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Ordföranden har ordet 

Hej på er alla!  
 
Vilken sommar vi haft i år, soligt och varmt nästan varje 
dag! 
 
Alldeles nyss har vi avslutat Hasselforskalasets 20-års  
jubileum, som blev en riktigt lyckad tillställning med  
extra allt och vädrets makter var på vår sida denna dag. 
Jag vill rikta ett jättestort tack till alla funktionärer som 
gör denna dag möjlig. Tack! 
 
Releasen av boken om Porla Brunn den 26 augusti blev  
lyckad. Det blev succé! Tyvärr rymde inte lokalen alla 
besökarna så många fick stå utanför och lyssna eller  
direkt börja med Porlakringlan i kaffetältet. 
 
Ombyggnaden av Hasselgården har haltat lite över som-
maren, men fr o m september räknar vi med att komma 
igång på allvar med både snickeri, VVS och elinstalla-
tion. Kan vi vara klara i november? 
 
Önskar er alla en fin höst och hoppas svamparna  
behagar poppa upp trots svår torka. 
 
Med vänlig hälsning 
 

Andreas Gustafsson  
 

Håll er uppdaterade om våra kommande  
arrangemang, besök vår hemsida 

www.hasselforsbyalag.com  

 

 

Har ni något att bidra med till tidningen  

eller åsikter bra/dåligt, vänligen kontakta 

ansvarig utgivare Andreas Gustafsson,  

på mail: info@hasselforsbyalag.com 
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En efterlängtad bokrelease om Porla Brunn ägde 

rum den 26 augusti i Societetssalongen i Porla. Trots 

några regnskurar kom det mycket folk, troligen kan 

vi tacka dagens huvudtalare Carl-Jan Granqvist för 

detta.  

Den stora salongen blev fylld till bristningsgränsen 

och tyvärr var det många som blev utan sittplats.  

På scenen underhöll Laxå Blåsorkester under ledning 

av Weine Bruus. 

Konferencier Matz Pettersson inledde med att presen-

tera ”Porlagruppen” bestående av Andreas Gustafs-

son, Per Bergström, Lars Funke och Cristina och 

Rune Söderberg. Gruppen har samlat och samman-

ställt foton (många från privata album) och texter i 

hundratals timmar och boken om Porla Brunn fanns 

att köpa på plats. Porlagruppen fick applåder för sitt 

engagemang och erkännande för arbetet med boken.  

 

När Carl-Jan Granqvist 

(med en ansenlig bunt i 

händerna) kom upp på 

scen, fick man intrycket att 

han var mer än väl påläst 

och  berättade entusiastiskt 

och humoristiskt om vär-

det av provinsialismen och 

folkbildningen (nu och i 

dåtid). Som dåtidens största stad fick Rom sina bad-

hus ca 1000 år f Kr och hur hälsobad så småningom 

kom till Sverige och blev mäkta populärt när man 

kunde påvisa att vissa källors vatten var hälsobring-

ande. Brunnslivet bidrog till att man uppförde både 

hotell och restauranger samt något att roa sig med 

under vistelsen.  

Entusiasterna som bidrar till vår hembygdshistoria 

(provinsialismen) och därmed också till att ge kun-

skap till yngre generationer som aldrig någonsin har 

behövt reflektera över huruvida det finns varmvatten 

till en dusch, idag är det en självklarhet till skillnad 

från efterkrigstidens generation som under sommar-

månaderna fick duscha i varmvatten endast på fre-

dagarna. Upplevelser och hälsa är de faktorer som 

genererar mest pengar. Trenden från kollektivt tän-

kande till individualism genomsyrar vår tids anda 

med undantag för restaurangbesöken, som stadigt 

ökar med 1% årligen i jmf. med dagligvaruhandeln. 

  

Agneta Heine-Ivgren, f.d. 

Porla-bo är inte barnfödd i 

Porla men bodde där fram 

till 1963 då hon gifte sig 

med Bo. Inte helt otippad 

hade de nygifta sin bröllops-

fest i just societetssalongen. 

Agneta återgav ett minne 

under krigsåren då vakter stod utposterade vid till-

fället då hon skulle gå till kompisen som bodde i 

Bullret. För att ta sig dit krävdes det passersedel och 

när hon blev stoppad, svarade Agneta påpassligt att 

hennes mamma tyckte hon var för liten för passerse-

del och givetvis gick det vägen.  

 

För de som inte hunnit fika 

före talen och kåserierna i 

Societetssalongen kunde nu 

ställa sig i kön för kaffe 

med Porlakringla som  

serverades av Elin, Helen,  

Lilian och Madeleine.  

Kaffet fick man hämta hos 

Öysteins Götteri som påpassligt placerat sin kaffebil 

under den vackra brunnskupolen. 

I Emiliakapellet  fanns en fotoutställning från svunna 

tider eller mer korrekt ”Porla Brunns storhetstid”. 

 

                                   Terttu Bohlin 
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SKAGERSHULTS FÖRSAMLING 

 

Församlingspräst Skagershults församling 
Kyrkoherde för Bodarne pastorat 

Goda grannar är hälsa, hälsa ofta! 

