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Frykposten våren 2021
FFF har som målsättning att tillvarata Frykerudsbornas intressen. Det är en politiskt
och religiöst obunden förening.
Den finansieras genom medlemsavgifter. I samarbete med de lokala byalagen vill vi
verka för en levande landsbygd, där det skall finnas en tillfredsställande service. FFF
försöker att sprida kunskap om vår lokala historia och utveckla den lokala turismen.
I tidningen Frykposten som delas ut kostnadsfritt till alla hushåll i Frykerud fyra
gånger per år, vill vi sprida information om vad som händer i Frykerud.
Frykposten ges ut i
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Adressen till redaktionen är:
Karl Evert Evertsson, Östra Glänne Stormyren 16, 665 92 KIL 070-538 94 59
Kerstin Wallin Där Nole Rörmyren 665 93 KIL
Ansvarig utgivare: Georg Forsberg, e-post: georg.forsberg@kil.se
E-post till redaktionen: stormyr@telia.com
Hemsida: www.frykerud.se
FFF:styrelse
Ordförande:
Kassör
Sekreterare:
Ledamöter:
Styrelsesuppleant:

Georg Forsberg
Kerstin Wallin
Ingrid Lööv
Kenneth Bengtsson, Krister Jonsson, Leif Albinsson,
Kerstin Strand, Ingmari Johannesson
Stig Larsson.

Medlemsavgiften är 75 kronor för ensamstående och 150 kronor för en familj.
Medlemmar bosatta utanför Frykerud får tidningen per post och betalar 200 kr. Stöd
oss med din medlemsavgift till plusgirokonto 63 59 04-6 och skriv namn och adress.
Spara kvittot, det gäller som medlemskort. Alla är välkomna med material till
Frykposten. För specialannonser i Frykposten tillämpas sponsoravgift.
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Ordförandens ruta
Undrar om det tidigare hänt att så många samtidigt väntar på att få en spruta inte bara en utan två, minst! Orsaken heter förstås Cocid-19.
Ordet pandemi har fått en tydlig innebörd. Det innehåller stort allvar. Från
inverkan på världsekonomi till begränsningar i vardagen. På olika sätt gör sig
pandemin påmind. Från stängda nationsgränser till uteblivna föreningsträffar.
Många drabbas av permitteringar andra av äldreboenden med i det närmaste
besöksförbud.
För många har den digitala tekniken varit en räddning. Den avgörande
ingrediensen för att arbeta hemifrån likväl som för att hålla kontakten med släkt
och vänner som inte får besökas. Vårt lokala bredbandsnät har fått ökad
betydelse och gett oss nya sätt att umgås.
Tack vare den bredbandsutbyggnad som gjorts, där kommunal ambition i
förening med stort ideellt arbete i fiberföreningarna är Frykerudsborna väl
försedda med dessa möjligheter. Det som kan ses som en självklar nytta idag
var mycket framsynt och modigt då!
En tanke slår mig. Hade denna bredbandsutbyggnad varit möjlig att åstadkomma
digitalt? Utan fysiska möten med många deltagare? Tror inte det. Processer som
innebär förändring och utveckling mår bra av fysiska möten och mänsklig
kontakt.
En portion digitalt för tidsvinster och nya möjligheter att mötas som kryddas med
fysiska möten för utveckling och mänsklig gemenskap tror jag på! Tekniken har
vi redan, det är bara sprutorna som saknas. Vaccinet är under distribution,
sjukvården beredd, det gäller för oss att också vara det!
Georg Forsberg
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Broreparation behövs
Ni som har vandrat den gamla vägen från Gamla Kyrkplatsen i Fagerås mot
Fagerås Gård har noterat att bron över bäcken är i dåligt skick. På bilden syns Stig
Larsson och Jonny Olsson. Vägbanan verkar upprutten, men Jonny och Stig har
konstaterat att stålbalkarna under bron är i gott skick. Nu har Fagerås byalag och
Bygdegårdsföreningen beslutat att bekosta material för reparation och har inga
tvivel att frivilliga krafter gör jobbet.

