytt narm och inget axnat ,ir ändrat!

Ingen kan göra allting, men alla kan göra någonting!

lngenting är or*öjligt för en Sarvabo!

Barva Viirurer!

tsarvå iir nog som vackagr nu pä försommaren, rår gullvivor, blåsippor och vitsippor går i blom,
syre erna blomnrar - 

då förs tånkarna till den uppskaltade Midsonunarfesten i viår pampiga
tsygdegård. Mycket att stå i ör teame! som arrangerar det hel4 men väl vårt det. då det uppskaltas
av så många. nren vi behöven som vanligt hjiilp med att klä stången, avlösning i stånden av olita
slag etc.

I bland pratas det, att arrmgemanget borde fömyu& men ntu rnan gar djupare in på det vill de

alire flestå häla på traditionema med möjligea lite mindre ändr-ingar"
B.rgdegården årju navet i Barvas o.mfattande ftireningsli.v, hih spelas d€t bingo, dansas två dagar

i vecl-ac under sornrnaren, frra evenemang: Vårmarkraden, Mdsommarafton" Banradagen och
Iulmarknaden, som hålls igång av Ban'atsygden" Gittans kafd på lördagama. glmnastik, sygrupp
och boule. Uthyrningen åir onråttande till alika sållskap och privala fester ".,så visst är Bygdegarden
navet i Barva!

Men det fin-ns andra ställien där alsiviteter kretsar- runt: Det imponerande Hembygdsmuseet,
Idro#splatsen Piliiragen med ett vinriande fotbollslag och skyte ftir ungdomar mn! Barvat'adet vid
Earralappen rned oryanisationen Funktionsrätt Sörrnlands fiskeblvgga intill badplatsen ger nirelse-
hindrade mö"ilight till fistce. Fågetstationen Rördromrnen ikar till sig många intresserade"

Kosläppen på [,indholrn är ocksa mycket publikdragande"
K-lrkan rned aktiviteter uiör"r.r ett antal gudstjiinster orn året och€ musikaftnar, Pilgrirnsvaldringar

etc. Kyrkan jobbar nu också på aä piffa upp vår kyrka.
D€t är rrdnga ingen niimnd och ingen gtörrid - visa din uppskatlning med Din niirvaro och giima

deltagande i åffangemargen,
Den gamla slogan glilier ?in: "Fräga inte efter vad Barva kan göra ftr ftr dig"', utan i stiillel ffiga,

"Vad kanjag göra ftir Bana*
Låt oes förv-allta det pund, sonr våra fiiregångare skapat och hjälpas åt att utr"eckla Bana vidare!

Ha en bre sommar lGustaf Celsing, ordförande Barva3ygden.se
e-posr celsing-sorby@gmail.corn, rnotril: gVil9 623 322
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Vad gör du?
Undrar ni över vad sty'relsen frr

Barvabygden gör och varftr vi sa gäma vill
ha mer hjälp r.id våra arrangemang?

Tiinkte jag ska trslsiva hur vi arbetar i
styrelsen [nfiir, nrnder och efter etl arrange-
mang. Efterson de1 snart iir midsommar sa

kommer här en liten redogörelse:
Innan midsommar med start ca en må,nad

{öre så har vi artrelsmöten. Dår bestämmer li
vad som ska vara med i ar,rangemanget. T.ex.
Cafe, kiosk, oiika lotterier, fiskdamm, sk1'tte
m.m. Vi delar upp ansvarel Iör dessa- Budget
infiir midsommar gar vi också igenom. På
dessa möten år alla sorn vill va.ra med och
göra en insats under arrangemanget komma-
Det itu alltid representanter {br hembygds-
föreningen med eftersom de har mrneet öppet
varje gang vi har ett arrangemang.

I-lnder tiden från fttrsta mötet Facr till
midsomrnar sa handlas det varor som ska
säljas i kiosken, det bakas till kafeet, lotteri-
virster och choklad till chokladhjulet köps in.
Inte minst r-i ftrsöker hitta Ban aviinner som
kan tiinka sig att hjälpa titl under dagen.
Eftersom det år ett så stort an-angemang med
rnrånga besökare så. behövs det en hel dei
ideellt arhetande personal under dagen. Du
kanske kan ränka dej att sälja lotter eller stå
vid fiskdanmen en timme under arrange-
rnanget?

