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Ordföranden har ordet
Hej på er alla!
Skönt att vi återigen går mot ljusare tider och att våren
kommer snart.
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Hasselfors byalag genomförde
för tredje året i rad ett välbesökt Naturfoto & Filmfestival
som bara kan sammanfattas
med ett ord ”succé”. Ett stort
tack till David Tverling som
knyter samman allt med
festivalen. Det känns som
naturintresset bara ökar och ökar och vi boende i
Skagershult/Hasselfors har ju förmånen att ha den fina
naturen alldeles runt knuten. I vår stressade tillvaro behöver vi ut i naturen/skogen för att tanka kraft.
I skrivande stund så håller Telia på att värva abonnenter
till fibernätet, och jag önskar att vi också kan ansluta
Hasselgården så den blir säkrad för framtiden.
Arbetet med Leaderprojektet om Porla Brunn är på gång
och vi samlar material för fulla segel till den blivande
boken/skriften. Ett mycket intressant jobb som ger insyn
i hur stort och pampigt Porla brunn en gång var, då Porla
var i topp av dåtida brunnar i Sverige.
Håll er uppdaterade om våra kommande arrangemang,
besök vår hemsida www.hasselforsbyalag.com där finns
mycket annat trevligt att läsa och titta på.
Med vänliga hälsningar
Andreas G

Har ni något att bidra med till tidningen eller
åsikter bra/dåligt, vänligen kontakta ansvarig
utgivare Andreas Gustafsson, på mail:
info@hasselforsbyalag.com

Hasselfors Byalag
Hasselgården, Edevägen 10
695 60 HASSELFORS

Expeditionstider
Telefon: 0585-44113
E-post: info@hasselforsbyalag.com Tisdag & torsdag, kl. 10.00-12.00
Internet: www.hasselforsbyalag.com
123 147 56 72
Bankgiro: 5517-5491

Ansvarig utgivare: Andreas Gustafsson
HASSELBLADET

Redaktör: Terttu Bohlin
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Hasselfors byalags årsmöte 2018-02-18
Hasselfors byalags årsmöte blev som vanligt en välbesökt tillställning. Det var inte bara Hasselforsare
som hörsammat vår inbjudan, här fanns även medlemmar från både Laxå, Finnerödja och Fjugesta
representerade.

Medlemsavgiften för 2018 beslöts förbli oförändrad.
Efter mötesförhandlingarna bjöd byalaget på smörgåstårta och kaffe, därefter fick vår inbjudna gäst
ordet.

