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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Hej på er alla!
Det är dax för ett nytt nummer av
Hasselbladet. Denna gång har vi en ny
redaktör, Caroline Selvin. Vi önskar
henne lycka till med tidningen.

INNEHÅLL

Inom byalaget har vi nyss haft Naturfoto och filmfestival som genomfördes
för femte året i rad. Den blev mycket
välbesökt och vi märker att publiktillströmningen ökar för varje år. Vi har
fått det angenäma bekymret att vi
nästan växt ur Hasselgården. Jag vill
rikta ett stort tack till alla som hjälper
till och gör det här möjligt. Tillsammans sätter vi Hasselfors på kartan.
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Tråkigt för så många skidsugna att det
inte kommit någon snö denna vinter.
Vi var väl rustade med nyservad
snöskoter, spårsläde och Jörgen beredd
på att spåra.
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Önskar alla en fin vår.
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Med vänliga hälsningar

 Omslagsbilden…………………………….……7

 Film om Hasselfors GoIF………………...14
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Hej på er!
Nytt år, ny tidning, ny redaktör.
Lugn, lugn, ingen fara, ni kommer känna igen er.
Jag har inga planer på några stora förändringar.
Jag vill passa på att tacka Terttu för allt hon gjort
och Cristina för all hjälp jag fått för att komma igång.
TACK!
Väl mött!
Hasselfors Byalag
Hasselgården, Edevägen 10
695 60 HASSELFORS

Telefon: 0585-44113
E-post: info@hasselforsbyalag.com
Internet: www.hasselforsbyalag.com

Ansvarig utgivare: Andreas Gustafsson
HASSELBLADET

/Caroline Selvin
Expeditionstider:
Tis– och torsdag, kl. 10.00-12.00
123 147 56 72
Redaktör: Caroline Selvin
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Hasselfors Naturfoto- & Filmfestival
”Nästa år får nog festivalen flytta till Conventum!”

För 5:e året i rad hölls Hasselfors Naturfoto &
filmfestival lördagen den 8 februari.
Det var för övrigt den dagen när en betydlig del av
Hasselfors var full av parkerade bilar för er som
noterade det. Festivalens popularitet har ökat för
varje år, och det märktes nu i år. Det var väldigt
många besökare. I och med invigningen och Jonas
Forsbergs, som traditionen bör, inledande bildföredrag, i år med titeln ”Pilgrimsfalk i Närke” var det
knökfullt i Hasselgårdens biosalong. Det var även
fullt i entrén. Och i caféet. Och i utställningslokalen.
Under dagen uppskattade vi det till att så många som
1000 besökare kan ha besökt oss. Fantastiskt!
Det beror inte bara på de många fina fotona, utställarna, filmerna, filmskaparna och föreläsarna. Utan
av det mycket proffsiga team som utgör festivalens
kropp och själ. Och hjärta. En del svett i år också...
För att jag inte ska glömma någon så står Hasselfors
byalag team för mat och lokaler för den största delen
i detta. Ett varmt och öppet värdskap får festivalens
besökare att känna sig mycket varmt välkomna, och
villiga att återkomma år efter år. Och mätta också.
Det ska alltid uppmärksammas, att maten görs från
grunden. Den smakar så himla gott. Fikat också.
Tack alla i byalaget som gör den här dagen till vad
den är. En folkfest!

Hans arbete fördubblade antalet följare på vår sida
och bidrog till publikrekordet. Tack till Per Bergström som skapade tillfället för att starta festivalen
2016. Tack till teamet och byn som gör festivalen
möjlig och så bra. En folkfest i februari! För alla.
Gratis!
Till nästa år har vi en delikat uppgift. Vi har blivit
väldigt populära. Så vi arrangörer behöver fundera ut
vad och hur vi ska göra för att möta upp detta, och ta
festivalen vidare.
Har du några idéer om hur och vad vi skulle kunna
göra eller förbättra för att möta upp det stora
intresset? Eller vill bidra med något till festivalen,
vara en del av teamet under 2021 års festival eller
delta som utställare eller föreläsare? Skicka då ett
mail till davidtverling@hotmail.com
En av alla besökare föreslog att: ”Nästa år får nog
festivalen flytta till Conventum”.
Men festivalen har redan ett hem. I Hasselfors.
Mellan Toften och Teen

Förutom detta så ska Cristina Söderberg uppmärksammas för allt det praktiska förarbetet hon gör med
allt från detaljer som lottburkar för Folkets bild till
kontakt med media. Jonas Forsberg och
Kent Pettersson för att de gör det mycket viktiga
arbetet med tekniken runt scenen. Tack till Kent igen För Hasselfors naturfoto- och filmfestival
som gjorde en speciell vinjett. Tack till Jonas som
också är gallerist för utställningen. Tack till Robin
David Tverling,
Eriksson som med stor kunskap och trixande gör
Tårtgeneral
festivalen synlig på Facebook.
HASSELBLADET
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Hasselfors byalags årsmöte
2020-02-22