På rnridsorm,rarafton kltir vi som bekant
midsommarstången med stårt kl. 9.00

Klockan 14 start& vi midsommarfiaudet.
Då har vi rmder önniddagen ftirberett Iör
lotterier, ank- och fiskdamm, de som jobbar i
kiosfl<en frrar värmt upp korven, kokat kaffe
octr stiillt drickor i kylen" Glassen brukar det
vara rykande atgång på om det :ir bra väder så

firysen är fflld rned glass. I kat-eet & kafie
kokat, brödet uppflagt till kaffel Kassören har
sprungit runt med \,'å'{elkassor. Det kanske
låter mycket men vi gör det hiir fiir att vi
gcker att det ar vädigt roligt och att vi r-ill ha
en levande landsbygd i Barv'a.

Niir sen arrangemanget slutar vid I ?-tiden
så sarnlar ka-csören in pengarna och vi stiidar
lokalerna vi varit ir.

En eller två veckor efter armngemarget har
vi uppftiljningsmöte diir utlallet av budgeten
gas igenom. Vi pratar också om det år något
vi ska 2indra på lill nästa midsornrnar. För det
?ir ett som er s:ikert: det blir eu midsornmar-
firande är'en n?ista år.

Så min undran iir: har du en limme över på
midsommar och vill hjiilpa till? Kontakta
någon i sgrelsen. Vi ?h gladå ftr all f{iilp vi
kan få-

Der iir väldigr roiigt att johba ideellt på våm
arangemarg. De alha flesta gåstema iir
väldigt glada vi tråffar vånner hiir som vi
kanske inte träffar så ofta- Aven om vi jobbar
så har vi alhid tid att by'ta nägra ord med dem.

Har bara en inviindaing: som boende i Norra
Barva, så får vi v?il se till att rinna drag-
kampen i år. Det år på riden... Så vill du
kanske inte jobba ideellt någon tirnme, så

kanske du vill vara rned och tiivla fir antingen
Norra eller Södra Banu beroende på var du

bor. ll-ill Holnrström

Söftelsen Barvagården
Vi i stiftelsen Barvagarden iir glada över att

se hur uthymingama ökat under del senaste

året. Arrangemang, möte eller privata fester
nådnare 365 gånger under 2017.

På mandagsfrrmiddagar iir det några ffin
styrelserq som arbetar vid bygdegården rned
mindre renoveingar rnm. De har bland annat
kittat om de finster som var i behov av det.

De har lackat golv och s€tt över plarte-
ringama- Även bord och stolar har setts över.

På lisdagskvällama ?h det syl:urs i bygde-
gården"

Under sommaren spelas det bilbingo en

gång i veckan. Dans 1-2 giå,nger i veckan.
Bawabygden har marknader, Ban adagen,

midsommarfirandet och möten i bygdegarden.
Hembygdsmuseet bar öppet va{e lördag

under sommaren. Då finns äwn Gittans
kaffetåren öppen! Den flynar in till Srenings-
lokalen under efter sonunaren-

Utöver det hiir har uthyrningen till privat-
p€rsoner ökat. I stort sett varenda helg var
bokad under somnuuen 2017. Det var lodel-
5sda gsfirande och bröllop.

Även andra ftireningar har h.vrt lokal ftir
möten.

\4 i stgelsen :ir valdigt glada över atl ni
hjiilper till afi få Barvagården levande genom
ert engagemaDg.

/St5.r€lsen i Stiftelsen Barvagården.

Lördagar på Kaftu€rcn-
Har du inte vadt diir så kom! Vi har sa

trertgt. Vi pratar shafiar och {ör min del iir
det en höjdpunkt i veckan. Det finns kaffg
fikabröd nybakade smörgåsar och lättare
Iunch-

Nu lrar Kaffetåren glort sommar och vi sirter
u1e i det underbara r€dret- Kaffeiaren ligger
vid Ban'agården.

