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I detta nummer. hittar du bl.a.:

KÅSERIET: Björnkällan

•

INFORMATION OCH TIPS - från företag och föreningar
Lions stipendiater, PRO:s Cirkel om vinprovning
Hyacintlökar att köpa m.m.

•

AKTUELLT I SKULTUNA KOMMUNDELSFÖRVALNING
Måndagsklubb 3 oktober
Baby-bokpraten drar igång igen 29 september m.m.

•

MELODIKRYSSET, NAMNSDAGAR m.m.

Nästa nummer av Skultunabladet utkommer 13 oktober
Då är det dags att berätta om vad som händer och erbjuds
under resten av oktober och november
Som vi berättade i förra numret:
I höst utkommer endast ett nummer per månad
Ev. ytterligare förändringar meddelas här. Håll ögonen öppna!

Kvarvarande utgivningsdagar 2022

			

			
			

Oktober:
November:
December:

13 oktober
(Sista inlämninsdag 6 okt.)
24 november (Sista inlämninsdag 17 nov.)
22 december (Sista inlämninsdag 15 dec.)

Hej!
						Den här utgivningsdagen, 29 september, är det Kaffets dag!
					Få drycker är väl så viktiga i det här landet som just kaffe.
Att det sedan är Gräddtårtans dag redan 2 oktober kanske gör en kombination möjlig. Det låter väl gott!
I rask takt kan vi sedan fira Alla pojkvänners dag 3 oktober och Kanelbullens dag 4 oktober. Vill vi sedan
fira lite extra med musik till kaffet så får vi göra det på Musikens dag 8 oktober. Varför inte ta alltihop då:
kaffe, gräddtårta, kanelbullar, musik och pojkvänner, gamla som nya, andras och egna. Tja, bjud in några
flickvänner också så blir det nog strålande! Vänner kan man väl inte få för mycket av?!?
Ännu en fantastisk valperiod är över - fantastiskt annorlunda - fantastiskt överraskande - fantastiskt lärorik.
Svenska folket har sagt sitt. Känslorna är många, förväntningar och besvikelser lika så. I stat, kommuner
och regioner förbereds och/eller pågår förhandlingar om hur vi nu ska ha det. Vi lär få vänta ett tag till
innan alla pussel är lagda. Det viktigaste är att vi håller demokratins fana högt och att givna löften hålls.
Kåsör denna gång. En kär vän och trogen skribent. Ibland med en egen sida här i bladet. I våras fick hon
ett tidningsurklipp och mer om det ... och lite till ... kan du läsa här nedan. Och om man ska prata om
källor kan vi ju konstatera att hon själv är en outsinlig källa till kunskap inte minst om lokal historia!
Välkommen Siv Wästman, ordet är ditt!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Björnkällan

Jag har fått ett gammalt suddigt klipp från VLT 1971. Vilken mäktig tanke, landskapskildrare Olof Grau
skrev i mitten på 1700-talet om Björnkällan, och nästan 300 år senare smakar Håkan Lif på vattnet
från källan. Bilderna är tagna av Gen Lif.
“VLT Onsdagen den 23 juni 1971
Romfartuna, källsprångens mångfald

Vederkvickande källa vid forntidens riksväg
En källa vid forntidens riksväg. Här släckte vikingarna, kanske bronsåldersmänniskorna, sin törst
när de vandrade fram på åskrönet. Än
idag väller vattnet fram med kraft vid
t.ex. Björnkällan, beskriver Olof Graus
västmanlandsbeskrivning från mitten
av 1700-talet. Vattnet är gott. Skogen
ljuvlig. Vid jättegranarnas fötter finns
blommor i tusental, skogstjärnar och
ekorrbär här. Men myggen är besvärlig.
Där skogsstjärnan blinkar i dunklet
under skyhöga granar och ekorrbärens
väldoftande matta av elegant toppställda
blomklasar breder ut sig i ett överväldigande överflöd, ligger Björnkällan,
den friska, klara.
Långt ner i det svårbedömda djupet
väller vattnet fram, flera hundra liter i
timmen. Rentvättade flagor från den
omgivade skogen - lavar, barr och pinnar rullar runt i evigheter.

