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Interiör från Kumla biblioteks nya lokaler, 1962. Foto: Kamera - Bilden
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Föreningen Väntjänsten 

bildades 1989 av pensionärsföreningarna PRO (Pensionärernas RiksOrganisation), SPF (Sveriges 
Pensionärsförbund) och RPG (Riksförbundet PensionärsGemenskap) samt Röda Korset. 
Verksamheten drivs av ideella krafter. Målsättningen är att hjälpa till med praktiska göromål, 
skapa gemenskap mellan människor och föra sin svagare väns talan. Nuvarande ordförande är 
Dan Åke Moberg. 

Väntjänstens telefonjour bemannas varje vardag av frivilliga pensionärer. Hit kan du ringa för att 
boka sällskap när du ska till läkaren eller banken, för att få hjälp att fylla i blanketter eller kontakta 
myndigheter, ta en promenad eller få någon att dricka kaffe med. (Telefonnummer på tidningens 
baksida). Under 2019 förmedlade telefonjouren 579 kontakter. 

Väntjänsten har många olika aktiviteter som lockar så väl medlemmar som allmänhet. För att få 
allt att fungera behövs ett flertal samarbetspartners; Svenska kyrkan, Betaniaförsamlingen, Hörsta 
Blåbandsförening samt studieförbunden ABF, Bilda, NBV, Studieförbundet Vuxenskolan och Kumla 
kommun. 

Runt om i kommunen ordnas träffar med musikunderhållning och fika. Andra aktiviteter i Vän-
tjänstens regi är stick-café, rollatordans, högläsning, radioprogrammet ”Kumla då och nu”, föreläs-
ningar och promenader. 

Väntjänsten har även talesombud (se sid 13) och brukarråd (se sid 16) 

På kommunens kulturavdelning finns två anställda som arbetar tillsammans med Väntjänsten (se 
sid 12 och 17). 

Under 2019 har Väntjänsten ordnat 499 aktivitetstillfällen som haft 12.566 besök! 

Sedan mitten av mars har alla aktiviteter ställts in på grund av risken för Covid-19. Ingen 
vet hur läget är i höst, när denna tidning delas ut. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd. 
När de ger klartecken börjar aktiviteterna igen. Håll koll på Idag-spalten i Nerikes Alle-
handa och på Kumla kommuns hemsida.  
 

Väntjänst-bladet, Nr 4, årgång 2 

Väntjänst-bladet är en tidning som delas ut till alla personer från 70 år och uppåt, bosatta i villa el-
ler lägenhet, i Kumla. Tidningen kommer ut med två nummer om året och innehåller bland annat 
information samt program för de aktiviteter som Väntjänsten arrangerar. 

Redaktionen  

Ann-Charlotte Winkler                                    Annika Björkegren   
019 – 58 86 22                                                  019 – 58 69 40 
ann-charlotte.winkler@kumla.se                 annika.bjorkegren@kumla.se 
(ansvarig utgivare) 

Besöksadress: Kvarngården, Skolgatan 6, Kumla 
Postadress: Kultur-och fritidsförvaltningen, 692 80 Kumla
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Boken-kommer
Biblioteket i Kumla har en service som heter 
Boken-kommer. Det innebär att den som 
inte kan ta sig till biblioteket kan få böcker 
hemlevererade. 
  
Indira Kulenovic har arbetat med Boken-
kommer i 10 år. Hon åker tre olika rundor, 
i kommunen, en gång i månaden. När hon 
lämnar böcker, tar hon samtidigt tillbaka de 
som är färdiglästa och frågar efter önskemål 
till nästa leverans. Lånetiden är alltså fyra 
veckor.  
 
Någon vill ha böcker om ett speciellt ämne, 
en annan vill bara se vackra bilder, en tredje 
slukar alla romaner som finns. Indira kan se 
vilka böcker personerna redan läst, så hon 
inte kommer med samma en gång till – om 
inte kunden önskar det förstås! Ut- och in-
vandrarna, av Wilhelm Moberg, är så popu-
lära att många vill läsa dem flera gånger. 
 
En mängd svenska klassiker är tryckta med 
stor stil. De är lämpliga för den som har pro-
blem med synen. Många böcker är omskriv-
na till en kortare, mer lättläst, variant. De är 
bra för den som inte orkar ta sig igenom för 
mycket text. Både deckare och skönlitteratur 
finns ibland i pocket, de passar den som har 
svårt att hålla i en tung bok. Ljudböcker, där 
man lyssnar istället för läser, blir allt mer 
populära.  

Indira kan även ta med sig tidskrifter som 
till exempel “Allt om mat” och “Svensk 
Jakt”. Biblioteket har också en stor uppsätt-
ning cd-skivor med musik att låna. Eller 
noter - för den som vill spela själv. 
 
Vill du få böcker levererade hem till dig? 
Ring bibliotekets reception 019–58 81 90 
eller skicka e-post till 
biblioteket@kumla.se  
Indira tar kontakt med dig.

Ljudbok    
                                                                                    
Boken är inläst på cd-skivor som passar i vanliga  
spelare. Ljudböcker får vem som helst låna. 

Talbok 

Bok som är inläst på skivor som bara passar  
Daisy-spelare. Talböcker får lånas av personer  
med nedsatt syn. Daisy-spelare lånas på Syn- 
centralen i Örebro efter remiss från familjeläka-
ren. 

E-bok 

Texten laddas ner till din mobil eller surfplatta. 

E-ljudbok 

Du lyssnar på boken i din mobil eller surfplatta.
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Min första egentliga kontakt med Arne 
och hans fru Monica skedde på lågpris-
varuhuset Fabriksköp 1990 som jag då 
var ägare till. Hade sett Arne vid många 
tillfällen tidigare, främst vid mina be-
sök i Folkets Hus där han var vaktmäs-
tare. En person som alltid var i farten 
med allehanda göromål. Därför var det 
närmast en chock att se honom orkes-
lös och utslagen sittande i en rullstol 
framförd av hustrun Monica. Vi bör-
jade prata och direkt noterade jag hur 
anmärkningsvärt skojfrisk och positiv 
han trots allt var. Tanken kom - Hur kan 
han sprudla av livsglädje och framtids-
tro när han i själva verket var mer eller 
mindre utslagen och kanske rent av 
döende p.g.a elakartad cancer. Efter en 
stunds samtal skildes vi åt och jag fort-
satte mitt arbete med att plocka fram 
varor i hyllorna. Kunde dock inte släppa 
tanken på Arne – Vilken fantastisk män-
niska - Att ha ork och kraft att ens tänka 
positiva tankar i hans tillstånd! Det fick 
mig att inse hur små mina vardagliga 
bekymmer egentligen var. Man kan nog 
säga att jag, tack vare Arne, alltsedan 
den stunden försöker se positivt på till-
varon även i motgångens stund.  
 