Hjiirtligr väl*omna! Mvh Gittan



Barva Framtid
Ingen kornnrer att göra något åt oss" och

vill vi ha nagot giort får vi göra det sjåha, och
del vill vi!

Den 14.!uni 1998 sarnnades drlgt 6O per"
soner på ett slormöte i BSgdegården ftir att
diskutera Barvas framtid. Rune Johansson
och Sven li" Nilsson hötl i sanunankornsten.

I utvecklingsgruppen finns:
. Rune Johansson
r Sv'en T. Nilsson SKLI
. lntta Triibenbach - Rehn
r Christer Nilsson
r Karl-Erik Blomberg

Vi delades in i grupper och varje gnrpp
fic[c ge 5 ftirslag till arbetsgrupper. och, de
samnansliilldes. Grupperna som fick flest
röster bler':
1. Avfart - rastplats
2. Bost?ider - J ngre/äldre, generationsboende
3. A:ittre lotnalmikationer
4. Skolan
5. Bebäla lantbrevbiiraren
6. Srnåffiretagandelarbetstillfillen
7. Barva-bladet
8. Bygdesamve*an - trivselgnrpp
9. Varubil
Froj ektledare blev:

r Adart Claes Söderberg
r Bostäder: Roben Celsing
. Skolan: Gun-Britt Svensson
r Arbete/ridled Sömrland: Annika

Runström och Susarme Kiillgren
r Bamomsorg: Maud Svensson
r Kultur: Anne lvarsson

Cruppema har redan börjal arbeta och
kommer aft tråfas löpande och är du
intresserad atf jobba i nagon grupp, ring!

Den 219 1998 bildades Barva Framtid,
ideell ftirening, sonx ett resultat av det arbete
som slartats efter stormöt€t de 1416. Yarfrir?

M i utvecklingsgruppen har efter en hel del
kontaftter med politiker, myndigheter och
andra organ. {det er Lotta som lagt ned ett
jåttejobb), funnit ait ftr att mdjliggöra ör oss
att i projekt- och utvecklingsgrupper lu en
status vid rnyndigbetskoilakter måste en före-
ning frnnas. Vi har da också mö.iligheler att ur
olika fonder cch stiftelser söka prqiektnnedel
ftir det vi arbetar med. Och det arbetet kör vi
igang ned nu på en gång.

Vi har valt en interimstyrels€, antagit stad-
gar, valt revisorer och det som såste fimas.

Det som nu ska ske år al alla ni som bo i
bygden har rnöjlighet att komrna till stlnelsen
med id€er och frrslag om hur ni vill att

ftreningen skall se ut efter det årsrnöte då ea
ordinarie styrel se utses.

Vi vitl att alla föreningar tar upp detta på
sina årsmöten och fattar be lut om at1 vara
med i ftireningen och kommer med örslag på
styrelse. Det ordinarie årsmötet kommer att
hållas i slutsl av april då alla ftireningar ha"ft

årsmöten.
Barva Framtid blir något av en paraply-

orgaldsation som arbetar med frågor som inte
?ir "ftireningsspecif ka".

Vi kommer att inforrrera om vad som sker i
niista "BÄ,RVA-BLA-DET". Rune Johansson

Rapport från stoflnöbt a Barvagården
Sördagen den 22 november kl. 18.00 1998

Iör avstämning av arbesgrupperna inom
pl0jekr€t BARVA FRAMTID.

lnalles var vi €tt 8O-tatr personer samlade.
Rune Johansson, ordbrande i interims-
styelsen, inledde. 31. a visade hen hur be-
folkningstalet i socknen sjunkit successivt.
Han hiilsade Nim Jarl&ick (s), Hakao lngiirda
(cJL och Alf Karlman (kd) fran komrntm-
styrelsen väl-komna. Dårefter vidtog grupp-
ledamas redovisning. Alla besjälade av
utvecklingstankar som de mycket penonlig
och pedagogiskt lönnedlade, ledsagade av
Göran Rebn med imponerande teknologi.
e Elarva kan bli en utr-ecklingsb.v-gd, men

rillkoret är goda kommrurikationer nu"
som i fomtiden. Av/pafart vid Barva till
nya E 20 iir grundläggande, sade Claes
Söderberg. Täge Hertzell visade med sin
'Barvanodell" hur det skulle vara möjligt,
utan att alllftr stora investeringar göra en
av-- och påfart till E 20 i ankny'tning till
.astplatsen.