Alf Larsson och Ivan Persson valdes till revisorssuppleanter på ett år.
Göran Parmling valdes, att med bistånd av styrelsen,
utgöra valberedning.
Kan väl inte vara ett helt år sedan vi hade det senaste Förslag till program för 2020 godkändes
Förslag till budget för 2020 godkändes.
årsmötet med Byalaget. Jo, det är mer än ett år
Information om den utvändiga renoveringen av
sedan, nästan en hel vecka.
Brygghuset, nytt tak m.m., som vi fått bidrag till
Efter mötets öppnande och välkomsthälsning av ord- från Landsbygdsprogrammet.
Information om utvändig målning av Hasselgården,
föranden Andreas Gustafsson hölls parentation för
med bidrag från Laxå Kommun.
under verksamhetsåret bortgångna medlemmar.
Terttu Bohlin som redaktör av Hasselbladet och
Ivan Persson valdes till ordförande och
Anders Olofsson som styrelseledamot avtackades
Per Bergström till sekreterare för mötet.
båda för gediget arbete.
Verksamhetsberättelsen, kassaberättelsen och
Därmed avslutades Årsmötesförhandlingarna.
revisionsberättelsen genomgicks och lades med
godkännande till handlingarna.
Mötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019
Andreas Gustafsson valdes till ordförande för
verksamhetsåret 2020.
Cristina Söderberg och Michael Gustafson omvaldes, Jonas Forsberg och Robin Eriksson nyvaldes till
ordinarie styrelseledamöter på två år.
Kvarstående ordinarie ledamöter ett år är Lilian
Bohlin, Pernilla Reinholdsson, Caroline Selvin och
Annika Söderberg.
Mattias Schön och Per Bergström valdes till styrelsesuppleanter på ett år.
Lars Göran Edberger och Rebecka Schön valdes till Vår inbjudna gäst från Sydnärkes Miljöförvaltning,
kommunekolog Sara Iinatti, höll en intressant
revisorer på ett år.
information om Lokal naturvård. Tror alla tyckte det var
bra att få höra lite om Saras
lilla, men så otroligt viktiga
PROGRAM 2020
nisch i förvaltningen.
Men det som verkade
8 feb
Naturfoto & filmfestival Hasselgården kl. 10.00 – 17.00
intressera mest var
22 feb
Årsmöte i Hasselgården kl. 15.00
informationen om den till
sommaren stundande
14 mar
Konstprojekt Nygatan kl. 13.30 - 15.00
våtmarksrestaureringen av
21 mar
Storloppis i Idrottshallen kl. 10.00 – 14.00
Hammarsjön.
Tack Sara.
apr
Påsklovsaktivitet - påskträd på torget och äggjakt i bokskogen
9 maj

Valborgsmässofirande vid Hasselvallen
Utflykt med Torpgruppen

16 maj

Mopedens dag

24 maj

Teater, Selmas samlade vrede, Brunnssalongen i Porla

6 jun

Nationaldagsfirande, Bruksparken

19 jun

Midsommarfirande, Bruksparken

8 aug

Hasselforskalaset. Torget och Hasselgården

5 sep

Höstutflykt med Torpgruppen

20 sep
nov
5 dec

Tranfestival, Transtugan
Trollvandring - höstlovsaktivitet i Lillängen
Julmarknad, Hasselgården.

HASSELBLADET
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OBS! Programmet kan komma att ändras

30 apr

Avslutning med kaffe och
fantastiska hembakade mackor
och små mjuka hembakade
kakor.
/Per
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
HASSELFORS BYALAG 2019

Styrelsen i Hasselfors byalag
Ordinarie ledamöter i styrelsen: Andreas Gustafsson,
ordf., Caroline Selvin, vice ordf., Annika Söderberg,
sekr., Cristina Söderberg, kassör, Lilian Bohlin, Pernilla
Reinholdsson, Michael Gustafson och Anders Olofsson.
Ordinarie ledamot Jan Johansson avled i maj och styrelsen saknar sin uppskattade medarbetare och vän.
Ersättare i styrelsen: Per Bergström, Jonas Forsberg och
Mattias Schön.
Styrelsen har haft tolv protokollförda möten under året.

Valberedning är Göran Parmling i samråd med styrelsen.

Revisorer är Lars-Göran Edberger och Rebecka
Schön, ersättare Alf Larsson och Ivan Persson.

Medlemmar i Hasselfors byalag

Medlemsantalet ökade något 2019 jämfört med föregående år. Antalet medlemmar är 124 familjer och 84 enskilda medlemmar. Medlemsavgiften per år är 200 kr för
familj och 125 kr för enskild medlem.

Hasselbladet och Hemsidan

Byalagets tidning Hasselbladet ges ut fyra gånger per år
och delas ut till alla hushåll i Skagershults socken samt
till medlemmar som bor på annan ort. I tidningen ingår
även Skagershults kyrkoblad. Ansvarig utgivare är
Andreas Gustafsson, redaktör är Terttu Bohlin som
önskar avgå vid årsskiftet. Hasselbladet publiceras även
på Byalagets hemsida, www.hasselforsbyalag.com. För
hemsidan ansvarar Mariann Sjöberg.

Arrangemang och aktiviteter
Den 19 januari firades den
nyrenoverade Hasselgården
med en stor invigningsfest
dit allmänheten bjöds in
under temat ”Det stora
kafferepet”. Hasselgården
fylldes av gäster som bjöds
på en fantastisk kakbuffé
som dukades upp i lilla
salen. Allt hembakat av ideella krafter från Hasselfors
och närliggande orter.

