HALLSBERG
GENOM SLÖJDEN
Adventskyrkan
Jag har valt rosa kyrkan
för att min lillebror hade
dopfika där så därför
valde jag rosa kyrkan.
/Nikki Eriksson

Hembygdsgården
Min bilden är en staty som
är en rådjur med sitt killing
som ligger
hembygdsgården i
Hallsberg jag tog den för
att jag tyckte att statyerna
var söta.
/Mario

Samzeliiviadukten
Jag har valt Samezeliius
bron för att den har
funnits väldigt länge och
den är väldigt intressant.
/Dilniya

Alléskolan
Jag valde Alléskolan för
att det är en av Sveriges
bästa gymnasium och det
ligger i Hallsbergs
kommun. En massa
människor från andra
delar av Sverige till
Hallsberg för att gå på
Alléskolan.
/Oskar

Fantastiskt slöjdarbete av år 5
Stocksätterskolan. Ett kommungemensamt
projekt "Hallsberg genom slöjden".

Boris Renée
Jag har valt Boris René för att jag hade bråttom
Med att välja något typiskt Hallsberg och då tänkte
Jag på Boris René, han har gått på
stocksätterskolan
Och han är känd så varför inte?
/Fancy

Hallsbergs
köpcentrum
Jag hittade det här bilden så
tyckte jag att den är snygg
bild.
/Albara

Hallsbergs station
Jag har åkte tåg till Örebro.
Och jag gjllar hur de ser ut.
/Bareq

Kommunhuset
*Jag valde kommunhuset för
att jag tyckte att den var
jätte snygg
*Och den var lätt för mig
*Och jag tyckte att bilden
var jättefin.
/Asma

Skulptur i Hallsberg
Jag har valt en skulptur som
finns i Hallsbergs centrum.
Jag valde den här
skulpturen för det är en
typiskt Hallsberg grej.
/Viktoria.G

Dansstudion
Jag valde dans studion Hallsberg för att det är en
bra dans skola man lär sig mycket där och det är ett
av mina favorit ställen i Hallsberg!
Dermot Clemenger är ägaren av dans skolan han
kommer alltid på avslutningarna och ger ut priser till
olika dans lärare eller så ger han blommor.
Det finns många olika danser te.x hip hop, disco
dans, streat dance , par dans
Det är vid västra skolan i Hallsberg
/Moa

Pylonbron
Namn pylonbron
Den finns vid Hallsbergsstation
Vet inte när bron byggdes.
Vet inte vilken arkitekt som byggde bron.
Jag valde det för jag hittade det när jag sökte på
Hallsberg kända byggnader.
Av Leo

Volvo Hallsberg VCE
I Hallsberg sker tillverkning av hytt och
plåtdetaljer.
Tidigare skedde även tillverkning av
hydraulcylindrar i Hallsberg. Det är cirka 400
anställda i Hallsberg, ej medräknat inhyrd
personal.

Karin Bergöö
Jag valde Karin Bergöö för att jag
tror att hon är lättast att brodera.
Hon är ju makan till Carl Larsson.
Kari Bergöö är en svensk konstnär
och designer.
/Kristin

Tingshuset
Jag valde den för att det är
Hallsbergs finaste hus.
/Haben

HBK
Jag brottar därför valde jag
brottarklubbens märke.
/Timmy

Karin Bergöös stol
Det fanns idéer att bli inspirerad av
då valde jag stolen som Karin
Bergöö designat.
/Engla

IFK Hallsberg fotboll
Jag skriver om IFK Hallsberg för att jag
gillar fotboll och för att utan IFK Hallsberg
så hade inte Hallsberg haft någon
fotbollsförening. IFK Hallsberg grundades
1908. /Edit

Hallsbergskarta

HK Järnvägen
HK Järnvägen är en handbollsförening aktiv i Hallsberg
i Närke. Föreningen bildades 1967 av Sven Cronvall
och Sven-Olof Rylander. Verksamhetens
huvudinriktning är att bedriva träning för de ungdomar
som vill spela handboll och ha kul tillsammans i en
lagidrott präglad av föreningens värdegrunder där stor
vikt läggs vid allas lika värde och gemenskap. Oavsett
om du är nybörjare eller har spelat ett tag så skall alla
ungdomar beredas plats för att träna och spela
matcher, utvecklas i takt med sin individuella nivå och
så klart ha väldigt roligt tillsammans.
En annan viktig del i föreningens verksamhet är det
årliga arrangemanget av Sveriges fjärde största
utomhusturnering i handboll, Järnvägen Cup. Cupen
lägger grunden för all övrig verksamhet och är mycket
viktig för föreningen och vi gläds med att se alla
engagerade ledare, spelare, föräldrar och frivilliga
tillsammans skapa en härlig fest år efter år som är
uppskattad av hela bygden och närregionen.
HK Järnvägen har tre seniorlag i seriespel säsongen
2018/19. Ett i herrarnas division 2, ett i herrarnas
division 4 och så damseniorerna som återfinns i
damernas division 3.
Föreningen har närmare 200 medlemmar och visionen
på sikt är att HK Järnvägen skall vara det självklara
föreningsvalet i Hallsberg
med omnejd när ungdomar
vill träna och utöva lagsport
tillsammans. Tillsammans
med föräldrar och ideella
krafter är vi närmare 500
medlemmar per idag.
Jag hade valt det för att jag
gillar att spela handboll i
HKJ.
/Hampus

Jag har broderat Hallsbergskartan och
satt knappar på Vretstorp, Östansjö,
Hallsberg, Hjortkvarn, Sköllersta och
Pålsboda. /Armin

Sedan några år tillbaka har vi ett
nätverk för oss slöjdlärare i
Hallsbergs kommun. Alla skolor
är representerade och vi träffas
2 – 3 ggr/termin. På
dagordningen står allt från
likvärdig bedömning och
kompetensutveckling till
gemensamma projekt. Vi har
sedan start försökt få till ett
gemensamt projekt med
utställning som mål och äntligen
är vi på g. Efter en del
efterforskningar och
förfrågningar har vi äntligen fått
ett datum för utställning i
oktober, nu i höst, närmare
bestämt lördag den 20. Platsen
för vår utställning kan inte vara
mer lämplig och det blir i en
miljö som satt Hallsberg och
konst på världskartan. Vi pratar
såklart om det anrika Bergööhuset. Det är en årskurs på varje skola som är delaktiga
i projektet och båda slöjdarterna är representerade samt är slöjdarbetet kopplat till
Hallsberg eller den ort i Hallsbergs kommun som skolan ligger i. Detta är delvis
också ett ämnesöverskridande projekt där flertalet ämnen inkluderats. Det finns
krafter som försöker påtala att slöjd är något förlegat och som inte hör en modern
skola till och vi slöjdlärare vill tillsammans med våra elever visa på motsatsen. ”Den
hand som arbetar skapar en hjärna som tänker” sa han så klokt den store Carl
Malmsten.

