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       Följ oss på sociala medier 
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Hej på er alla ! 
 
Den blomstertid nu kommer med lust och fägring 

stor. Nu nalkas ljuva sommar, då gräs och gröda 

gror. 

Snart får alla barn sommarlov, vilket alltid är lika  

efterlängtat. 

I Hasselfors byalag har vi bland annat låtit barnen 

påskpynta björken på torget som blivit tradition  

sedan några år tillbaka. 

På grund av torkan har vi firat en annorlunda  

Valborg utan eld i Hasselgården, där vi visade 2010 

års valborgsfirande på bioduken. 

Vi har nyligen genomfört ett mycket lyckat  

Mopedens Dag med sol hela dagen och många  

deltagare, 149 st!  

Willy och Kent gjorde stor succé på scenen. 

Varm korv, dricka och kaffe med dopp hade  

strykande åtgång. 

Stort tack till alla som hjälper till vid  

våra evenemang. 

Ha en fin sommar! 

Andreas Gustafsson 
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Årets mopedrally gick av stapeln i strålande sol och 

värme, vilket lockade inte mindre än 149 deltagare 

till start.  För den intresserade fanns många varianter 

av mopeder att beskåda, från roliga hemmabyggen 

tlll omsorgsfullt vårdade veteraner. Många deltagare 

återkommer år från år, men glädjande är att även nya 

deltagare och besökande hittar till Hasselfors.  

Inför start omslöt ett blåaktigt moln både åskådare 

och de tålmodigt väntande mopedisterna.  

Sekretariatet hade fullt upp med anmälningar och en 

och annan missade att ta kartan över bansträckning-

en. Till vår förvåning kom den första mopeden bara  

någon minut efter att vi fått upp piltavlan! Nåväl, 

han som kört fel vände och förhoppningsvis ordnade 

det sig för honom, därefter blev det köbildning med 

tävlande som skulle kasta pil. Kan vara knepigt att få 

till det efter att ha skakat fram på en moped. 

För de som ville prova lyckan i spel fanns Röda 

Korset och Hasselfors PRO på plats med lotteri-

försäljning. I magasinet serverades korv och 

dricka och i kvarnen kunde den som var fikasugen 

köpa kaffe med dopp eller nygräddade våfflor.  

 

Från det välfyllda prisbordet som sponsrats av före-

tagen kunde mer än hälften av deltagarna hämta ut 

ett pris. Ett stort tack till alla sponsorer som gjort 

detta möjligt!  

 I bruksparken hade många loppisförsäljare med di-

verse utbud ställt upp sina bord till mångas glädje. 

Willy Björkman och Kent Pettersson rockade på 

scen så taket lyfte. 

Grattis till hemmasonen Edvin Larsson, som lycka-

des att pricka flest rätt både på kunskapsfrågorna 

som i pil– och bollkastning.  

Lycklig vinnare till mopeden, JAWA från 1996 blev 

Lasse Gustavsson från Fjugesta som även hade rätt 

lottnummer till 2:a priset, presentkort på 1000 kr hos  

”Einar i Mullhyttan”, det kan man väl kalla en riktig 

turgubbe! 

 

Vid bläckhornet          Terttu Bohlin 
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Mullhyttans Cykel & Såg AB 

AB Karl Hedin Bygghandel i Laxå 

Lekebergs Sparbank, Fjugesta 

Öysteins Götteri, Laxå 

Firma Torsten Lundh, Laxå 

Laxå Pellets 

Colorama i Laxå 

Marin & Fritid, Laxå 

Anderssons Byggservice i Laxå AB 

Porla Water Company AB 

FFAB Legopack i Laxå 

Birgerssons Blomdesign, Fjugesta 

Sjöbod Nr 7, Laxå 

Mecdon, Laxå 

ICA Träffen, Mullhyttan 

Skogila, Laxå 

Fastighetsbyrån Södra Närke 

Örebro Säkerhetscenter 

På Håret, Fjugesta 

ESAB, Laxå 

DJ´s Garage, Laxå 

Henriks Måleri, Hasselfors 

Berglunds Elteknik, Åbytorp 

Ett varmt tack från Hasselfors Byalag till våra 
sponsorer. Utan er hade det inte varit möjligt! 
Tusen tack! 

Fr v Annie, Majja, Gillis, Hugo, Harry  
och närmast kameran på cykel Noa  

Påsktuppen i samtal med glada 

barn med godispåsar! 
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Full fart i Hasselgården 

”Söndagsbuggen” i Hasselfors är populär och lockar 

deltagare från hela länet. Alla ska känna sig väl-

komna både vana dansare och nybörjare säger  

Hasselforsarna Lars-Gunnar och Anna-Karin Ström-

berg som bjuder in till buggkvällar i Hasselgården. 