Arne Sohlmans liv genom åren  
Född 1926 växte han upp tillsammans 
med yngre brodern Stig hos föräldrarna 
Valter och Elfi i en villa på Leksands-
gatan 2 i Kumla. Som 15-åring fick 
Arne anställning vid A.G. Anderssons 

skofabrik. Fortsatte som skofabriks-
arbetare på Örebro Skofabrik tills han 
1961 anställdes som vaktmästare vid 
Folkets Hus i Kumla. En anställning som 
varade i 24 år, tills han gick i pension 
1985. Åren vid Folkets Hus minns han 
med glädje även om det många gånger 
var hårt arbete som gällde. Ett arbete 
som av många ansågs som ”glassigt” 
med tanke på alla bioföreställningar 
och evenemang som bevistades under 
arbetstid. Visst var det gott och väl så, 
men vad man inte tänkte på var allt ar-
bete inför och efter alla föreställningar. 
Arbete med oregelbundna tider och 
sena kvällar och rent av nätter. Hans 
arbetskompis var under många år Rune 
”Torparn” Pettersson och tillsammans 
skötte de alla förekommande arbets-
uppgifter. Helgdanserna på Husaren 
minns Arne speciellt. En samlingsplats 
för dåtidens ungdom med musik fram-
förd av topporkestrar. Visserligen myck-
et jobb inför, med framdukning och 
hårt arbete med att få dansgolvet lagom 

Arne Sohlman
- Kumlas kanske mest 
positiva person
av Anders Tisell

Arne Sohlman, foto: Anders Tisell
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halt, men som ändå framkallar positiva 
minnen. Under kvällen var det arbete i 
biljettkassan och även mottagning och 
förvaring av kläder som gällde. Efter 
stängning handlade det om städning 
och tillsyn. Det hände ju att folk somna-
de på toaletten… Sent omsider var det 
hemgång till tjänstebostaden som var 
inrymd på andra våningen i Folkets hus.  
 
Stort musikintresse  
Eftersom fadern var såväl ordförande 
som dirigent och ledare för musikkåren 
Kumlapojkarna föll det sig naturligt 
att även sönerna tidigt kom in i musi-
kens värld. För Arnes del handlade det 
om klarinett och för Stig blev det flöjt. 
De började i Scouternas musikkår och 
efter några  år var det Kumlapojkarna 
som gällde. Speciellt festligt var det 
när musikkåren spelade vid Barnens 
Dags- och även 1 maj-tågen. De fick 
också förtroendet att gå i täten för flera 
”Instatutåg” i Örebro. För sina insatser 
inom musiken under 25-års tid, tilldela-
des Arne Musikkårens guldmedalj. Det 
var inte enbart klarinetten som gällde, 
även sången har varit viktig under hans 
musikutövande. Medlem i sångkören 
Kumprola där han deltog under fem 
års tid, först som körmedlem sedan 
som uppskattad dirigent. Övertecknad 
minns verkligen den sångarglädje som 
kören uppvisade under Arnes dirigent-
skap.  
 
Speedwayintresse  
Såväl Arne som hustrun Monica har all-
tid varit intresserade av speedway och 
missade tidigare nästan aldrig en hem-
mamatch ute vid Sannahed.  
Givetvis var det spänningen, atmosfä-
ren och stämningen som lockade.  
 

Arne – En positiv person med enorm 
livsvilja  
Just detta var enligt en samlad läkarkår 
troligen anledningen till att han klarade 
sig igenom den svåra cancersjukdom 
han drabbades av 1989. En tumör som 
satt så illa till att man inte kunde stråla, 
i stället var det cellgifter som gällde. 
Detta medförde att Arne förlorade ba-
lanssinnet och var hänvisad till rullstol 
under ett års tid. Konvalescenstiden 
förlades till Västra sjukhemmet i Öre-
bro. Läkarna gav honom ett fantastiskt 
stöd, liksom senare även rehabpersona-
len på Kungsgården i Kumla. Arne me-
nar att det var tack vare deras tålmo-
diga arbete som han lyckades träna upp 
rörelseförmågan och sedan kunnat leva 
ett normalt liv.  
 
Avslutningsvis skall också nämnas  
att Väntjänsten under flera år tagit 
såväl Arnes som Monicas tjänster i an-
språk under fredagsträffarna på Kvarn-
gården. Förutom det rent praktiska 
arbetet fungerade även Arne som pro-
gramledare, en uppgift som han delade 
med Erna Gahm.  
 
att sommarstugan vid Tisarbaden som 
de köpte samma år som de gifte sig 
– 1950, har varit ett kärt tillhåll un-
der alla år och förknippas med många 
härliga minnen. 2008 såldes stugan 
till barnbarnet Christian och givetvis 
kändes det bra att deras ”sommarpärla” 
stannade inom familjen.  
 
att Arne och Monica numera syns på 
dagliga ½-timmes promenader, det gäl-
ler ju att hålla kroppen i trim. Här kan 
man tala om pigga pensionärer! 



6

KVARNGÅRDS-ROCK
Musikkvällar på Kvarngården

Entré, korv med bröd, 
dricka och fika 50 kr

Två onsdagskvällar varje termin är det fullt ös på Kvarngården i Kumla! 
Vi lyssnar på levande musik, kanske dansar om vi har lust. Korv och bröd 
samt kaffe och kaka serveras under kvällen. 

Arrangörer är Väntjänsten och ABF.