Den 2 februari arrangerades
Hasselfors Naturfoto &
filmfestival för fjärde året i
Hasselfors byalag är en icke vinstdrivande ideell förening. Medlemsavgifter, lokalhyror och intäkter vid byala- rad i Hasselgården. En heldag med temat natur, fylld
gets aktiviteter är grunden för ekonomin. Kommunala
och statliga bidrag samt sponsring från företag och privat- av utställningar, föreläsningar, bild- och filmvispersoner är också en viktig del för att få ekonomin i balans. Fasta kostnader är lön till vaktmästaren och fastig- ning.
Ett arrangemang som lockar
hetskostnader. Hasselfors byalag har sponsoravtal med
Lekebergs Sparbank och samverkansavtal med Studieför- många besökare från både
när och fjärran.
bundet Vuxenskolan.

Ekonomi

Byalagets fastigheter

Den 16 februari inbjöd Hasselfors byalag till årsmöte i
Hasselfors byalag äger fastigheterna Hasselgården, Kvar- Hasselgården.
nen, Kvarnmagasinet, Brygghuset och Bruksmuseum.
Efter mötet visades filmen med Ivan Persson, som
Navet för verksamheten är Hasselgården.
berättar sin historia om Hasselfors.
Länsstyrelsen har beviljat en ansökan från Hasselfors byalag om bidrag till renovering av Brygghuset. Bidraget
finansieras inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och
renoveringen kommer att genomföras under 2020.
HASSELBLADET
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Lördagen den 23 mars var
det trubadurafton med Pär
Sörman i Hasselgården.
Den 6 april pyntade hasselforsbarnen påskträdet på
torget och letade godisägg
i bokskogen. Även påsktuppen kom på besök.
På grund av extrem torka
tändes ingen valborgsmässoeld på Hasselvallen
30 april. Firandet flyttades
till Hasselgården med servering, chokladhjul och
David Tverling som årets vårtalare.

Torpgruppens höstutflykt
den 7 september började vid
stolpförsöken vid Brostugan,
gränsstenen ”Kristinastenen” besöktes och rundturen avslutades i Porla. Färdledare och guider var Per Bergström och Rune Söderberg.
”Tranfestival” den 22 september med samling vid
Transtugan i Olstorp. Från utsiktstornet vid Skagershultsmossen beskådades tusentalet
tranor som flög in över mossen för att söka natthärbärge.

Trollvandring i Lillängen den
1 november, en aktivitet som
lockade många familjer från
Hasselfors och andra orter.

Vårutflykt med Torpgruppen, Per Bergström och Rune
Söderberg guidar den 4 maj. Målet var Årås hamn vid
Vänern dit det smidda järnet från Hasselfors fraktades en
gång i tiden.
Årets sista arrangemang var
julmarknaden den 7 decemDen 18 maj arrangerades
ber med försäljning, serve”Mopedens dag” i Bruksring och besök av Lucia med
parken, med mopperally,
tärnor från Laxå.
loppis, servering och
underhållning av Willy
Övriga aktiviteter
Björkman, Kenta Pettersson och Agneta ”Nulle”
Under våren och hösten har det bjudits in till bugg i
Andersson.
Hasselgården. Lars-Gunnar och Anna-Karin Strömberg är
Nationaldagsfirande i Bruksparken med Laxå Blåsorkes- arrangörer av dansen i samverkan med Hasselfors byalag.
ter, högtidstal av kyrkoHasselfors Bruksmuseum har varit öppet under fyra
herde Jan Wallgren och
sommarveckor. Feriepraktikant från Laxå kommun har
kaffeservering med nationvarit sommarguide. Museet har även varit öppet i
aldagsbakelser. Öppethålsamband med nationaldagsfirande i Bruksparken samt
lande av museet.
vid förfrågan.
Traditionsenligt midsommarfirande i Bruksparken
Byalaget har hyrt idrottshallen i Hasselfors en gång i
på midsommarafton.
veckan under vår och höst för bollek. Målgrupp är barn
Barnen åker lövad vagn för
och föräldrar.
att klä stången till midsomGräsklippning ingår i byalagets åtaganden och utförs vid
mardansen som Erika och
Torget, Bruksparken, Lillängsbadet och Hasselvallen.
Håkan Olsson suveränt
leder. Fiskdamm, chokladSammanfattning
hjul och servering hör
också till.
Styrelsen i Byalaget vill här rikta ett stort tack till samtliga samverkanspartners, sponsorer, annonsörer och till
Den 10 augusti arrangerades det årliga
alla som bidragit med ideella arbetsinsatser under året.
”Hasselforskalaset” runt
torget och i Hasselgården.
Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett aktivt byaSäljare, veteranbilar, aktilag med möjligheter att påverka och bedriva aktiviteter
viteter för barn, servering,
som bidrar till mervärden för bygden – en positiv plats att
på scenen ”Willys dream
bo på eller besöka.
team with Kenta” och inte
minst ”raggvåfflor” med
fläsk och lingon lockade
många besökare till
Hasselfors.
Bidrag till tidningen eller åsikter bra/
dåligt, vänligen kontakta ansvarig utgivare och ordf. Andreas Gustafsson,
på mail: info@hasselforsbyalag.com

HASSELBLADET
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Hökugglan
Hökugglan är en ungefär kattuggle-stor uggla
(35-43 cm) som egentligen hör fjälltrakterna till,
men som vissa år drar sig söderut i jakten på föda.
Ofta blir det då dessa år lite av en invasion i våra
sydligare landsdelar. Smågnagare är hökugglans
vanligaste föda men den tar även fåglar.
Namnet är målande då hökugglan i vissa avseenden
och lägen är höklik. Ett tvärbandat bröst, lång stjärt,
höklik silhuett, den är dagaktiv och jagar ofta flitigt
hela dagarna till skillnad mot många av våra andra
ugglor. I flykten kan den ibland också mer likna en
hök.
Denna individ observerade vi mellan den 7:e december och 2:a februari på samma plats. Bara 5 km
från Hasselfors.
Inom en 2 kilometers radie från denna plats har vi
samtidigt observerat både lappuggla och sparvuggla.

