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Varsågod!Varsågod!Varsågod!Varsågod!    
 
Hösten börjar göra sitt intåg efter en hyfsad sommar med i alla fall en hel del sol och bad. Nu sätter det i 

gång med lingonplockning och potatisen skall upp och så börjar inne aktiviteterna att starta.                 

PRO startar upp med en sillsexa den 21 sept.  

Idrottshallen är nu åter disponibel för aktiviteter så det är bara att boka tid för er som är intresserade att 

motionera en del. Det är bra om vi kan utnyttja hallen så mycket som möjligt annars kanske den försvinner 

också.  

Ryggymnastiken som hållit till i Hasselgården gör en paus under hösten men vi hoppas att den kanske 

kan komma tillbaka längre fram.  

Tipspromenaderna kommer att starta den 4 september från Hasselgården kl.10.00. Välkomna! 

17 sept. är det åter dags för en utflykt i ”Våra fäders spår”  

Den 5 nov. så planerar vi för en jubileumsdag. 

Ni som är intresserade av att se vad som händer inom byalaget gå in på vår hemsida där finns det     

mycket som är intressant att läsa och Cristina lägger ut nya bilder med jämna mellanrum.                          

Så gå in på www. hasselforsbyalag.com 
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HasselforskalasetHasselforskalasetHasselforskalasetHasselforskalaset    
 

Hasselforskalaset som blivit en tradition och satt Hasselfors lite på kartan, genomfördes den 13 augusti nu för 18:e 

gången. Även i år så hade vi vädergudarna med oss, och solen sken nästan från början av dagen, trots att det hela 

veckan hade talats om regn o rusk. Visserligen blåste det förskräckligt under  natten till lördagen, vi var oroliga för   

de tält som vi satt upp, men de klarade sig bra. 

 
För att återgå till själva kalaset så var det mesta sig likt från förra året. Den stora succén med ”raggvåfflor” fortsatte 

även i år och det såldes ungefär 270 portioner och då hade vi oturen att få ett strömavbrott mitt i värsta ruschen,   

vilket gjorde att kön blev mycket lång. 

Vi måste här ge ett stort beröm till dom som stekt 45 kilo fläsk och till alla som jobbar i ”raggvåffeltältet”                   

Ett stort tack!!Ett stort tack!!Ett stort tack!!Ett stort tack!! 

 
Vi gjorde en liten förändring av scenplaceringen i år igen och vi tycker att det blev lyckat. Nu fick vi sång och musik i 

båda ändarna av kalaset. Vilket kändes bra. 

Det var lite mindre loppisstånd i år än förra året men det är stor konkurrens från många håll, så vi får vara nöjda med 

antalet. En del kanske skrämdes av de dystra väderleksrapporterna under veckan. 

Samma gäller veteranfordonen som var ett 60 tal. Det var tre klasser, och i klassen upp till 1949 vann en Ford med 

nr. 36 och i klassen 1950-69 samma vinnare som förra året nr.29 Oldsmobile och i klassen 1970-86 nr. 24 Mini  

Cooper. Grattis!Grattis!Grattis!Grattis! 

 
Tioårige Manfred Hammarlund från Fjugesta var först ut på scenen och vilken fantastisk grabb. Han sjöng Edvall, 

Cornelius m.m. spelade gitarr och munspel så publiken häpnade. Att komma ihåg alla dessa texter är helt otroligt. 

Hade också ett härligt mellansnack mellan låtarna, publiken uppskattade verkligen hans uppträdande och fick    

mycket applåder. Mycket, mycket bra. 

Efter Manfred så kom ett betydligt äldre par och intog scenen nämligen Lars Luthman och Per Björk och de under-

höll också på ett trevligt sätt med både sång och några anekdoter. 

Nästa par på scenen var de begåvade systrarna Lysén också från Fjugesta. Också mycket duktiga både att sjunga 

och spela och gjorde ett mycket uppskattat framförande.  

Vid kaffetältet som var vid Hasselgården spelade och sjöng Lennart Erlandsson och B-O Söderberg under dagen vid 

de välfyllda kaffeborden. Lennart trodde att det var den 14 eller 15 gången som han var med och underhöll på    

Hasselforskalaset och tycker att det är lika trevligt varje gång.  

Inne i Hasselgården så var det konstutställning med Gullvi Taaler och Ulla Person. Här var det också utförsäljning  

av böcker från bokcaféet för 5 kr. per bok. Det såldes över 200 böcker. 