Bäcken som rinner under bron kommer ända från Ringstad och byter namn under
resan till Norsälven. Jag har bott i Frykerud i över 80 år, men finner nya vägar.
Bakom Jonny och Stig kan ni se jänvägsundergången. Det är idag ett stålrör och om
man fäller in backspeglarna så går det att köra en personbil genom. Tidigare var det
___________________________________________________________________
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en större vägport och mjölkbilen körde denna väg. En skylt uppsatt av
Hembygdsföreningen berättar att när järnvägen byggdes fanns det här en
restaurang.
I höstas visade vi en bild i Frykposten av den dåliga bron över bäcken på vägen
mellan Gamla kyrkplatsen och Fagerås Gård. Nu är den reparerad av duktiga
frivilliga krafter.

(Bild Stig Larsson)

/K.E.
___________________________________________________________________
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Vad döljer sig bakom denna dörr?

När håret har växt för långt åker vi till Josefin Jonsson i Brevik. Hon driver sedan
10 år tillbaka Brevikssalongen. Efter några år som anställd var det dags att starta
eget.
- Hur är det att ha
arbetsplatsen på
andra sidan
gräsmattan?
- Det är jättebra.
Jag kan styra
jobbet så att det
passar familjen.
Jag gillar att prata
med människor
och det är
nödvändigt för en
hårfrisörska.
___________________________________________________________________
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Min kundkrets finns i Frykerudsbygden och Kil. Kunder är alltifrån barn till
pensionärer. Efter 10 år har man träffat många av bygdens folk. Modet skiftar,
men numera kan man ha sin egen stil.

Grusvägen från ”61.an”till Brevik är krokig och smal, men när landskapet öppnar
sig och man kan se ut över Storemsen så är det mödan värt. Utsikten från
frisörstolen är fin.
Nyklippt K.E

___________________________________________________________________
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Så kom då äntligen Luciatåget och stannade i Lene!
Som vi hade längtat efter den dagen efter att ha varit utan tågstopp i fyra år. Vi
hade noga räknat på personer som skulle vara med och fira på perrongen – vi
fick inte vara flera än 8 enligt reglerna för pandemin. Några politiker som kämpat
länge för tågen på landsbygden var med (bl.a. Stina Bergström från Boda), och
en journalist som själv fick vara fotograf och så några Lenebor förstås – bl.a. en
tjej som går i nian och längtar efter att få åka tåg och kunna vara lite mer
självständig. Vi jublade när tåget stannade och Jesper Johansson,
kollektivtrafiknämndens ordförande som kämpat kampen för tågstoppen
tillsammans med oss klev ur på perrongen! Vi firade lite stillsamt med
saffranscones och kaffe på behörigt avstånd från varandra. Som vi hade önskat
att få fira stort – men det viktiga är att nu stannar tågen här.
Jag hade verkligen sett fram emot att vår dotter som pluggar på gymnasiet i
Karlstad skulle kunna ta tåget till skolan på morgonen den 14 december – men
då var hon hemma och pluggade på distans. Men hon har åkt tåg till andra
ärenden och till skolan de dagar då de haft studierna på plats. Min Håkan åker
nu tåg till jobbet på sjukhuset i Karlstad tillsammans med andra grannar – iförda
munskydd – liksom de flesta andra pendlare. Livet blir lugnare nu när vi inte
behöver skjutsa så mycket och bilarna står hemma för det mesta. Tänk om vår
familj kan klara sig med bara en bil – som vi gjorde när vi flyttade hit! En granne
skrev till mig: ”Plötsligt känns det som att vi bor centralt igen. Som jag alltid tyckt
förr.”
Vänner som bor i Göteborg och Stockholm har tagit tåget till sina fritidshus i Lene
– deras bilar fick nu äntligen stanna i storstäderna.
Det är klimatkris i världen, vi behöver dra ner på koldioxidutsläppen massor för
att rädda vår planet och en del av det är att minska biltrafiken. Nu kan också vi
som bor i och runt Lene åka tåg istället för bil och det är en pusselbit i hela
stora pusslet för att rädda jordens klimat.
Helena Fhager i Lene

