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Ordföranden har ordet: 

Som nyvald ordförande i 
vår anrika förening kom-
mer jag med vördnad dri-
va föreningen. Jag har 
haft ett engagemang i fö-
reningen sedan 1970-talet. 

Mina visioner är att driva riksförbundets  
projekt Skola- hembygd vidare. Ett samarbe-
te med skolan har vi haft till och från under 
många år men har tänkt det ska bli mer re-
gelbundet, dels med besök av skolklasser på 
Hembygdsgården, dels att vi besöker skolan. 

Vidare att vårt samarbete med Askersunds 
Turistnäringsförening leder till att vi får be-

sök av bussturister som vi guidar och för-
medlar kunskap om vår bygd till. 

Sommaren står för dörren och en ny hem-
bygdssäsong väntar. Många aktiviteter skall 
hända och allt renoveringsarbete på gårdarna 
ska utföras. Så även hos oss. 

I år står rödfärgning och målning av fönster 
på agendan. Även vårt järnvägsmuseum hål-
ler på att renoveras. 

Jag ser med förväntan fram mot att få öppna 
Hembygdsgården och ta emot våra besökare. 

Välkomna till sommarens aktiviteter! 
Ingela Oxelgren.

 

PROGRAM FÖR SOMMAREN 2012 
27/5  kl 15.00 Kopparbergs äng. 
Samling i Närkesberg hos Familjen Sjökvist 
Program: Tipspromenad till Kopparbergs äng. 
Förtäring medtages. 
6/6 kl 19.00 Sveriges nationaldag och Svenska  
flaggans dag. Nationaldagstal av pastor Ruth Ryd-
berg, servering, underhållning av Spikblecket. 
4/7 kl  18.00 Spånbrokällan. Underhållning,  
Tipspromenad, Servering 
7/7 kl 09.00-16.00 Lerbäcksmarken. 
Hembygdsgården är öppen mellan 16.00–20.00 den 

11/7, 18/7, 25/7 (onsdagar). 
Underhållning,  Servering 

11/7 kl 18.00  Invigning av konstutställning. 
11/7 kl 21.00 Skymningskväll med Lerbäcks Teater.  
18/7 kl 18.00 Kyrkogårdsvandring. 
25/7 kl 18.00 Underhållning. 
29/7 kl 14.00 – 1700 Avslutning på konstutställning-
en. Inbjudna gäster medverkar. 
19/8 kl 13.00-16.30.  Hembygdens Dag:  
Dansuppvisning, Hantverkare, Utställningar, Lotteri-
er, Veteranbilar, Servering 

 

ÅRETS KONSTUTSTÄLLNING 11/7 – 29/7 
För tredje året har vi vår uppskattade konstut-
ställning i Sockenmagasinet. 
Årets utställare är: 
Kerstin Karlsson, Kärnskogen Mariedamm, 
som visar gåramålningar och gouache. 
Anna Ruuska, Mariedamm, har gått estetlinjen 
på Kävesta Folkhögskola. Anna syr konstbrode-
ri med symaskin och målar akvarell. Sedan nå-
got år provar hon även på  keramik. 
Ylwa Eklind, Drejargården Åmmeberg, är ut-
bildad keramiker som arbetar främst med att 
dreja ut bruksgods men ägnar sig även åt friare 
skulpturala former.  
Bertil Lundqvist, Askersund, som varit kantor 
i Hammar och vikarierat många gånger i Ler-
bäck, tecknar av hus och sevärdheter i vår 
kommun. Teckningarna har givits ut i bokform. 
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Arrangörer:

28:e året i rad!

Barnens Marknad
Barnens egna marknadsstånd hittar du på innergården vid Lerbäcks 
Gästgivaregård. Ingång genom porten i planket. Barnmarknaden är 
bemannad av unga entreprenörer från trakten.
 
MArknadslunch
Lerbäcks Teater serverar marknadslunch i Magasinet kl 12.00–15.00 
Boka gärna bord i förväg: Lerbäcks Teater, 0583-404 02 eller 0702-27 
62 27, jenny@lerbacksteater.se

www.lerbacksmarken.se

Lösöresauktion
Askersunds auktionskammare 
håller auktion på marknads-
platsen i Lerbäck.
Fredagen den 4 juli kl. 16.00
(visning från kl. 14.00)

Servering
www.askersundsauktionskammare.se
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Tel 0582-152 60

Eric Lind

ASKERSUND
Sportsbar och Bowling

MARIEDAMMS 
FÖRENING

Jazzkersound underhåller i jazziga toner.