 
I övrigt så var det mesta sig likt, Christina Johansson (Kikki) fick göra många ballongfigurer till barnen och nere vid 

ån så var ponnyridningen i vanlig ordning uppskattad. I hoppborgen var det också full fart. Med jämna mellanrum så 

hörde vi brandbilens sirener när barnen fick en åktur. Alltid uppskattat. Tack till brandkåren. Tack till brandkåren. Tack till brandkåren. Tack till brandkåren.  

 
”Plankracet” blev slutsålt och vi får i vanlig ordning tacka Einar och ”Betttantacka Einar och ”Betttantacka Einar och ”Betttantacka Einar och ”Betttan” i Mullhyttans cykel o sågservice för  

hjälpen med lottförsäljningen. Ett tack till Carina Andersson Ett tack till Carina Andersson Ett tack till Carina Andersson Ett tack till Carina Andersson som är duktig försäljerska på kalasdagen. Vinnarna    

presenterar vi på annan plats i tidningen. 

 

I övrigt så höll som vanligt Matz ”Kolis” Pettersson i mikrofonen och såg till att annonsera ut de olika artist                     

uppträdandena och de olika aktiviteterna under dagen. Tack Kolis!Tack Kolis!Tack Kolis!Tack Kolis! 

 

Vi vill här rikta ett stort tack till alla som hjälpt till med att baka och på annat sätt varit behjälpliga före och under ocVi vill här rikta ett stort tack till alla som hjälpt till med att baka och på annat sätt varit behjälpliga före och under ocVi vill här rikta ett stort tack till alla som hjälpt till med att baka och på annat sätt varit behjälpliga före och under ocVi vill här rikta ett stort tack till alla som hjälpt till med att baka och på annat sätt varit behjälpliga före och under och h h h 

efter Hasselforskalasets genomförande. Ni skall veta att utan er allas hjälp så blir det inget   Kalas. Ett stort tack till efter Hasselforskalasets genomförande. Ni skall veta att utan er allas hjälp så blir det inget   Kalas. Ett stort tack till efter Hasselforskalasets genomförande. Ni skall veta att utan er allas hjälp så blir det inget   Kalas. Ett stort tack till efter Hasselforskalasets genomförande. Ni skall veta att utan er allas hjälp så blir det inget   Kalas. Ett stort tack till 

Nöjesbyrån som sköter ljudet på ett förnämligt sätt.Nöjesbyrån som sköter ljudet på ett förnämligt sätt.Nöjesbyrån som sköter ljudet på ett förnämligt sätt.Nöjesbyrån som sköter ljudet på ett förnämligt sätt.    
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Måndag- - Fredag 9.00-19.00        Lördag 9.00-15.00       Söndag 10.00-15.00 

MidsommarMidsommarMidsommarMidsommar        
Midsommar i bruksparken var i år även invigning av den 

scen som vi under några veckor under våren har byggt. Det 

var många som beundrade och tyckte att det verkligen blev 

bra. Och det tycker vi själva också. Vi är väldigt nöjda. Ett 

stort tack till er som varit med på bygget.  

Jobbet med midsommarfesten börjar redan på tidig för-

middag kl. 09.00 närmare bestämt så är det dags med    

klädning av stången med Caroline Selvin i spetsen för detta. 

I år fick det gå utan den vanliga traktorfärden med barn från 

samhället. Ett problem var att nästan alla blommor hade 

blommat över, men det blev en fin stång även i år. 

Först ut att prova scenen var Magnus Engvall, Ari Laine 

samt Fredrik Wessman som stod för underhållningen och 

Fredrik var lekledare vid stången och det skötte han bra.  

Det var även andra lekar som säckhoppning och springa 

med potatis på sked. Det var populärt för det var många 

barn som deltog men så fick man också en chokladbit för 

besväret. 

Vid fiskdammen var det en lång kö hela eftermiddagen och 

den blev slutsåld. Chokladhjulet hade  Göran Parmling en 

väldig snurr på och det var många som vann en choklad-

kartong eller kexchoklad. 

Även kaffet med hembakat bröd gick åt som smör i solsken. 

Ett tack till er som hjälper till och bakar inte minst till Lotta 

Pettersson som bakar längderna. 

Vi hade även utförsäljning av böcker från bokcaféet och det 

var stor åtgång även här. 

En sammanfattning av midsommar är att det såg lite tunt ut 

med folk strax före två men det växte på efter hand och när 

det var dags för resning av stången så var det mycket folk i 

bruksparken. Och som arrangörer är vi nöjda. 