___________________________________________________________________
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Några grannar kom till oss med ett knäckebrödståg strax före jul för att tacka
för kampen för tågstoppen
___________________________________________________________________
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När jag var ettåring
På 1950-talet gav SMU Svenska Missionsförbundets ungdom ut parollen ”Ett år
till missionen”. Det innebar att ungdomar uppmanades till att göra ett års uppehåll
i studier eller arbete och i stället hjälpa till i små missionsförsamlingar som inte
hade någon barn- eller ungdomsverksamhet.
De som antog utmaningen skulle få mat och logi på platsen och hundra kronor i
månaden av SMU. Jag kände direkt att detta var något för mig. Jag var 24 år och
jobbade på mina föräldrars jordbruk och anmälde mig året därpå.
Vi som anmälde oss fick först komma till några veckors utbildning om vad som
väntade oss. När kursen närmade sig slutet frågade ”rektorn” mig och Carl-Göran
Lindh om vi var villiga att tillsammans åka till norra Gotland.
Vi blev varmt mottagna på Gotland av de tre små församlingarna Fårösund,
Martebo och Lummelunda. Första halvåret fick vi bo hos en familj i Fårösund och
det andra halvåret i Martebo.
I Fårsund hjälpte vi till i en ”Käcka viljor” grupp som hade startats för 8–12-åringar
och startade en juniorgrupp för de något äldre.
Ville och Signe Ringbom hade en söndagsskola och vi startade en på Fårö i en
skola. I Martebo fortsatte vi med en juniorgrupp där ledarna slutat.
I Lummelunda fanns inget missionshus. Vi fick vara i en lokal som en
församlingsmedlem hade.
Församlingen i Fårösund hade även ett missionshus i Storugns i Lärbro socken
där vi startade söndagsskola och juniorgrupp.
Söndagsskolan hade vi varannan söndag på Fårö respektive Storugns. Det
fanns även ett missionshus i Stenkyrka där församlingen dött ut. Vi försökte
återstarta två gånger utan att lyckas.
Vi hjälpte även till i gudstjänster och andra möten, både med predikan och annat.
När Gotlands SMU ordnade läger för barn i 10-12-årsåldern kom vi med de
största grupperna från Martebo och Fårösund.
Det var en underbar tid och när året var slut anmälde vi oss för ett år till. Då kom
jag till Bispgården-Utanede Missionsförsamling i Jämtland.
Församlingarna på Gotland fick en pastor som just slutat på Missionsskolan.
/ Ingvar Solberg.

___________________________________________________________________
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Gubben i Stormyra
Efter 22 månader är vi tillbaka i Stormyra. Omgivningen är densamma. Grannarna
hälsade oss välkomna med blommor och en ny flagga. Vi vet av egen erfarenhet hur bra
det känns när det börjar lysa i fönstren i grannhusen.

Utvändigt är vårt nya och gamla hus ganska lika, men invändigt är de olika. Ulla undrar
om vi kommer att känna den gamla känslan. Jag har det lättare då verkstaden och
uthusen är sig lika.
Mormor Jennys byrå som hon köpte 1905 i Oslo står åter på sin gamla plats i vårt
sovrum. Vi har arbetat oss igenom ett berg av flyttkartonger, och nu har det mesta
kommit på plats. Böcker och pärmar har klarat förvaring i uthusen under vår frånvaro
bra Grannens katt patrullerar troget i uthusen.
En helt ny uppsättning hushållsmaskiner kräver utbildning. Varje maskin har minst 5
instruktionsböcker. Det är numera ett fåtal stora producenter och då är det enklare för
dem att skicka med hela bunten på olika språk, än hålla reda på respektive land. Nu är
___________________________________________________________________
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det elektronik och displayer som gäller. Diskmaskinen föreslår ”program ekonomi”, men
det tar 4 timmar innan luckan går upp. Spishällen kokar upp en gryta med vatten på en
halv minut. Bara ugnen har rejäla rattar. Det nya är nog bra när vi lär oss.
Första veckan hade vi inte någon internettuppkoppling och ingen TV. Det är en speciell
erfarenhet. Vad gör man på kvällarna? Lyssnar på radio och pratar med varandra. När
vi var nygifta och inte hade råd med TV så köpte vi ett FIA-spel och utkämpade duster
varje kväll. Nu plockade vi fram spelet och spelade. Det är nästan otäckt vad man blir
beroende av den hårstråtunna glasfibertråden. Att sköta bankaffärer, ta emot
meddelanden och titta på TV. En morgon när jag hämtade tidningen var det stjärnklart
och jag såg månen. Det gör man inte i tätorten. Larm i huset ingår i affären och man lär
sig ganska snart att inte öppna entrédörren innan det är bortkopplat.
När jag för första gången skrev på Facebook och berättade att vi hade flyttat in så insåg
jag vilken stor spridning detta medium har. Vilken uppslutning från vänner och bekanta.
Nu har Corona totalt stoppat all föreningsverksamhet. Nu deltar vi i gudstjänsterna
antingen framför Tv:n eller datorskärmen om det gäller Equmeniakyrkan.
Vi fick en robotdammsugare i
julklapp av våra barn. Jag är
fascinerad av tekniken och kan
stå en lång stund och beundra
en robotgräsklippare som
planlöst kör fram och åter på
en gräsmatta. Vår robot kilar
fram och tillbaka över golven.
En fördel är att den är så låg så
att den städar under sängar,
soffor och skåp. Första gången
blev jag orolig när den kröp
under byrån. Man hörde hur
den backade och vände och
hittade så småningom ut. Den
är ju inte ljudlös så därför beslutade vi att den får jobba nattskift på undervåningen. Vi
stängde sovrumsdörren och lade oss. Efter en stund hördes ett brak och TV:n gick i
gång. Damsugaren hade hittat en elsladd och välte lampan som landade över
fjärrkontrollen. Skärmen lyckades pricka den lilla knappen som startade TV:n. Det blir
dagtid i fortsättningen.
___________________________________________________________________
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Efter att ha eldat med ved i över 40 år
så har vi nu en värmepump som står
och surrar i tvättstugan. Det är jämn
värme
oberoende
av
utetemperaturen. För att inte få
abstinensbesvär har vi en kamin. Det
är härligt att tända en brasa varje kväll
och se när lågorna flammar.
/ K.E.