/Ari Laine

Foto: Ari Laine

KVALITETSKLÄDER I FAGER MILJÖ

2019 års väder i Hasselfors
För alla er kalenderbitare kommer här 2019 års
väder insamlat i Bålby av Peter Norberg.
Kallast: -13,5 grader, 29 januari
(under året har det varit 4 dagar! med –10 eller
kallare).

Tor-Fred: 14-18

Varmast: +35,7 grader, 26 juli
(under året 5 dagar med +30 grader eller varmare).

Lö-Sö: 12-16

0585-44024

Bålby Hasselfors

Blötast: 21,6 mm regn, 14 oktober.

www.bpl.se/balby

Torrast: Var det mellan 21 mars - 30 april då det
knappast inte kom något regn.
Blåsigast: 17,8 m/s, 23 augusti.
Lufttryck: Högst,1056 mbar, 22 februari och 28
december. Lägst, 998 mbar, 4 mars och 8 december.

HASSELBLADET
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SKAGERSHULTS FÖRSAMLING

VIGSEL I SKAGERSHULT
Vad är ett äktenskap?
”Äktenskapets mening är att ta emot och ge vidare
den kärlek som är av Gud. Att ingå äktenskap är att
säga ja till varandra, till kärleken som gåva och
uppgift, och att tillsammans bidra till ett gott samhälle. Att leva som makar/man och hustru är att leva
i tillit och ömsesidig respekt i ljusa och mörka dagar. Det är att visa varandra trohet och omsorg, gemensamt ansvara för hem och barn/ert hem, och
möta framtiden tillsammans i kraft av Guds nåd”.
Vigselsamtal med prästen
(Kyrkohandboken).
Inför vigseln kommer ni att ha ett vigselsamtal tillÄktenskapet är ett naturligt steg för två personer som sammans med er vigselpräst. Under samtalet planerar ni vigseln: vilka texter som ska läsas, hur löftena
älskar varandra och som vill leva tillsammans. När
ett par gifter sig i kyrkan manifesterar de detta inför ska låta, vem som gör vad och när. För prästen blir
samtalet dessutom ett sätt att lära känna er, och en
Gud, samhället och sig själva.
bra grund för dennes vigseltal till er. Samtalet kan ni
ha i kyrkan eller hemma hos er. Om ni väljer att ha
det hemma, kan ni sedan ha ett möte i kyrkan. Då
går ni igenom ceremonin på plats för att ni ska känna
er bekväma under vigseln.
Välsignelse över borgerligt äktenskap
Har ni gift er borgerligt kan ni få äktenskapet välsignat i kyrkan. I en välsignelsegudstjänst kan ni på nytt
bekräfta era löften till varandra och få Guds välsignelse över ert äktenskap.
Stor fest eller enkel högtid
Ofta planeras ett bröllop långt i förväg. Men vigseln Välsignelsegudstjänsten kan göras festlig, i närvaro
i sig måste inte alls vara stor och påkostad. Den är
av släkt och vänner. Den kan också hållas enkel med
gratis för Svenska kyrkans medlemmar och kan i
bara paret och prästen närvarande. Inför gudstjänsten
princip äga rum var som helst. Förutom brudparet
behövs egentligen bara vigselförrättaren och två vitt- har prästen ett samtal med paret. I samråd med paret
och musiker väljs musik, sång och övrig utformning
nen för att vigseln ska bli juridiskt giltig.
av akten.
Att välja kyrka
Prästen är även här ytterst ansvarig för alla moment.
Ni har kanske funderat över i vilken kyrka, eller på
vilken plats, ni vill gifta er. Det behöver inte vara i
hemförsamlingen. Kontakta den församling där ni
vill gifta er. Men det finns också möjlighet att gifta
sig på en annan plats och ni kan önska att en speciell
präst ska viga er. Om ni vill gifta er på en annan
plats än i en kyrka, till exempel vid havet,
kan ni tala med prästen om det.
Det behövs ett intyg från Skatteverket
I god tid före vigseln behöver de blivande makarna
beställa ett intyg om hindersprövning från Skatteverket. När sedan intyget utfärdats har det en giltighetstid på fyra månader.
HASSELBLADET
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Janne Wallgren
Församlingspräst Skagershults församling
Kyrkoherde för Bodarne pastorat
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Vi reserverar oss för att ändringar från denna planering kan komma att ske. Om ändringar sker från planeringen
meddelas det på anslagstavlorna och i predikoturerna. Du är alltid välkommen att ringa om Du undrar över någonting eller t.ex. vill ha skjuts till kyrkan eller Ramundeboda kyrka.
Tel. Elisabeth Backteman 0723959603, Britt-Marie Edberger 070-5535635, Bengt Engman 072-1817778, Aina
Karlsson-Andersson 0585-44115, Anders Olofsson 070-3590143, Kjell Wiberg 0585-44344, 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

8 mars kl.10.00

Andra söndagen i fastan

Mässa i Ramundeboda kyrka. Jan Wallgren präst.