Forskning visar att människor som har goda gran-
nar är friskare och lever längre. Det ger trygghet 
att känna de människor som bor nära. Och nu när 
vi inte längre har egen matbutik och bibliotek i 
bygden har naturliga mötesplatser minskat. Tack 
och lov finns byalagets återkommande arrange-
mang där många samlas. Dans och pingis och 
andra aktiviter i idrottshallen bidrar till goda mö-
ten och många äldre finner gemenskap på PROs 
träffar. 
Andra fina organiserade aktiviteter finns ju också 
men Skagershult behöver fler mötesplatser. Fa-
cebookgrupperna vi har för Hasselfors i all ära, 
men de ersätter ju inte det riktiga mötet. 
Vad gör Skagershult församling åt det? Jo, vi 
tänkte ju att det finns ju inte ett kafé på orten, så 
några frivilliga ordnade våffelcaféer under våren i 
församlingshemmet (ett samarbete med Röda 
kors kretsen i Hasselfors) Samverkan fortsätter 
under hösten med soppluncher (och kaffe) för dig 
som är vardagsledig (se programmet här intill). 
Också våra gudstjänster är mötesplatser och vår 
studiegrupp ”Akademien” innebär goda möten. 
Så hälsa ofta på dina grannar! 
 
Höstvandring 

Bakom prästgården går den välbekanta stigen ner 
genom lövskogen. Solen flödar generöst ner  
genom lövverken. Strör guld och silver åt alla håll 
genom lövens alla sprakande färger. Den torra 
heta sommaren och alla krav på aktiviteter ligger 
bakom. 
Just denna vandring tänker jag på alla de jag mött 
på min livsstig. Jag känner saknad över de som jag 
kände och de som inte längre finns kvar i livet. 

Men också saknad över de som ännu lever men 
som jag inte längre har så mycket kontakt med. 
Men höstsolen tar inga hänsyn. Den flödar gene-
röst med sina strålar på alla. Hon skickar sina 

färgsprakande prismor överallt. Det finns alltså 
nåd och barmhärtighet att finna också i höstens 
tid. 
Jag går på Stenvägen till en udde vid Teens 
strand. De gnistrar och sprakar i de små vågorna 
som slår mot stenhällen. Septemberljuset är så 
starkt att det bländar. Och Kilsbergens åsar höjer 
sig mot en klarblå himmel på andra sidan sjön. 
 

Vinden susar i träden: ”Lev, lev! Du vandrar  
aldrig helt ensam. Gör det bästa av dina dagar 
här på jorden. Njut av skapelsens skönhet”. 
 

Tids nog är det också dags för livets bokslut. Ett 
människoliv går så oerhört fort. Snart närmar sig 
räkenskapens dag. Då får jag kanske veta vad jag 
borde ha gjort och vad som skulle lämnats ogjort 
och varför mitt liv blev som det blev. 
Sommaren finner sin slutliga vila i höstens famn. 
Hösten påminner om livets begränsning. Frostens 
kyss över hagmarker och skogar har en smak av 
död. När slutet kommer vet ingen. Hur det kom-
mer att ske, vet ingen. Bara att det sker. Och det 
är som det ska. 
 
”Det finns djup i Herrens godhet och dess gränser 
ingen ser det finns värme i hans domslut mer än 

någon frihet ger” (Sv. psalm 285) 
”Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på 

dig”. (Psaltaren 33:22 ) 
 

/Janne präst 
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Vi reserverar oss fo r att a ndringar fra n denna planering kan komma att ske. Om a ndringar sker fra n plan-
eringen meddelas det pa  anslagstavlorna och i predikoturerna. Du a r alltid va lkommen att ringa om Du undrar 
o ver na gonting eller t.ex. vill ha skjuts till kyrkan eller Ramundeboda kyrka na r det a r sammanlyst. 

Telefon Britt-Marie Edberger 0585-44449, Bengt Engman 0585-44302, Aina Karlsson-Andersson 0585-44115,  

Anders Olofsson 0585-44400,  Kjell Wiberg 0585-44344, Elisabeth Backteman 0723959603 eller pastorsexpedition  

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

Vår präst Jan Wallgren 0584-444630, (mobil koppling). jan.wallgren@svenskakyrkan.se  

Vår vaktmästare Stefan Persson nås på 070-2933860, Vår kantor Kalle Hult nås på 0584-444645 

2 september  
kl. 15.00 

 
Fjortonde söndagen efter trefaldighet. 

Gudstjänst i nya kyrkan.  
Simon Joelsson präst. 

9 september  
kl. 10.00 

 
Femtonde söndagen efter trefaldighet. 

Mässa i Ramundeboda kyrka.  
Jan Wallgren präst. 

16 september  
kl. 10.00 

 
Sextonde söndagen efter trefaldighet. 

Mässa i Ramundeboda kyrka.  
Efter gudstjänsten kyrkparksfest.  
Jan Wallgren präst. 

 
23 september  
kl. 15.00 

 
Sjuttonde söndagen efter trefaldighet. 

Gudstjänst i församlingshemmet, därefter födel-
sedagsfest för inbjudna jubilarerna. Kaffe o 
tårta. Kantor Per Nordin underhåller. Jan Wall-
gren präst. 

 
30 september 
kl. 10.00 

 
Den helige Mikaels dag. 

Mässa i Ramundeboda kyrka.  
Simon Joelsson präst. 

7 oktober  
kl. 15.00 

 
Nittonde söndagen efter trefaldighet. 