Intresset är stort och en lördag i mars anordnade 

Lars-Gunnar och Anna-Karin en heldagskurs för 

nybörjare.  

Kalle Gustafsson från Ingvaldstorp utanför Mullhyt-

tan och Heléne Stuxgren från Vedevåg lärde ut 

grundstegen till ett 30-tal glada kursdeltagare. 

I Hasselgårdens nya kök huse-

rade Anna-Karin med proffsig 

hjälp av Jimmy Lindberg från 

Gusselby. Här lagades lunch 

och fika till hungriga dansare. 

Det blev en heldag med  

mycket motion och god mat i 

trivsam miljö och med 

nyvunna färdigheter i att dansa 

bugg.  

Aktiviteten bedrivs i sam- 

verkan med Hasselfors Byalag 

och Studieförbundet Vuxenskolan. 

Lars-Gunnar Strömberg och  
Ann-Charlotte Rasmussen 

 

Instruktörerna Kalle Gustafsson 
och Heléne Stuxgren visade 
steg och gav goda råd 

T.v. Kalle Gustafsson 
och Veronica Lundin, 
närmast kameran  
Josefine Lindberg och 
Albin Fritzon. 

1  2 3  

 4     5 

6 7 
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I mars gästade visartisten och skåde-

spelaren Per Sörman Hasselfors  

Publiken i Hasselgården fick följa med Pär på en 

resa i ord och ton till de värmländska skogarna, till 

Klara-kvarteren i Stockholm och över haven till 

Irland, England och Syd-amerika. 

Per Sörman har arbetat som skådespelare sedan 

början av 70-talet och är idag frilansande visartist 

och skådespelare med svenska visor och dikter på 

programmet. 

Visor av Dan Andersson, Nils Ferlin, Evert Taube 

med flera tolkades finstämt till ackompanjemang 

av gitarr, munspel, concertina och autocittra.  

Ett uppskattat solo framfördes med två teskedar 

som instrument, en talang som Pär lärde sig en 

gång på en irländsk pub.  

Viskvällen arrangerades av Hasselfors byalag som 

även stod för kaffeserveringen med hembakat bröd 

i pausen.  

En nöjd publik tackade Pär med varma applåder 

för en fin kväll med ett rikt varierat program. 

 

         Cristina Söderberg 

 
 

Klurigheter * Vart är vi på väg?  

1. Ursäkta, jag hörde inte - Vasa 

2. Liten samling - Skara 

3. Kranvatten - Nässjö 

4. Liggunderlag - Madras 

5. Flyttar sällan - Borlänge 

6. Fiskägg - Rom 

7. Flicka med häst - Ullared 
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VÅRUTFLYKT 4 MAJ 2019 
Vi förflyttar oss 194 år bakåt i tiden, året är 1825. Bruks-

förvaltare Jacob Ahlén har 31 mars fått bekräftat av pros-

ten Tidström att stångjärnspriset stigit från 19 till 22 riks-

daler per skeppund. I brukets järnbod vid Vänerhamnen 

Årås ligger omkring 700 skeppund stångjärn klart för ut-

skeppning till handelshusen i Göteborg. 

Kvar i järnboden i Hasselfors finns ca 30 skeppund 

stångjärn som inte kom iväg innan slädföret försvann.  

Nu måste kvarvarande järn till Årås för att komma med 

lasten till Göteborg innan priset sjunker. Fyra forbönder 

från bruket städslas att med bultvagnar ta sig an lands-

vägstransporten till Årås. I returlass kommer de att ha 

flera tunnor salt sill, en tunna saltad Gullspångslax, samt 

några tunnor svarthavre och råg till utsäde inköpt från 

Wärmlands Säby. I dag den 4 maj har vägarna torkat av 

och blivit farbara. Forböndernas resa kan börja, det kom-

mer att ta ca en vecka innan de är tillbaka. 

Det är deras resa vi i dag skall följa och bevaka, från järn-

boden i Hasselfors till järnboden och hamnen i Årås. 
 

De båda tysksmedjorna vid övre och nedre fallet i  

Hasselfors hade tillstånd att tillverka 1 825 skeppund 

stångjärn per år.  

Merparten av järnet från Hasselfors lastades ut vid 

hamnen i Årås. Det var många bruk som hade Årås som 

hamn. En del bruk, däribland Hasselfors, hade även 

egna järnbodar här för lagring av järnet.  

Vid varje utlastningshamn hade staten en våg där allt 

järn som lastades ut kontrollvägdes.  