4 3 5 6 2 7 8 1 9 
2 1 7 8 5 9 6 3 4 
6 9 8 1 3 4 7 5 2 
7 8 1 3 9 5 4 2 6 
9 5 4 2 6 8 1 7 3 
3 2 6 7 4 1 9 8 5 
8 4 9 5 1 3 2 6 7 
1 6 3 4 7 2 5 9 8 
5 7 2 9 8 6 3 4 1 

Rätt  svar på förra numrets sudoku 

    Bålby Hasselfors    www.bpl.se/balby 

Tor-Fred: 14-18         Lö-Sö: 12-16    

0585-44024 

KVALITETSKLÄDER I FAGER MILJÖKVALITETSKLÄDER I FAGER MILJÖKVALITETSKLÄDER I FAGER MILJÖKVALITETSKLÄDER I FAGER MILJÖ    
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HASSELFORS PROHASSELFORS PROHASSELFORS PROHASSELFORS PRO    

Hej på er igen.Hej på er igen.Hej på er igen.Hej på er igen.    
 
Välkomna tillbaka efter sommaruppehållet. Hoppas sommaren varit skön o avkopplande. Men redan nu i mitten på 

augusti närmar sig hösten fort, kyla o regn och kvällarna tidigt mörka. 

Då är det dags att starta upp höstsäsongen och det gör vi den 21 september kl. 14.00 i Hasselgården. Då är det den 

obligatoriska sillsexan som gäller, och då hoppas vi att det är många som kan komma och avnjuta sillen med till-    

behör. 

Vid Må Bra Dagen i Sannahed den 19 maj ställde vi upp med ett lag på 4 personer, här ingick fem olika grenar men 

vi har inget resultat att redovisa. 

På mopedens dag den 21 maj så var vi med och sålde lotter med mycket bra resultat. 
 

Tisdagsgruppens resa gick i år till Hembygdsgården i Askersund där vi åt lunchbuffé, 13 personer deltog. 

Vi avslutade vårens program den 1 juni med vår traditionella medlemsresa som gick till Valåsens golfrestaurang i 

Karlskoga. 19 personer åkte med, där vi åt en lunchbuffé. 
 

Vi har varit till Askersund med ett lag och spelat i boulcupen den 15 juni. Efter mycket bra spel kom vårt lag på 2:a 

plats, det innebär att vi gick vidare för spel i Karlslund Örebro den 16 augusti, sju lag deltog. Från spel i Karlslund går 

två lag vidare till en riksfinal. Hasselfors lag består av Kjell Wiberg, Majbritt Sandell och Bengt Johansson. 

Boulspelet vid torget pågår för fullt måndagar och tiden är 9.30-11.30. Fler deltagare är välkomna. 

Positivt är att vi i höst åter får tillgång till idrottshallen. Vi har lagt in önskemål om samma tider som vi haft tidigare.   

Vi startar den 10 oktober måndagar 14.00-16.00 om inget annat händer. 
 

När dessa rader skrivs har ytterligare ett Hasselforskalas genomförts. Vårat lotteri gick som vanligt mycket bra.        

Vi tror att det hänger ihop med att vi inte har höjt priset på våra lotter, som en del andra gjort. Vi kan också nämna att 

vädrets makter stod på Hasselforskalasets sida, i stället för eventuellt regn kom solen fram mer och mer och med det 

så strömmade folk till, så det blev en härlig dag till slut. 
 

Mötesprogram för hösten kommer att delas ut på vårt medlemsmöte den 21 september. Vi kommer där också att 

börja kolla upp intresset för våra tisdagsträffar. Lite oroande är att besökarna på våra träffar/möten har minskat en 

del. Vi måste hjälpas åt att öka intresset för dem, så att vi kan ha kvar dom. Oroande är också att det fortfarande 

fattas flera styrelsemedlemmar. Vi måste nu hjälpas åt, annars är risken mycket stor att vår förening kommer att   

läggas ned, alternativt gå över i en annan PRO-förening. Hoppas inte det behöver ske. 

Hoppas att vi ses under hösten till några givande och trevliga möten. 
 

Här följer höstens program.Här följer höstens program.Här följer höstens program.Här följer höstens program.    
 

Onsdagen den 21 september sillsexa 

Onsdagen den 19 oktober kaffe 

Onsdagen den 23 november underhållning 

Onsdagen 14 december Luciakaffe 

Alla möten börjar kl. 14.00 

 

Alla hjärtligt välkomna 

På återseende 

Kjell Wiberg 

Ordf. 
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SKAGERSHULTS FÖRSAMLING 

96,5 % av kyrkoavgiften går tillbaka till din egen hembygd. Vad görs för pengarna?96,5 % av kyrkoavgiften går tillbaka till din egen hembygd. Vad görs för pengarna?96,5 % av kyrkoavgiften går tillbaka till din egen hembygd. Vad görs för pengarna?96,5 % av kyrkoavgiften går tillbaka till din egen hembygd. Vad görs för pengarna? 
 