Gudstjänst i Skagershults kyrka.  
Åsa Gruffman diakon. 

14 oktober  
kl. 16.00 

 
Tacksägelsedagen. 

Pastoratskyrksöndag. Mässa i Tiveds kyrka. Si-
mon Joelsson präst. 

21 oktober  
kl. 15.00 

 
Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet. 

Gudstjänst i Skagershults kyrka.  
Jan Wallgren präst. 

3 november 
Kyrkan öppen  
kl. 11.00 – 15.00 
Musik 
kl. 11.00 – 13.00 
  

 
Alla helgons dag 

Varm korv och kaffe serveras vid vaktmästarex-
peditionen. 
Kl.15.00  Musikgudstjänst med ljuständning för 
de under året bortgångna. Musik: se senare pre-
dikoturer. Jan Wallgren präst. 

4 november  
kl. 10.00 

 
Söndagen efter alla helgons dag. 

Mässa i Ramundeboda kyrka.  
Jan Wallgren präst. 

11 november  
kl. 10.00 

 
Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet. 

Mässa i Ramundeboda kyrka.  
Simon Joelsson präst. 

18 november  
kl. 15.00 

 
Söndagen före domssöndagen. 

Mässa i Skagershults kyrka.  
Jan Wallgren präst. 

25 november  
kl. 10.00 

 
Domssöndagen. 

Mässa i Ramundeboda kyrka.  
Jan Wallgren präst. 

2 december  
kl. 15.00 

 
1:a advent. 

Adventsgudstjänst i Skagershults kyrka. PRO 
bjuder på kaffe i församlingshemmet. 
Musik se senare predikoturer. Jan Wallgren 
präst. 

 
9 december  
kl. 15.00 

 
2:a advent 

Gudstjänst i Skagershults kyrka. 
Ev. Lucia se senare predikoturer.  
Simon Joelsson präst. 
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3ÏÐÐÌÕÎÃÈÅÒ ÕÎÄÅÒ ÈĘÓÔÅÎ-ÖÉÎÔÅÒÎȡ       
4ÏÒÓÄÁÇÁÒ ËÌȢ ρτȢππ ɀ ρφȢππ  
É &ĘÒÓÁÍÌÉÎÇÓÈÅÍÍÅÔ 

I samverkan med Hasselfors Röda Kors.  
27 sept., 25 okt. och 22 nov.  
 
Vid samtliga tillfällen kommer en gäst att  
medverka. 

Holmbergs 

Begravningsbyrå 

EN VÄRDIG BEGRAVNING TILL  

EN RIMLIG KOSTNAD  

Fast pris, Din Trygghet.  

Telefon 0586 -585 01, 0585 -501 01  

0584 -122 00  

Jour dygnet runt  

Fd, Fondkistan  
 

Reidun Eklind Holmberg  

i  

Karlskoga  

Degerfors och Laxå  

 

Här kan Du skänka en gåva till  

Skagershults församlings 

KÖàãáçèÙæÚãâØK 

Swedbank 8452 H5 934.239.411 H2  

Kontakta Exp 0584 -10020  

eller  

Carina Rosengren 0584 -444641  

Onsdags Akademin  

Studiecirkel i kyrkohistoria och kristen tro. 

Ungefär varannan onsdag kl. 10.00-11.30. 

Start 12 september i Församlingshemmet. 

Testa iaktagelsefºrm¬gan  

Vid fºrsta p¬seendet ser bilderna lika ut, men minst 6 detaljer skiljer dem ¬t, ser du villka?  

!ÎÄÁËÔÅÒ Ðâ %ÄÅÇâÒÄÅÎȡ ËÌȢ ρτȢσπ  
Den 6 september, 4 oktober, 1 november  

samt 6 december. 
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±ŜƳ ǳǘǎŜǊ ƪƻƳƳǳƴƧŅƎŀǊŜ ƻŎƘ Ǿƛƭƪŀ 

ƪǾŀƭƛŬƪŀǝƻƴŜǊ ƪǊŅǾǎΚ 
TA - Kommunen är i behov av att 

hålla efter arter av vilt och därför  
utser miljöchefen en kommunjägare. 
För att få uppdraget krävs jägarexa-

men samt att man har licens för de 
vapen man använder. Därutöver  
kontrolleras så att man inte förekom-

mer i belastningsregistret (brottsregistret).  
 

±ŀŘ ƎǀǊ Ŝƴ ƪƻƳƳǳƴƧŅƎŀǊŜ ŜƭƭŜǊ ƘǳǊ ŘŜŬƴƛŜǊŀǎ 

ǳǇǇŘǊŀƎŜǘΚ 

TA - Uppdraget är att hålla efter de viltarter som or-
sakar skada på egendom eller utgör en sanitär  

olägenhet. Detta gäller endast på kommunens mark 
och på privata tomter efter att tomtägaren tillfrågats 
om lov. Uppdraget gäller inte på annan mark som  

t ex ägs av Sveaskog. Därmed kan jag inte skjuta 
kanadagäss när de befinner sig i vattnet eftersom  
sjöarna och ån ägs av Sveaskog. 
 