Efter välkomsthälsning av ordf. hölls parentation, en Linus Karlsson, uppvuxen på Porlavägen i Hasseltyst minut, för de medlemmar som lämnat oss för
fors, numera Göteborgare, höll ett intressant föregott under året.
drag om ”Bergsmän och tackjärnspatroner i Lekebergslagen”.
Till ordförande för dagens förhandlingar valdes Ivan
Persson, till sekreterare Per Bergström. Att jämte
Därefter avslutades byalagets tjugoförsta årsmöte.
ordföranden justera dagens protokoll valdes Annica
och Benny Söderberg.
Verksamhet-, kassa- och revisionsberättelserna
genomgicks och lades med godkännande till handlingarna. Mötet beviljade enhälligt styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Till ordförande för verksamhetsåret 2018 omvaldes
Andreas Gustafsson. Till styrelseledamöter på 2 år
valdes Michael Gustafsson, Anders Olofsson,
Cristina Söderberg och Jan Johansson. Till styrelseledamot på 1 år valdes Lillian Bohlin, fyllnadsval
för Irén Åberg som avsagt sig uppdrag. Kvarstående
ledamöter på 1 år är Caroline Selvin, Per Bergström
och Pernilla Reinholdsson. Till styrelsesuppleanter
på 1 år valdes Jonas Viberg, Jonas Forsberg och
Anna Reinholdsson (nyval).
Till revisorer på 1 år valdes Lars Göran Edberger
(nyval) och Rebecka Schön (nyval), revisorsuppleanter på 1 år Alf Larsson och Ivan Persson (nyval).
Till valberedning på 1 år valdes Göran Parmling, att
med hjälp av styrelsen sköta detta.
Irén Åberg (styrelseledamot), Anette Persson
(revisorsuppleant), Magnus Olsson och Erik Dalberg
(revisorer) avtackades med blommor.
Linus Karlsson
HASSELBLADET
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Verksamhetsberättelse för Hasselfors Byalag 2017
Ordinarie styrelseledamöter:
Andreas Gustafsson, ordförande
Anders Olofsson, vice ordförande
Cristina Söderberg, kassör
Per Bergström, sekreterare
Michael Gustafson, Caroline Selvin,
Jan Johansson, Iren Åberg och
Pernilla Reinholdsson.
Ersättare: Jonas Forsberg, Lilian Bohlin och Jonas Wiberg.
Styrelsen har haft 12 protokollförda möten under året. Andelar Hasselgården
Andelsbeloppet är 36 000 kronor och beloppet är inRevisorer: Erik Dahlberg och Magnus Olsson.
satt på ett särskilt fasträntekonto i Lekebergs Sparbank.
Revisorsuppleanter: Annette Persson och
Alf Larsson.
Representation
Valberedning: Göran Parmling samt styrelsen.
Vi har representerat med styrelsemedlemmar då Laxå
kommun kallat till kommunbygderådsmöten. MedlemPersonal
Ahti Parkkonen har en tidsbegränsad anställning med mar i styrelsen har även ingått i den arbetsgrupp, initielönebidrag hos Hasselfors byalag. Lönebidrag har be- rad av Laxå kommun, som tagit fram ett förslag till
Hasselfors utvecklingsplan.
viljats t.o.m. 30 september 2019.
Medlemmar
Medlemsavgiften har varit 150 kronor för familjekort
och 100 kronor för enskild medlem.
Antalet familjekort var 139 familjekort och 85 enskilda
medlemmar, en ökning med 21 medlemmar jämfört
med föregående år.
Det är glädjande att så många vill vara medlemmar och
att vi även har medlemmar på annan ort som vill stödja
byalaget.
Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god, trots en del större kostnader
i samband med omläggning av elanslutningar vid Kvarnen, något som på sikt kommer att minska elkostnaden, samt underhåll av Hasselgården. Nya hängrännor
och stuprör samt utrymningsstegar har monterats och
källarvåningen har målats om. Av stor betydelse för
byalagets ekonomi är de kommunala och statliga bidrag
som vi har fått under året samt sponsring från olika
företag och organisationer.
Hasselgården
Hasselfors PRO och Hasselfors – Porla Röda kors
krets har varit fasta hyresgäster under året. Hasselgården har även hyrts ut till privatpersoner, företag,
föreningar samt Laxå kommun. Byalagets ambition
är att lokalerna ska utnyttjas mer, vilket kommande
ombyggnad av köket i Hasselgården ger möjlighet
till.

HASSELBLADET
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Projekt
Hasselfors byalag har beviljats ett småprojektstöd från
Mellansjölandet Leader som kommer att användas till
projektet ”Porla Brunn i svunnen tid”. Syftet med projektet är att samla in bilder och fakta om brunnsorten
Porla Brunn med fokus på tiden före sekelskiftet fram
till 1939, då badhuset brann ned till grunden och
brunnsverksamheten lades ned. Arbetet ska bl. a.
resultera i en skrift för att sprida information om
brunnstiden.
Hasselbladet och hemsidan
Tidningen ”Hasselbladet” ges ut av byalaget 4 ggr per
år, i tidningen ingår även Skagershults kyrkoblad.
I början på året meddelade Cathrine Eriksson, som
varit redaktör för Hasselbladet under ett flertal år att
hon önskade sluta. Terttu Bohlin tillfrågades och hon
tackade ja till uppdraget. Tidningen utges i färg både
digitalt och i pappersformat.
”Hasselbladet” speglar det som händer på orten och
inom föreningslivet, men även andra artiklar som kan
vara av intresse. Ett stort tack till er som hjälpt till att
fylla tidningen med intressant material under året.
Tidningen delas som tidigare ut gratis till alla i Skagershults socken samt även till medlemmar som bor på
annan ort. Detta vore inte möjligt utan våra trogna annonsörer som stödjer oss år efter år, ett stort och
varmt tack till er alla!
Byalagets hemsida, www.hasselforsbyalag.com, uppdateras av Mariann Sjöberg som har huvudansvaret för
hemsidan.
Nr 1. Mars 2018
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Fritidsgårdsverksamhet
Fritidsgårdens verksamhet har varit vilande under året.
Ledarbrist samt ett vikande underlag har varit orsaken.
Upprustning av lokalen pågår med förhoppning om att
verksamheten ska komma igång igen under 2018.
Film i Hasselgården på sportlovet, påskträd på torget,
äggjakt i bokskogen tillsammans med påsktuppen, barnaktiviteter vid Hasselforskalaset, ”ficklampsjakt” i
Lillängen med korvgrillning är aktiviteter som har anordnats för barnen under året.

Parkvård
Skötsel av planteringen vid Hasselfors torg samt gräsklippning vid Bruksparken och Lillängsbadet är arbetsuppgifter som byalaget har åtagit sig. I gengäld har byalaget haft gratis skyltning tre gånger om året på kommunens fyra stora anslagstavlor, som fanns vid E 20 och
205:an samt bränsle till gräsklippning och möjlighet att
annonsera på ljustavlan vid E20.