Förekommer det eller har det förekommit det tveksamma ”bjudresor”  för personal och förtroendevalda Förekommer det eller har det förekommit det tveksamma ”bjudresor”  för personal och förtroendevalda Förekommer det eller har det förekommit det tveksamma ”bjudresor”  för personal och förtroendevalda Förekommer det eller har det förekommit det tveksamma ”bjudresor”  för personal och förtroendevalda 
också hos oss?också hos oss?också hos oss?också hos oss?    
    
Kort svar:Kort svar:Kort svar:Kort svar: Vi gör så mycket vi kan för varje öre, och nej, 
vi ägnar oss inte åt oansvariga resor för personal och förtroendevalda. Som kyrkotillhörig i Skagershult 
och i vårt pastorat har du inte varit med och finansierat en enda av de tveksamma resor som granskats 
eller andra oansvariga resor inom Svenska kyrkan. Din kyrkoavgift har gått till ditt eget pastorat/församling 
och vi sysslar inte med sånt. 
 
Längre svar:Längre svar:Längre svar:Längre svar: 
Av varje skattekrona som du med din kyrkoavgift ställer till förfogande 
hamnar hela 96,5 öre här i vårt eget pastorat. De övriga örena per skattekrona går till Strängnäs stifts   
församlingars gemensamma åtaganden.  
I Svenska kyrkan är man alltid medlem i en lokal församling. Som medlem i Skagershults församling bidrar 
du till att vi lokalt kan fortsätta erbjuda kostnadsfri verksamhet och ha präst, diakon, församlingsmusiker, 
kyrkvaktmästare och ungdomsledare anställda för vår församling. För oss i pastoratet är det också viktigt 
att Svenska kyrkans verksamhet finns så nära där man bor som möjligt. Därför kommer vi att verka för en 
fortsatt aktiv och levande kyrka i Skagershult med personal i flera yrkeskategorier. Tack vare kyrkans alla 
medlemmar i vårt pastorat kan vi  fortsätta erbjuda olika slags verksamhet och diakoni samt vårda vårt 
gemensamma kulturarv av kyrkor och kyrkomiljöer.  
 
Hur är det med kyrkans resor i Bodarne pastorat?Hur är det med kyrkans resor i Bodarne pastorat?Hur är det med kyrkans resor i Bodarne pastorat?Hur är det med kyrkans resor i Bodarne pastorat?    
Sverige Radio Ekot har under våren granskat ett antal församlingar i Svenska kyrkan och vilka  resvanor 
man har när det gäller resor för personal och förtroendevalda. Bodarne pastorat (= Svenska kyrkans     
församlingar i Laxå kommun), var också med bland de 40 pastorat och församlingar som togs ut för      
specialgranskning kring vilka resor som gjorts, men hos oss fanns inte något att anmärka. I pastoratet  
reser vi mycket sällan, och när vi väl gör det handlar det nästan alltid om kortare resor inom landet med 
barn och unga, eller när det gäller fortbildning av personal. I Skagershult gjorde vi 2010 en resa med ung-
domar ner till Auschwitz och hälften av reskostnaderna betalade ungdomarna själva och den andra hälften 
var en privat gåva till ungdomsverksamheten. En lyckad resa med minnen för livet för våra ungdomar här i 
Skagershult. 
 
Ideella insatser livsnödvändigaIdeella insatser livsnödvändigaIdeella insatser livsnödvändigaIdeella insatser livsnödvändiga    
Ideella krafter i Skagershult berikar församlingsarbetet. Vi har många kyrkvärdar som är engagerade och 
stolta över våra båda kyrkor, vi har flitiga deltagare i arbetskretsens verksamhet som bidrar till att vi     
samlar in medel bl.a. till Svenska kyrkans internationella biståndsarbete. Vi har förtroendevalda i           
församlingsrådet som är djupt engagerade i frågor och beslut. Men  inte minst behöver alla de  fina       
diakonala insatser som frivilliga gör i Skagershult och som nästan alltid sker i det tysta lyftas fram. Vi har 
en levande församling och så länge vi har medlemmar som vill vara med i kyrkan och så länge vi har     
frivilliga som ger av tid och kraft, så har vi en levande församling på vår lilla ort. 
 