I Älvesta, västra delen av Hällabrottet, skall det byggas ca 40 småhus. De kommer att sam-
manbindas av en gata – Erlands Jennys väg. Jenny föddes på Sörgården, Älvesta, 1888. Hon 
var dotter till Per Erland och Sofia Andersson. Enligt dåtida språkbruk kallades hon Erlands 
Jenny. Hon bodde större delen av sitt liv på Sörgården, som hon delade med brodern, 
Erlands Oskar. Jenny avled 1951.  

Jenny var stor och stark och duktig på att sprätta gödsel när bönderna i midsommartid 
ställde i ordning sina trädor. Det är säkert viktigt för alla människor att bli sedda och upp-
skattade för någonting, inte minst för Erlands Jenny. Hon var inte glad när bönderna köpte 
gödselspridare. Hon hade varit en ovärderlig hjälp åt bönderna, även i grannbyarna.  

Erlands Oskar, 1885–1968, har tidigare givit namn åt en gata i Romarebäcken.  

Det finns inte många gator med kvinnonamn i kommunen. Att ett par syskon fått gator 
uppkallade efter sig torde vara unikt i Sverige.  
 
Familjen Anderssons grav finns på Kumla 
kyrkogård, i kvarteret sydväst om kyrkan och  
skall skötas av församlingen för all framtid. 
Kungliga Järnvägsstyrelsen utgav 1935 bland 
annat en bok om sevärdheter längs stam- 
banorna. I den boken finns en bild av en 
källare uppförd i kalksten. Källaren har 
avtäckts och syns vid Erlands Jennys väg. 
Måtte den bevaras! 

Erlands Jennys väg
av Roland Eliasson
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Korsordstävling
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KORSORDSTALONG

Adress

Telefonnummer

Namn

Klipp ur denna sida och lämna korsordet på biblioteket/bokbussen eller skicka det i kuvert till 
Ann-Charlotte Winkler, Kultur-och fritidsförvaltningen, 692 80 Kumla.  

Ditt svar måste ha kommit in senast måndagen den 14 september.  

Bland de rätta svaren kommer tre vinnare att dras. Vinnarna underrättas vecka 38.  
 

Vinnarna får en gratis entré till valfri Väntjänst-träff!

Om du somnar 

när du ligger 

och läser... 

Ursäkt!  
Redaktionen ber om ursäkt för det dåliga bildtrycket i förra numret och hoppas att 
det ser bättre ut den här gången!

kan det hända 

att du vaknar 

på fel sida...

Att ta medicin är inte roligt.

Men att HA roligt - det är medicin!

Kom på Väntjänstens träffar (se sid 22–23)
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Vi satt i syrenbersån hemma i Skeppsta 
och jag måste ha babblat på ordentligt 
för farfar sa: “Du kan inte vara tyst i fem 
minuter”. “Jodå” sa jag och farfar tog 
upp klockan...  Det sprack efter en halv 
minut ungefär. (Farfar 84 år, jag 4-5). 
Ja, vi pratsamma vi babblar på, fast det 
kunde vara bättre om vi lyssnade, så de 
tystlåtna fick en chans.  
 
Riktigt vältaliga brukar vi hitta bland 
politiker, som formulerar sig så att vi 
är färdiga att hålla med dem allihop. 
Sedan kompromissar de bort t o m sina 
“hjärtefrågor“ och vi börjar kalla välta-
ligheten “babbel“. Andra vältaliga har vi 
kunnat höra när någon maktmänniska, 
med lön för att ta ansvar, inte har gjort 
det. Överlägsen svada… Tills de avgår. 
Tänk Swedbank.  
 
Sedan har vi de där som älskar att 
“slänga käft”. Dem har jag gett upp för 
länge sedan. Går inte att tala allvar med. 
Överhuvudtaget. De bara måste få ur 
sig en ordvändning till. Nära släkt med 
några andra “jobbiga typer” som kan 
kallas “provocerarna”. När de är som 

bäst vill de bara “väcka debatt“ men för 
det allra mesta handlar det om “alltid 
retar det någon”.  Har fått för mig att det 
här är typiskt manliga åkommor.  
 
De där “ordkarga” brukar kunna inge 
respekt. Sarkastiska kommentarer från 
det hållet kan flytta perspektivet och få 
oss att “le på allvar”.  Sedan är det väl 
ändå inte så att just tystlåtenhet i sig är 
något bevis på klokskap och insikt. Det 
skull kunna vara lätt att tro det, tills de 
öppnar munnen… 
  
Ibland så svamlar vi. Vi svamlar när vi 
försöker komma med en ursäkt för våra 
olika tillkortakommanden. Eller värre. 
Vi försöker glänsa lite med kunskaper 
vi inte riktigt har. Vill det sig illa då, så 
har vi missbedömt motpartens kun-
skaper….  Att bli påkommen med svam-
mel är förargligt.  
 
Allra mest byter vi “några ord” eller 
“pratar bort en stund” När det är som 
allra bäst så samtalar vi eller diskute-
rar. Och det är då det händer, att även vi 
som är lite “snackesaliga” lyssnar.  

Babbel
av Maud Rattenborg

”Kumla då och nu” på radio 94,3
 
Söndagar kl. 15.00 med repris 
på onsdagar kl. 15.00

Vill du komma i kontakt med redaktionen, kontakta:
Esso Engvall 070-259 64 90, essoaga@gmail.com
Lilian Edström 019-58 86 24, lilian.edstrom@kumla.se

Radioprogrammet är ett samarbete mellan
Föreningen ”Gata upp & Gata ner”, Föreningen Väntjänsten och ABF
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Doktorn har ordet
Av Ruth Wistrand, distriktsläkare

Gemenskap – en väg till hälsa  
 
Under en längre tid i år har en pandemi - Corona - påverkat våra liv. För andra delar av värl-
den är det inte ovanligt med epidemier. Hit hör Ebola, polio, kolera, mässlingen, med flera. 
Dessa har, som väl är, inte spridit sig och skapat en världspandemi som Corona-viruset gjort. 
  