Hasselfors GoIF
Barngympa har anordnats, ledare har varit Anna-Mia
och Marcus Bergfeldt.
Jonas Wiberg, sektionsordförande i Hasselfors GoIF,
tillsammans med Kjell Wiberg har varit ledare för en
bordtennisgrupp i Hasselfors sporthall. Målgruppen har
Torpgruppen
varit från 7 år och uppåt.
Torpgruppen har arrangerat två utflykter under året.
Dansbanekullen vid Teen, Likstigen vid Skagershultsmossen och torplämningar i n ö Skagershult besöktes
under vårutflykten. Tema för höstutflykten var industriverksamhet med besök vid Tegelbruket i Fagersand,
Polhemshjulet i Årås och gruvområdet vid Kärrgruvan.
Under hösten har medlemmar i Torpgruppen sammanställt en fotoutställning om Porla Brunn som visats i
Laxå bibliotek, Porlagården och Hasselgården.

Hasselfors Bruksmuseum
Med hjälp av feriearbetande ungdomar kan Hasselfors
Bruksmuseum hållas öppet dagligen under några sommarveckor. Den här sommaren var Stina Eriksson museivärd och svarade även för servering av kaffe och
glass. Övrig tid på året är museet öppet vid önskemål.

Övriga aktiviteter
En ny aktivitet är möjligheten att dansa bugg i Hasselgården på söndagseftermiddagarna. Initiativtagare är
Lars-Gunnar Strömberg och alla är välkomna, både de
som vill lära sig bugga och de som redan kan.
Gensvaret har varit positivt med deltagare både från
orten och långväga ifrån.

Arrangemang och aktiviteter under 2017
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Augusti
September
November
December

28
19
25
02
30
06
20
06
23
12
27
16
24
03
16
26
16

HASSELBLADET

Natur- och filmfestival i Hasselgården
Årsmöte i Hasselgården, Magnus Olsson informerar om företaget Setra
Storloppis i Hasselfors sporthall
Påskträd och äggjakt i bokskogen
Valborgsmässofirande vid Hasselvallen
Utflykt i våra fäders spår, nordöstra delen av Skagershults socken
Mopedens dag i Bruksparken
Nationaldagsfirande i Bruksparken
Midsommarfirande i Bruksparken
Hasselforskalaset
Friluftsgudstjänst vid Kvarnmagasinet, byalaget bjuder på kaffe
Utflykt i våra fäders spår, industritema - västra delen av Skagershults socken
Tranfestival, bildvisning i Hasselgården och utflykt till tornet i Olstorp
Ficklampsjakt och korvgrillning i Lillängen
Byalaget svarar för kaffeserveringen vid teaterföreställningen ”Jag är min egen fru” i Porla
Teater i Hasselgården, ”Projekt: Mamma” av och med Alexandra Zetterberg-Ehn
Glöggbjudning och försäljning i Hasselgården. Presentation av Hasselfors utvecklingsplan

-5-

Nr 1. Mars 2018

Årgång 22

Sammanfattning
2017 blev ett år med både återkommande och nya
arrangemang i Hasselfors. Naturfoto- och filmfestivalen i Hasselgården, som lockade många fotografer
och besökare, genomfördes för andra året i rad och
blev även denna gång en succé.
I mars var det ”Storloppis” i Hasselfors sporthall, som
fylldes av säljare och spekulanter.
Inför påsken pyntades
”Påskträdet” med fjädrar,
gemensamt av barn och
föräldrar och påsktuppen
fick hjälp av barnen att
leta påskägg i bokskogen.
Traditionsenligt valborgsfirande arrangerades på
Hasselvallen med ett nytt inslag riktat till barnen, som
gavs möjlighet att bidra med fina teckningar av valborgsmässoelden.
Vid årets ”Mopedens dag” startade 143 mopedister
från Bruksparken sin tur runt ”fem sjöar”, en delvis ny
bansträckning som fick många fina lovord.
Nationaldagen firades i Bruksparken med invigning av
ny flaggstång och flagga till tonerna av Laxå Blåsorkester. Flaggan var en gåva till Hasselfors byalag från Stiftelsen Sveriges Nationaldag och överlämnades vid
Örebro slott på förmiddagen av landshövding Maria
Larsson.
Midsommarfirandet i Bruksparken är en uppskattad
tradition och har blivit lite av en hemvändardag för
många. För barnen i Hasselfors började dagen med en
färd i lövad traktorkärra till Bruksparken, för att plocka
blommor och klä midsommarstången.
Årets ”Hasselforskalas” lockade många besökare. Kalasets specialitet ”raggvåfflor” med fläsk och lingon har
en strykande åtgång. Loppisstånd, veteranbilar, underhållning av olika slag, aktiviteter för barnen och servering är ett uppskattat koncept, som kräver engagemang
och många arbetsinsatser.