 
Tack för att du är kyrkotillhörig,  
hälsar Skagershults församlingspräst  
och kyrkoherde Janne Wallgren 
Tel. 0584-44 46 30 eller jan.wallgren@svenskakyrkan.se  
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4 september 
kl. 15.00 

Femtonde söndagen efter trefaldighet. Mässa i nya kyrkan. 

      
11 september 
kl.15.00 
  

Sextonde söndagen efter trefaldighet. Gudstjänst. 
Medverkan av Weine Bruus klarinett 
  

      
18 september 
kl.15.00 

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet. Mässa. Simon Joelsson präst. 

      
25 september 
kl.15.00 

Artonde söndagen efter trefaldighet Gudstjänst. 

      
2 oktober             
kl. 15.00 

Den helige Mikaels dag.  Gudstjänst. Veronica Hagberg diakon. 

      
9 oktober      
kl.15.00 

Tacksägelsedagen. Gudstjänst i församlingshemmet. Anna Eriksson 
präst. 
Skördefest, kaffeservering och auktion av de 
medtagna skördealstren. Musik-medverkan av 
Maria Mellberg sång, violin o piano och Annika 
Blomfeldt cello o sång. 

      
16 oktober kl.15.00 Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet. Gudstjänst. Veronica Hagberg diakon. 

      
23 oktober kl.15.00 Tjugoandra söndagen efter trefaldighet. Mässa. 

      
30 oktober kl.15.00 Tjugotredje söndagen efter trefaldighet. Gudstjänst. 

      
Lördag 
 5 november 
  
     

Alla helgons dag Kyrkan öppen kl. 11.00 – 15.00 
Musik 11.00 – 13.00 
Varm korv och kaffe serveras vid vaktmästarex-
peditionen. 
Kl. 18.00 Musikgudstjänst med ljuständning för 
de under året bortgångna. 
Musik av Jennie Åbrink på harpa. 

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 när det är sammanlyst. Tel. Britt-Marie Edberger 0585-44449,   
Bengt Engman 0585-44302, Aina Karlsson- Andersson 0585-44115, 

Kjell Wiberg 0585-44344, Anders och Lena Olofsson 0585-44400  eller pastorsexpedition i   

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   

Ramundeboda församling  0584-10020 tisdagar kl. 13.00-15.00 och torsdagar kl. 10.00-12.00  

Det händer i kyrkan. Om inte annat anges är Jan Wallgren tjänstgörande präst. 
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6 november kl.10.00 Söndagen efter alla helgons dag eller alla sjä-
lars dag. 

Mässa i Ramundeboda kyrka. 
Sång av Laxåkören. 

      
13 november 
kl.15.00 

Söndagen före domssöndagen. Gudstjänst. 

      
20 november 
kl.11.00 

Domssöndagen. Mässa i Finnerödja kyrka. För skjuts ring senast 
15 november. 0584-10020. 

      
27 november 
kl.15.00 

1:a advent Adventsgudstjänst.    PRO bjuder på kaffe i för-
samlingshemmet efteråt. Anuskakören medver-
kar. 

      
4 december kl. 2:a advent. Mässa. 

Ärtsoppelunch för daglediga torsdagen den 20 oktober kl. 14.00 i församlingshemmet. 
Håkan Isacsson underhåller. 
Arbetskretsens Julmarknad den 26 november kl. 15.00 i församlingshemmet. 
Sedvanligt program. (Gåvor mottages tacksamt till julmarknaden) 
 
Onsdags Akademin (studiecirkel i kyrkohistoria och historia),  ungefär varannan onsdag  kl. 13.00-14.30                          
Start onsdag 21 september.  
    
Nutella Freaks för barn och ungdomar i skolåldern 10 år och uppåt. Torsdagar kl. 16.30 – 18.00 
Lekar, aktiviteter, samtal, film m.m. 
Alla från 10 år och uppåt är välkomna. 
 
Arbetskretsen: Sista tisdagen i månaden kl. 11.00-13.00 i församlingshemmet. 
 
Andakter på Edegården: torsdagar kl. 14.30.  21/9, 19/10, 16/11 och 14/12.   