CňǊ Řǳ ǎƻƳ ƪƻƳƳǳƴƧŅƎŀǊŜ ŜǊǎŅǧƴƛƴƎ ŦǊňƴ ƪƻƳƳǳπ

ƴŜƴ ŦǀǊ ŜȄŜƳǇŜƭǾƛǎ ǾŀǇŜƴ ƻŎƘ ŀƳƳǳƴƛǝƻƴΚ 

TA - Det utgår ingen ersättning i form arvode men 
ersättning för ammunition utgår. 

¢ŀǊ Ƴŀƴ ƪƻƴǘŀƪǘ ƳŜŘ ŘƛƎ ŘƛǊŜƪǘ ƻƳ Ƴŀƴ Ǿƛƭƭ Ŧň 

ƘƧŅƭǇ ƳŜŘ ƪŀƴŀŘŀƎŅǎǎΣ ƪŀƧƻǊΣ ǎƪŀǘƻǊ ƻǎǾΦ 

TA - Kontakt tas med Sydnärkes Miljöförvaltning 

och som därefter kontaktar mig som kommunjägare. 
Uppdraget är strikt reglerat, t ex får skott inte avlos-
sas mellan kl 22.00 – 07.00 och om skott planeras 

avlossas ska Polisen kontaktas och informeras före 
och efter den planerade tidpunkten. 
 

.ŜǎǘňƴŘŜǘ ŀǾ ƪŀƧƻǊ ƻŎƘ ǎƪŀǘƻǊ ƘŀǊ ǀƪŀǘ ǀǾŜǊ ǝŘΣ 

ǾŀǊŦǀǊ ƻŎƘ ƘǳǊ ōŜƎǊŅƴǎŀǊ Ƴŀƴ ŘŜǧŀΚ 

TA – En orsak är att rovfåglarna har minskat i antal 

som falk och duvhök. Detta har inneburit att antalet 
kajor har ökat drastiskt då de saknar fiender. 
Vid avskjutning försvinner de en tid men efter en tid 

är kajorna tillbaka. På t ex Suzuki i Garphyttan  
spelar man upp inspelade läten från kajornas  
varningsskrik, som håller dessa borta men  

oväsendet från ljudupptagningen är störande.  
   

±ƛƭƪŀ ǳǇǇƎƛƊŜǊ ƛƴƎňǊ ƛƴǘŜ ƛ Řƛǧ ǳǇǇŘǊŀƎ ǎƻƳ 

ƪƻƳƳǳƴƧŅƎŀǊŜΚ 

TA - Som kommunjägare avlivar jag inte några  
husdjur över huvudtaget. 

CƻǘƴƻǘΥ   
мύ {ȅŘƴŅǊƪŜǎ aƛƭƧǀŦǀǊǾŀƭǘƴƛƴƎ ŅǊ Ŝƴ ƎŜƳŜƴǎŀƳ ƳƛƭƧǀƴŅƳƴŘ 
ƻŎƘ ƳƛƭƧǀŦǀǊǾŀƭǘƴƛƴƎ ŦǀǊ !ǎƪŜǊǎǳƴŘΣ [ŀȄň ƻŎƘ [ŜƪŜōŜǊƎΦ  
нύ ±ƛƭƭ Ƴŀƴ ǎƪǊŅƳƳŀ ƛǾŅƎ ŦňƎƭŀǊ Ŭƴƴǎ ŦňƎŜƭǎƪǊŅƳƳƻǊ ƛ ƘŀƴŘŜƭƴ 
όǳǾ ŜƭƭŜǊ Ŝƴ Ŧŀƭƪ ŀǧ ǎŅǧŀ ǳǇǇ Ǉň ŘŜǘ ŜƎƴŀ ǘŀƪŜǘύΣ ƳŜƴ ŘŜǎǎŀ 
ŦňǊ ǾŀǊƧŜ ǘƻƳǘŅƎŀǊŜ ǎƧŅƭǾ ŀƴǎƪŀũŀΦ  
 

оύ /ŀ фл-фр҈ ŀǾ ŀƭƭŀ ŦňƎƭŀǊ ŅǊ ƳƻƴƻƎŀƳŀ ƻŎƘ Ƨǳǎǘ ƪǊňƪŦňƎƭŀǊ ŅǊ 
ǾŅƭŘƛƎǘ ƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴǘŀ ƻŎƘ ǎƻŎƛŀƭŀΦ  
9ƊŜǊ ƘŅŎƪƴƛƴƎǎǇŜǊƛƻŘŜƴ ǎŀƳƭŀǎ ŘŜ ƛ ǎǘƻǊŀ ƅƻŎƪŀǊ ŦǀǊ ŀǧ ŦǀǊπ
ǾƛǊǊŀ ǇǊŜŘŀǘƻǊŜǊ ƻŎƘ ŦǀǊ ŀǧ ǎŀƳƭŀ ŦǀŘŀΦ 5Ŝ ǎǀƪŜǊ ǎƛƎ ƻƊŀ 
ƪǾŅƭƭǎǝŘ ǝƭƭ ōŜōȅƎƎŜƭǎŜ ŦǀǊ ŀǧ ŘŜǘ ŘŅǊ Ŭƴƴǎ ŦŅǊǊŜ ǊƻǾŦňƎƭŀǊ 
ƳŜƴ ƻŎƪǎň ŦǀǊ ŀǧ ŘŜǘ ŅǊ ǾŀǊƳŀǊŜ ƛ ǎǘŅŘŜǊ ƻŎƘ ǎŀƳƘŅƭƭŜƴΦ 

Bild och text: Terttu Bohlin  
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Kaffe med dopp  
på torget 

Inför årets kalas hade vi räk-

nat med att sälja ca 400 port-

ioner (förra året sålde vi ca 

300 portioner). För att detta 

ska funka krävs det att 

många hjälper till och bakar, 

då allt vi säljer är hembakt. Som tur är bor det många 

duktiga bagerskor i Hasselfors, så jag fick snabbt ihop ett 

gäng som bakade längder, bullar, mjuka kakor och små-

kakor.  