Den 19 september 2021 har Svenska kyrkan val till bland annat kyrkofullmäktige i Kils
pastorat.
I kyrkofullmäktige i Kil har vi representanter från de tre nomineringsgrupperna
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Borgerligt alternativ.
För att få in nya kandidater till kyrkofullmäktige för kommande fyra år önskar vi få förslag
på personer från våra tre församlingar för att förnya kyrkofullmäktige.
Om du själv är intresserad eller känner någon som kan vara intresserad av att påverka
arbetet i Svenska Kyrkan i Kil kan du kontakta någon i de politiska partierna
Socialdemokraterna och Centerpartiet eller till partipolitiskt obundna Borgerligt
alternativ.
Efter val till kyrkofullmäktige ska vi senare också utse personer till församlingsrådet i
Frykerud, kontakta oss om du är intresserad av arbetet i församlingsrådet.
Borgerligt alternativ
- För en folk(ligare) kyrka
Kent Wallin
Tel: 0707 44 55 41
E-post: kentawallin@telia.com
___________________________________________________________________
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Ett onödigt arbete
I dessa Coronatider vet man knappt vilken veckodag det är, för dagarna flyter ihop när
man som Kent och jag är hemma i Rörmyren nästan jämt. Dessutom sliter jag inte på
några ”finkläder, för jag kommer inte ur vardagskläderna ens när det blir helg. Det
händer att jag kammar mig, men inte alla dagar. Så skulle jag åka till Kil och då kom
både kam, finkläder och väska fram. Dessutom slog jag på stort och satte på mig mina
ringar, som vanligtvis ligger i en liten gullig porslinsskål, som hänger på väggen i hallen.
Det står ”rings and things” på den, så jag vet var ringarna finns. Jag satte på mina
vigselringar på vänster hand. Endera har ringarna krympt eller så har fingrarna ökat i
omfång, för ringarna är trånga nästan omöjliga att få på. På höger hand trädde jag på
min mammas ring, som å andra sidan sitter väldigt löst.
Jag kom tillbaka hem igen och kände att jag var tvungen att få av mig mina vigselringar
snabbt, för fingret började ömma och bli blått. Så jag störtade in på toaletten och tvålade
in mina händer, öppnade kallvatten kranen för fullt och började slita i ringfingret på
vänster hand. Till slut lyckades jag få av bägge vigselringarna och kände mig nöjd tills
jag såg att mammas ring var borta på andra handen. Det blev lite PANIK.
Ut i garaget rusade jag och hämtade en rörtång, men den orkade varken Kent eller jag
få något tag med. Ringen måste ju finnas i vattenlåset, så hur skulle vi få isär rören? Jag
ringde till en av grannarna och förklarade vad som hade hänt. Conny kom ner med sin
rörtång och vips hade han fått isär rördelarna och vi började leta efter ringen. Vi silade
vattnet som vi fick ur och det var ”konstigt nog” ganska lortigt, vi borstade för att få rent
och Conny låg på golvet under handfatet och lyste med en ficklampa, men ingen ring
hittades. Vi kom fram till att den hade åkt ner i brunnen och därmed var borta för alltid.
Lite kaffe skulle vi i alla fall ha efter detta arbete och då kom jag på att jag skulle titta i
min lilla skål på väggen. Gissa vad som låg längst ner där? Mammas ring! Av gammal
vana hade jag lagt ner den ring som jag kunde få av mig, innan jag började tvåla in mina
händer. Jag kunde ju ha tittat där först innan jag slog larm om att ringen var försvunnen,
men hjärnan hade gått på högvarv och hängde inte med. Jag blev naturligtvis glad över
att ha hittat ringen, men skamsen när jag visade mitt fynd för Conny, men han tog det
med ro. ”Jag tror att Kerstin bara ville ha rengjort i vattenlåset” var hans kommentar till
Kent. Goda grannar är bra att ha och vi skrattar gott åt episoden nu, men nog var det ett
onödigt arbete.
Kerstin Wallin
___________________________________________________________________
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Gröna Vågen
När Ulla och jag åker bygden runt och delar ut Församlingsnytt och
Frykposten så passerar vi ett antal postlådor. Frånsett Fagerås så är det
normalt två eller tre lådor på samma plats, men inne i skogen på vägen mellan
Brevik och Boda stöter vi på en räcka med ca. 25 postlådor.