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

Nästa planeringsmöte tisdag 20 september kl. 18.30 i församlingshemmet.   
Just DU är välkommen att komma med förslag och att kunna påverka  

[ÉÄÅuxÜzá[ÉÄÅuxÜzá[ÉÄÅuxÜzá[ÉÄÅuxÜzá    
UxzÜtäÇ|ÇzáuçÜüUxzÜtäÇ|ÇzáuçÜüUxzÜtäÇ|ÇzáuçÜüUxzÜtäÇ|ÇzáuçÜü    

EN VÄRDIG BEGRAVNING TILLEN VÄRDIG BEGRAVNING TILLEN VÄRDIG BEGRAVNING TILLEN VÄRDIG BEGRAVNING TILL    
EN RIMLIG KOSTNADEN RIMLIG KOSTNADEN RIMLIG KOSTNADEN RIMLIG KOSTNAD    

Fast pris, Din Trygghet.Fast pris, Din Trygghet.Fast pris, Din Trygghet.Fast pris, Din Trygghet.    
Telefon 0586-585 01, 0585-501 01 

0584-122 00 
Jour dygnet runt 

Fd, Fondkistan  
Reidun Eklind HolmbergReidun Eklind HolmbergReidun Eklind HolmbergReidun Eklind Holmberg    

iiii    
KarlskogaKarlskogaKarlskogaKarlskoga    

Degerfors och LaxåDegerfors och LaxåDegerfors och LaxåDegerfors och Laxå    
    

IngIngIngIng----MarieMarieMarieMarie    

Porlavägen 6, HasselforsPorlavägen 6, HasselforsPorlavägen 6, HasselforsPorlavägen 6, Hasselfors            
0585058505850585----44415444154441544415    

  Hårlyan    
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                                                                                                          MuseetMuseetMuseetMuseet    
    
Museet har i sommar varit öppet sex veckor. Fyra veckor med en feriearbetare betald av  kommunen, de andra två 

veckorna i byalagets egen regi. Besökarantalet stannade vid dryga sextio personer.  

Till museet har i sommar skänkts en mängd föremål som alla härstammar från bygden. 

En hösåg, en hemmasmidd högaffel, flera olika handsågar, ångvisslan från ångcentralen vid sågen, en kogrimma, 

en istång, ett oxok, samt några tavlor. 

Ett udda föremål är ett verktyg som användes vid försöken med impregnering av stängselstolpar, ett projekt som 

drevs av Hasselfors bruk i samarbete med Sveriges lantbruksinstitut Ulltuna i slutet av 40 början 50 talet. 

Det äldsta föremålet vi fått är en Skafthålsyxa från yngre stenåldern, hittad av Gustaf Adolf Persson Staaf vid     

soldattorpet Staafvens omkring år 1900. Den är skänkt till museet av Stig Olov Staaf. 

En medalj i silver som tillhört gårdssnickaren Anders Gustav Andersson från Olstorp hör också till de skänkta före-

målen. Det är från Kerstin Pettersson, med rötter från Olstorp som vi fått medaljen. Kerstin är sedan länge utflyttad 

och bor nu i Sparreholm, men hon håller ganska väl reda på oss äldre Skarshultare. I Harbes bok Skagershult en 

närkesocken kan man på sidan 271 läsa: Tolv skagershultmannar av gamla stammen erhöllo 1907 av Hasselfors 

Bruks A/B Kungl. Sällskapets Pro Patrias medalj i silver för trohet och flit. Samtliga tolv medaljörer finns på foto i 

boken, även på museet finns detta foto  

                            TorrsommarTorrsommarTorrsommarTorrsommar    
Sommarens brist på regn, har inneburet att vatten-

nivån i Toften tenderar att bli den lägsta på många 

år. I de tillflöden som finns kommer inte många 

droppar då det är samma problem i sjöarna upp-

ströms. Toften är en reglerad sjö med vattendom 

där högsta vattenstånd är 75,30 och lägsta 74,20.  

I skrivande stund ligger nivån på 74,36 alltså 

finns det fortfarande utrymme att sänka sjön ytter-

ligare 16 cm. Varför tappar man då vatten hela 

tiden när nivån i Toften är så låg? 

Teens lägsta vattenstånd som är 64,24 får inte  

understigas (länsstyrelsebeslut), då avrinningen 

mot Örebro i sådant fall blir för liten. Därför 

måste tappningen fortgå. 

Att dammen nedanför kvarnen i sommar blev nästan tom på vatten har inte med vattenståndet i sjöarna att 

göra. Vattnet har letat sig under nedre dammen och detta i kombination med liten tillrinning gjorde att 

dammen tömdes. Nu har en dammlucka öppnats lite så att dammen fyllts med nytt vatten. 