Att bygga i niirheten av kgkan mot Stiby
gård hindms av att området iir av riks-
intnesse, hade Robert Celsing erfarit.
Gnrppen ville emellertid inte sliippa sin
grundid€, om an bygga med gang- och
cykeiar.ståndJ till skola och allnråinna
kommrmikatione r och breslar markom-
rådet Skäggesta - Anders lunda.
Alt kurma tä dagis i anslutring till skolan
såg bamommrgsgruppen, som en stor
ft|rdel och arbetar på den linjen. Maud
Svensson inforrnerade ocksa om ung-
domsverksamheten som redar fims i dag i
Barvagården- Den skuile ev. kunna utökas
ned ur4dornsgårdsverksamhet.
Ridtedsgruppen med Annikka Runström i
spetsen pl.anerar ftir en ridled ge*om
Barva till angånsande sockner, €tt del-
projekt i Ridled Sörmland. j



ll:n berdnde v.eckoslulspaket dåir Farken
Zor och Badpalatset t- ex. skulle g6a6 ingå.

Arm ikka lade ocksrå fram en inventering av
aEla hushåll i Earva, sysselså ming m"m. Av
vik frr planering av s].sselsättnings$d.i1igh€-
ter, ha*tved(ssamverkan o-s.r'. Tåge F,lertzell

kom nrcd sin egen idd orn att ansluta en vand-
ringsled genor* Earva till Sörndandsleden och
å{er:, en lw på ett par dagar Givenis en lös-
ning, sorn kan inkiudera hefla Söm:larndsleden,
on'l man så v'ill, allt fijr den sorn vill göra en

avstickare mot tsanva fiån $iirmlandsleden-
. Åven en skolgrupp utsågs den l4.fruni, da

arbetsgrupperna €illsattes. Skolan fungerar
hra och har egpn stST€lse" En hantverks-
och kafdgrupp har bindats. IJU s6ker man
liimplig lokal rapporterade Berit Karlsson-
Ri*glall.

r Kulrusgruppen har anslraret ftir att
inforrnalion når ut till alla hushåL1len

genom r>ar 
'*-a-bladet 

sch flygblad- Tiil
nåsta sormnar har gruppen b5rjat planera
en bildutsiållning- '-Barva i bild - då och
nu". Arme Iv:arsson har tillskivit Eskils-
hrna musesr och stadsarkivet" Söderman-
lards rnuseum onr att få lå.na bilder ftån
Bana-bygden. Anne" so{E står fiir Banrra-

bladets layou! har är"en lagt ut bladet på
internet och åir"en satt Barva på våirlfu-
kartan, naed sin hemsida om Barva!

Genon:gående under kväXlen räckte grupp-
ledarna ut handern, orn stiid ooh hj6lp, orn
samarbete med kornrnunen. Niuå Jarlbäck
åttade hånden och tog ti o.rda- Hon medde-
lade att B.ARVA FRÄMTID skulle tå 10.tlll0
kronor i starthidrag och att hon snarast skunle

kalla på vägverket och avfartsgnrppen till ett
sarnmanträdq s*mt att hon välvil.ligl skulle
titta på försiagel om att bygga vid Arders-
lund4 allt sonn r.i tacksåmt oterade.

Som sista infonnationspurkt presemerade

Lotta Rehn BARVA. F'RAMTIIS:s visioner
orn avfarten, Ban €ubben" kyrl,ibl'4 hant-
l,erkskafåt och Ba*a fornsall. Rurrc citerade
slutrade.rca i Eskilstuna Kommuns nyskrima
dol-nrme*t, "Fristaden, en vision or* ett
{iarntida Eskilstuna'" av vilhet han tidigare
under kviillens lopp återkarnmande ffire-
dmgit valda delar.