Tack vare ett stort antal ideella krafter går ”Kalaset” att
genomföra, vid årets kalas var drygt 60 personer engagerade.
”Torpgruppens” arbete med dokumentation samt
höst- och vårutflykter, riktade till allmänheten, är
aktiviteter som syftar till att berätta om och hålla
bygdens intressanta lokalhistoria levande.
I september var det premiär för ”Tranfestival” i
Hasselfors. David Tverling var initiativtagare till
arrangemanget som började i Hasselgården med Jonas
Forsbergs fantastiska naturbilder och avslutades med
transpaning vid Olstorp.
En kväll under höstlovet arrangerades ”Ficklampsjakt”
i Lillängen. Det blev en uppskattad aktivitet av både
barn och vuxna. Kvällen avslutades med korvgrillning.
I november fick byalaget möjlighet att erbjuda teater i
Hasselgården.
Teaterföreställningen ”Projekt: Mamma” av och med
Alexandra Zetterberg-Ehn fyllde salongen till sista
plats. Hasselfors byalag var även engagerade vid teaterföreställningen ”Jag är min egen fru” med Anders
Hambréus. En föreställning som gavs i Porlagården i
Porla vid ett tillfälle. Örebro Länsteater stod bakom
båda föreställningarna.
Verksamhetsåret avslutades med ”Glöggfest” i Hasselgården. Traditionsenligt ingår glögg, pepparkakor,
underhållning och julmarknad. Sandra Ahlenflod och
Jenny Lagerström svarade för underhållningen och på
marknaden såldes bland annat byalagets almanacka
med motiv från Porla Brunns glansdagar. Utvecklingsgruppen, med deltagare från Hasselfors samt tjänstemän från Laxå kommun, presenterade ett förslag till
utvecklingsplan för Hasselfors.

Styrelsen vill till sist rikta ett stort tack till
samverkanspartners, sponsorer, annonsörer och inte minst till alla er som på något
sätt hjälpt till vid våra arrangemang under
året.

KVALITETSKLÄDER I FAGER MILJÖ

Tor-Fred: 14-18

Lö-Sö: 12-16

Anders Olofsson
Vice ordförande

Cristina Söderberg
Kassör

Per Bergström
Sekreterare

Michael Gustafson

Caroline Selvin

Jan Johansson

Iren Åberg

Pernilla Reinholdsson

0585-44024

Ersättare:
Jonas Forsberg Lilian Bohlin

Bålby Hasselfors www.bpl.se/balby
HASSELBLADET

Andreas Gustafsson
Ordförande
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MEDLEMSAVGIFT 2018
Årsmötet den 18 februari beslöt att medlemsavgiften för verksamhetsåret 2018 skall
vara oförändrad. 100 kronor för enskild medlem och 150 kronor för familjemedlemskap.
Som medlem har du subventionerad hyra på våra lokaler. Du får också låna bord och stolar
om du skall ha en större sammankomst hemma. Har du andelar i Hasselgården får du göra
avdrag med 25 kronor per andel från medlemsavgiften vilket utgör ränta på insatta pengar.
Vårt bankgiro nr är 5517-5491. Ett inbetalningskort finns bifogat i denna tidning. Det är
av största vikt att du noterar ditt ”namn” på inbetalningen. Det går även att betala
avgiften via SWISH-nummer 123 147 56 72. Ange ”medlemsavgift” som meddelande.
Vi hälsar alla välkomna att vara medlemmar i Hasselfors byalag.

HASSELBLADET
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SKAGERSHULTS FÖRSAMLING
Prästen Janne tillbaka i prästgården

Varför firar vi påsk?