Till våren planeras reparation av dammen säger Mats, som har dämningsrätten.  
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Glada sommarminnen från EdegårdenGlada sommarminnen från EdegårdenGlada sommarminnen från EdegårdenGlada sommarminnen från Edegården        
Under sommaren har boende och personal vid Edegården kunnat 

glädja sig åt egen grönsaksodling. I våras fick man pallkragar av Setra 

i Hasselfors och i dem har man odlat olika sorters grönsaker.         

Grönsakerna har trivts och gav en fin skörd under sommaren. Man har 

även fått njuta av egenodlad potatis. På bilden är det Anneli, Leif och 

Andreas som tittar till grönsakslandet. 
 
Gemensam utflykt till Mellansjö   Gemensam utflykt till Mellansjö   Gemensam utflykt till Mellansjö   Gemensam utflykt till Mellansjö       

En solig dag i juni åkte boende på Edegården samt brukare inom hem-

tjänsten på sommar-utflykt. Tillsammans med personal packade man 

in sig i buss, taxi samt ”raggarbil” och for iväg till Helena Filipssons 

vackert belägna gård vid Västra Laxsjön. Helena som ingår i personalstyrkan fick ta emot ett glatt och 

tacksamt gäng den här dagen. På Helenas gård finns både getter, höns, hundar och kaniner att stifta    

bekantskap med, vilket uppskattades av gästerna. Efter att ha avnjutit kaffe med hembakat bröd och    

trevlig samvaro återvände man hem, glada och nöjda efter en mycket lyckad dag. En eloge till en           

engagerad och duktig personal inom äldreomsorgen i Hasselfors! 

Foto: Cristina Söderberg 

Foto: Elin Gustavsson Foto: Elin Gustavsson Foto: Elin Gustavsson 

Personal och brukare glider iväg   Spännande möte                 Edegårdens/hemtjänstens personal  

NationaldagsfirandetNationaldagsfirandetNationaldagsfirandetNationaldagsfirandet    
    

Nationaldagsfirandet på torget har blivit en fin   
tradition som det är värt att värna om. Även i år så 
hade det kommit mycket folk. Vi ser att det       
kommer en hel del utifrån och inte bara 
”Skarshultare”. Vi hade också tur med vädret,    
solen sken varmt och gott.  
Efter att flaggan hissas i topp och nationalsången 
sjungits så fortsatte Sandra Arlenflod och Jenny 
Lagerström att underhålla oss, och som vanligt på 
ett utmärkt sätt. 
Ett kort tal höll Jessica Vidberg där hon talade om 
dels korttidsboendet för flyktingar i idrottshallen 
som började i november. Hon talade också om 
vilket fint samarbete som har varit med föreningar i 
Hasselfors hur befolkningen har ställt upp och 
hjälpt till.  
Som vanligt så var det kaffe/saft och bakelse kalas 
och det smakade bra för det blev inget över. 
Vi sålde även ett s.k. halva-potten lotteri där       
vinnaren blev en tusenlapp rikare. 
Det var dragning på vårens tipspromenader där 
fyra st. vann presentkort på ICA. 
Det blev en lyckad eftermiddag vid torget. 
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Fotbollscup på HasselvallenFotbollscup på HasselvallenFotbollscup på HasselvallenFotbollscup på Hasselvallen    

För två år sen så drog Fredrik Åberg och Jakob Viktorsson ( Frick) som är uppvuxna i 
Hasselfors ihop ”gamla” HGoIF spelare till en fotbollscup. Alla tyckte det var roligt så 
därför anordnades det nu i år igen. ”Det går inte att ha varje år för skadorna som blir på 
dom ”gamla” fotbollsspelarna hinner inte läka på ett år”! 
I år var även lagen uppblandade med ensamkommande  barn som bor på värdshuset 
och i gamla brukskontoret.  
Det var 6 lag: Pernilla Rinne, Pontus Bolin, Christer Lövback, Jonas Wiberg, Helen 
Strömberg och Allan Karlsson som alla mötte varandra och vinnande lag blev lag svart 
med Pernilla Rinne som lagledare. 
Roligt var det att se att dom anlitat Göran Parmling, som fick sätta på sig domar-       
kläderna igen. 
Kvällen avslutades på nyöppnade Bowlingen i Laxå med middag och underhållning. Ett 
väldigt bra och roligt initiativ av duon Fredrik o Jacob som vi hoppas återkommer när 
träningsvärken gått över.  