15 mars kl.15.00

Tredje söndagen i fastan

Mässa i Skagershults kyrka. Jan Wallgren präst.

22 mars kl.10.00

Jungfru Marie bebådelsedag

Mässa i Ramundeboda kyrka. Anna Eriksson präst.

29 mars kl.10.00

Femte söndagen i fastan

Kyrksöndag i Finnerödja kyrka. Kyrklunch i
församlingshemmet efter. Anmäl deltagande till
expeditionen 0584-10020 samt ev. kyrkskjuts
senast 26/3.
Liv Olsson berättar om sin höst i Tanzania.
Jan Wallgren präst.

5 april kl.10.00

Palmsöndagen

Mässa i Ramundeboda kyrka. Jan Wallgren präst.

9 april kl.18.00

Skärtorsdagen

Getsemanestund i församlingshemmet tillsammans
med Bergskyrkan. Pastor Ronny Söder medverkar.
Jan Wallgren präst.

10 april kl.16.00

Långfredagen

Långfredagsgudtjänst i Tiveds kyrka.
Manskör medverkar. Simon Joelsson präst.

12 april kl.10.00

Påskdagen

Påskdagsmässa i Ramundeboda kyrka.
Jan Wallgren och Simon Joelsson präster.

13 april kl.18.00

Annandag påsk

Musikgudstjänst i Skagerhults kyrka.
Jan-Keneth Rönning med Sacred-band medverkar.
Jan Wallgren präst.
Camilla Kristofersson medverkar.

19 april kl.16.00

Andra söndagen i påsktiden

Kyrksöndag i Tiveds kyrka. Simon Joelsson präst.

26 april kl.15.00

Tredje söndagen i påsktiden

Mässa i Skagershults kyrka. Jan Wallgren präst.

30 april kl.19.30

Valborgsmässoafton

Vårkonsert i Skagershults kyrka.
Laxå kören medverkar. Därefter gemensamt
fackeltåg till Valborgsfirande.

3 maj kl.10.00

Fjärde söndagen i påsktiden

Mässa i Ramundeboda kyrka. Simon Joelsson präst

10 maj kl.15.00

Femte söndagen i påsktiden

Gudstjänst i skagershults kyrka.
Jan Wallgren präst

17 maj kl.10.00

Bönsöndagen

Mässa i Ramundeboda kyrka. Anna Eriksson präst.

21 maj kl.07.00
OBS! Torsdag

Kristi himmelsfärdsdag

Gökotta vid Borasjön. Simon Joelsson präst

24 maj kl.15.00

Söndagen före pingst

Gudstjänst i Porla kapell. Sång och musik med
Håkan Isacsson. Jan Wallgren präst. Därefter årsmöte Emiliakapellets vänner. Medtag eget fika.

31 maj kl.10.00

Pingstdagen

Mässa i Ramundeboda kyrka. Simon Joelsson präst

7 juni kl.11.00

Heliga trefaldighets dag.
Missionsdagen

Vallfartsmässa i Riseberga klosterruin.
Ring 0584-444630 för ev. kyrkskjuts senast 2/6.
Medtag kaffekorg

Nästa planeringsmöte Torsdag 16 april kl. 18.00 i församlingshemmet.
Just DU är välkommen att komma med förslag och att påverka !
HASSELBLADET
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Andakter på Edegården kl.14.30

Den 12 mars, 9 april och 7 maj
(om Edegården drivs kvar)

Holmbergs

Begravningsbyrå
Fd, Fondkistan

Reidun Eklind Holmberg
I
Karlskoga

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

Här kan Du skänka en gåva till
Skagershults församlings ”blomsterfond”
.
Swedbank 8452 – 5 934.239.411 – 2
Kontakta Exp. 0584-10020
eller Carina Rosengren 0584-444641

Nya infotavlor i Hasselfors
Nu har ortens stora informationstavlor vid infarterna till
samhället och vid Hasselfors torg blivit uppdaterade.
Arash Vahdati vid Laxå kommun har designat och
Hasselfors byalag har bidragit med bilder och bildtexter.
Även tavlorna i Lillängen som var förstörda av väder och
vind har ersatts med nya bilder. Längs med stigen genom
parkområdet har fem nya tavlor satts upp. Hartmans Ord
& Bild AB i Laxå har tryckt och monterat tavlorna
HASSELBLADET
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Vid vårat första medlemsmöte för året den 22 januari kunde ordförande Kjell Wiberg hälsa 31 medlemmar välkomna.
Rapporter:

Hasselfors

•

Hej på er igen,
och god fortsättning på det nya året!

Inbjudan till PRO-distriktets årsmöte den 31 mars i
Föreningarnas Hus Örebro.

•

Vid mötet den 20 november kunde ordföranden
hälsa 37 medlemmar välkomna.

Inbjudan till en träff för ordförande och studieorganisatör den 18 mars i samarbete med ABF i Örebro.

•

Till hjälp vid vårat årsmöte den 26/2 kommer Margareta Röstlund från PRO-distriktet.

Rapporter:

Samverkansrådet har haft möte i Hasselgården den • Samrådsgruppen håller sitt första möte den 7/2 i
Finnerödja.
1/11.
• Vi spelar Boccia i idrottshallen under tiden 13/1• PRO distriktet har haft höstmöte den 7/11 i
6/4 på måndagar 14-16. Varmt välkomna.
Degerfors Folketshus. Från vår förening deltog
•

•

Kjell och Rosmarie.