Det var sju år sedan flyttlasset gick från Hasselfors
till Kumla. Men nu är huset sålt och när du läser
detta är det nog inflyttningstider för oss. Familjen
består av min fru Linda och döttrarna Maja, Lisa,
Vera och Fanny och katten Esmeralda. De båda
stora flickorna går numera i skola i Hallsberg, och
de små tjejerna ska börja på dagis i Hasselfors.
Sedan november förra året har Roger Rosengren
med hjälp av våra vaktmästare tapetserat och
målat prästgården. Stammar behövde bytas och det
har blivit nya ytor i de allra flesta rum. Men fladdermössen på vinden fick vara i fred. Varför vill man då
bo i prästgård i Hasselfors? Det natursköna Skagershult har en särskild plats i mitt hjärta. Sen är det lite
speciellt att få bo i prästgård. Numera är det få
präster som faktiskt har möjlighet att bo i prästgård
då de säljs av och det är inte så många kvar.
”Prästgårdskultur” är ett ord man använder för att
tala om det andliga liv och den bildningstradition
som bakåt i tiden förknippades med prästgårdarna,
kanske speciellt på landet.
Prästgården var också en självklar mötesplats förr i
tiden. Där fanns pastorsexpeditionen. Där träffades
syföreningen och barnen i söndagsskolan. Prästgården hade också ofta ett bibliotek för bygdens
vetgiriga. Prästfrun höll i syföreningen, och där fick
man ofta besök av någon föredragshållare eller
missionär som berättade om människors liv och tillvaro i fjärran länder. Sång och musik var vanligt
förekommande. I de dagliga andakterna bads det
för församlingen och bygden. Att ”det lyser i prästgårdens fönster” tolkar många att kyrkan finns närvarande. Denna själavårdsmässiga aspekt av
kyrkans liv och verksamhet har en stor betydelse
för många. Det ska bli fint att få fira påskens under i
Skagershult och Hasselfors igen

Påskens budskap är att Jesus givit sitt liv för att vi
människor ska få del av det eviga livet. På korset
bar Jesus all världens ondska och synd för att vi
människor skulle få del av det eviga livet. Påskdramat eller ”passionsberättelsen” inleds på palmsöndagen. Då handlar bibeltexterna som läses i kyrkan
om när Jesus red in i Jerusalem på en åsna. Då togs
han emot som en kung av folket som viftade med
palmblad av glädje och sjöng Hosianna.
Stilla veckan kallar vi den vecka som börjar på
palmsöndagen och fortsätter fram till påskafton.
Torsdagen under stilla veckan kallas för skärtorsdagen. Då äter Jesus för sista gången med sina lärjungar. Senare på natten, när Jesus och hans lärjungar har samlats i Getsemane trädgården, grips
Jesus av de romerska soldaterna. På långfredagen
blir Jesus dömd till döden. Han får själv bära sitt
kors till en kulle utanför staden, och blir korsfäst
bredvid två rövare. Påsken kulminerar i jublande
glädje på påskdagen. Vi firar att Jesus är uppstånden och genom det visar Gud att det onda vi gör
och som sker hela tiden är besegrat. Allt det som
tynger vår värld, allt som hindrar livet, allt som
stänger till våra hjärtan och stänger ute livet, rullas
bort. Det rullas bort precis som stenen framför
Jesus grav blev bortrullad. Detta budskap att Jesus
dött och uppstått för vår skull är centrum i kristen
tro. På annandag påsk visar sig Jesus för lärjungarna på olika sätt. Deras reaktioner är också olika.
Några tvivlar på att det är verklighet, någon vill se
bevis. Men oavsett deras reaktioner stannar Jesus
hos dem och delar deras tillvaro.
En fin vår och påsktid önskar jag dig!
Janne Wallgren

Församlingspräst Skagershults församling
Kyrkoherde för Bodarne pastorat
HASSELBLADET
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Vi reserverar oss for att andringar fran denna planering kan komma att ske. Om andringar sker fran planeringen meddelas det pa anslagstavlorna och i predikoturerna. Du ar alltid valkommen att ringa om Du undrar
over nagonting eller t.ex. vill ha skjuts till kyrkan eller Ramundeboda kyrka nar det ar sammanlyst.
Telefon Britt-Marie Edberger 0585-44449, Bengt Engman 0585-44302, Aina Karlsson-Andersson 0585-44115,
Anders Olofsson 0585-44400, Kjell Wiberg 0585-44344, Elisabeth Backteman 0723959603 eller pastorsexpedition
i Ramundeboda församling 0584-10020 tisdagar kl. 13.00-15.00 och torsdagar kl. 10.00-12.00
Vår präst Jan Wallgren 0584-444630, (mobil koppling). jan.wallgren@svenskakyrkan.se
Vår vaktmästare Stefan Persson nås på 070-2933860, Vår kantor Kalle Hult nås på 0584-444645

4 mars kl.15.00

3 i fastan.

Gudstjänst. Simon Joelsson präst.

11 mars kl.10.00

Midfastosöndagen.

Mässa i Ramundeboda kyrka.

18 mars kl.15.00

Jungfru Marie bebådelsedag.

Mässa. Jan Wallgren präst.

25 mars kl.10.00

Palmsöndagen.

Mässa i Ramundeboda kyrka.

29 mars kl.18.00

Skärtorsdagen.

Getsemanegudstjänst i församlingshemmet tillsammans med Bergskyrkan Laxå. Pastor Ronny
Söder medverkar.

30 mars kl.18.00

Långfredagen.

Långfredagsgudstjänst i Ramundeboda kyrka.

1 april kl.11.00

Påskdagen.

Gemensam mässa i Finnerödja kyrka.

2 april kl.15.00

Annandag påsk.

Musikgudstjänst i Ramundeboda kyrka. Jan Wallgren präst.

8 april kl.15.00

Andra söndagen i påsktiden.

Mässa. Jan Wallgren präst.

15 april kl.10.00

Tredje söndagen i påsktiden.

Mässa i Ramundeboda kyrka. Simon Joelsson
präst.

Fredag 20 april
kl. 08.30

I samband med biskopsvisitation i
pastoratet

Morgonbön i Skagershults kyrka. Därefter fika i
församlingshemmet.

22 april kl.15.00

Fjärde söndagen i påsktiden

Gudstjänst. Jan Wallgren präst.

29 april kl.10.00

Femte söndagen i påsktiden

Mässa i Ramundeboda kyrka.

30 april kl. 19,30

Valborgsmässoafton.

Konsert. Sandra Ahlenflod och Jenny Lagerström
medverkar. Därefter gemensamt fackeltåg till
Valborgsfirande.

6 maj kl.11.00

Bönsöndagen.

Biskops-visitationsmässa i Finnerödja kyrka.
Önskas kyrkskjuts ring senast 30/4 på tel. 058410020

10 maj kl.08.00
OBS Torsdag

Kristi himmelsfärds dag

Gökotta vid sockenstugan. Anna Eriksson präst.

13 maj kl.10.00

Söndagen före pingst

Mässa i Ramundeboda kyrka. Simon Joelsson
präst.

20 maj kl.15.00

Pingstdagen

Mässa i Porla kapell. Därefter årsmöte Emiliakappellets vänner. Medtag eget fika.

27 maj kl.10.00

Heliga trefaldighets dag

Mässa i Ramundeboda kyrka.

3 juni kl.11.00

Första söndagen efter trefaldighet

Vallfartsmässa i Riseberga klosterruin.
Ring 0584-444630 för ”kyrkskjuts” senast 31/5.
Medtag kaffekorg.
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Andakter på Edegården kl.14.30

Onsdags Akademin

Torsdagar 22/3, 26/4 och 24/5

Studiecirkel i kyrkohistoria
och historia.

Nästa planeringsmöte:
Onsdag 18 april kl. 12.00
i församlingshemmet.

Ungefär varannan onsdag
kl. 10.00 -11.30.

Just DU är välkommen att komma

Start 14/3, 28/3, 18/4,
samt 2/5

med förslag och att påverka!

Våffelcafé med gäst i församlingshemmet varannan gång.

Här kan Du skänka en gåva till
Skagershults församlings

Torsdagar kl 14.30 - 16.30 med start;
1/3 och så 15/3, 29/3, 12/4 och 26/4.

”blomsterfond”
Swedbank 8452–5 934.239.411–2

I samverkan med Rödakorset.

Kontakta Exp 0584-10020
eller
Carina Rosengren 0584-444641

Holmbergs
Begravningsbyrå
Fd, Fondkistan

Reidun Eklind Holmberg
i
Karlskoga
Degerfors och Laxå

EN VÄRDIG BEGRAVNING TILL
EN RIMLIG KOSTNAD
Fast pris, Din Trygghet.
Telefon 0586-585 01, 0585-501 01
0584-122 00

Arbetskretsen har under 2017 lämnat
bidrag enl. följande. Dessa blev så de
sista bidragen då arbetskretsen tyvärr
upphörde under 2017.
Hannas hjälpverksamhet 10.169:Flyktingverksamhet
9.431:SKUT
3.779:Hela Världen
3.778:Fasteinsamlingen
1.400:Totalt

28.557:-

Jour dygnet runt
HASSELBLADET
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HASSELFORS PRO