Fredrik o Jakob 

Vinnarlaget: Pernilla Rinne Lag vit: Pontus Bolin & Lag blå: Jonas Wiberg 

                                                                TJUTTJUTTJUTTJUT    
    

Tallticka är en rödlistad vedsvamp som växer 

sparsamt på tallar vilka uppnått en ålder på 

minst 100 år, men är vanligast på träd som är 

150 - 200 år eller äldre. När man finner tall-

ticka i skogslandskap signalerar det oftast på 

skyddsvärda tallbestånd med höga natur- 

värden. Talltickan finns på Tjut.  

Där växer också Knärot en rödlistad fridlyst   

lågväxt orkidé, vilken också räknas som 

signalart. Den är helt beroende av gam-

melskog och växer på ett flertal ställen från 

norr till söder på halvön.     
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VÄRT ATT VETA   Vinnare av ”plankracet” påVinnare av ”plankracet” påVinnare av ”plankracet” påVinnare av ”plankracet” på    
Hasselforskalaset den 13 augustiHasselforskalaset den 13 augustiHasselforskalaset den 13 augustiHasselforskalaset den 13 augusti    

    
1.a vinst presentkort 4.000 kr. Lennart Edeskog      
      nr. 526 
2.a vinst presentkort 2.000 kr. Jonny Englin  
      nr. 127 
3.e vinst presentkort 1.000 kr. Joel Landefjärd   
      nr. 895 
4.e vinst presentkort 1.000 kr. Britt Andersson  
      nr. 950 
5.e vinst presentkort    500 kr. Irén Åberg  
      nr. 655 
6.e vinst presentkort    500 kr. Ulf Stensson  
      nr. 339 
7.e vinst presentkort    500 kr. Ann-Christin  
      Bergdahl nr. 551 
8.e  vinst presentkort   200 kr. Bengt Forsberg  
      nr. 502 
9.e vinst presentkort    200 kr. Alexander Ahl  
      nr. 762 
10.e vinst presentkort  200 kr Torbjörn Åkesson  
      nr. 893 

 
Samtliga vinnare har fått sina vinster 

Söndagen den 21 oktober 1945 spelar 
Hasselfors G&IF sista seriematchen på 
Klockarvallen. 
 Till våromgången 1946 skall Hassel-
vallen vara klar för serie spel. 
 

Hasselfors G&IF förlorar matchen mot 
Laxå IF med 2 – 3. Publik 78 personer. 
Domare Arthur Lundkvist Örebro.  
Hasselfors ställer upp följande lag; 
Målvakt I Pettersson  
Högerback R Adamsson 
Vänster back K E Jonsson  
Centerhalv S Johansson  
Högerhalv H Andersson  
Vänsterhalv A Eriksson 
 Center R Lindström  
Högerytter H Öhrman  
Högerinner K A Persson  
Vänsterytter R Jansson 
Vänsterinner L Krisell  
Målgörare K A Persson 2 mål. 

                                                                                                                                                                                                                                                                Cyklande släktforskareCyklande släktforskareCyklande släktforskareCyklande släktforskare    
    
I början av augusti fick Hasselfors besök av släktforskaren 
Holger Axell, som kom cyklande från sin hemort Helsing-
borg. Önskan var att få besöka Hasselfors bruksmuseum 
och platserna för hammarsmedjorna.   
Holger berättar att han ensamcyklar sedan 10 år tillbaka och 
letar upp och dokumenterar hammarsmedsplatser. I släkt-
forskningen ingår hammarsmedsläkterna Tiderman, Jävert 
och Birath. Sitt material har han bland annat publicerat på 
Godegårds Bygderåds hemsida under Kulturhistoria.   
Som tack för besöket tog Holger fram sin kornett ur pack-
ningen och spelade ”Gotländsk sommarnatt” i Bruksparken.                                                                        
När han inte är på resande fot spelar han i ”EQ-brass” i 
Helsingborg, ett nybildat brassband med ett trettiotal med-
lemmar, som Holger är initiativtagare till. Han har lång       
erfarenhet av den sortens orkestrar och säger ”Jag har   
spelat med brassband sedan jag var nio, nu är jag 72 år.” 



 

 

Hasselforskalaset 2016Hasselforskalaset 2016Hasselforskalaset 2016Hasselforskalaset 2016    

 
Vi hoppas att du tycker att den tidning du just läst varit innehållsrik och intressant. 

 Utan stöd från våra annonsörer hade den knappast varit möjlig att få fram,  
vi hoppas därför att du gynnar dessa vid Dina inköp. 

Manusstopp för december nr. är den 15 november 2016Manusstopp för december nr. är den 15 november 2016Manusstopp för december nr. är den 15 november 2016Manusstopp för december nr. är den 15 november 2016    

Bilder: Kristina Söderberg 