•

Möte med Samverkansgrupp för Laxå Seniorer i
Laxå den 9/12.

Från PRO-distriktet har Kjell tagit hem 400 skraplotter, till försäljning under året.

•

Sponsra gärna med vinster till vårat år-lotteri.

Så blev det underhållning, musik och filmvisning,
av vår egen Kent Pettersson. Därefter förtäring och
lotteri. Som avslutning tackade ordförande Kent för
den mycket trevliga underhållningen samt festkommittén för den goda förtäringen och avslutade sedan
mötet.
Vid medlemsmötet den 11
december kunde ordförande,
Kjell Wiberg, hälsa 37
medlemmar välkomna. För
underhållningen svarade
sångaren Jonny Fagerman,
som bjöd på ett varierat och
uppskattat program.

Från distriktet skulle Conny Larsson medverkat,
med fick tyvärr förhinder. Istället blev det dags för
förtäring och ett år-lotteri. Som avslut riktar ordförande ett varmt tack till festkommittén för den goda
förtäringen. Han tackar medlemmarna för visat
intresse och önskar alla välkomna åter till årsmötet
den 26 februari, kl. 14.00 i Hasselgården.

Rapporter:
•

•

Den 1/12 bjöd PRO traditionsenligt på kaffe och
tårta i församlingshemmet
efter gudstjänst i kyrkan.
Dessutom såldes ett årlotteri.

P.S. Vi kommer att sälja våra lotter på ”Storloppis” i
idrottshallen lördagen den 21 mars kl.10-14. Kom
gärna och besök oss där.
På återseende

Vid julmarknaden den 7/12
deltog våran förening med lotteriförsäljning.

/Kjell Wiberg, Ordförande

Program med datum för styrelse och medlemsmöten
under våren 2020 delades ut till medlemmarna.
Ordförande tackar för visat intresse och önskar alla
en god jul och ett gått nytt år.
HASSELBLADET
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Hasselforsprofilen Sten-Ove Pettersson med
stort kunnande om naturen var en hängiven fågelskådare. Här får vi ta del av hur hans fågelintresse väcktes. Berättelsen är nedkortad, men
finns i sin helhet på byalagets hemsida
www.hasselforsbyalag.com under rubriken Torpgruppen/Lokalhistoria.
Förmodligen är det rävhonan från Hultagrytet, som
påbörjat sin nattliga jakttur. Ljuden drar sig norrut
och förstärks, när följet kommer in i vipornas revir
Den inledande, här beskrivna tilldragelsen skedde
utanför Mattssons hage, för att så småningom tona
något av de första åren på 1940-talet. Jag är 7-8 år
bort över Ljungstorpa- ängarna. Far börjar med att
och deltar gärna i de sysslor som kan förekomma
rulla ut taggtråd utefter den dikeskant som skall bli
hemma på Gården i Norrhult – och de är förvisso
fållans norra gräns. Han hinner bara ett 20-tal meter,
inte få. Det är försommarkväll, när den är som bäst. när en liten fågel lyfter från dikeskanten. Far stannar
Dagen har varit varm och den varma luften syresätts upp och kallar på mig. Gemensamt söker vi igenom
dikeskanten, där Far tyckte sig se fågeln flyga upp.
nu av en fuktigare kvällsluft. Jag ska följa med Far
Boet blir svårfunnet, men så småningom är det Far
och stänga för korna. De ska få en ny betesfålla på
Mellangärdet ner mot bäcken, eftersom det tidigare – som finner det. Han lyfter försiktigt på det nedfallande gräset från en tuva och där ligger det. De sex
Hemmagärdet är avbetat. Av någon anledning
grönblå äggen gnistrar som små smaragder, när den
skedde den här typen av arbeten alltid på kvällen.
Tydligen räknades det inte som ”riktigt” arbete och sneda kvällssolen, liksom en spotlight, lägger sitt
skulle därför göras på övertid. Vi hade redan föregå- varma ljus över dem. Också boet är vackert. Konstfärdigt flätad av rottrådar, gräs och mossa. Varje strå
ende kväll kört ut störar och taggtråd, så att allt
material skulle vara på plats. Vi hade då utefter fål- ligger på exakt rätt plats. Något så vackert har jag
aldrig sett förut!
lans ena långsida fått sällskap av en liten, orolig,
knubbig och brokig fågel, som tydligt talade om att
den inte ville ha sällskap av oss. Dju teck, teck, teck, På stående fot beslutar jag att följa boets vidare utveckling och till varje pris ta reda på, vilken fågel vi
teck lät den, medan den flyttade från kärrtistel till
kärrtistel utefter dikeskanten. På min fråga vad det är har att göra med. Tjugo meter bort, på en späd
för fågel svarade Far, att han såg den ofta i samband videkvist sitter fågeln vi just skrämt från boet. Den
med slåtterarbetet, men inte visste dess namn. Någon varnar envist och intensivt och manar oss att snarast
vanlig ”täckling” var det i alla fall inte. – Prata med försvinna från platsen, vilket vi också gör. Det är
Rune Olsson från Mullhyttan. Han är ju intresserad fågeln från i går kväll. Den knubbiga och brokiga
och kunnig på fågel, hade han hört sägas. – Förres- och som vi inte känner namnet på. Efteråt, långt
efteråt har jag förstått, att just här och nu föddes mitt
ten en konstig prick, som sysslade med sån ́t, var
Fars slutkommentar. Kanske order ”täckling” behö- ornitologiska intresse.
ver en förklaring. Det var någon form av samlingsnamn för alla småfåglar runt gården. Främst för
pilfink och gråsparv men också för sångare och
mesar av alla de slag. Svalorna var väl de enda som
föll utanför ”täcklingsfamiljen”. Andra
”provinsiella” namn på fåglar var regnskrika för
gröngöling, lerbena för ljungpipare, vindspov för
storspov och ringsvala för tornsvala (tornseglare).