Alla vill vara Barvabor, när kviillen var slut.
Älla var r"i insFirerande, $olta Gsh glada över
att tillhöra i BARIA. FRAM-
TID. Styrkta ocfr uppliyfta av nyhyggaraodan i
Ean a kunde vi viinda hernåt ftir äft ta itu med
d€t fontsatta arbetet stt föwerkliga de olika
deiprqjekten för en framrida betydelsefull
bygd i Miilardalen in på 2000-talet.
I Eivor Nilsson

Bawa Hemhygdsförening
Intresserad av Hembygden, nyanfl)'ttåd e*ler

bara nyfikea! Alla är trriilflcorm*!
Vi har rnuseet öppet lördagar ld. lI-l5t.o"sn

2518, Midsommar-afton, Barvadagen 9./9 och
efter önskemål!

BIi medlem du ock€ endast l0ti klårl
Pg 84 ?5 73-3, Eana lie,rnbygdsftirening.

Info: Ordf Kenth Sandherg,073-645 96 lG
Föreningen har eri stot samling av foton av
Barvas hus ceh gardar" Meila gärna en kopia
osh berätta rxågot orn er fastighet t.ex- vem
sorn \"ggt cch når osr'- Det går mycket bra
au fotogra&ra av fotogra.fier och tev or ltted.

en digitalkamera ellen rnodem telefon! Eller
lrtna ut biildlen så kopierar vi denl

Vi säjer somrnar "Landlotten- där nlan
kar vin*a l.l]00 0fltl kr eller en ny lbh'ohil!
tnt{pris 25 kr:

\tad vilil du ha med i gu* -bf rd.ti K"Å
med ideer octr ftirslagl Stoppdatum fiir
material till nr 52 iir 10 novernher ?01S.

Vi viu giirna ha hjälp med bladet! Kom
med ideerl

Lita aldnig på en Barvabo!
Hur rnånga genger har jag irute hört hur

"gamla-'barvabor talar onL vad de gör '\ppe"
i Bane eller vadi de gör "nere" i Ban'a. De
:åiker "ner" till kyrkan och "upp' rill by----------------gde-

gård* i tsarva elller "upp" rill de södra clelar-
na av socknen! Och det oal'setf var de äl

lvfrånga missftirständ hal uppstått niir de
-gamla" nremar 'tppe i Barva" och menar
sridra delen av socknen.

l'{iir jag påpekar det orimliga i uppe-nere.

f,år jag till svar:
- 'TIar du atrdråg cyklat i tsan'a?'
- "Ja.i'isst!" Bygdegården ligger på 45 m..

furkan på 2i) m och Ö'rsundsbadet på 5 m
höjd öven hav'et!

Htir i Ban'a åker vi antingen ner till eller
upp til( ÖrsundsLradet? För den som lnt€ v€t
ligger Ö*rndsbadeFtsarvabadet vid Earva-
lappen allra läftg.st romrt i Barva"

tr i1a alrlrig på en Barv-abc, niir harL,lhon

pratar ofii väderstreck! Köp sn kafis, löe iliir
iir upp:norr och ner-söderllAnne Ivarsson

Kåinner du någon, son: vill ha 'Ba*'a-
bladet" hemskickat?

Sätr in 60 kr pti plusgiro 8-t 75 73-i rBarta
l{e,mbygdsfiire*ing} och de Sra komn:ande
nunren av "Barva-Biadet- komrner nreri

posten. {3 nriår-} Glörn ej namn oah dressl



BAR\IASKON-OR - DA

År lS42 bestiimde riksdagerl att det måste
finnas en skola i varje socken.

Men redan innan det, var man i Barra på det
klara med, att man skulle bygga en skola vid
Prostöknai- Man ville i socknen ha en s. k.
ambulerande skola. Liiraren skulle en tid
unden"isa barnen fiån norra delen av socknen
i sockensh:gan och en annan tid barnen från
södra och mellersta Barva i skolhuset vid
Prostökna.