1 skeppund = 150 kilo, 1 825 skeppund är ca 250 foror 

till Årås med häst eller oxar. 

Då Västra stambanan öppnades 1862 var det slut på 

fororna till Årås. Järnet kördes fortsättningsvis till Laxå. 

Då Nordvästra stambanan öppnades 1864 fick Hassel-

fors egen station för utlastning. Efter 1864 kom alla 

transporter successivt att övergå till järnvägen, på något 

år var järn och malmforornas tid förbi.     

 

 

 

Det är inte mycket som minner om att det funnits en 

utskeppningshamn här vid Årås. På gamla kartor 

från 1700 och 1800-talet ser man att det funnits en 

pir som sträckt sig en bit ut i vattnet, förmodligen 

lastades järnet över till båtarna utefter piren.  

Av järnbodarna finns endast en kvar men på våra 

kartor är ett antal inritade. Nu har vi sett platsen, 

närmare 5 mil från Hasselfors, dit stångjärnsfororna 

kördes, mestadels vintertid, på vintervägar och över 

sjöisarna. 

När vi ändå är vid Årås passar vi på att besöka 

Amneholm som ligger alldeles intill. Där har det 

funnits en borg som byggdes på 1360-talet.  

Från Årås fortsätter vi fram till Gullspång och 

laxtrappan som på senare år anlagts mellan Gull-

spångsälven och sjön Skagern. Här stiger den unika 

Gullspångslaxen på hösten. Kommer man till Gull-

spång är det ett måste att besöka laxtrappan.  

Fortsätter vi vägen fram kommer vi till Södra Rådas 

gamla kyrka, kyrkan som en sjuk människa tände 

på 2001. Medeltidskyrkan från 1300-talet med sina 

fantastiska takmålningar brann ner till grunden.  

Nu är en återuppbyggnad på gång, och fast det tar 

tid och pengarna sinar ser bygget lovande ut.  

Här upplöser vi vårutflykten 2019, de 32 deltagarna 

verkar alla vara nöjda med dagen. 
 

Texten i början är med smärre justeringar hämtad från 

Bruksförvaltare Jacob Ahléns korrespondens med som 

han titulerar, Högwälborne Herr Grefwen och Genera-

len Wachtmeister. 

 

Rune och Per tackar för sig, vi känner oss väldigt 

nöjda. 
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SKAGERSHULTS FÖRSAMLING 

Konfirmation i Hasselfors 
Varför händer onda saker i världen?  Vad ska jag bli 
i framtiden? Finns det något att tro på? Kan Jesus 
betyda något för mig idag? Varje år väljer omkring 
30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. 
Konfirmation handlar om Gud, livet och det du  
tycker är viktigt. 

Konfirmation är en slags kurs i livskunskap där alla 
frågor som är viktiga för oss människor får finnas 
med: Det handlar om Gud, kärleken, relationer,  
livet, döden och hopp om framtiden. 
 

I Bodarne pastorat erbjuder församlingarna en  
gemensam grupp som träffas i Casselgården ons-
dagar i anslutning till skoldagens slut.  I Skagers-
hults församling finns beredskap för att erbjuda 
konfirmationsgrupp för unga som går i högstadiet. 
Vanligast konfirmeras man det året man fyller  
15 år, men det är vanligt att ungdomar gör det  
något år senare. 
 

För ungdomar i Hasselfors med omnejd – om  
intresse – finns, kan en ”egen grupp” komma 
igång med konfirmation under 2020. Kontakta 
Janne Wallgren för mer information. 

Vad händer på konfirmationsgruppen? 

När man ses på konfirmandträffar eller läger pratar 
man om olika frågor i små eller stora grupper.  
Det kan handla om allt mellan himmel och jord. 
Ofta hittar man på olika aktiviteter och provar nya 
saker tillsammans. Man får vara med och fira guds-
tjänst och andakt, veta mer om vad Bibeln inne-
håller och hur det kan hänga ihop med vårt liv här 
idag. 
De som leder konfirmationen är präst, pedagog, 
musiker och unga ledare från kyrkan, och de är  
nyfikna på dig och vad du funderar på. Inga frågor 
eller funderingar om tro eller livet är dumma eller 
konstiga, du kan fråga om vad du vill. 
 

Att konfirmeras som vuxen. 
Av olika anledningar var det aldrig aktuellt för dig. 
Kanske är du inte döpt. Att konfirmeras som vuxen 
är inte alldeles ovanligt. I Skagershult får du möjlig-
het att konfirmeras och döpas även som vuxen. 
Upplägget kan se lite olika ut beroende på dina för-
kunskaper. