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Hej på er alla!
Den gråa mörka november tränger sig på i vår socken.
Men den sommar som passerat har gett avtryck som både
extremt torr och varm.
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På tal om socken så får Skagershult 1648 sin första kyrkoherde Andreas Petri Berg 1648-1692, alltså för hela 370 år
sedan.
Drottning Kristina ger Melker Falkenberg tillstånd 1647 att
bilda egen socken. Bröderna Konrad och Melker delade
broderligt (kanske inte helt friktionsfritt) på sin fader
Henrik von Falkenbergs förläning av Karl lX.
Melker och Konrad delar 1624 skriftligen och i faderns
närvaro på egendomen Tångeråsa socken. Melker väljer
nuvarande Skagershult. Efter fadern Henriks död 1629
uppstår tvist om arvet. 1647 stadfäster drottning Kristina
förläningen de båda bröderna ärvt, och en delning i två
socknar kan göras. 1669 är Skagershults alla gränser
dragna och fastställes av Lekebergs häradsrätt.
I vår föreningslokal Hasselgården har vi börjat se ljuset i
tunneln i vårt köksprojekt, köket är på plats, men det återstår en del rör– och elarbeten. Vi har haft jättebra hantverkare som jobbat på och en stor eloge till alla ideella
arbetsinsatser under detta stora projekt.
Nu står snart julen för dörren med alla bestyr.
Önskar er alla en god och fridfull jul.
Med vänliga hälsningar

Andreas Gustafsson

Håll er uppdaterade om våra
kommande arrangemang,
besök vår hemsida
www.hasselforsbyalag.com
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OMSLAGSBILDEN

Foto: Cristina Söderberg

Vacker som en tavla! Smedjan vid Fernhagen (numera används den
som jaktstuga) en solig vinterdag.
En påminnelse om vinterns antågande oavsett vad man tycker om vintern. Vissa dagar är bara så förunderligt vackra. Hoppas att fler upptäcker skönheten i årstidernas växlingar.
Psst - tomten kommer ibland på besök, som på omslaget.

-Men, några har också gått ur tiden.
Tiden går fort och ibland tycker man att inget hän-

Vi minns med tacksamhet våra

der, men blickar man bakåt så har tiden haft olika

"kamrater" Viola, Maggan och Ulla,

innehåll. Sedan Ni hörde från oss sist har vi deltagit som alla med betydande insatser har
vid både Mopedens dag och Hasselforskalaset. Just verkat för vår krets.
nu planerar vi för "glöggbjudningen" den 15 de-

Till alla Er "Röda korsare" och alla läsare

cember, besök den. Under hösten har Bissen åter-

tillönskas

upplivat den gamla välkända "Värdshusets jägarsoppa" vid församlingshemmets soppluncher.

En God Jul och ett Gott Nytt År!

Vid seniorveckan medverkade vi med ett våffelkafé Styrelsen
i församlingshemmet.

Aina och Bissen

I väntan på julen prova att baka en finsk julstjärna. Passa på att fira Finlands
självständighet den 6 december med att bjuda på denna läckerhet!

 Börja med plommonsylten, som görs av 250 gr tor-

Nya traditioner!

Baka finska julstjärnor av färdig smördeg
som ger 10 stycken frasiga bakverk
att njuta till kaffet eller glöggen.

kade katrinplommon och 0,5-1 dl vatten. Koka tills
plommonen mjuknat, mixa med mixerstav till en
slät massa.

 Tina smördegsplattorna på bakplåtspapper och dela
dem på hälften och skär in ett snitt i varje hörn mot
mitten ca 2,5 cm. (10 st)

 Lägg en klick plommonsylt i mitten och vik in
vartannat hörn mot mitten.

 Grädda i mitten av ugnen i 200ºC i ca 10-15 min
eller tills de blivit gyllenbruna.

 Låt svalna och pudra över florsocker i ett lager.
Av Terttu Bohlin

HASSELBLADET

 Servera dagsfärsk och allra helst lite varma.
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Vardagsservicen på mindre tätorter har förändrats över
tiden. Internet i all ära, men idag får man åka till Mullhyttan eller till Laxå för att hämta upp sina paket om de
inte får plats i postlådan.
Det är med vemod och saknad jag minns hur smidigt servicen fungerade innan internet tog över våra liv. Det var
så enkelt att vara Hasselforsbo, då vår egen ”handlare
Erik” tillhandahöll nästan all tänkbar service. Eller vad
sägs om: Apoteksombud, Systembolagsombud, inlämning av kemtvätt, skomakeri, driv-medel och inlämning
av tipsraden. Affären hade generösa öppettider med ett
helt ok urval av livets nödtorft med möjligheten att beställa om man saknade något. M.a.o. ”all inclusive”
långt innan det kom på modet.
Sedan maj 2018 får jag inte längre min morgotidning i
postlådan vid tomtgräns (Postnord klassar tätorten
Hasselfors som landsbygd med förklaringen att Hasselfors saknar postkontor/ombud eller s.k. utlämningsställe) och därmed var det fritt fram för Prolog tidningsdistributören att tro sig spara tid genom att endast använda samlingslådorna, boende i hyreshus får dock sin
tidning i brevinkastet. Åtminstone vill jag fortsätta kunna
bläddra i en papperstidning. Ur led är tiden när endast
digital tidning gynnas.
Servicen i samhället var snudd på total, med affär, kiosk,
bank, distriktsköterska, järnvägsstation och postkontor.
Var ”det var bättre förr” eller är det bara ett tecken för
att jag har varit med ett tag. Jag beslutar mig för att ringa
Eva Arvidsson för att få ta del av hennes minnen från
postkontoret i Hasselfors.
Terttu Bohlin

Postkontoret i Hasselfors
Postkontoret flyttades från stationsbyggnaden i
januari/februari 1974 till Edevägen och personal var
Arvid Johansson, eller mer känd som ”cigarr-Johan”,
Anne Marie Karlsson och Astrid Vahlberg samt
några olika vikarier.
Jag beslutade mig att gå en postkassörskurs 1977
och anställdes i februari 1978 och enligt anställningsbeviset blev jag postmästare i slutet av 1978.

Minnen från ett rån
En förmiddag kom en kille in. Jag kände inte igen
honom och undrade lite medan han gick till kunddisken och vände sig från mig. När han sedan vände
sig om igen ser jag att han satt på sig mössa och
hade täckt delar av ansiktet så jag kan inte se vem
det är. Han kommer fram till mig och utbrister:
- Hit med pengarna! Han riktar ett pistolliknande
föremål mot mig, varmed jag av ren förskräckelse
tog tag i en bunt sedlar och kastade rakt ut mot
honom. Killen blir rädd och till min förvåning stack
han i väg. Sedelbunten med 10.000 kr i 100-kronors
sedlar låg på golvet men banderollen hade gått sönder. För att påkalla hjälp går jag till den bakre dörren och till min glädje såg jag att Anders Alexandersson kom körande in mot samhället. Jag vinkade
som en galning till Anders att han skulle komma
men Anders vinkade glatt tillbaka och fortsatte. Jag
stängde dörren och strax före stängning kom Hasse
Bodin och jag ringde polisen om det inträffade. En
kriminalare från Örebro kom och beordrade mig att
stänga postkontoret resten av dagen.
Rädslan efter det misslyckade rånet satt kvar när jag
i mörkret gick hem med nycklarna till posten i väskan. Efter sedvanlig polisutredning blev rånförsöket
tyvärr ouppklarat.
Den sammanlagda tiden jag tjänstgjorde på posten
blev hela 15 år och den allra sista dagen för ett
”riktigt” postkontor i Hasselfors var den 31 oktober
1992.
/Eva Arvidsson.

Öppethållandet på posten var uppdelad till några
timmar på fm fram till kl 11.30 och senare några
timmar på eftermiddagen.
HASSELBLADET
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Stationsmästare och poststationsföreståndare vid Hasselfors
Förenade järnvägs poststation
Utdrag från förteckning av Gösta Odheim 1990
Stm Ekstrand

Slutet 1920-1933 Inget postbiträde

Tb Carl Berggren

1933-1936

Greta Berggren (dotter)

Knt Thorvall

1936-1939

Fru Thorvall

Stm E Andersson

1939-1943

Fru Andersson

Stm Carl Tidblad

1943-1947

Fru Elsa Tidblad

Stm Alrik Lundgren 1947-1951

Inget postbiträde

Stm Kurt Hallin

1951-1954

Inget postbiträde 1951
Magda Persson började
sin tjänst våren 1952.

Stm Zäll

1955-1957

Magda Persson

Stm Claeson

1957-1960

- ” -

Stm C W Lewin

1960-1965

- ” -

Stm K Å J Sahlbäck

1966-1972

- ” -

Jxp Gösta Odheim

1972-1974

- ” -

Magda Persson slutade sin
tjänst troligtvis i december
1973, därefter var Arvid
Johansson som pensionär anställd som postbiträde när
posten flyttade till nuvarande lokaler jan/febr 1974.

Hasselfors station avbemannades och lades ned 25 februari 1974.
Hasselfors 1990-03-27

Posthornet är i Sverige symbolen för Posten. Det togs i
bruk på 1600-talet, då postväsendet infördes i Sverige.
Distributionen skedde genom ett nätverk av bondgårdar. Drängen som kom med posten anmälde sin ankomst genom att tuta i hornet. Då var det dags för den
postansvarige på gården att göra sig redo att föra posten vidare till nästa gård. Hornet användes också för att
signalera postens avgång från gården, samt för att bereda plats på vägarna. Tidigt saknades det inhemsk tillverkning av posthorn i Sverige. Då användes blåshorn
av djurhorn eller skinn i stället.
Källa: Wikipedia

HASSELBLADET
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Hasselfors
Nu går vi över till ny logotype!
PROs historiska märke används inte längre i organisationens kommunikation, däremot kan du möta
det i historiska sammanhang och till exempel på förtjänsttecken.

Hej på er igen!
Därefter intogs förtäring och ett år-lotteri såldes och
Tiden går alldeles för fort, hösten är nu redan passe- ett stort tack riktades till Festkommittén.
rad och vi har gått från sommartid till vintertid. Vi
Kommande program
har också genomfört två trevliga medlemsmöten.
Vid medlemsmötet den 26 september med sillsexa Den 21 november kommer Jonny Fagerman att stå
för underhållningen med sång och musik.
hälsade ordf. Kjell Wiberg 32 medlemmar välVid medlemsmötet den 12 december uppmärksamkomna.
Ordf. rapporterade från bl.a. Seniorfestivalen i okto- mas att vår förening firar 65-års jubileum och ettber. Vi deltog den 8 okt. på Öppet hus i idrottshallen Luciafirande. I skrivande stund är programmet inte
under tema ”prova på spela boccia” och man bjöds helt spikat. Klart är att det blir underhållning, kaffe
på kaffe och kaka. I samarbete med Röda Korset och och tårta samt ev. ett år-lotteri. Alla medlemmar hälsas välkomna till en trevlig Jubileumsfest.
Svenska kyrkan anordnades ett våffelkafé den 11
På Julmarknaden i Hasselgården den 15 dec. komoktober i Hasselfors med bildvisning av Aina
mer vi att sälja våra lotter. Välkomna att besöka oss
Karlsson-Andersson.
Vid informationsträff från Fonus Distriktsråd i södra för att köpa våra lotter och på så sätt bidra till att
stärka föreningens ekonomi.
Närke den 22 oktober deltog Kjell och Rosmarie
Slutligen tackade ordföranden medlemmarna och
från vår förening.
Anmälningar till Julbord den 26-27 november med hälsade alla välkomna den 21 november och inte
Cinderella görs till ordf. Kjell Wiberg (21 medlem- minst till den 12 deccember.
Väl mött!
mar är anmälda till denna).
Ordf. rapporterade att höstmötet den 6 november
Vi önskar alla en God Jul och Gott Nytt År!
hölls i Örebro City Golf & Country Club. Mosjö
Gård, Mosås.
På återseende
Efter rapporterna var det dags att avsmaka sillen
med tillbehör, som smakade alldeles utmärkt och ett Kjell Wiberg
stort tack riktades till Festkommittén.
Ordförande
Vid medlemsmötet den 24 oktober hälsades
35 medlemmar (varav två nya) samt Kent Pettersson
välkomna. Kent stod för underhållningen med filmvisning av egna natursköna bilder från Alaska.
Mötet beslöt att årsavgiften på 60 kr skulle förbli
oförändrad 2019.
Den 2 nov deltog Kjell och Rose-Marie på mötet
med samrådsgruppen i Laxå.
Efter gudstjänsten 1:a Advent kommer PRO enligt
tradition att bjuda på kyrkkaffe och ev. ett årlotteri i
Församlingshemmet. Alla hälsas varmt välkomna.
HASSELBLADET
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Text och bild 1 är från
En fredagskväll i november bjöd Hasselfors
byalag in till spökjakt i Hasselfors. Utefter
en stig genom skogen skulle barnen leta efter
10 olika reflekterande föremål som hade en
bokstav på sig. När alla bokstäver var funna
skulle man lista ut det lösenord som bokstäverna
bildade för att sedan få en överraskning.
Stigen var upplyst med gravljus och efter
vägen fanns utklädda varelser.
Efter vandringen bjöds alla på korv med bröd,
Festis och kaffe. Spökjakten blev en mycket
lyckad kväll med ca. 140 besökare.
Vi vill tacka alla som hjälpt till inför och
under kvällen samt Hårlyan, Svenska Kyrkan,
Öysteins Götteri, ICA Träffen Mullhyttan,
Sötvaruhuset och Hasselfors Motionsdans för
sponsring.
Text och bild av Rebecka Schön

Mer spänning för dig som vill läsa en bok är tipset Gropen av
Emma Ardbåge, som tilldelades Augustpriset för bästa barn– och
ungdomsbok 2018.

Jag hade som mål att gå ned 10 kilo.
- Efter jul o nyårshelgerna är det
bara 15 kilo kvar.
Mitt minne är som julkalendern
– full av luckor.
Två norska poliser hittar en död man
framför en Peugeot; - Hur stavar man
till Peugeot?
- Ingen aning, vi lägger honom framför
en Skoda.
HASSELBLADET
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SKAGERSHULTS FÖRSAMLING

En julhälsning!

Skagershults församling har tre kyrkorum av
olika karaktär att disponera.
Nya kyrkan i Hasselfors, Gamla kyrkan mellan
Bålby och Träntorp, samt Emiliakapellet i Porla
(den sistnämnda ägs av en fristående stiftelse
med nära band till Svenska kyrkan).
Nu handlar det om Skagershults gamla kyrkas
framtid. Kyrkan skänktes av Hasselfors Bruks
AB 1995 till Skagershults församling då bolaget
upphörde. Kyrkan används av naturliga skäl
sommartid. Församlingen firar ett antal gudstjänster där varje sommar och det är en särskild
tradition med gudstjänst på midsommardagen.
Även julbönen på julafton besöks av många.
Frågan har blivit aktuell ifall församlingen ska
avyttra Skagershults gamla kyrka till en seriös
intressent som vill samverka med Skagershults
församling och framgent låta det vara en gudstjänstlokal. Frågan har fått fördjupad aktualitet
under det senaste året. Det är inte ovanligt att
Svenska kyrkans församlingar i landet avyttrar
kyrkor eller lägger dem i ”malpåse”. Men innan
pastoratet avyttrar en av sina kyrkor behöver
samråd ske med församlingens medlemmar på ett
öppet möte. Ett sådant samråd kommer församlingsrådet att kalla till våren 2019.
Då får Svenska kyrkans medlemmar i Skagershult säga sitt på ett öppet möte och höra vad intressenterna har för tankar kring att äga och förvalta
Skagershults gamla kyrka. Dag och plats för
detta samrådsmöte meddelas senare. Håll ögonen
öppna!