Hur kan den totala hälsan, fysisk och psykisk, bevaras i en sådan utsatt situation? Vi som 
bor i Sverige har många fördelar jämfört med många andra länder. Vi har telefon och många 
möjligheter till kontakter med familjen och vänner genom olika digitala medier. Vi kan få 
våra diagnoser och recept via mobilen. Mat kan beställas på olika sätt och få det levererat till 
vår bostad. Den fysiska hälsan får vi hjälp med på olika sätt men hur går det med vårt psy-
kiska mående?   

Oro kan bli rädsla  
 
Oro och bekymmer är en del av livet. Från det att vi är små får vi lära oss vad som är farligt 
och vem vi kan vända oss till för att få tröst. Vem som blåser på ”det onda”. I tider av osäker-
het oroas vi för våra äldre släktingar, vår ekonomi och vårt boende. I den situationen kan 
alla ”normala” reaktioner förstärkas och förvärras. Oron kan övergå till rädsla. Den kan se-
dan gå vidare till ångest och fruktan. Hela det tillståndet kan bli ännu värre om det inte finns 
något slutdatum på oros situationen. Ska det här bara fortsätta? Ska oron bara fortsätta i 
veckor, månader, ja kanske till och med i år? Eller blir resten av livet så här?   

Ensamhet och depression   

Risken finns att detta leder till isolering och en självpåtvingad ensamhet. Det kan bli svårt 
att ta sig ur dessa frågor och tankar själv. Kroppen lider av ångesten och tar sig olika uttryck 
genom symptom som huvudvärk, andningsproblem, hjärtklappning, sömnsvårigheter, och 
svettningar. Ångesten kan leda till panik och oförmåga att tolka sin situation och tänka ratio-
nellt.   

Hjärnan har en otrolig förmåga att ta in intryck och bearbeta dessa. En del stoppas undan 
i glömska andra förträngs men andra återkommer och förpestar det dagliga livet. Ensam-
het är då mycket besvärligt. Att inte kunna dela katastroftankar, oro och bekymmer gör att 
situationen kan blir så svår att livet verkar omöjligt.   

Depression är inte ovanlig hos oss äldre. Att tappa tron på framtiden och sig själv kan bli ett 
oöverstigligt berg. Då behövs hjälp för att hitta tillbaka till sig själv.

Forts. nästa sida
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Dela tankar  

Det finns hopp när man förstår att man inte är ensam med sin oro och hopplöshet. Att kunna 
dela sina tankar med någon nära vän eller någon professionell är ett viktigt steg för att få 
läkande hjälp. Inom primärvården finns kuratorer, psykologer, sköterskor och läkare som kan 
vara samtalspartners och förstå svåra situationer.  

Negativa nyheter göder också negativa tankar. Ibland måste man stänga av nyheterna och se 
på en rolig film eller lyssna på en favoritmusik istället.  

Det finns hopp  

I alla tunnlar finns minst en ingång och en utgång. Samma sak gäller för alla dalar. Alla nätter 
följs av en ny morgon. Solen kommer fram igen även efter den mest långvariga regnperiod. 
Det gäller att kunna stå ut!  

· Behöver du hjälp – ta emot den!  

· Kan du ge hjälp – ge den!  

I svåra situationer, när hjärnan sviktar, behöver vi varandra. Vi som människor är inte ska-
pade för att leva isolerade. Vi behöver se en mening i allt som sker. Hoppet och tron på en 
framtid måste få leva.  
En sviktande psykisk funktion och hälsa behöver gemenskap, tröst och ibland läkemedel för 
att tillfriskna. 

Får vi lov? 
Förra hösten startade rollatordansen.  
Balans, muskelstyrka, koordination - och 
inte  minst hjärnan - tränas, nästan utan att 
man vet om det eftersom det är så roligt att  
dansa! 
 
Efter lite uppvärmning följer danssteg i  
hambo, twist, foxtrot eller någon annan dans 
som ledaren, Annika Björkegren, har valt.  
Allt i en härlig blandning. 

Du behöver inte vara danskunnig för att 
vara med. 

Välkommen på rollatordans du också! 
Varje torsdag förmiddag, 40 minuter, i 
Mellanrummet på Kvarngården. 
(ingång från Skolgatan). 
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Sällskap på promenaden

“Kvarteret runt” är namnet på den ge-
mensamma promenaden i kvarteren runt 
Kvarngården. En förmiddag i veckan träf-
fas en grupp för en halvtimmes tur i lugn 
takt. Samling innanför entrén till Kvarn-
gården, Skolgatan 6.
  
Behöver du gå-stavar, finns ett par för 
utlåning (lämnas tillbaka när promenaden 
är slut). 
 
Första gången du ska delta får du gärna 
kontakta:  
Kulturkonsulent Annika Björkegren  
019 - 58 69 40

Annika Björkegren

DEN BÄSTA JULKLAPPEN 

KUMLAKALENDERN 2021 

Några av bilderna som finns med i 2021 års kalender. 

Grillafton vid kvarteret Staren - Järnvägsolyckan - Ett av åtta brudpar   

Gata upp & Gata ner’s populära kalender släpps i oktober – Pris 80 kr
  
Kumlakalendern finns till försäljning på följande ställen: Kumla Bibliotek, Skoindustrimu-
seet och på Gata upp&Gata ner’s exp. hos Esso på Kvarngården. 
 
Kalendern kommer också att säljas under Kumla Julmarknad och på våra Cafékvällar 
torsdagar 22/10 och 12/11 på Kvarngården OBS – ändrad dag   
 
Vill du ha kalendern hemsänd - Ring eller maila Anders Tisell 019-58 29 98, 076-104 08 00 eller 
anders.tisell@hotmail.com 
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Väntjänstens länk in i stadshuset 

Råden 

Föreningen Väntjänsten har en ledamot och en ersättare i Kommunala pensionärsrådet och 
Rådet för personer med funktionsvariation. 

Syftet med de båda råden är att ge kommunmedborgarna möjlighet till delaktighet och 
inflytande. Råden har inte beslutanderätt i kommunala frågor men har här ett forum för att 
framföra sina synpunkter och få direktinformation. 