Tack alla ni som alltid ställer upp!  

Klockan 08:00 startade vi med att förbereda och skära 

upp allt på fat till serveringen och kaffet sponsrades av 

Öysteins Götteri. 

När de var dags för elvakaffe var kön till kaffet väldigt 

lång och trycket på oss i serveringen blev stort, vilket vi 

bara tyckte var kul.  

Några av våra kunder frågade efter  

laktos- eller glutenfritt och givetvis fanns 

det med (självklart hembakt) och för detta 

fick vi en ”stor tumme upp”.   

När vi sedan började att plocka ihop efter klockan 15:00, 

fanns inte många kakor kvar. Vi sålde slut på 400 por-

tioner, ska vi slå ett nytt rekord nästa år också?  
    

                           Elin Gustafsson  

Elin fyndade en tjusig sombrero 
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Kalasrapport  

Vädret är alltid ett orosmoment, men 
turligt nog behövdes inga paraplyer 
under jubileumskalaset och som var 
årets kommunfest med Laxå Kommun 
som av en sponsorerna.  
 
Jubileumsprogrammet inleddes med 
Carl Orff Big Band Orchestra från 
Grevesmühlen, Tyskland och kom-
munstyrelsens ordf. Bo Rudolfsson 
invigningstalade och när Torbjörn 
försökte grilla honom som politiker,  
replikerade Bo ”Det råder grillnings-
förbud överallt utom på den egna  
tomten”. (1-0 till Bo)!   
 
Så var det dags att njuta till skön-
sjungande Erika i Loud & Clear som  
tog över scenen. Jecko tog sedan över 
och lockade både små och stora till 
skratt.  
 

Att åka brandbil kan vara högsta lycka 
och Hasselfors Brandvärn gjorde vad 
de kunde för att glädja så många som 
möjligt. 
 
Systrarna K som höll i allsången 
gjorde ett suveränt jobb och det var 
säkert fler än jag, som ville börja 
dansa där jag stod med sambon och 
serverade korv med bröd.  
 
De många veteranbilarna glänste i 
kapp med solen, och flest röster fick  
Mikael Halvarssons signalröda  
Cadillac (se omslagsbild). Grattis! 
 
Utbudet av varor och lotterier varie-
rade, och det fanns något för alla.  
 

Då det är val i september, var de  
politiska partierna på plats för att be-
rätta om sin ideologi och för att värva 
röster. 

 

Ingen behövde gå hungrig speciellt 
länge och raggvåfflorna, korven och 
kaffet uppskattades av besökarna eller 
vad sägs om statistiken nedan? 

 

   Terttu Bohlin 

 

Kalasinfo: 
$ÅÔ ÓÅÒÖÅÒÁÄÅÓ ÃÁ ΦΡΡ ÐÏÒÔÉÏÎÅÒ 
ÒÁÇÇÖâǩÏÒ ÏÃÈ ÕÎÇÅÆßÒ ÌÉËÁ ÍâÎÇÁ 
ǢËÁÄÅȢ +ÏÒÖ ÏÃÈ ÄÒÉÃËÁ ÖÁÒ ÕÎÇÅÆßÒ 
ÓÏÍ ÆĘÒÒÁ âÒÅÔȢ  
ΦΨ ÓßÌÊÁÒÅ - ÍÅÄ ÖÁÒÉÅÒÁÔ ÕÔÂÕÄȠ  
ÌÏÐÐÉÓȟ ÂßÒȾÓÖÁÍÐȟ ÇÏÄÉÓȟ ßÇÇ ÏÃÈ  
ÈÏÎÕÎÇȟ ÂÁÒÎÂĘÃËÅÒ ÍÍ Ϲ 3ËÁÇÅÒÓȤ
ÈÕÌÔÓ ÆĘÒÓÁÍÌÉÎÇȟ 02/ ÏÃÈ 2ĘÄÁ  
+ÏÒÓÅÔ ÍÅÄ ÆĘÒÓßÌÊÎÉÎÇ ÏÃÈ ÌÏÔÔÅÒ.  
 

 
 

 

Björn Sundström, Finnerödja  
visar upp sin raritet 

En glad  Mikael Halvarsson! 
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De gºmde sig p¬ sidorna:  

2, 5, 6, 9, 10, 15 och 16. 

Konferencierna Torbjörn Åkesson 
och Hasse Wiberg höll ordning på 
programpunkterna med den äran 
och trivdes med varandra. 
 
 
 
 
 
 

Hasselfors byalag tackar, företag, organisationer, för-
eningar samt alla människor som gjort vårt Hasselfors-
kalas möjligt. 

