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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:

Barnens Marknad
Barnens egna marknadsstånd hittar du vid Lerbäcks Gästgivaregård.  
Barnmarknaden är bemannad av unga entreprenörer från trakten.

Lista på knallar och mer information finns på www.lerbacksmarken.se

B
IL

D
 &

 K
U

LT
U

R
 2

0
2

2

Tel 0582-152 60
MARIEDAMMS 

FÖRENING

Hirsikangas
Gräv & Schakt AB

Gilla oss på  
Facebook!

Marknadslunch
Lerbäcks Teater serverar  

marknadslunch i Magasinet  
kl 12.00–14.00.  

Ingen förbokning. Hjärtstartare finns  
i entrén till vita  

församlingsgården

 FRI ENTRÉ!
PARKERING: 

50 KR

THE LOCALS

RICHARD SWANSTRÖM



09.00 Marknaden blåses in med fanfar av Mats Hård 
10.00 Marknaden invigs av ordförande  
 Maria Gunnarsson. Konferencier för dagen:  
 Björn Palmqvist.

Underhållning på scenvagnen 
11.00 Musikelever från Alléskolan 
14.00 Eva Eastwood & The Major Keys tillsammans  
 med Richard Swanström

Barnens marknad: Barnens marknadsstånd står 
uppställda på innergården vid Lerbäcks Gästgiva-
regård. Barnens marknad är bemannad av unga 
entreprenörer från trakten. Följ vimplarna! 

Boksigneringar: Deckarförfattaren Jan 
Mårtenson och journalisten Ove Danielsson 
signerar sina böcker i Askersunds bokhan-
dels bokstånd vid Sockenstugan.

Luftgevärsskytte: Prova på luftgevärsskyt-
te med laser bakom kyrkstallet. Skyllbergs 
Skytteförening.

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

Äntligen är det dags! Senast vi hade mark-
nad i Lerbäck var sommaren 2019. Sedan 
följde två annorlunda år, när vi ersatte vår 
vanliga marknad med ”Knallesvängen”. 
Våra besökare fick då åka runt med karta 
till olika knallar i trakten. Bofasta knallar 
blev värdar för tillresta knallar. Knalle-
svängen blev ett bra alternativ, roligare 
än att bara ställa in alltihop. Men för oss 
som arrangörer är det härligt att få hälsa 
er välkomna till Lerbäck igen, till en vanlig, 
klassisk marknad!

Att rulla igång marknadens stora 
maskineri är inte gjort i en handvändning, 
och i början av året var vi taggade men 
lite ringrostiga! Marknaden är ett stort 
samarbetsprojekt där många ideella krafter 
jobbar tillsammans för att kunna erbjuda en 
färgsprakande marknadsdag med musikun-
derhållning och mycket aktivitet.

Hjärtat i Lerbäcksmarken är den trivsam-
ma blandningen av vänner & bekanta, en 
handmålad kvast, en ny utflyktskorg, några 
lotter, en signerad bok och en rökt fisk. 
Hemgjort godis från Barnens Marknad och 
så en fika i solen, svängig musik och kanske 
en frasig kolbulle. Hantverk står i centrum: 
mathantverk, konsthantverk och slöjd. 

I tältet vid Sockenstugan serverar vi 
kaffe, smörgås, glass & godsaker. Kolbullar 
finns vid Hembygdsgården, och strax intill 
hittar du hamburgare och korv. Sittande 
lunch serveras på Lerbäcks Teater. 

Bild&Kultur

I år blir det fullt ös på scenvagnen, och 
temat i år är musikfest med bara lokala 
artister! Vi är glada och stolta att få presen-
tera Eva Eastwood & The Mayor Keys, som i 
år kommer spela ihop med entertainern från 
Mariedamm, Richard Swanström. På förmid-
dagen spelar ungdomsbandet The Locals, 
som är musikelever från Alléskolan.

Lerbäcks kyrka är öppen hela dagen, 
med aktiviteter för barnen och chans att se 
sig om i hela kyrkan. Vid Hembygdsgården 
finns smedja, ponnyridning och en veteran-
traktorsutställning. Du har också chans att 
prova luftgevärsskytte med Skyllberg Skyt-
teförening.

Varmt välkommen!
Styrelsen för Lerbäcksmarken genom
Maria Gunnarsson, ordf.

VÄLKOMMEN TILLBAKA! PROGRAM 09.00–16.00
Parkering 

50 kr – gärna 
jämna pengar  
eller swish!