Råden sammanträder tre gånger per år och varje möte föregås av ett arbetsutskott.  Ordfö-
rande är kommunalråd Katarina Hansson. Övriga politiska ledamöter är två personer från 
socialnämnden, en från kultur-och fritidsnämnden, en från samhällsbyggnadsnämnden samt 
en från region Örebro län. I respektive råd ingår representanter från pensionärsföreningar 
och handikapporganisationer. 
 
Väntjänstens representanter: 
Birgit Häggblad, 073-094 13 16  

Ingegärd Wiiand, 019-57 85 32   
                                                       

Talesombuden
 
Ett ombud är en person som ger uttryck för, och bevakar, en annan persons eller grupps 
intressen. 

Talesombudet lotsar dig till rätt instans när du har frågor som rör t ex hemtjänst, bostads-
anpassning, färdtjänst, taxor och avgifter. De kan också fråga i ditt ställe. Talesombud kan 
även hjälpa dig fylla i blanketter t ex för att söka bostadsbidrag. Hjälpen är kostnadsfri.  
Tre gånger per år har talesombuden möten med chefen för socialförvaltningen, Gabriella 
Mueller Prabin. Där diskuteras aktuella frågor. 

Här är alla talesombud: 
Barbro Backlund, 073-433 18 88            Kerstin Lundkvist- Eriksson, 019–57 99 23,  
                                     070–295 57 15 
Birgit Häggblad, 073-094 13 16              Birgitta Viberg, 070–557 80 81 
Elisabeth Jonsson, 019–56 04 56          Ingegärd Wiiand, 019–57 85 32 
Sven-Inge Karlsson, 076-046 48 08        Ulla-Britt Öberg, 019–57 84 24

- vice ordförande i Rådet för personer med 
  funktionsvariation 
- ersättare i Kommunala pensionärsrådet 

- ordinarie ledamot i Kommunala pensionärsrådet 
- ersättare i Rådet för personer med funktionsvariation 
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Lennart Arvidsson berättar
Ett musikaliskt liv

Takten har han i blodet; far, farbror och 
farfar spelade fiol. Alla tre var snickare 
och 1924 (samma år som Lennart föddes) 
byggde de Skeppsta dansbana, i Närkes 
Täby, så de hade någonstans att spela. 
Hur det kom sig, att det för Lennarts 
del blev ett betydligt större instrument, 
handlade om att träffa rätt person vid rätt 
tillfälle. 
Arbetskamraten på A G Anderssons sko-
fabrik, Hilmer Hjertstedt, hörde hur Len-
nart satt och gnolade. - Du kan väl köpa 
en kontrabas av mig, föreslog Hilmer. Själv 
spelade han dragspel, planerade att öppna 
en musikaffär och ville ha någon att spela 
med. Lennart tyckte om att dansa men 
visst kunde han väl prova att spela också. 
Han hade ju sett hur Kumla-Greven, iklädd 
halmhatt, spelade och snurrade på sin fina 
bas. 
20-årige Lennart tog kontakt med basisten 
i ”Sexans Gäng” (kända från revyer och 
dansställen) som lärde honom grunderna. 
Han köpte en instruktionsbok och satte 
igång. Arbetskamraten Hilmers kvartett 
utökades därmed och fick ändra namn till 

”Hilmer Hjertstedts Orkester”. Första enga-
gemanget hade de på Barnens Dag i Kumla 
1945. 
Strax efter föll det sig så att Lennart fick 
provspela för Storbandet i Örebro. Deras 
basist skulle göra rekryten. Det ledde till 
att Lennart spelade i Folkparken i Örebro 
hela sommaren. När den ordinarie musi-
kern kom tillbaka, flyttade Lennart över till 
Arvid Janssons som bestod av gitarr, drag-
spel och trummor. De spelade swinglåtar 
och hade så många engagemang att de inte 
hann öva! 
Nästa orkester blev Olle Söderlunds med 
vokalisten Monika Lindh. De spelade i 
folkparken på somrarna. På vintern var det 
spelningar på Restaurang Centrum onsdag, 
lördag och söndag samt på Stora Hotellet 
på fredagskvällarna. Olle Söderlunds spe-
lade till dans och agerade husband åt ar-
tister som behövde ackompanjemang.  Där 
var kända namn som Göte Wilhelmsson, 
Erik Frank, Toots Thielemans, Bertil Boo 
och Ebbe Jularbo. Någon repetition var det 
aldrig fråga om, det var bara att hänga med 
så gott man kunde.  

Arvid Janssons orkester
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Egil Hauge, som spelade klassisk musik 
och blivit 2:a på dragspels-VM, uppträdde 
också med dansmusik. Det var ju inte hans 
repertoar egentligen men han spelade för 
brödfödan. Vid ett tillfälle blev Egil dubbel-
bokad. På nyårsafton skulle han vara både 
i Småland och i Sundsvall! Hans hustru 
Anna, som var med och sjöng, löste proble-
met. Hon ringde ihop ett gäng musiker och 
for till Sundsvall. Lennart var en av dem. 
Någon repetition hanns inte med, de satt i 
bilen och plockade ihop sextio låtar till en 
danskväll. 
På Nyårsdagen började en tvåmånaders 
spelning i Halmstad. Lennart, som hade 
jaktlicens, fick i uppdrag att jaga vildka-
niner på måndagar när orkestern hade 
ledigt. 
Ett vanligt yrkesarbete hade inte fungerat i 
kombination med, ibland hastigt påkomna, 
turnéer. Lennart jobbade som vikarie på 
Oscaria i Örebro. Det var ett flexibelt ar-
bete som gjorde att han kunde vara ledig 
emellanåt.  
Lennart har många minnen från sitt mu-
sikliv. Några veckor var orkestern i Norr-
land mitt i vintern. Det värsta var att få 
bilarna att fungera i minus 40 grader. 
De kom inte alltid i tid till spelningarna. 

Vid ett annat tillfälle var de på miniturné 
i Värmland med ”Biffen och Bananen”, 
alias Åke Grönberg och Åke Söderlund. 
En mycket intressant upplevelse var att få 
agera kapellmästare i TV-serien ”Hövding-
en” av Per Wahlöö 1985.  
Lennart gjorde ett uppehåll med spelning-
en några år. Sen svarade han på en annons 
där Örebro Dragspelsklubb sökte någon 
som kunde kompa. Det blev kanske inte så 
stillsamt som han trott; de hade spelningar 
på Skansen och hamnade på TV tillsam-
mans med Peter Flack.  
 