Att b],gea ett skolhus, gick på den tiden till
på samma sätl som att b),gga en Lldca- Varje
gård fick allt efter storleken liirmna timmer
och göra dagsr.erken vid bygget.

Är 1847 r.ar Prostökna skola ftrdig. Den
{ilrsta. l2iraren, GustaF Liindskog (ödd 1824
död 1875; kom till vår socken.

Pä den riden r.ar det best?irnt, att största
delen av skolrnästarens ilön skulle bestå av
naturprodukter, såsom säd- ftda till en ko och
v-edbrand.

Liinen tilX liiraren var 1847: 9 turLnor spann-
måÅ, M tunna råg- Ii2 tunna kom, 80
riksdaler banko samt fttda åt ko och
vedbrand.

Skol lärare Lindskog örsökte också sarnla
bamen om söndagama och blev på sa sält
socknens fiirsta söndagssliol liirare-

1880 tiilbyggdes skolhuset vid Prostökna.
Skolan lades ner t960.

År 1866 fick socknen ett altt skolhus r,-id

kpkan med en siirskild liirare. Redan i början
av 1880-talet fick socknen en smaskol-
liirarinna vid Kyrkskolan.

Bana Kyrkskola

Första skolskjusen till Kyrkskolan var

Eqde! untq4 l9l!Q-4[ sqh me4 n4q!skjut!.

Bana Klrkskola l9l2 ca

Kyrkskolan hade en vacker fruktträdgård-
Man reste långa vägar ftjr att bese blom-
ningen. .{v olika anledningar höggs sedan
ffiden ned.

Skolan lades ned efler vfu'terminen 2006 på
gr. av Iiir få bam i skolåldem och lbrskolan
flyttade in och ilgtade 2009 till Kjula skola-
Skolan såldes 2010 till en privatperson.

Under ftirsta världskriget fann sa maaga
barn, aft skolorna inte räckte till. l9t8 h.rgg-
des Ekstugans skola, men redan 1940 lades
den ned-

LiirareUånsten
rirl .Sa,Im b-rrkae fneta foikehols, hc'srmerl
Blocbåft:' och {rgårrist-Ffislorns kro fören*de,
F.)he-s ioom hga t!d. Dea l6rra hiånst€D mrd
?tli0 kr. egcntlig lön tia[trades I joii, de :e-
narr rid inpelr*,frsrens iråntraldå, m€d lö.tr
beråknsd {.tågtl {ill 3ö0 }r..dets koatålt, d€ls
in astErå, ocb ned slyldighet tili hel{åraålr-
och iurs{a gång* rirl5 in*l ut*n !årEkild ersått-
uitrg. ,{lta tjSiet€r r frånlrg,d:t.. Bsrnti{iigl'

Kyrko- och akölrådel
Ådr- Jåder, S'tr-r!-rrjn6r.

Prostöha skola

Ekstugans skola

Pmstökna skola ca l910

Svensk Läarctidnins 14 februari i900 <



Borva If HT -2018

Jympo
måndogor

kl. 18:30 - 19:30
Barvo bygdegård

Fr.o.m 3 sep

Led. Annelie H

#
rÖ. ' *'g+-i.3r-
#F

Kom och prova på

TisdcAor och Torsdcgor

kl. 17:30-19:00
Pris medlemscvg.

För onmälon ring Hons J
O16-L476|V el O7O-7?O 2A 75

Kent Karlsson Q7 O-549O87 8

Fotboll
Seniorlog herrcr
Div. 6 nordöstro

Hor ni frägor rirq :

Kjell Äkergren tel. 016-518061

Barva-Arla LRF

Höhässjning vid Riinnbäcken-
Kom och pror,aLördagen den l4Juli kl. 11.00.

på- medtag egen Fikakorg.
Kf. 19.00 samma kviill iir det grillning vid

Riinnblicken, medtag egen mat och dryck. \,i står
ör kaffe och något till.

Sapa frnns hernma till våran Rutschkam, så

både stora och små kan rca sig.