Julen är för många den bästa
tiden på året. Ljusen, förväntningarna, planeringen
med julbak och pyssel. Vi
kanske minns hur vi själva
som barn längtade och väntade på julens magi, och vi
som lever nära barn ser hur
de väntar med förundran. Ja,
alla väntar vi efter julens
ljus. Efter mörka november är jul- och adventstiden verkligen en av årets höjdpunkter.
Alla ljusen i fönstren i Hasselfors och skagershultsbygden och de härliga advents- och julpsalmerna i kyrkan vill skapa stämning också i ditt
hjärta.
Den 23 december kl. 15.00 sjunger vi in julen,
sedan inbjuder vi till julbön i Skagershults gamla
kyrka och på kvällen i nya kyrkan. Till julstämningen i kyrkan är alla välkomna!
Den här tiden på året, som för många är fylld av
glädje och förväntan, är ju samtidigt för väldigt
många en svår tid. Och vad blir det för julstämning för de människor som av olika anledningar
saknar frid? Julen innebär en uppmaning att dela
med oss av gemenskap och julglädje. Att hälsa
på en granne, ringa det där samtalet. Oavsett om
vi julpyntar eller inte finns det inte ett hem, finns
det inte ett människohjärta dit julens evangelium
inte vill nå. När vi firar jul, firar vi att tillvarons
yttersta grund, universums skapare, kommer oss
till mötes i ett litet barn. Och det stall han vill
finna sin boning i, platsen i ditt och mitt hjärta.
En riktig God Jul tillönskar jag dig!
Jan 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 0703590143, 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

Det händer i kyrkan
9 december kl.15.00

2:a advent.

16 december
kl.10.00
23 december
kl.15.00

3:e advent.

24 december
kl.17.00

Julafton.

Gudstjänst i Skagershults kyrka.
Simon Joelsson präst.
Mässa i Ramundeboda kyrka.

4:e advent.

Kyrksöndag i Skagershults kyrka.
Vi sjunger in julen. Sång av Laxåkören,
Simon Joelsson präst.
Julbön i gamla kyrkan.
Jan Wallgren präst.

kl. 22.30 OBS!

Midnattsgudstjänst i Skagershults kyrka.
Sång av Moa och Rebecka Elliot.
Jan Wallgren präst.

25 december
kl.07.00
26 december
kl.11.00
30 december
kl.15.00

Juldagen.

Julotta i Ramundeboda kyrka.

Annandag jul.

Gudstjänst i Finnerödja kyrka.

Söndagen efter jul.

Mässa i Skagershults kyrka.
Jan Wallgren präst.

31 december
kl.23.15
1 januari 2019
kl.11.00
6 januari kl.15.00

Nyårsafton.

Nyårsbön i Ramundeboda kyrka.

Nyårsdagen.

Nyårsmässa i Finnerödja kyrka.

Trettondedag jul.

Musikgudstjänst i Skagershults kyrka.
Bodarnekören. Jan Wallgren präst.

13 januari kl.10.00

1 e trettondedagen.

Mässa i Ramundeboda kyrka.
Avslut av ekumeniska böneveckan.

20 januari kl.15.00

2 e trettondedagen.

Gudstjänst i Skagershults kyrka.
Jan Wallgren präst.

27 januari kl.10.00

3 e trettondedagen.

Mässa i Ramundeboda kyrka.

3 februari kl.15.00

Kyndelsmässodagen.

Gudstjänst i Skagershults kyrka.
Dopbarnen inbjuds att hämta sina ”dopänglar”.
Röda korset bjuder på kaffe och semla.
Jan Wallgren präst.

10 februari
kl.10.00

5 e trettondedagen.

Mässa i Ramundeboda kyrka.

17 februari kl.15.00

Septuagesima.

Kyrksöndag i Finnerödja kyrka på
Alla hjärtans dag.

24 februari kl.10.00

Sexagesima.

Mässa i Ramundeboda kyrka.

3 mars kl. 15.00

Fastlagssöndagen.

Mässa i Skagershults kyrka
Jan Wallgren präst

10 mars kl.10.00

1 i fastan.

Mässa i Ramundeboda kyrka.

HASSELBLADET
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Onsdags Akademin

Våffelcafé i församlingshemmet

Studiecirkel i kyrkohistoria och kristen tro.
Ungefär varannan onsdag kl. 10.00-11.30.
Start 9 januari i Församlingshemmet.

I samverkan med Röda korset. Vid några
tillfällen inbjuden gäst.
Torsdagar: 17 januari, 28 februari,
14 mars, 28 mars och 11 april.

Ekumenisk bönevecka i vecka 2
Gudstjanster i pastoratets olika kyrkor.

Se predikoturer i början januari.

Andakter på Edegården: kl. 14.30

Avslut med ekumenisk mässa den
13 januari i Ramundeboda kyrka.

Den 24 januari och 28 februari 2019

Nästa planeringsmöte Torsdag 17 januari kl. 18.00 i församlingshemmet.
Just DU är välkommen att komma med förslag och att påverka !

Holmbergs
Begravningsbyrå
Fd, Fondkistan

Reidun Eklind Holmberg

Här kan Du skänka en gåva till

i
Karlskoga

Skagershults församlings

Degerfors och Laxå

”blomsterfond”
Swedbank 8452–5 934.239.411–2

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

Kontakta Exp 0584-10020
eller Carina Rosengren
0584-444641

0584-122 00
Jour dygnet runt
HASSELBLADET
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Lördag 10 nov 2018

En gråmulen novembereftermiddag lystes upp
när Örebro länsteater gästspelade i Hasselfors
med "Carmen".
En dramatisk berättelse, fylld av galen passion
och svartsjuka, framförd av fem skickliga musicerande skådespelare. Publiken i Hasselgården,
som bjöds på en fartfylld och humoristisk snabbversion av världens mest kända
opera tackade ensemblen med
varma applåder.
Cristina Söderberg
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Kl. 05.35 hämtar jag tidningen, regnet hänger i luften, men det är uppehållsväder. Prognosen på sista
sidan i NA siar om dagsregn. Kollar yr.no och ytterligare några prognoser på datorn, alla säger dagsregn.
En blick ut genom fönstret bekräftar, nu vräker det
ner. Fixar som vanligt till frukosten innan jag frågar
om Jane kommer upp och håller mig sällskap. Strax
före 7 är frukosten avklarad och under tystnad har vi
även bläddrat genom NA. Fortfarande ösregn.
Några minuter över 7 ringer jag Cristina med frågan.
Fixar du ett bildspel med Porla-bilder som vi kan visa
i Hasselgården klockan 9? Jag vet att du inte har
något klart, men ta av de bilder vi har till Porlaboken,
så får jag prata lite runt dessa. Svaret blev som jag
trodde det skulle bli. Jag försöker!
På utsatt tid eller några minuter senare får de som
trotsat regnet se ett purfärskt bildspel om Porla och
dess storhetstid. Det är samma antal deltagare som
det brukar vara, alldeles under trettio. Som vanligt
några nya ansikten, ja till och med nya i landet.

En timma senare är bildspelet slut, jag som pratat till
bilderna är lite torr i halsen, men åhörarna verkar
nöjda. Nu förflyttar vi oss till Porla och den gamla
Brunnssalongen, eller Societetssalongen som den
också kallades, för att där inmundiga vårt medhavda
fika. Här är också planerat att göra ett besök på det
lilla museet som finns i huset. Ulf Gustafsson som är
produktionschef vid vattenfabriken har lånat oss
nycklar så vi kommer in. Rummet där museet är inrett är så litet att vi får gå i omgångar för att se det.
Då vi lämnar Brunnssalongen har regnet upphört och
de flesta är sugna på en rundvandring för att få en
bild av var alla hus som vi sett på bildspelet är/var
belägna. Alla hus är inte borta, så det är klokt att göra
en rundvandring på området.
Rune och jag, som under sommaren guidat några
grupper runt i Porla, en av landets exklusivaste brunnar, och berättat lite om dess storhetstid, samt
Cristina som snabbt sammanställde bildspelet vi sett i
dag tackar för denna gång.
Per Bergström

Visst kände du igen bilemblemen?