Lennart och några kompisar från drag-
spelsklubben bildade Accordion Swing. 
De spelade tillsammans under många år. 
Bland annat medverkade de i lunchmusik 
på RadioTjänst. 
Men den roligaste gruppen är Old Boys 
Qvartetten, som bildades för ungefär fyra 
år sedan. Medelåldern på bandmedlem-
marna är över 80 år! De spelar dansvänliga 
swinglåtar. Nästa bokning är i augusti, den 
ser de verkligen fram emot. 
-Jag fattar inte, vad mycket jag har fått vara 
med om. Jag kan ju för f-n inte spela! säger 
Lennart ödmjukt

Old Boys Qvartetten
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Seniorveckan 
På grund av Coronasmittan har Socialstyrelsen beslutat att ställa in Balansera-Mera-kampan-
jen som brukar äga rum vecka 40. Detta innebär att det inte blir någon Seniorfestival i Syd-
närke och ingen Seniormässa på Kvarngården detta år. 
 
Brukarråd 
Syftet med brukarråd är att ge medinflytande till pensionärer på äldreboenden och bostads-
områden. Råden fångar upp tankegångar och önskemål som rör generella problem i vardagen 
och den närmaste omgivningen. Frågorna ska föras vidare till berörd institution, förvaltning 
eller politiker. 
Det är ett politiskt beslut att brukarråd ska finnas. Råden har funnits sedan år 2000. 
Brukarråden består av ordförande, sekreterare och ledamöter. Råden håller cirka tre möten 
per år. 
Brukarråd finns i Kvarngården, Prästgårdsskogen, Sannahed, Solbacka, kvarteret Vagnmaka-
ren, Åbytorp samt i trivselområdet i Hällabrottet. 
 
Seniorföreläsningar 
I september 2018 startade aktiviteten Seniorföreläsningar. Väntjänsten, och våra samarbets-
partners, arrangerar cirka åtta föreläsningar per år. Det är stor bredd på ämnesområdena; 
tidigare föreläsningar har bland annat handlat om it-säkerhet, demens, Missing People och 
hur man handlar on-line. Varje föreläsning pågår ungefär en timme. Det är gratis och ingen 
föranmälan behövs. 

Hur lång är en stund?
Ett ögonblick är tre minuter.
Det går fyra ögonblick på en strax.
Två straxar är en snart.
Två snartar är en stund.
Alltså är en stund 48 minuter.
   Swempa

Julmarknad
på Kvarngården. Flera knallar deltar och det 
finns kaffe till försäljning. 
Är du intresserad av att sälja något?
Kontakta Annika eller 
Ann-Charlotte
(tel.nr. längst ner på sista sidan)

I slutet av november 
brukar Väntjänsten 
ordna en
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Helena tackar för sig ...                            
Nu är sommaren förbi och hösten närmar sig 
med stormsteg. Jag slutade mitt arbete som 
kulturkonsulent i våras för att börja mitt nya 
liv som pensionär.  

Mitt arbete som kulturkonsulent har varit både 
roligt och intressant och därmed inte så lätt att 
lämna, men nu är det ju så att någon gång så är 
det dags... 

Arbetet har inneburit att jag mött många männ-
iskor i olika sammanhang och jag tror att just 
möten mellan människor, socialt engagemang 
och en social tillhörighet är viktigt att ha när 
man blir äldre. Det är också det vi försöker, 
tillsammans med alla deltagare, att uppnå. 
Men vår verksamhet skulle inte kunna genom-
föras utan de fantastiska volontärerna i Fören-
ingen Väntjänsten. Stort tack till er alla för ert 
engagemang och för att jag har fått samarbeta 
med er. Hoppas verksamheten får fortsätta i all 
framtid! 

Själv är jag, som sagt, ledig och rår min tid. 
Fortfarande kan det kännas underligt att inte ha 
ett arbete att gå till men jag kan inte neka till 
att det också känns skönt och ofta är en behag-
lig tillvaro att vara pensionär. 

Allt gott önskar jag er alla som jag mött i mitt 
arbete!                       

 / Helena Larserö

… och Ann-Charlotte tar vid 

Jag heter Ann-Charlotte Winkler och är Hele-
nas efterträdare. I grunden är jag arbetsterapeut 
med rätt många år i yrket. Utbildningen gick 
jag i Örebro och jag har arbetat en period i 
Karlskoga så länet är inte obekant. Erfarenhe-
terna av Kumla inskränkte sig dock till Galleri 
Örsta och Konst på Hög. Nu ska jag upptäcka 
mera!  

Min senaste anställning var som bildredaktör 
och fotograf i Arboga kommun (där jag bor). 
Jag upprättade ett arkiv med gamla, lokala bil-
der och fotograferade till marknadsföring. På 
eget initiativ ingick jag i gruppen “Kultur och 
stimulans för äldre”. Vi ordnade underhållning 
och utflykter och jag gjorde temautställningar, 
med bilder från arkivet som utgångspunkt. 
 
I slutet av januari 2020 tillträdde jag tjänsten i 
Kumla. Jag hade precis kommit igång när alla 
träffar och möten stoppades på grund av co-
rona. Men jag hann ändå upptäcka att jobbet är 
roligt! Jag ser fram emot att få träffa er igen! 

/Ann-Charlotte Winkler
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Lite historia om ägande, händelser 
och verksamhet på jordbruksfastig-
heten Folkatorp 1:32 med omgivning. 
 
Gården köptes av mina föräldrar, Ingrid 
och Torsten Eriksson, år 1945. Mor föddes 
1915 och far 1912. De bedrev heltidslant-
bruk på gården med djurproduktion, spann-
målsodling och vallodling. Djurproduktio-
nen bestod av mjölkkor, svin och höns. Det 
var vanligt att man hade flera olika djur på 
gårdarna förr i tiden. På 1950-talet inköp-
tes en äggkläckningsmaskin för produktion 
av kycklingar för vidare uppfödning till 
värphöns, som såldes vidare till andra lant-
brukare. Det förekom även produktion av 
slaktkyckling som såldes till restauranger 
i Örebro och Kumla. Svinproduktionen 
bestod av suggor som levererade grisungar 
som såldes för vidare uppfödning. Jag 
minns att Erik Bergman från Sånnersta 
köpte grisungar av oss. 