  
  
  

-  

Fågelperspektiv 

För de som inte nöjde sig med att 
bara se kalaset på markplan, kunde 
åka upp i lyftkranen för att spana på 
60 meters höjd över Hasselfors med 
omnejd. Fantastisk upplevelse! 
 
Tack för upplevelsen till Mats  
Östlin, HMS AB som hanterade 
lyftkranen med van hand och  
Mikael Strömberg som såg till att 
alla kände sig säkra uppe i luften 
även när korgen svajade något lite 
av vinden.  
 
Intäkterna gick oavkortat tilll Barn-
cancerfonden.  
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Hej på er alla! 
 
Välkomna tillbaka efter sommaruppehållet.  
Hoppas sommaren varit bra trots den extrema  
värmen. Det är snart dags att starta upp höst-
säsongen, den 26 september, kl 14.00 i Hassel-
gården. Då blir det den obligatoriska sillsexan och 
vi hoppas att det är många som kommer och  
avnjuter sillen med tillbehör. 
 
Vid ”Må-Bra-Dagen” i Sannahed den 17 maj gjorde 
verkligen vår förening PR för sig. Vi ställde i år upp 
med 3 lag av totalt 50 deltagande lag.  
Lag 2: Bert, Ingemar, Lasse och Rosemarie kom på 
andra plats. Lag 1: Ivan, Bengt P, Sven Olov och 
Benny kom på tredje plats på mycket höga poäng. 
Lag 3 kom lite längre ned i resultatlistan. Två av 
våra lag i boule deltog även i kvalspelet till DM 
både i Laxå och Askersund, men tyvärr gick inte 
något av lagen vidare, men vi får komma igen till 
nästa år. 
 
Vid Mopedens dag den 19 maj såldes lotter som 
vanligt, något färre i år men ändå ett bra resultat. 
Vårens program avslutades den 23 maj med den 
traditionella medlemsresan som gick till Tivedstorp, 
där 31 medlemmar fick en god kycklingbuffé. 
  
Då har vi kommit fram till Hasselforskalaset den 11 
augusti, där vi sålde lotter med mycket gott resultat. 
Vi riktar ett stort tack till alla som besökte oss under 
dagen och köpte våra lotter och bidrog till vårt goda 
resultat. Efter ett kortare sommaruppehåll pågår nu 
vårt eget boulespel för fullt på torget på måndagar 
mellan 09.30 – 11.30 tills vi i början av oktober 
fortsätter i idrottshallen.  
 

På Seniorfestivalen den 8 oktober, l4.00 – 17.00 har 
vi ”öppet hus” och ordnar några aktiviteter, som att 
prova på spel med boccia samt fika. Torsdag den 11 
oktober, kl 14.00 bjuder vi till en eftermiddagsträff i 
Församlingshemmet tillsammans med Röda Korset 
och Svenska Kyrkan där vi ordnar våffelkafé och 
bildvisning som också ingår i Seniorfestivalen.  
Vi hälsar alla varmt välkomna till dessa aktiviteter.  

Sedan vänder jag mig med en vädjan till våra med-
lemmar och övriga. Om ni har något hemma att  
bidra med som vinster, eller ev. kan och vill sponsra 
vårt populära År-lotteri på våra medlemsmöten vore 
vi tacksamma. Vänligen kontakta undertecknad  
eller någon i styrelsen. Tack på förhand och som jag 
hoppas att vi ses under hösten på några givande och 
trevliga möten, men först den 26 september.  
Alla är hjärtligt välkomna! 
 

PS! Glöm inte den populära julbordskryssningen  
26-27 november, beställningar tas upp redan nu av 
undertecknad.  
 
På återseende     
 
Kjell Wiberg 

Ordförande  
 

 

 

 

Höstens program 

   Onsdagar 
 26 september   Sillsexa 
 24 oktober Kaffe 
 21 november Underhållning 
 12 december Luciakaffe 
 
     Lokal:  Hasselgården, kl 14.00 

HASSELFORS PRO 

                            

       Vardagar 9-19, lördag 9-15, söndag 10-15 

MULLHYTTAN * 0585-40042 
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Efter den varmaste sommaren de flesta av oss upplevt 

kan vi konstatera att våra fiskgjusar lyckats få flygga 

ungar i minst tre bon vid våra sjöar. På Sneön har en 

nyetablering ägt rum där en unge blivit flygfärdig. 

Här fanns tidigare ett bo, men det blåste ner för ett 

femtontal år sedan och först i år har vi ett nytt bo där. 
 

På Fågelön har det varit ett bo i många år, där det 

häckande paret i år lyckats få två ungar flygfärdiga. 

Ytterligare ett bo i Toften är känt men om någon 

häckning ägt rum där vet vi inte. I Teen har ett sträv-

samt par häckat i samma tall i många år. Även där har 

två ungar blivit flygga.  
 

Honan lägger vanligtvis 3 till 4 ägg i slutet av april. 

Om tillgången på föda till ungarna i år varit god eller 

ej är svårt att veta, är tillgången på föda dålig, händer 

det att mamman matar de starkaste ungarna med de 

mindre svagaste syskonen. 

 

Fiskgjusen blir 20 till 25 år, de flesta paren håller 

ihop livet ut. Arten finns utbredd över nästan hela 

världen och är inte utrotningshotad. På 1960-70 talet 

höll jordbrukets användning av DDT på att utrota  

fågeln, men efter att DDT förbjudits och jaktförbud 

införts i många länder har stammen repat sig.   