Eva Eastwood & The Major Keys bjuder på
ösig rockabilly och rock’n’roll. Denna gång med 
skönsjungande gästartisterna Helena Salo 
från Talang och George Shaid från Idol.

Jazzkersound

Helena Salo

George 
Shaid

Välkommen till ett myller av aktiviteter, 
handel och ståhej!

 FRI  ENTRÉ!

PARKERING 
20 KR



Marknaden öppen 09.00–16.00 • Fri entré • Parkering 20 kr

09.00 Gösta Svensson, Skyllbergs Musikkår, blåser in marknaden 
10.00 Marknaden invigs av ordförande Maria Gunnarsson
 Konferencier för dagen: Björn Palmqvist

Underhållning på scenvagnen
12.00 Jazzkersound
14.00 Eva Eastwood & The Major Keys med gäster. 
 Gästartisterna är Helena Salo och Idol-George Shaid

Musik i Lerbäcks kyrka (kyrkan är öppen hela dagen)
10.45  Knavrarna
13.00  Knavrarna

På Lerbäcks Teaters Friluftsscen (fri entré)
11.15  Scener ur sommarens föreställning Djungelboken
13.30  Scener ur sommarens föreställning Djungelboken

Barnens marknad
Barnens marknadsstånd står uppställda på innergården vid 
Lerbäcks Gästgivaregård. Barnens marknad är bemannad av 
små entreprenörer från trakten. Följ vimplarna! 

Boksignering
Deckarförfattaren Jan Mårtenson signerar sina böcker i Stigs Bokhandels bokstånd 
vid Sockenstugan.

Ponnyridning
Vid Lerbäcks hembygdsgård. Stall Annika svarar för ridningen.

Servering
Kaffe & bröd, svagdricka, smörgåsar, drycker, korv, kolbullar och hamburgare.

PerOlofGården
Hotel & Restaurang

Vi vill hälsa er alla välkomna till en av 
sommarens många höjdpunkter! Mark-
naden i Lerbäck är en glad blandning av 
vänner & bekanta, fint hantverk, kaffe 
med dopp och härlig musikunderhåll-
ning. Men visste du att programmet 
inleds redan på fredagen, den 4 juli? Då 
håller Askersunds Auktionskammare 
lösöresauktion vid kyrkan, och samtidigt 
börjar knallarna installera sig. En trivsam 
kväll!

På Lerbäcksmarken kan du hitta 
det ”lilla extra”. Här finns allt från tuffa 
träskor, fiskedrag och direktimporterad 
parmesanost till sprödaste knäckebröd, 
vårt populära fisklotteri med rökta vinster 
och ett stånd med snidade modeller av 
allmogebåtar. Eller varför inte satsa på en 
riktigt snygg hemvävd trasmatta till som-
marköket? Vi är stolta över bredden som 
våra hundra knallar representerar!

I tältet vid Sockenstugan serveras 
kaffe, smörgåsar, munkar och kassörens 
hembakta småkakor. Kolbullarna steks 
vid Hembygdsgården, och strax intill 
hittar du hamburgare, korv och glass. Sit-
tande lunch serveras på Lerbäcks Teater.

Vi har många artister i år! Förmid-
dagen bjuder på skön jazz med Jazzker-
sound. Under eftermiddagen blir det 
”Eva med gäster”: Eva Eastwood rockar 
loss med bandet The Major Keys och 
hennes gästartister är två: Helena Salo 
som ni kanske minns golvade Talang-
juryn i tv för några år sedan, och 20-åriga 
Idol-George Shaid! 

Telefon: 070-713 61 66Bild&Kultur

En stunds lugn och ro erbjuds inne i kyr-
kan. Där spelar Knavrarna under ledning 
av Lars-Eric Lauenstein.

Barnens Marknad hittar du inne på 
Gästgivaregårdens innergård, följ vimp-
larna. Ponnyridningen har i år flyttat upp 
till Hembygdsgården och på Lerbäcks 
Teaters friluftsscen spelas smakbitar ur 
sommarens föreställning Djungelboken. 

Listan över knallar, program och an-
nat matnyttigt hittar du på vår hemsida: 
www.lerbacksmarken.se

Varmt välkomna!
Styrelsen för Lerbäcksmarken genom 
Maria Gunnarsson, ordförande

Knavrarna

www.bergqvist-jb.com

Bergqvist
Järn & Bygg

Tel 0583-120 35 Fax 0583-128 40

www.bergqvist-jb.com

Bergqvist
Järn & Bygg

Tel 0583-120 35 Fax 0583-128 40