Luftgevörsskytte.
Pilöngen fP

Måndagor kl 18:00-20:00
Ålder:7 6r - 99+

Pris: medlem Barvo IF +20 kr

info Kent S 073-645 96 10

På desso plotser kon ni stödjo BorvofF
Teckno Sirängntisel med SEVAB

onmäl er till Griisroten på Svensko spel

H^R DU NÄ6RÄ IDEER OAA

AKTIYTTETER SÄ HÖR 6ÄRNÅ ÄV

DEJ TILL rriAUD SVENSSON 070 -
3985lOl

Sommarbingo i Sarva bygdegård
Mårdagar kl. 18.30 -ca 21.40 295 -7 /8

Man kan sitta i bilen, bygdegården eller i

danshallen. Jackpottar pa 6rspel och rör'are,
m.m. Lotteri, kaffe och kon'.

Varmt r'älkomna! Arr: Ban'a lF

Onsdagor
kl 18:OO -19:3O
Borvq Pikingen fP

Fr.o.m oug

Ånmälqn yogo rirg ÅÅonico Örnvall
073-388 75 96

Pris: Barva fF Medlemsovg 2018 250:-
Tokr/gång för yoga

Bordtennis
Kungsvollen Kjulo

,Mvh Johan Rännhäck
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$r!Rw'rofdromrnen-nu

Fältstationen Rördrornmen under
sommarhalvåret 2018

Fältstationen Rördrommen i Jäder med utsikt

in iBarva han öppet llus alla helgdagar
tom oktober mellan kl. 9 och kl. 15.q,

Lördag 11 auFusti med samlins kl. 21.00

Fladdermusvandring där vi lyssnar till och

studerar fladdermössen runt Fältstationen.
En nyhet för i år är att vi fått tlllgånB till
avancerad elektronisk utrust ing för att
analysera ljuden och artbestärnma fladder-
rnössen.

Söndae 2 september
Svampdag med artbestärnning av ätliga och
icke ätliga wampar

Söndas 16 sertemb€r
Samling kl. 12.00 för deltagande i nationell
gås- oö sjöfågelräkning. Utdelning av platser.

SöndaE 7 oktober
Kl. 9-15. European Bird Watch Day

Söndas 14 oktober
Samling 12.N för gås- och sjöfågelräkning.

Utdelning av platser.

På Fältstationens tomt finns i likhet med

tidigare år ett vildbi- och ett insektshotell-
Det firnns en ny observationsplats strax söder
om Strands gård- Man följer skyltningen "ldö
udde".
Vår hemsida har fått litet ny layout.

J Du ver väl orn. afl vi har ett "minibibtiotek" 
I

i Bana Bygdegård i Danshallen till höger|
vid kaffeborden. r'id entrdn! H?ir kan du
tiirnna några av dina låista txicker herniffin
och låna några nya! Gratis och enkelt!

Kjula förskola
K.lula ftirskola kommer i höst att ha 4 avd,

med bam l-3 år på Lillgården, sorn iir bredvid
Kjula skola. Bamen 4-5 år delas upp på 2 avd.

Den e:ra iil ar,'d. Södergarden. som ä vid
Kjula skola Den andra ä avd. Tal lgliinun-
som iir bredvid Mötesplaisen Kjula. (l-igger i
ovanftir Kjula Pizzeria)

För &ågor om bamomsorg kontakra Eskils-
tuna direkt pa telefon:016-710 l0 00
e-oos: info,Zeskilstuna-se

Barvabo? Vill Du visa, att Du iir en

sann Barvabo? Köp da en tlagga,
vimpel eller en keps med ,*-ar fina
Barvalogga. Lördagar rnellan kl.
1l .00 - 15.00 i Kaffetåren, Barva
Bygdegård! Allt oversko* gär direkt

till BarvaBygden ! Välkomna!