I Sverige är fiskgjusen fridlyst. 

 

 Per Bergström 

               (Svar i nästa nummer.) 

                  A     B           C              D  
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Nu har det hänt! I Hasselbladet nr 3 september 2013 

skriver jag i artikel Fiskafänge. ”Vem väger en 

gädda”?  Jag får erkänna, jag var tvungen! 
 

Dessa varma stilla sommarkvällar perfekta till gös-

fiske, det blir aldrig helt mörkt, Toften lägger sig 

framåt natten helt spegelblank, vi har varit på sjön 

över fem timmar utan ett enda hugg på något av de 

fyra spön som ligger ute. Det har blivit väldigt skumt 

men mörkare än så här blir det inte. Ska vi vända 

hemåt säger Jörgen, vi passerar öster om Boön, här 

är det sällan vi gör ett drag efter gösen, här är som 

upplagt för bottennapp. 

 

Det är nu det händer, mitt ena spö viker sig nästan 

dubbelt, Ambassadörrullen skriker i slirbromsen, jag 

tar tag i spöet och känner direkt att det är ett rejält 

bottennapp. Vi slår av på farten, vevar snabbt in  

övriga linor för att sedan backa och försöka få loss 

vobblern.  Det är inte bottennapp säger Jörgen, det är 

fisk, och den drar båten. Snabbt fattar jag spöt och 

nu känner jag, det är en fisk. Det går ganska fort att 

få fisken in till båten, men att få upp den till ytan så 

vi kan artbestämma den tar längre tid. Den följer 

med en bit men sedan dyker den nedåt och tar ett 

varv både från och under båten. Efter en bra stund 

börjar den lugna ner sig och kommer upp till ytan. 

Det är en gädda. Vi har en stor håv med oss, och  

efter flera försök får vi gäddan i håven. Det är ett 

monster, jag måste bara väga den. Huvudet och  

gapet är jättestort, huggtänderna mäts senare till  

23 mm och är sylvassa. Tänk om, när man badar. 
 

Gäddan väger 11 200 gram, 11,2 kilo. Jag kan inte 

låta bli att tänka på monstret Gerhard Söderberg tog 

upp ur Testen för många herrans år sedan, den vägde 

över 20 kilo, hur såg det gapet ut? Gerhard tog sitt 

monster i ryssja, jag tog mitt på spö. 

 

 Per Bergström  

September Lördag 8 Höstutflykt òI våra fäders spårò med Torpgruppen. 

  Söndag 23 Tranfestival, bildvisning och transpaning 

November Ej fastställt Skattjakt alt. reflexjakt, event för barn och föräldrar 

 Lördag 10, kl 16 Teater i Hasselgården - Carmen, en familjeföreställning. 

December Lördag 8 òGlöggmingelò med liten julmarknad 

   

 Lördag 2 februari Foto & Filmfestival i Hasselgården 

 .ƻǀƴΣ ¢ƻƊŜƴ ƛ ŀǳƎǳǎǝ нлму         CƻǘƻΥ ¢ŜǊǧǳ .ƻƘƭƛƴ 
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FN tjänstgöring på Cypern  
Samtal med Lars Ohlsson i augusti 2018        

Bakgrund 
Lars familj flyttade 1954 från Degerfors till Stora Sörby,  
en arrendegård med 6-7 tunnland mark. 1964 byggde  
familjen ett nytt hus på Porlavägen och huset ägs numera 
av brodern Ingemar.  
 
Efter skolgången i Svartå fick Lars arbete på Hasselfors 
Bruk, till en början i skogen med att barka 3 m timmer för 
25 öre styck. Efter fyllda 15 år fick Lars arbete på såg-
verket där han hade många olika jobb. Under 60-talet var 
det gott om jobb så då var det enkelt att byta arbete och 
Lars provade på många olika yrken och med varierande 
anställningslängd. 
  
Eftersom Lars hade tagit trafikkort, arbetade han en tid för 
Autotransit och de körde i Danmark, Sverige och Finland 
men Lars vägrade dock att köra i Finland pga av språket.  
Lars arbetade sedan sammanlagt ca 27 år med elektriska 
installationer för olika företag och kraftbolag.  
 
Värnplikt T2 Skövde och FN tjänstgöring 
När det sedan blev dags för värnplikten hade Lars vid 
mönstringen ansökt om att få arbeta som kock.  
Inte för att han var kockutbildad utan det var ett bra val.  
 

Efter avslutad repövning sökte 
Lars 1967 FN-tjänst på Cypern 
också nu som kock. Tillgången 
på livsmedel kunde variera och 
transporterna av livsmedel 
kunde tidvis helt utebli pga av 
junikriget. Dock fanns det ägg, 
mjölk och mjöl, så det blev 
pannkakor som serverades en 
hel vecka till mannarna, som i 
sin tur inte var sena med att ge 
serveringen namnet ”Restarang 
Pannkaka”.  
 
Lars berättar: 
- Under junikriget 1967 åkte jag tillsammans med några 
av de andra FN-soldaterna till Beirut och Damaskus några 
dagar. MP (militärpolisen) körde sina OP-rundor till byar-
na och vi ville gärna följa med. Det var dock inte helt risk-
fritt, då minor grävts ned och vi blev ögonvittnen till hur 
en pojke som suttit på traktorskärmen fick sätta livet till.  
 