Hej och god fortsätting på det nya året 2018!
Jag gör först en tillbakablick på de två senaste medlemsmötena 2017. Till mötet den 22 november kunde
ordföranden hölsa 31 medlemmar välkomna.
Från vår förening har Kjell Wiberg och Majbritt
Sandell deltagit på distriktets höstmöte i Folket Hus i
Svartå. Där fick vi information om att vår ombudsman Margareta Röstlund går i pension och ersättare
söks. Där meddelades att de föreningar som säljer
PRO:s skraplotter får 8 kr per lott till den egna föreningen. Vår förening kommer även i år att ta hem
och sälja dessa lotter. PRO:s almanacka för 2018
finns att beställa till en kostnad av 50 kronor. Mötet
avslutades med förtäring och ett årlotteri såldes. Ordföranden hälsade alla välkomna den 13 december.
På medlemsmötet den 13 december hälsades 25 medlemmar välkomna. Dagen till ära var det som vanligt
”gubbarna” som som stod för Luciakaffet. Ordföranden började med att rikta ett stort tack till festkommittén för nedlagt arbete med Adventskaffet i församlingshemmet den 3 december. Man hann också
sälja ett årlotteri vid fikat med många fina vinster.
Julbordskryssningen med Cinderella blev som vanligt väldigt trevlig, där till slut 28 personer deltog
från vår förening.
Bocciaspelet avslutade höstsäsongen den 11 dec.
med samkväm i Hasselgården. Efter dessa rapporter
var det dags för Luciakaffet med lussebullar och
pepparkakor som ett årlotteri såldes.
Som avslutning önskade ordf. alla en God Jul och ett
Gott Nytt År samt önskade alla välkomna åter till en
ny säsong 2018.

Vi har redan nu hunnit några dagar in i februari
och har avverkat vårt första medlemsmöte den 24
januari. Ordf. hälsade 36 medlemmar varav 4 nya
medlemmar välkomna till mötet som också innehöll vår populära grötfest.
Vi har fått en inbjudan till distriktets årsmöte den
23 mars i Hällefors. Det är nu klart att det blir
Margareta Jansson från distriktet som kommer att
medverka vid vårt årsmöte den 7 mars.
Bocciaspelet är i full gång måndagar 14.00-16.00
och nya spelare är välkomna, eget fika medtages.
Viktig information från PRO försäkringar för dig
som har PRO Olycksfall eller PRO Sparliv
fr.o.m. januari 2018 sker några förändringar.
Sedan var det dags att avsmaka grötlunchen och
den smakade som vanligt utmärkt och därefter
såldes ett årlotteri.
Ordf. avslutade mötet med ett stort tack till festkommittén för förtäringen och hälsade alla välkomna åter till årsmötet den 7 mars.
Väl mött då!
Kjell Wiberg
Ordförande

Vårens mötesprogram:
Onsdag 7 mars

Årsmöte

Onsdag 25 april

Äggsexa

Maj - Utflyktsresa (tid & plats meddelas senare)

MULLHYTTAN * 0585-40042
Vardagar 9-19, lördag 9-15, söndag 10-15
HASSELBLADET
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HASSELGÅRDEN

Alt. 2

Alt. 1

U

Uteplats enligt alternativ 1 eller 2 (se ovan och
planritning) kvarstår att besluta om. Ombyggnationen är mer än välbehövlig och välkommen med tanke
på den förtäring som serveras vid olika arrangemang. Inte minst blir det till stor glädje för de som
har hand om serveringen med allt från drycker och
till raggvåfflor med mera.

ndertecknad kontaktade Harry Lundin,
Laxå Kommun för att få veta mer om den
planerade ombyggnationen som nämndes i Hasselbladet nr 4/2017 och någon dag senare kom
planritningen (se nästa sida).
Väggar markerade med grönt är ytterväggar och
de ljusare gröna är befintliga innerväggar eller
nya.
Äntligen får byalaget en praktisk samlingslokal
för egna arrangemang men också till glädje för
de (föreningar och privatpersoner) som idag hyr
Hasselgården.
Min gissning är att lokalerna kommer att nyttjas
mycket mer efter ombyggnationen eftersom det
inte finns så många andra alternativ på orten.
Personligen önskar jag på ”trivselkvällar för
medlemmar” i all enkelhet med lite musik och
kanske en enkel fika tillsammans.

Vid bläckhornet

Terttu Bohlin

Alla 5 systrar är upptagna.
Anna läser en bok. Rosa lagar
mat. Katarina spelar schack.
Marie tvättar. Vad gör den
femte systern?
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Ombyggnad lägenhet samt del av lokal till kök/restaurang samt
uteplats alt 1 eller alt 2 i Hasselgården.
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Det var finnar i Testabäcken
Så länge min mor levde trodde vi inte att det gick att