Det är Breviksbyn. En samling fastigheter efter sjöstranden vid sjön
Storemsen. På andra sidan viken ligger Gruskul i Boda. Här finns det också
massor av postlådor. Området är tydligen populärt för sommarstugor. I
Breviksbyn är några av fastigheterna åretruntbostäder.
Namnet sommarstuga ger en association till en enkel stuga med torrdass och
sommarvattenledning, men många har byggts ut och när man kostat på
centralvärme, badrum och diskmaskin så kommer tanken, varför skall vi
betala för två boenden. Man blir fastboende. Några har till och med egen
traktor.
___________________________________________________________________
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När man åker efter sjökanten är det lätt att förstå varför folk vill bo i
Breviksbyn.
/ K.E.

FFF:s årsmöte senareläggs
Orsaken är rådande pandemisituation. Vi har förhoppningen om att ökad
vaccination och sommarväder kan öppna för fysiskt årsmöte under
sommaren. Revision av föreningens ekonomi sker som vanligt. Mer
information i nästa Frykposten
Styrelsen.
___________________________________________________________________
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Frykerud -Mjölkriket
Idag är socknens mjölkproduktion samlat till 6 gårdar med ca 360 kor. Skillnaden
mot 1940-talet är hisnande, då med ca 2000 mjölkkor på väldigt många gårdar.
Men fortfarande intar Frykeruds mjölkföretagare en framträdande plats i länet
och den enda socknen med mjölkkor i kommunen. Orsaken till
Frykerudsbygdens bördighet för mjölk är säkert känslan av samhörighet som
goda kollegor ger, en kultur i kunskap som förs vidare och goda betingelser för
odling av gräs. En nödvändig ingrediens är säkert också ett stort intresse för
djuren och stor samarbetsförmåga.
Chansen är stor att vi som konsument dagligen möter deras produkter i olika
form, märkta med Arla och med råvaran direkt från vårt grannskap. Alla ”våra”
gårdar levererar sin mjölk till Arla.
Från kyrkan i söder och norrut i socknen hittar vi hela vårt kluster med
mjölkgårdar.
Granne till kyrkan hittar vi gården Liseberg. Omtalad för fina stambokförda djur
skapad av ägarna Siv och Sven Svensson. Deras mjölkresa började i Ö Glänne
på 1960-talet då med 30-talet mjölkkor. 1968 övertogs gården Liseberg och
besättningen utökades till 50-talet kor. Gården producerar konventionell mjölk.
För det dagliga arbetet svarar barnen Anette, Christer och Peter som utöver
djurens skötsel också brukar 120 ha åker och en betydande skogsareal. Arealen
räcker väl till för det egna foderbehovet. Växtodlingen, från sådd till skörd görs i
egen regi. Även skogens skötsel sker i egen regi.
Om framtiden: Djurintresset konkurrerar idag med den ökade frihet som
skogsskötsel och växtodling innebär. Enligt Sven pågår för närvarande en
diskussion i familjen om mjölkkornas framtid.
Längst i norr hittar vi gården Göpåsen som fått sitt namn av ”göpa” för lodjur.
Ägaren Carl van Doorn har verkligen gjort en resa, från Holland till Frykåsen. Carl
som studerade skogsbruk i Holland insåg att arbetsmarknaden på hemmaplan
var smal, ändrade inriktning till lantbruksutbildning på universitetsnivå.
Praktikperioden i Sverige, Ultuna, gav mersmak. Sveriges natur tillsammans med
___________________________________________________________________
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låga fastighetspriser jämfört med Holland lockade. December 1995 övertog han
gården. Tillsammans med sambon Lisa Persson bedrivs ekologisk
mjölkproduktion med 40 kor plus ungdjur. Den brukade arealen, 100 ha, gör
gården självförsörjande på foder. Större del av växtodlingen sköter de själva.
Om framtiden: Bra beslut att flytta från Holland till Frykåsen. Vi fortsätter med
mjölkkor.
Mittemot vid Pråmsjöns södra strand, i Sandviken, bedriver Fredrik Juhlin
mjölkproduktion tillsammans med sambon Marie. Fredrik som är uppväxt med
djur tog över mjölkproduktionen 2005. De har barnen Linus och Lukas, ännu i
unga år, men som inte är främmande för insatser.
Fredrik trivs med storleken på sin besättning om 22 kor. Gården levererar
ekologisk mjölk vilket inom några år kräver en ombyggnad till lösgående djur.