Fortsättning på nästa sida

Fortsättning från föregående sida

En sådan sällsam företeelse, med källvatten som med kraft
väller fram ur marken, finner man bara på Badelundaåsen vid
Romfartuna, källsprångens mångfald.
Västmanlands stora landskapsskildrare Olof Grau, han som
i mitten på 1700-talet gav ut sin berömda “Bekrivning över
Västmanland med sina städer, härader och socknar” talar om
Romfartunatraktens källor. Han bodde en tid på Lycksta i
Romfartuna.

Håkan Lif vid Björnkällan

“ Åtskilliga många sköna källor och mineralvatten finnas eljest
i denna socken, vilka äga ett besynnerligen gott och vederkvickande vatten. Vid Kitslinge och Sösta äro tvenne mineralkällor. Många hava med nytta druckit av dess vatten. En sex
års flicka har av en händelse en gång fallit i tunnan här i Källan,
vilken ej kunnat sjunka, utan flutit uppå vattnet emedan
vattenåderna var så stark, tills dess hon blivit hjälpt därutur.”

Han nämnder Äskällan vid Äsbron, Blå-källan och Björnkälla, som har en ovanlig vidd och djuphet,
som de förnämsta källorna. Och Romfars-källan som sprang upp när sockenkyrkans grundläggare
blev dödad av menigheten för ett förment brott. Han fick namnet Romfarare eller Romfar därför
att han kom ända ner till påven i Rom under sina tiggarvandringar i Europa för att skaffa medel
till kyrkbygget
--------Som kuriosa med anknytning kan nämnas att vi under åren 1993 - 2004 hade vårt eget Romfarsspel i socknen. Huvudfiguren där är just Lars Romfarare och både källan, kyrkan, resan till Rom
och avrättningen finns med i spelet. Kanske vi kan skriva mer om det vid ett senare tillfälle.
Just nu plockar jag ur ett par verser ur den urgamla visan som fick komma till heders i spelet.
		
		
		
		
		

Vers 10
Ej gäller ärans vittnesbörd
ej mödans vandringsöden
- som trons martyr blev Romfar förd
till avrättsplats och döden.

Vers 14
Visst Romfar himlens änglar såg
i dödens stund förtroligt
Nu leker källans blåa våg
med blomstren små så roligt

		
		
		
		
		

Vers 12
Var fågel sjöng vid svärdets klang
en morgonpsalm i dalen En källa där ur djupet sprang
så klar som stjärnesalen

Vers 15
Från polen åter solen far
i bleka vinterstrålar
men Romfars källa, alltid klar
ett helgons oskuld målar.

				

Nu önskar jag dig en riktigt fin höst!

					 Siv Westman, Frändesta

Frisör

&

Shop

Välkommen
till hela familjens frisör!

Rose-Marie Alm
Centrumhuset vid Skultuna Torg
www.salongadamocheva.se Tel: 021-755 30

HÖSTVISA
Det glimmar i guld och klaraste rött,
det prasslar så sakta i parken,
ty hösten är kommen, och almar och lönn
de fälla nu bladen till marken:
"Så fall, våra blad, fall mjukt och lätt!
Vi väva ett täcke så varmt och så tätt,
vi väva ett täcke åt marken.
Se vintern är nära, och vädret är grått,
nu måste vi värma och lysa!
Vi väva ett täcke så varmt och så gott,
att blombarnen icke må frysa.
Sov gott, alla blombarn, sov gott, sov sött,
Vi väva ett täcke i gyllene rött,
vi väva ett täcke åt marken.
Text: Elsa Beskow