Av Daniel Harbes bok Skagershult en Närkessocken

släktforska i Skagershult, eftersom kyrkoarkivet hade framgår att finnättlingarna var lite misstänkta för
brunnit. Icke desto mindre hade en av hennes mor-

både det ena och det andra. Det var inte ovanligt att

bröder försökt, och kommit fram till att vi hade finskt de ansågs kunna trolla, och i så fall var man rädd för
påbrå. Jag trodde, eller tror mig minnas, att det var

dem. Hade de något av sitt obegripliga språk kvar, så

den yngste, A ugust A rvid A ndersson. Men när jag

var väl det skrämmande nog. Mamma verkade inte

långt senare frågade hans betydligt yngre änka, så

skämmas över uppgiften om det finska påbråt. Jag

nekade hon blankt till att han hade ägnat sig åt något tror att hon betraktade det som intressant. Hennes
sådant. Och om det hade varit Oscar Palmquist, den

morfar A nders Gustaf A ndersson (1835-1923) i

mest litterate av de fem morbröderna, så borde det på Olstorp såg klart finsk ut. Jag minns att hon letade i
något vis ha framgått av hans memoarer, Torpet vid

mitt barnansikte efter höga kindknotor och sådana

myren, som han skrev i 90-årsåldern. Kanske var det

finska drag. (Något finns kanske – jag blir i regel till-

så enkelt som att August hade gett upp efter att ha

talad på finska på finlandsbåtar.) Ibland beklagade

utforskat mannaminnet och hittat det där finska på-

hon sig över att ”finnblogen var för utspädd” – hon

bråt, och aldrig berättat om det för sin tredje hustru

blev inte arg tillräckligt fort när det behövdes. ”En

långt senare.

skulle kunna lite norrifrån”, sade hon också beklagande ibland när saker och ting inte gick som hon

Men ”det var finnar i Testabäcken” verkar ha varit ett ville. Hon ansåg sig alltså inte ha fått något med av
känt faktum i socknen. Gårdsnamnet har inget finskt

trollkunnigheten, och associerade den dessutom i ett

i sig. Det kommer av sjönamnet Testen och Testa-

annat väderstreck.

bäcken är egentligen den lilla sjöns korta avrinning i
Toften strax söder om gården. Ortnamnsforskaren

© Kerstin Pettersson

Jöran Sahlgren, uppväxt i socknen, antar att sjönamnet har med testar av vass att göra.

Från inspiration. Till installation.
HASSELBLADET
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FRÅN MARKERNA
Att vargen rör sig i våra närområden är väl inte längre någon
sensation. Rapporter om att den varit synlig någonstans hör mer
till regel än undantag. För det mesta rör det sig om kringströvande ensamvargar som passerar våra marker. Den här gången
är det minst två vargar, som slagit två hjorthindar, ca 250 meter
söder om fågeltornet vid Olstorp. Fortsatta rapporter om färska
vargspår i närområdet kan tyda på en nyetablering i Hasselforsreviret.
En havsörn blev häromdagen påkörd och dödad av tåget någonstans mellan Hasselfors och Laxå. Den hade
hittat ett tidigare påkört rådjur som den kalasade på. Det är ganska vanligt att tåget kör ihjäl örnar som
söker föda på banvallen.
Två uttrar var under senhösten synliga vid den nya bron över Svartån.
Strömstaren har sedan isen lagt sig setts både vid kraftstation och vid nedre dammen på bruket. Gråspetten,
en inte alltför vanlig hackspett har i höst vid något tillfälle observerats efter Stenvägen.
Per Bergström

VÄRT ATT VETA
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Program 2018
Februari

3
18

Årsmöte

25

Teater, ”Arne – ett frihetsbegär”

Mars
April

7
30

Maj

Naturfoto & Filmfestival

5
19

Event för barn och föräldrar, påskträd på torget och
äggjakt i bokskogen
Storloppis i Hasselfors Sporthall
Valborgsmässofirande vid Hasselvallen
Utflykt ”I våra fäders spår” med Torpgruppen
Mopedens dag i Bruksparken

Event för barn och föräldrar, ”Cykel-bingo”

Juni

6
22

Nationaldagen firas i Bruksparken
Midsommarfest i Bruksparken
Releasefest i Porla, Projektet ”Porla Brunn i svunnen tid”

Augusti

11

Hasselforskalaset, det 20:e
Lådbil- och dragkampsevent för barn och föräldrar

September
November
December

15

Höstutflykt ”I våra fäders spår” med Torpgruppen.

23

Tranfestival, bildvisning och transpaning
Skattjakt alt. reflexjakt, event för barn och föräldrar

8

”Glögg-mingel” med liten julmarknad

Programmet kan komma att ändras över tid, följ eventuella ändringar i Hasselbladet och på vår hemsida.
Svar till barngåtorna i Hasselbladet 4/2017
1. Frimärke, 2. Ekot, 3. Andedräkten och 4. Andan

Vi hoppas den tidning du just har läst har varit innehållsrik och intressant.
Utan stöd från våra annonsörer hade den knappast varit möjlig att få fram,
därför hoppas vi att du gynnar våra sponsorer vid Dina inköp.

Nästa manusstopp - 15 maj 2018
HASSELBLADET
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