*

Hasselbladet Nr 4_2018

A Cadillac

B Maserati

C Citroen

D Rolls Royce
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EN STADSRESA

En morgon i början av nittonde seklets tredje decennium cyklar några ynglingar, alla i myndig ålder
herrgårdsallen norrut. De är på väg till Mullhyttemo
station med avsikt att följa med ett tåg till Örebro.
Var och en har en väska på cykelns pakethållare,
och i innerfickan på rocken två motböcker var. En
personlig, och en för medskick eller som lån för att
dubblera sin egen ranson, av kron eller av absolut
rent brännvin. I stallets halvöppna dyngedörr står
kuska-Gustav och följer dem med blicken tills de
försvinner bakom Antabäcken.
När stadsbesökarna efter föreskrivna kontroller fått
ut ransonerna och fullgjort en del andra ärenden,
hedrar de Tre-Remmare med ett besök innan det är
dags att äntra det så kallade brännvinståget mot
Svartå. Under hemfärden stiger resande med väskor
av vid varje anhalt och station efter linjen. Vid
Mullhyttemo postar ett par före detta rallare medhavande en dragkärra, för att frakta hem en yrkesbroder som inte kunde ta sig hem för egen maskin efter
ett stadsbesök. I Skagershult började det bli oroligt
bland de som har medskick. Ibland stannar de av
med det de har för händer och lyssnar. KuskaGustav har inget medskick, men han springer ändå
som en osalig ande och gluttar norrut genom en
öppen springa i dyngdörren.

HASSELBLADET

Med ens hörs en del oartikulerade ljud åt Almby
hållet. Någon stämmer med hes röst upp en ballad
till Bacchus ära. Efter hand ökar rösterna i styrka,
men allt eftersom fasaden på herrgårdens Corps de
logi börjar skönjas och framträda allt tydligare för
deras blickar dämpas rösterna succesivt, som om
bara anblicken av herresätet skulle inge en viss
nedärvd respekt sedan århundranden tillbaka.
Kuska-Gustav som postat i dyngdörren går ut på
stallbacken, och gör sken av att han av en ren slump
kommer dem i möte. Men den här gången blev inte
Gustav undfägnad, ingen i sällskapet hade någon
flaska med reslank i och en halvliter vågade ingen
låta honom smaka ur. Hade han fått den för mun
hade den lämnats tillbaka tom. Den här dagen gick
hemfärden från Mullhyttemo utan avvikelser och
resenärerna anlände i rimlig tid. Flerfaldiga gånger
hände det, i synnerhet om det var en lördagsresa, att
resenärerna inte anlände till hemorten förrän dagen
därpå. Då fick de som hade medskick vara tacksamma om de fick sina motböcker välbehållna tillbaka. Vad det gäller brännvinet, fick de suga på ramarna. När sändebuden anlände frampå söndagen,
var penningpungen tom, brännvinsflaskorna och
väskorna tomma, det var bara stadsbuden som var
fulla. Förseningarna uppstod under gångtiden på
den halva milen från järnvägsstationen. Upplevelserna och eskapaderna under den etappen av resan
hade de ett mycket diffust minne av.
STYCKEGODS, från Pekoralen, författat av
Oskar Gustavsson, född vid Ede i Hasselfors, uppvuxen som statarbarn på torpet
Gökhem vid Bålby herrgård.
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Varmt välkomna till Hasselfors
Naturfoto- & Filmfestival 2 februari 2019
Så här inför jul så kommer den sedvanliga årets julklapp – så för fjärde
året i rad så ger vi nu bort vad vi
menar är årets julklapp upplevelsemässigt – en dag i naturens tecken
fylld av fantastiska fotografier och
uttryck, spännande föreläsningar
om allt från smått till stort, högt
som lågt.
Förutom detta så är det också en dag för att
träffa redan kända eller få möjligheten att träffa
en ny bekantskap. Det finns naturfotofestivaler
som är större, de har mer proffs och har väldigt
stora budgetar. Vår festival har något annat;
framför allt en stämning av glädje, att även helt
Björn Sundström, Finnerödja
nya fotografer
ut och en positiv lokal
visar uppfår
sinställa
raritet
anda som byalaget ger uttryck för på många
sätt. Hasselgården som fått ett lyft på många
sätt senaste tiden. Visst blev den nya belysningen i källaren en succé förra året?!