Det odlades även potatis och grönsaker på 
gården. Far sålde potatis, grönsaker och 
ägg på torget i Kumla. Det var många lant-
brukare som åkte till Kumla torg och sålde 
direkt till konsumenterna på den tiden. 

1951 inköptes en ny Fergussontraktor till 
vår gård. Det var den första traktorn till vår 
gård och den första i byn. Den var utrus-
tad med hydralburen plog och automatisk 
tyngdöverföring. Det var högteknologi på 
den tiden!

1965 inköptes en ny Fergussontraktor 
som var större än den första. Då kunde vi 
även investera i en modernare och större 
maskinpark. 1966 inköptes en ny höpress, 

bogserad skördetröska samt större harv. 
Tidigare skördades spannmålen med själv-
bindare och tröskades på stationärt trösk-
verk, vilket krävde minst fyra medhjälpare. 
Tröskverket, som var ett bolagsverk, ägdes 
av fem jordägare i byn, som samarbetade 
med tröskningen. 

På 1960-talet slutade far med grisar och 
höns för att enbart satsa på mjölk- och 
köttproduktion. 1969 fanns 10 mjölkande 
kor, sju kvigor samt tre kalvar på gården. 

1969 inträffade något tragiskt på gården; 
far fick en blodpropp i hjärnan, endast 57 
år gammal. Han blev aldrig helt återställd 
efter det. Han kunde varken köra bil eller 
traktor, bara utföra vissa småsysslor.
  
Mor Ingrid var hårt ansatt av ledgångsreu-
matism, så hon hade inga möjligheter att 
sköta djur och jord. Det var för mig att ta 
tjänstledigt från mitt arbete för att åka hem 
och mjölka kor och sköta djur. Eftersom 
jag varit med i gårdsarbetet och djursköt-
seln sedan jag var barn, klarade jag av det.
 

En glimt från en lantgård i Folkatorp
av Bo Torstensson
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Mor och far erbjöd mig att ta över djuren 
och utveckla lantbruket men jag valde att 
avveckla mjölkproduktionen och endast 
ta över lantbruket. Det kunde jag sköta 
på fritiden efter mitt ordinarie arbete. Då 
kunde jag ju vara ledig någon kväll eller 
helg ibland. 

1970 tog jag och min fru Ingvor över lant-
bruket. Vi arrenderade av mor och far, som 
bodde kvar på gården. Vi odlade spannmål 
och hö och hade även nötboskap, får och 
ridhästar på hobbynivå. 

I samband med övertagandet utökade vi 
maskinparken med en större traktor, själv-
gående skördetröska, två spannmålskärror 
samt större harv och plog. Vi grävde även 
ny vattenbrunn och ny avloppsanläggning 
med filtrering. Renoveringen utfördes mel-
lan 1972 – 1974. Vattenkällan togs ut av 
slagrutemannen Fingal från Fjugesta. Den 
är sex meter djup och nedsprängd två och 

en halv meter i berget. Resultatet blev bra 
vatten i stora mängder. Vattenkällan gräv-
des av Örjan Wilhelmsson från Hardemo. 
Grunden till utbyggnaden samt avlopps-
anläggningen grävdes av Per Olsson från 
Kappetorp. Grunden till utbyggnaden mu-
rades av min frus far, Murarmästare Bertil 
Blomkvist från Kumla. 

Min far avled 1980 och mor 1992. Året 
efter, köpte Ingvor och jag gården Folka-
torp 1:32. Vi renoverade och byggde om 
bostadshuset samt byggde ett häststall och 
garage. 

Min fru Ingvor och jag äger fortfarande 
gården Folkatorp 1:32. Nu mera är jord-
bruksmarken utarrenderad till Bersätters 
gård i Hallsberg, som är en stor mjölkgård 
med cirka 130 kor. De har vallodling på 
hela gården och skördar ensilage. Hag-
marken betas av får från Per-Erik Eklind, 
Skogsberg Dyningeberg.

När den första traktor kom till gården, såldes Bläsen. Köparen kom på cykel för att 
ta honom med sig hem. Hunden Ruff sprang vid sidan som han alltid gjorde. Han 
vägrade stanna kvar hemma! Det fick bli så att Ruff ingick köpet. Bläsen och Ruff 
var ju bästa kompisar! 
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Att läsa för andra 
 
Marita Johansson har varit på biblioteket och 
lånat en trave böcker. Det är för egen del. Så här 
i corona-tider ligger högläsningen nere. Marita är 
en av volontärerna i Högläsningsgruppen.  

Hösten 2018 blev hon tillfrågad om hon kunde 
tänka sig att läsa högt på ett äldreboende. Det 
kunde hon. Dessutom värvade hon sin syster. 
 
Under en timme, varannan vecka, besöker hon 
en demensavdelning. Att läsa behöver inte vara 
det viktigaste. Det kan hända att hon sjunger med 
gruppen eller pratar om något som, just då, känns 
angeläget för de boende. 

För att vara högläsare behöver du vara intresserad 
av människor, resten ger sig, säger Marita. Det får 
bli som det blir. Det handlar om att vara människa 
för varandra.  

Högläsningstimmen ger henne ett lugn. Det går 
inte att vara stressad, man måste vara här och nu 
och inte tänka på något annat än de som samlats 
runt bordet. Det ger en tillfredsställelse att se en 
glimt i ögat hos en annan människa, säger Marita.Marita Johansson

Visst du att Väntjänst-bladet går att läsa på nätet?  
Där visas de flesta bilderna i färg. Så här hittar du tidningen: 

1) Gå in på kumla.se 

2) Klicka på rubriken “Uppleva och göra” i den horisontella balken 

3) I spalten, till vänster, hittar du “Väntjänsten” längst ner. 

4) Scrolla, i texten om Väntjänsten, tills du kommer till rutan “Relaterad information”. 