- Svenskar, danskar, finnar och kanadensare (de sist-
nämnda var tuffa fallskärmsjägare) höll alltid samman och 
vid ett besök på lokal i Famagusta blev jag vittne till hur 
en av finländarna blev attackerad och skars upp tvärs över 
ryggen. Jag flög upp och lyckades med ett karateslag slå 
ned mannen innan polisen kom och tog över. 

FN PÅ CYPERN -  FAKTA 

Under åren 1964-93 tjänstgjorde inte mindre än  
25 000 svenskar för FN på Cypern till en kostnad av 

fyra miljarder kronor. 
Under slutet av 80-talet beslutade den svenska rege-

ringen att försöken att försona greker och turkar var 
utsiktslösa och påbörjade nedmontering av insatsen. 

Mer om Lars 
Lars har deltagit i ett flertal maratonlopp och 
bilden bredvid är från Stockholm Maraton 1985.  
 

På en av sina många resor hamnade Lars 1970 i 
trubbel. På en turistresa skulle Lars åka via  
Gibraltar till Tanger i Marocko. För att under-
lätta passkontrollen samlade guiden in passen för 
att stämplas, men tyvärr missades två av passen 
att stämplas, så när Lars ska tillbaka blev det 
problem då passet saknade inresestämpeln  
(hur hade Lars kommit in i landet?), nu var goda 
råd dyra, och efter att ha suttit hos tullpolisen 
fann Lars ingen annan utväg att än att muta sig 
fri för att komma hem igen.  
 

Det är bäst ha en ordentlig resekassa om man 
reser utanför Europa.  

                         Terttu Bohlin 
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För andra gången i världshistorien arrangeras skåd-
ning av de så talrika och vackra tranorna, vilka fly-
ger över bygden för att slutligen nattvila vid Teens 
grunda stränder. 
 

Du som deltagare kan förvänta dig gott sällskap i 
Hasselgården där vi fikar gemensamt. I samband 
med fikat kommer det att visas någon form av bild-
visning eller film på temat.  
 

Därefter far vi till Olstorpet för att från vårt super-
fina utkikstorn (och även hållfasthetsbara visade det 
sig under förra årets välbesökta festival) spana ut 
över Skagershultsmossen. Eller heter den Skagers-
hultamossen? Det och många andra hembygdsfrågor 
kan med all säkerhet de lokalt kända besvara medan 
vi väntar och spanar. 
 

Panoramautsikten över mossen är för att uttrycka det 
milt - magnifik. Det är som att spana ut över  
Serengetis savanner. I skymningen kan man skymta 
vad som skulle kunna misstas för elefanter, men som 
är de många martallar som står ute på mosseplanet. 
Och just likt trumpetande elefanter så kommer vi att 
från öster börja höra tranorna flyga närmare. Från 
nordöst längs med södra Kilsbergens kanter, från öst 
över Närkeslätten eller från sydost från Välakärren 
och Vibybygden kommer de i sina plogar. 
De trumpetar kanske av glädje för att ännu en kväll 
återse Skagershultbygden i solnedgången eller 
skymningen. 
 
Tänk dig att komma inflygandes över mossen och se 
Bålbys vackert öppna och betade marker, Kanin-
holmarna och Teen, Hasselfors, Toften med dess öar 
och uddar och i bakgrunden den väldiga och vida 
Skagershults Ödemark. Värt att trumpeta för!  

Mest troligt trumpetar tranorna för att de talar med 
varandra, om potatis. om att det står en skock män-
niskor med kikare uppe i ett torn och om Spaniens 
varma fält som väntar dem under vintern. 
  
För den som önskar kan man i samband med tranor-
nas inflygning åka ifrån tornet och ner till vägen 
mellan Almby och Stockås för att på närmare håll 
bli överflugen. 
  

Du är varmt välkommen och vi möts upp kl 14:30 
söndagen den 23 september i Hasselgården. Ta med 
fika/mat, varm dryck och varma kläder och kikare. 
Ta med en vän, en dejt eller familjen! 
  

I början av oktober så har tranorna lämnat Skagers-
hultbygden för Extremadura i Spanien, men de kom-
mer tillbaka. Kommer tillbaka gör även  
 
Hasselfors Naturfoto & Filmfestival,  
Lördagen den 2 februari 2019.  
 
Välkomna! 
 
David Tverling 
 
 

Varmt vªlkomna till  
Hasselfors 

Tranfestivall 

Sºndag 23 sept. 2018 
samling kl 14.30 

Foto: Jonas Forsberg 

    Bålby Hasselfors    www.bpl.se/balby 

Tor-Fred: 14-18        Lö-Sö: 12-16 

0585-44024 

KVALITETSKLÄDER I FAGER MILJÖ 

 

 
Anna-Maj Karlsson från Kjelltorpò.  
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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.       

Nästa manusstopp - 15 nov 2018 

Vill du köpa boken?  

Kontakta Hasselfors byalag: info@hasselforsbyalag.com 

eller Cristina Söderberg tel. 076 829 12 60  Pris: 200 kr 

T
ry

c
k
: 

 

mailto:info@hasselforsbyalag.com