Så.. den 2 februari kl 10.00 öppnar
Hasselfors Naturfoto- och filmfestival
sina portar igen, i Hasselgården,
Hasselfors.
Inom kort kommer vi att släppa vårt program, håll koll i vår Facebookgrupp Hasselfors Naturfoto- & filmfestival.

Facebook-sidan är det Robin Eriksson som
Och säkert kan man i alla fall säga att gulasch- framgångsrikt håller i, ett arbete som med
soppan under förra årets festival, den var en
säkerhet gjort att festivalen spridits och lockat
väldigt uppskattad smakupplevelse. Många
så många. Det kommer som vanligt vara en
hoppas på att den serveras igen.
kavalkad av olika utställare och presentatörer.
Som sig traditionen bör så brukar Jonas ForsSom du som redan besökt festivalen känner till berg alltid starta föreläsningarna. Jag vet att du
så har inte bara antalet besökare stigit med
också är väldigt förväntansfull på vad Jonas
åren. Ett starkt minne är inför den allra första
med både vackra och unika foton kommer att
festivalen är då en spänd arrangörsgrupp stod levandegöra med sin berättarkonst. Och mer
och kikade ut genom gardinerna undrandes om därtill kommer du att få uppleva – helt gratis undet skulle komma någon! Med facit i hand är det der vår sköna festival i Hasselfors.
nog ingen som skulle kunna tro hur vår fina
Varmt välkomna!
festival mottagits, uppskattats och njutits av.
Önskar arrangörsgruppen för
Hasselfors Naturfoto- & filmfestivalen.
HASSELBLADET
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Tranfestival
Tranfestival nr. 2 i ordningen hölls den 23 sept.
Förra året var inte sikten så god, då fick vi mest
lyssna på tranor, men i år var sikten optimal, och ca
600 tranor lät sig beskådas både vid Olstorps fågeltorn, och vid Harsboda, innan fåglarna landade i
den grunda Harsboviken.
Ett trettiotal deltagare från Örebro, Fjugesta, Hallsberg, Finnerödja, Laxå och Hasselfors samlades i
Hasselgården, där David Tverling som är initiativtagare till arrangemanget visade bilder och berättade om tranorna och deras flyttvägar.

Från Hasselgården åkte vi till Bålby där Johan
berättade om verksamheten som bedrivs på gården.
Det är drygt 22 år sedan Johan och hans familj förvärvade gården. I dag är det ekologisk mjölk och
köttproduktion som gäller, men även skogsbruk
och en gårdsbutik hör till verksamheten.
Då mörkret börjar göra sig påmind drar vi oss
hemåt till musiken från råmande kronhjorttjurar,
det finns ett betydande antal kronhjortar mellan
Teen och Skagershultmossen. Tjurarnas mäktiga
råmande i brunsttider är nästan skrämmande när
mörkret faller, och detta i kombination med tranornas ropande från sjön avslutar årets Tranfestival.
Per Bergström

Patienten arbetar som elektriker. Inga kända proppar i släkten.
Vi ordnar med mat, hemkört och rollator till patienten.
Söker för fästingbett i huvudet. Huvudet borttages med pincett.
Hon beskriver huvudvärken som spännande.
Kräkningarna försvann på eftermiddagen, likaså maken.
Ibland mår patienten bättre, ibland sämre. Ibland mår hon inte alls.
7. Patienten har varit placerad på ett hunddagis i Gävle med stöd av
socialtjänsten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Syftningsfelen är hämtade från patientjournaler…tro det eller ej!

KVALITETSKLÄDER I FAGER MILJÖ

Tor-Fred: 14-18

Lö-Sö: 12-16

0585-44024
Bålby Hasselfors

www.bpl.se/balby

2 februari
16 februari
23 mars
30 april
4 maj
18 maj
6 juni
21 juni
10 augusti

Naturfoto & Filmfestival
Årsmöte
Pär Sörman, tolkare av våra kända poeter
Valborgsmässofirande
Utflykt
Mopedens dag
Nationaldagsfirande
Midsommarfest
Hasselforskalaset

OBS! Ändringar kan komma att ske under året.
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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.
Tryck:

Nästa manusstopp - 15 februari 2019
HASSELBLADET
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