Så föddes en fågelskådare

Tillbaka till betesfållan och stängslandet. Far och jag
följer åkerrenen ner mot mossen. Från skogsremsan,
som hindrar mossen att välla ut mot fälten, ligger
som en ridå av fågelljud.

Sten-Ove Pettersson vid Stenvägen, Hasselfors

Det är bofink och trastar, men framförallt sångare av
skilda slag vi hör. Vi kan inte skilja ljuden åt, bara
njuta av kören – och helheten. Ute från mossen hörs
de ängsliga varningsropen från det storspovpar som
häckar där ute.
HASSELBLADET
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Intresset skulle komma att förstärkas den kommande
sommaren, för att så småningom, tillsammans med
jakt och fiske, bli en viktig del i min livsstil.
Det började med att tidigare nämnda Rune Olsson,
trots brist på fågelhandböcker – Folke Rösjös
”Svenska Fåglar” kom först 1949 – lyckades
bestämma vårt ”fynd” till buskskvätta. Några dagar
efter upptäckten av buskskvätteboet hittade Far och
jag ett ormvråkbo, när vi var på väg till torvtäkten
för att kontrollera, om den vända torven var torr nog
att staplas. Boet innehöll 4 välartade, men rejält
ilskna ungar. Ilskna i varje fall när jag kollade boet.

Allt gick bra. Ända till den dagen då kullen och hönan skulle släppas fria, för att på egen hand lära sig
att söka sin föda. Då försvann kycklingarna snabbt.
En efter en, och efter 4 dagar var alla borta. En förtvivlad skrockande, lockande höna var det enda som
fanns kvar. Hönans förtvivlan delades förstås av
mig. Om blickar kunnat döda hade både gårdens katt
liksom Sävstaholmsträdets skatpar varit stendöda.

Men tiden läker alla sår. Det ornitologiska intresset
fortsatte och utvecklades. Jag anslöt till en grupp
likasinnade. Alla äldre och alla män. Tillsammans
gjorde vi exkursion i våra hemmamarker, där vi
Jag höll förstås också koll på buskskvätteboet, men upptäckte nya arter och lärde delar av naturens
till min stora ledsnad fann jag en dag boet utrivet och under. Tidigt blev jag sammanförd med den tidens
förstört. Kanske var det mina besök – om än så för- största ringmärkare av fåglar, brukstjänstemannen
siktiga – som gav traktens kråkpar en vink om var
Mauritz Magnusson, Hasselfors. Han blev i många
boet fanns och tog för sig på det sätt som kråkor
stycken min mentor. Av honom fick jag lära mycket
pläga. – Sorgligt var det i alla fall. Ormvråksparet
i samband med att jag ”legomärkte” för hans
var mera lyckosamma. Alla 4 ungarna kom så små- räkning, men framförallt öppnade han dörrarna för
ningom på vingarna. Den här sommaren skulle ge
vidare kontakter med landets ledande ornitologer och
flera naturnära upplevelser. En kväll kom grannen
naturvetare.
Erik Mattsson med 8 fasanägg i en korg. Han hade
vid dagens slåtter demolerat ett fasanbo och frågade
nu om vi hade någon ”liggsjuk” höna och om jag var
intresserad av att ta hand om eventuella kycklingar.
Jag var förstås intresserad. Det var värre med att få
tag på en ”liggsjuk” höna. Vi hade ingen, men mitt
snabbesök hos alla grannar i byn gav positivt resultat. Mor Elin hos närmaste grannen hade en lämplig
höna, som raskt hämtades och lades på äggen i den
iordningställda buren. Efter några dygns ruvande
kläcktes äggen. Full pott blev det. Åtta pigga kycklingar och alltså inget rötägg. Nu följde en arbetsam
tid. Att bara åtta små dunbollar som dessa kan konsumera så mycket mat. Nästan hela dagarna gick åt
Mauritz Magnusson, t v och Karl-Axel Bohlin
att leta myrägg, larver och maskar. När det blev för
ringmärker en lärkfalk vid sjön Toften
besvärligt fick Mor rycka in med hårdkokta ägg.