Tankar kring detta sysselsätter familjen som försöker hitta en ekonomisk
byggnadslösning för den besättningsstorlek de trivs med. Gården har 45 ha åker
och därtill skog som bidrar.
Fredrik arbetar heltid som grävmaskinförare med egen F-skatt. Dessutom utför
gården arbete åt gårdar med sina vallskördemaskiner.
Om framtiden: Vi fortsätter med mjölkkorna, kruxet är att hitta en ekonomisk
byggnadslösning för vår storlek. Juniorernas intresse sporrar.
Norr om Tröstad, tidigare Frykeruds ålderdomshem, hittar vi vägen till Saxebyn
och gården med samma namn. Där bedriver familjen Björkman, Karin och Berndt
mjölkproduktion med idag 110 mjölkkor. 170 ha åker svarar för fodret till behovet.
Idag drivs gården ekologiskt. Resan inleddes 1981 med fastighetsförvärv och 22
mjölkkor. Fortlöpande investeringar har successivt utökat koantalet. Tidigare
mjölkgrop är nyligen ersatt av 2 mjölkrobotar. De uppskattar den stora förändring
i minskad bundenhet och ökad frihet med familjens barn som investeringarna i
robotar inneburit. Gården har en anställd och köper in olika tjänster för
växtodlingen.
Om framtiden: Vi fortsätter med mjölkkorna, närmast satsar vi på att trimma
produktionen.
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Väster om Frykeruds kyrka finner vi Åneholm, gården som brukas av familjen
Nyman. Jan-Olov och dottern Hillevi arbetar hemma medan Tina jobbar inom
äldreomsorgen. Ladugården rymmer drygt 80 mjölkkor, en robot sköter
mjölkningen. Jan-Olov startade på föräldragården Lemyra med 40 mjölkkor.
Först tillsammans med sin mor. Han övertog hemgården 1985. Sen tillkom
Åneholm genom arrende som sen blev köp 1992. Numer är alltså både kor och
husfolk att finna på Åneholm. Ja, med det lilla undantaget att Hillevi bor på
granngården Kvarntorp som inköpts och skapar markunderlag för alla djur. Totalt
brukas 250 ha åker, lejer in olika tjänster inom växtodlingen. Produktionen är
ekologisk.
Om framtiden: Vi håller på, mjölkroboten ger mindre stress - men ständig jour!
Generationsskifte pågår, fortsättning följer.
Alldeles vid Tolitakorset på väg 45:ans östra sida ligger gården Höglunda.
Kerstin, Lars och sonen Patrik bedriver där mjölkproduktion med 70- talet kor,
men har också en fårbesättning om 60 tackor. Gården tillhör tillsammans med
Nymans pionjärerna inom ekologisk mjölkproduktion i Frykerud. Även här ser vi
samma utveckling som är så vanlig. Koantalet ökar, liksom marken, ägd eller
arrenderad. 1990 övertog Lars och Kerstin Höglunda. 2009 övervägdes att sluta
med mjölken. Men så inköptes släktgården i Övre Bondestad och tveksamhet
byttes till beslutsamhet. Ny ladugård med mjölkrobot införskaffades och det blev
full fart framåt. 250 ha mark brukas som ger underlag för alla djurens behov. Lars
stora djurintresse hade säkert betydelse för beslutet liksom familjens
samarbetsförmåga. Kerstin ansvarar för får, Patrik för växtodling och Lars för
korna.
Om framtiden: Generationsväxling till Patrik pågår. Modernisering av
spannmålstork, bygge av plansilo borgar för fortsättning.
Med denna lilla presentation av Frykeruds mjölkproducenter vill vi förmedla ett
stort tack till er. För öppna landskap, för livsmedel till oss andra sprunget från
vårt grannskap och för er företagsamhet.
Georg F
___________________________________________________________________
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Ingenting är sig likt i Coronatider
Frykeruds hembygdsförening har haft ett sammanträde och vi konstaterade att
vi inte vet något om hur framtiden blir. Det vet man ju å andra sidan aldrig, men
detta år hänger alla aktiviteter i luften. Det vi kom fram till är i alla fall att vi skjuter
fram vårt årsmöte, som vi brukar ha under mars månad till längre fram i vår, för
då kan vi sitta utomhus om vi vill. Något datum har vi inte bestämt, men i nästa
nummer av Frykposten bör vi kunna meddela när det blir.
Vi har förberett oss för midsommarfirande och våra tisdagar under juli, men det
är lika ovisst där. Det känns bättre att planera för kommande aktiviteter och få
ställa in, än att ge upp utan kamp mot pandemin. Någon gång måste faran vara
över och vi hoppas att det blir snart.
för Frykeruds hembygdsförening
Kerstin Wallin