Klicka där, så hittar du Väntjänst-bladet.
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Blåbärskakor från Askersund 

Ingredienser 
2 kg sammalet rågmjöl 
1 l vatten 
75 g jäst 
salt 
1 l blåbär 

Beredning 
Degen bereds som vanligt. Delas i 8 delar och bakas 
ut till runda kakor ungefär 1 cm tjocka. De torra,  
rensade blåbären lägges på ena halvan av kakan,  
den andra hälften vikes över och kanterna trycks  
tillsamman. Kakorna få jäsa och gräddas sedan. 
 
Recept från: Bakade av statkarlshustrun Signe Lind,  
Marieberg, Askersunds församling, Närke 
Upptecknat: 1911 av Hanna Beckman  
(Uppsala, 29403:13)

Förverkliga din dröm - lär dig spela! 

I höst inleder Väntjänsten ett samarbete med Kulturskolan. Du som är 70 år, eller äldre, kan 
få möjlighet att hyra ett instrument och få viss vägledning av musiklärare Pelle Andersson. 
De instrument som kan finnas att hyra är trumpet, tvärflöjt, trombon, klarinett och saxofon.  
Hyran är 500 kr per år. Har du själv en blockflöjt, ett piano eller en gitarr kan du också vara 
med. 
  
Alla träffas och spelar tillsammans på Kvarngården på måndagseftermiddagarna - så snart 
Folkhälsomyndigheten låter oss hålla sammankomster igen. 

Endast 6–8 platser finns så tveka inte!  

Lämna din intresseanmälan till Annika Björkegren, 019–58 69 40, senast 31 augusti!

Julfest på Kvarngården  
Traditionsenlig mat och underhållning 

Begränsat antal biljetter.
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Väntjänstens träffar 
 

Under våren drabbades vi av en viruspandemi. Den lägger sordin på tillva-
ron, hindrar oss från att umgås och skapar oro för nära och kära.  I skri-
vande stund vet ingen hur länge pandemin ska härja. Vi planerar ändå för 
höstens aktiviteter. Dock annonserar vi inte här i Väntjänst-bladet, som vi 
brukar. När Folkhälsomyndigheten ger grönt ljus drar vi igång verksamhe-
terna. Du får hålla utkik i Idag-spalten i Nerikes Allehanda samt på Kumla 
kommuns hemsida. 
 
Nedan följer information om träffarna. De är öppna för alla, du måste alltså 
inte vara medlem i Föreningen Väntjänsten. Entréavgiften är 30 kronor och 
inkluderar fika. Väntjänstens volontärer sköter servering och dukning. 

Välkommen, när allt drar igång igen! 
 

Backarnaträffen / Dialektcafé 

Träffen hålls i lokalen Paradiset som ligger mellan pastorsexpeditionen och 
Kumla kyrka. Det blir tolv träffar om året, på onsdag förmiddagar. Ett landskap 
avhandlas per träff, gärna med en inbjuden gäst med rätt dialekt. Det bjuds även 
på hembakat bröd med koppling till dagens landskap! 
Arrangörer: Väntjänsten/ NBV 
 

Ekebyträffen 

Ekeby prästgård, mitt emot kyrkan, är samlingsplatsen för denna träff. Den äger 
rum på fredagseftermiddagar, tolv tillfällen per år. Musikunderhållning. 
Arrangörer: Väntjänsten/Svenska kyrkan/NBV 
 

Hällabrottsträffen 

Vi träffas i Svenska kyrkan i Hällabrottet på tisdagseftermiddagar. Tolv träffar om 
året. Musikunderhållning. 
Arrangörer: Väntjänsten/ABF
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Hörstaträffen 

Hörsta Blåbandslokal hyser denna träff. Fyra torsdagseftermiddagar per år. 
Musikunderhållning. 
Arrangörer: Väntjänsten/Hörsta Blåbandsförening/NBV 

 
Kvarngårdens Musikcafé 

Samlingssalen på Kvarngården, Skolgatan 6 Kumla. Varje fredagseftermiddag 
(med några få undantag). Musikunderhållning. Ta gärna med dansskorna!
Arrangörer: Väntjänsten/Studieförbundet Vuxenskolan 

 
Sannahedsträffen 

På Hemgården i Sannahed träffas vi på onsdageftermiddagar, sex gånger per 
termin. Musikunderhållning. 
Arrangörer: Väntjänsten/Studieförbundet Vuxenskolan 

 
Sméträffen 

Vi ses i Socialdemokraternas lokal på Köpmangatan 25, Kumla. Tisdagsefter-
middagar tolv gånger om året. Musikunderhållning. 
Arrangörer: Väntjänsten/NBV 
 

Vi i femman 

Von Rosensteins väg 5 i Kumla är platsen för denna träff. Varje torsdagsefter-
middag, många träffar per år! Musikunderhållning. 
Arrangörer: Väntjänsten/ ABF 
 

Åbytorpsträffen 

Betaniakyrkan i Åbytorp rymmer denna träff på tisdagseftermiddagar. Tolv 
träffar per år. Musikunderhållning eller föredrag. Blomlotteri varannan gång! 
Arrangörer: Väntjänsten/Betania/Bilda   
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 Föreningen Väntjänstens jourtelefon 

måndag–fredag   10.00–11.45 

019–58 89 27 

 

Bli volontär i Föreningen Väntjänsten, 
en annorlunda friskvård! 

  

Det finns en uppgift för alla! Välkommen du också! 
 

Exempel på volontäruppdrag: 
Bli ledsagare och följ med någon till vårdcentralen eller sjukhuset

Brygga kaffe och duka i samband med träffarna 
Besöka någon som är ensam 

Ta ett pass i telefonjouren och förmedla kontakter 
Läs en bok – eller sjung! - för en mindre grupp 

 
              Kontakta:  Annika Björkegren 019–58 69 40    
                               Ann-Charlotte Winkler 019–58 86 22

Du kan få sällskap till:                 Du kan få hjälp med: 
post                                              myndighetskontakter 
bank                                             blanketter 
affär                                              
vårdcentralen                              
sjukhuset i Örebro