VÄRT ATT VETA
Några ord om vattennivåer.
Bruksförvaltare Jakob Ahlén skriver i sin korspondens med greven Gustaf Wachtmeister hösten 1822
början november.
Här regnar beständigt alla Flodbräden wid Dammarna äro updragna.
Den 28 november. Här hafver Regnat mycket- i går falt här mycken Snö som låg qvar tills i dagAlla Dammlucker och Flodbräden äro upptagna- Nu behöfwer denna orten icke frugta för watten
brist kommande winter. (Dammluckorna i övre dammen var vid den här tiden 11 stycken.)
Den 5 december. Wädret fortfar att wara blidt. Här är den största Höstflod man kan erhindra sig
i Mannaminne.
Den 12 december. I går på Morgon börjar här entligen Frysa- som ännu fortfar.
Det är inte ovanligt med höga vattennivåer i sjön Teen, men vi kan konstatera att den höstflod vi nyss
haft inte ens nådde upp till 1924 års nivå. Det var ännu längre upp till 1959 års nivå, och till 1977 års
nivå som inte blev utmärkt fattades ytterligare 9 cm. Kan undra var 1822 års nivå var.
Att Stenvägen var översvämmad oftare förr kommer väl de flesta ``äldre hasselforsare´´ ihåg, men då
vägen för många år sedan asfalterades höjdes vägbanan bitvis några dm. för att eliminera detta.
HASSELBLADET
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Allahjärtansdag på förskolan
Nu när Du läser detta så har Röda korset haft sin
kretsstämma och summerat verksamheten för 2019.
När vi blickar bakåt i vår verksamhet så är en hel del
uträttat. Arbetsplanen för året är också klar i stora
drag. Vi kommer under våren fortsätta med våffelkafé
för daglediga. Vid dessa tillfällen kommer någon besökare att förmedla något intressant.
Håll utkik! Vår målsättning är att på något sätt delta
vid de traditionella engagemang som finns i "byn".
Till hösten ska vi erbjuda en HLR– utbildning (hjärt
och lungräddning) och/eller första hjälpen till hasselforsborna.
Hoppas vi ses på storloppiset den 21 mars.
Välkomna till oss då och som medlemmar i framtiden.
/Styrelsen, Aina 070-3525357, Bissen 073-8545946

Konstprojekt Nygatan

Film om Hasselfors GoIF
Då Hasselfors GoIF för närvarande ligger i dvala så
har vi, Per Bergström och undertecknad samt vår duktige filmare Kent Pettersson tänkt att göra en historisk
film om GoIF.
Vi är rädda för att om det inte görs någonting så kommer Hasselfors GoIF att helt ha försvunnit i glömska
hos de allra flesta, och det tycker vi är synd, för det
har varit en livaktig förening under lång tid och med
sektioner i många idrotter.
Tanken är att gå tillbaka ända från dess start i början
på 30-talet. Vi har funnit en del protokollsböcker och
tidningar från denna tid som är intressant.

Efter tre träffar i Hasselgården tillsammans med
konstnären Katja Aglert går nu ”Konstprojekt
Nygatan” in i nästa fas. Hasselforsarnas mikroberättelser är berättade och ska nu sammanställas
och presenteras i Hasselgården den 14 mars, kl.
13.30-15.00 för att sedan lämnas vidare till den
slutgiltiga konstnären. Tankar om ett Hasselfors i
dåtid, nutid och framtid är samlade. Nu går stafettpinnen vidare till förskolan där även barnen ska
få säga sitt. Vi tackar alla
parter för deltagandet.

Vi vädjar till er som har några gamla foton eller annat
material som kan vara av intresse att höra av er till
någon av oss.
Med hälsningar Ivan Persson

MULLHYTTAN * 0585-40042

Vardagar 9-19, lördag 9-15, söndag 10-15
HASSELBLADET
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Selma Lagerlöf återvänder till Porla, den här gången i Görel Cronas
skepnad med teaterföreställningen ”Selmas samlade vrede”. Vi får möta
flickan, studenten, författarinnan som är beredd att göra avkall på allt utom
att skriva. Görel Crona gestaltar passionerat Selmas med- och motgångar,
hennes kärlekar och sorger.
Söndag den 24 maj kl. 15.00 i Brunnssalongen, Porla, Biljetter till
föreställningen finns på biblioteket i Laxå och hos Hasselfors byalag,
tfn 076 829 12 60. Priset är 200: - inklusive kaffe med hembakat.
Madeleine Eriksson, med företaget La Belle Epoque Design,
finns också på plats och ställer ut sina vackra klänningar.
Arrangör är Hasselfors byalag i samverkan med Porla Utvecklingsgrupp, Laxå kommun
och Studieförbundet Vuxenskolan. Teaterföreställningen är en del i projektet Scenkonst
utanför tätort/Region Örebro län och Riksteatern Örebro län

Selma Lagerlöf gästade
Porla Brunn i augusti 1912.

FÖRENINGEN PORLAGÅRDEN
Föreningen Porlagården lades för ett antal år
sedan vilande, men har lagom till år 2020 återuppstått med samma namn och organisationsnummer.
Föreningen Porlagården är en ideell förening.
Föreningens ändamål är att verka för bevarande
av det kulturhistoriska i Porla samt att främja
tillgängligheten för besökare och turism. Vill du
bli medlem och stödja föreningen Porlagården
är medlemsavgiften 100 kr för enskild medlem
och 150 kr för familjemedlem, kalenderårsavgift. Vi använder Lekebergs sparbank konto
81646 42563064.
Med Swish är numret 1230250357.

HASSELBLADET
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..
Mopedlotteri—Zundapp Combinette 1954
Hasselfors byalag säljer lotter till årets
mopedlotteri. Dragning vid Mopedens dag
den 16 maj i Bruksparken. Lotter kommer
att finnas vid Storloppisen. För mer info
kontakta Per Bergström, lotteriansvarig,
tfn 070-672 80 52

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

Nästa manusstopp - 10 maj 2020
HASSELBLADET
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