Korsordsskaparen
Vinnarna i Frykpostens fyrtioförsta
korsord blev:
Anneli Öster, Fagerås
Marianne Ehn, Fagerås

FFF Gratulerar!
Trisslotter kommer!
Lösningen till det 43 korsordet skickas till:
Ulla Evertsson, Ö:a Glänne Stormyren, 665 92 Kil
senast 10 maj 2021
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Parkeringsplatsen är tom

Parkeringsplatsen framför Equmeniakyrkan i Fagerås är tom. För ett år sedan stod
det bilar där nästan varje kväll och även på andra tider. Pandemin har tvingat
församlingen att pausa aktiviteterna. Våffelkaffeet på tisdagarna var en trevlig
mötesplats. Nu får vi steka våra våfflor hemma och det var hösten 2020 som vi
senast firade gudstjänst tillsammans. Du som läser predikoturen i NWT ser dock att
verksamheten fortsätter Den som har möjlighet kan gå in på www.kyrkanibyn.se och
följa verksamheten. Söndagsgudstjänsterna sända via nätet. Församlingen har
några gudstjänstgrupper som turas om att planera och genomföra gudstjänsterna.
Inga samlingar direktsändes utan veckan före spelas gudstjänsten in. Vi som fick
vara med när SVT sände fyra söndagsgudstjänster från Frykerud i mars 2015 känner
igen tillvägagångssättet. Predikan, textläsning och sånginslag spelas in var för sig
och klipps samman. Jag tycker att grupperna jobbar proffsigt. Vi får delta i
gudstjänsterna på ett coronasäkert sätt. Man kan se i systemet att många följer
sändningarna. Även om det är bekvämt att följa gudstjänsterna hemma, så väntar vi
på den dag när vi kan samlas fysiskt. I kyrkan.
/ K.E.
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Bibelfrågor
2 personer i Nya Testamentet.
Vem är mannen?
Han förde sin bror till Jesus.
En gång lämnade en pojke 5 bröd och 2 fiskar till honom.
En annan gång gick han och kompisen Filippus till Jesus och sa att några greker
ville se honom.
Vem är kvinnan?
Hon bodde i Korint.
Hon och hennes man var tältmakare (sadelmakare). När hon lyssnade till Apollos
predikan, tog hon och hennes man sig an Apollos och undervisade honom.
Skicka svaren till Ingvar Solberg Skogsvägen 44 B 665 31 Kil.
Boken Korsbyte lottas ut bland de som skickat svar före 15/ 4-21
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Med önskan om en härlig vår!
Redaktionen

Karl-Evert Evertsson
Kerstin Wallin
Kenneth Bengtsson
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