Platser i Bawa - väl värda ett besök
Vi i Barva socken kan vara stolta- I Barva

har det bott r:?inniskor under flera årtusenden.
Detta irt-vgas av alla de fornliimningar som

fians hiir. Stig Wasberg och jag har under

folåret rest Rurt i socknen och besökt många

intressanta platser- Vi har vid l'lera tilltälen.
när vi går ilamfiir ett steffös, fiirsökt att
öreställa oss vad detta en gång i tiden varit,
bostad, försvarsanlaggning, glarnöse eller
kanske en religiös byggnad. Vi t'underade
även p.å vilken mat ban'aborna åt under
bronsåldern, jiirnrdldern eller under vikinga-
tiden. Troligwis var jakt och fiske viktigt ft)r
örsörjning av rnaWaror.

Vi måste ocksa beaku att havshöjningen har

föåndrat landskapet och det innebar at1

hansport m€d båt var vanligt.
Riksantikl'arieämbetet har under I 950-talet

inr.enterat tbml iirnnilgar i Barva-
Vi har dokumenterat de platser vi besökt

rned fotografier och rnarkeral ut platserna på

ett kartblad.
Allt firus i en piirm vi har skiiakt till

Hembygdsttireningen, så att alla intresserade
kan ta del av r.åra besök på historiska platser.

/Bennlz Andenson

VEFäXPåRTEN
l4åJt c gkeit Sesgt e**3 Cjå'93125

Jan "Glcf N ippe Kereli
Ä-dr?r nstralö.

Ejurhårii I'lipl*3]
marnå se 4?37:41674*t

s'riåå 8;8131?
ri{rr.*fiF?å ! ?966

ritpea?öt***åi.carr;,



Gideonsbergs IF:s Ilansprogram
Sornmaren 20[8 i Barva Barva B-vgdegård, Danshallen

Torsdagar kl" 19.00-23.00
J15 Löv.erens l9l7 tivgrem

l0l5 Mals Bergmam
1715 Donnez
2415 Micke Ählgrens
31/5 Skåningama
7/6 Fernandoz

l4/6 Bob Stevens
2 I /6 Martinez
28/6 Chiquita

5/? Engdahls
l2l7 Mats Blads

2617 Thor Giiraas + Agneta 0lsson
2/8 Sfeaplers
918 Donnez

1618 Fernandoz
23/8 Mats Bergrnars
30/8 Brifters
6i9 Black Jack

l3/9 Micke Ahlgrens
20/9 Skåningarna
27!9Lövgreas

Välkorrmen till en trevlig danskväll!

Söndagar kI. 18.00-22-00
13/5 Sannex
2715 Expanders
17/6 Shine
2917 Kindberys
l?8 Wahlströms
2618 Caanovas
l6i/9 Mannerz

Servering finm nred smörgåsar, korv med bröd, hembakta bullar och annat gott!
lnformation: 072 - 71 80 420 och Vi finns är'en på läcebooklbarvaträffen

illidsommar i Barva Bygdegård
Tisdag 19 juni
KL 19.00
Nedtagning av majsrången! Kom och var med! Kaffe och smörgas sen'eras!

Itll idsommarafto n 22 luni
Kt.9.00.
Kliidsel av mqlstången enligt en rradition fiån 1743!
Kaffe/safg smörgås och gl.ass seneras till alla, som hjälper till.
Alla inhesserde är välkomna att hjiilpa titl med att maja (klä) majstången!

KL 14.0{t.
Firandet öppnar!

Kt. 15.08.
Reses majstången. Stnåkdraget spelar Gärdebylåten och dårefter dans
runt den nyklädda majståagen.
Kent Lindin upptriider.
Dragkamp mellan Bana syd och Barva nord.
Traditionellt firande med bl. a lotterier" chokldh.jul, kioslt, ponnl,ridaing,
luftgev?insk_ytte. kaffestuga mm.
Hembygdsmuseet är öppeL

Vist kan du/ni hjälpa till någon rimme med någon aktivitet, eller hw?
Kontalca Lrtl 073-622 70 05 eller Maud 0?0-398 51 0l

Fritt inträde till firandet! Vannt välkornna!

Midsornrnardagen 23 iuni
Kl. 13.00 Gudstjänst med Srrkkatre

iledlemmar I EarvaBygden.se är alla,
som bor i eller är intresserade av Barya och BarvaBygdenl