Lions Club Skultuna
På verksamhetsårets första klubbmöte fick vi tillfälle att dela ut årets Lions-stipendier.
Lions club Skultuna delade ut två kulturstipendium.
Ett tilldelades Stig Svärd för sitt långvariga arbete inom Skultuna hembygdsförening.
Ett tilldelades Måndagsklubben - ett samarbete mellan Skultuna fritidsgård, Skultuna bibliotek och
familjecentrum i Skultuna - för sitt 10 år långa arbete med att skapa en öppen och tillgänglig
mötesplats för alla familjer i Skultuna.
Vi delade också ut ett ledarstipendium
till Mats Andersson SAIK, för sitt arbete som ledare inom idrottsklubben SAIK.

Stort grattis till er alla för välförtjänta stipendier!

Från vänster: Annica Brattlöf, Caroline Karlsson, Jeanette Larsson, Mats Andersson, Stig Svärd.
Foto: Åsa Nilsson

Vi hade också glädjen att få välja in en ny medlem i Lions Club Skultuna.
Varmt välkommen säger vi till Thomas Klingberg!
Vecka 39 Måndag - torsdag
Kålpudding med potatis, gräddsås och lingonsylt
Plommonspäckad fläskkarré med potatis och sås
Inkokt lax med potatis och dillmajonäs
TISDAGAR:
F Fredag Filefredag!
Raggmunk med fläsk
Vecka 40 Måndag - torsdag

Dagens Lunch 105 kr
Salladsbord, måltidsdryck,
bröd, kaffe och kaka ingår.

Lunchlådor för avhämtning 85 kr

Öppet kl 11.00 - 14.00
måndag - fredag

Vi lagar all mat från grunden

Pyttipanna med ägg och rödbetor
Stekt salt sill med kokt potatis och löksås
Pasta Carbonara
F Fredag Slottsstek med gräddsås, kokt potatis och gelé
		
Stekt salt sill med kokt potatis och löksås.
Vecka 41 Måndag - torsdag

Kocken
Dillkött med kokt potatis
förbehåller sig
rätten att ändra
Stekt falukorv med ägg och stekt potatis
i menyn
Ångad fisk med kokt potatis, hummersås/vitvinssås
F Fredag Schnitzel med bearnaisesås och stekt potatis .
Ångad fisk med kokt potatis, hummersås/vitvinssås

Tel: 070-497 20 27 www.skultunalagarn.se

Se även menyn på gastrogate.se

KVALITETSJORD • TRÄDGÅRD • STALLSTRÖ
För privatpersoner

För företagare

Öppet i trädgård & butiker
onsdagar kl 10-16
och
enligt överenskommelse
i god tid. Ring oss!

ORDERMOTTAGNING,
LEVERANS
&
AVHÄMTNING

Just nu har vi fått hem
fina hyacintlökar

Alla helgfria vardagar
kl. 07.00 - 16.00

Foto © Elisabet

Du hittar oss i byn Vagersta,
11 km norr om Skultuna

Adress: Vagersta 26, Skultuna

Tel. 021 - 470 48 00

www.aroshandelshus.com

Förskolan Åkesta AB
Vi har lediga platser till hösten!
Välkommen till en förskola
med individen i centrum och
skogen som närmsta granne.
Hör gärna av er så bokar vi in ett besök.

Tel: 021-33 01 32

Mail: pedagogerna@forskolanakesta.se
Hemsida: https://forskolanakesta.se

skorstenar

				

Vi utför även

				

Vi säljer, monterar
och renoverar

och kaminer

mur- och
putsarbeten

Intresseanmälan till
vinprovnings-cirkel.
Ring Gunnar
tel: 070-215 03 25

PRO.se-skultuna

Ring för leverans eller avhämtning
Foto © Elisabet

Telefon 021-180 500

Vagersta 33, Skultuna www.broberget.se

Välkommen
till oss!
Vi utför alla slags elinstallationer och
ombyggnationer. Felsökning och service.
Välkommen att höra av dig!

Conny

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna
E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

