
REKORDÅR. Hittills har återanvändardagen slagit rekord i antal
besökare varje år, en trend som verkar upprepas i år också.
– Jag har tappat räkningen på hur många som är här, säger
Sofia Ottosson, arrangör. Foto: Sofia Gustafsson

KLURIGT. Anders Samuelsson och Marie Lyhammar försöker
hitta rätt svar på tipspromenadens skiljefråga. Gunlög och Mag-
nus Enhörning avslöjar ingenting. Foto: Veronica Svensson

gera. Getter är väldigt envi-
sa, och då får man ta i.

Längre fram på kvällen
är det dags att ta plats inne
i hembygdsgården för lite
värmande kafe och smör-
gås. Underhållningen är det
Eva Gisslén-Ståhl från Vint-
rosa som står för.

– I kväll blir det klassis-
ka visor. Jag tycker om att
sjunga visor, man får utma-
na sig själv, säger hon innan
hon plockar upp sin gitarr.
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ljusare

Ljusfest
Vad har
fört dig till
Dammtorp
i kväll?

Susanne Urberg,
Tivedstorp:
– Det här med ljusfest är
något nytt, som verkade vara
en mysig idé. När det tänds
vid sjön ser det väldigt mysigt
ut. Annorlunda, men passar
stilen här.

Kerstin Jakobsson,
Karlsborg:
– Skogen finns kvar här, det
är a och o. Man får lugn och
ro. Jag går mycket i skogen
och har varit medlem i hem-
bygdsföreningen länge, även
om jag bor i Karlsborg.

Roland Olsson, Kärret:
– Det är ett trevligt initiativ
och vi brukar komma när det
anordnas något i bygden. Ett
bra tillfälle att träffa gamla
bekanta.
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Det var fullt hus i Betania-
kyrkan i Åbytorp utanför
Kumla under lördagens
återanvändardag.
– Vi vill få folk att tänka till
lite hur de konsumerar,
säger Sofia Ottosson, en av
arrangörerna.

ÅBYTORP. I fol samlade Beta-
niakyrkan in 14300 kronor
under dagen som de döpt till
”Återanvänd!”. En dag som
de i år arrangerar för färde
gången.

– Pengarna som vi sam-
lar in går till projektet ”Ge
för livet” och det här året
går de pengarna till en sko-
la i Moçambique, säger Sofa
Ottosson.

Hon förklarar att det fnns
fer fördelar med dagen än
just den insamlingen.

– Det här handlar också
om hela återanvändnings-
konceptet, vi vill ge männis-
kor en tankeställare, säger
Sofa och fortsätter:

– På kort sikt samlar vi in
pengar till skolan i Moçam-
bique men på lång sikt hjäl-
per vi världen genom att

I Hallsberg pågår denna
helg Sveriges första SM i
Wordfeud.
– Det är skillnad på att sitta
hemma i lugn och ro och
att möta varandra såhär,
öga mot öga, säger Tomas
Hagenfors, arrangör.

HALLSBERG. Under lördagen
och söndagen gör Word-
feud-fantaster från hela Sve-
rige upp om SM-titeln i det-
ta ordkunskapspel.

– Det är så rolig att äntligen
träfa alla de som man mött
i ett eller två år över inter-
net, säger Tomas Hagenfors

som främst refererar till sin
motspelare med deras alias-
namn på Wordfeud.

– Nu har jag fått lära mig
vad de heter på riktigt, säger
han.

17 spelare har rest från olika
hörn av Sverige för att delta
i SM-tävlingen som arran-
geras i Hallsbergs bibliotek.

– Det här är avkoppling
för mig, säger Maria Sten-
lund som rest från Borås för
att delta i tävlingen.

För att sätta en rimlig tids-
begränsning på tävlingen
använder man sig av schack-

klockor, på det sättet får var-
je spelare 30 minuter på sig
per spel.

– Det gör att man blir lite
mer nervös, säger Tomas
Hagenfors som är ordföran-
de i Svenska Wordfeudför-
bundets interimstyrelse.

– När tävlingarna är slut
här ikväll så ska vi bilda för-
bundet formellt.

Svenska Wordfeudför-
bundet bildades i Hallsberg
och det är också de som
arrangerat SM-tävlingen.

SOFIA GUSTAFSSON
sofia.gustafsson@na.se
019-15 50 81

Hallsberg

Biblioteket blev
arena för ord-SM

KONCENTRATION. SM i Wordfeud är en öppen tävling där alla är välkomna att delta.
Foto: Sofia Gustafsson

Återanvändare i Åbytorp
påverka hur människor tän-
ker om sin konsumtion.

På ”Återanvänd!” finns det
traditionella klädbytar-
inslaget, men där fnns ock-
så en second hand-butik,
klädlagning till en billig
penning och utställning
där man ger exempel på hur
man kan återanvända klä-
der, bland annat genom att

göra om dem till sadelskydd
till cykeln.

– Vi som kyrka måste gå
före och vara ett gott exem-
pel för andra, sammanfattar
Sofa vad syftet med återan-
vändardagen är för dem.
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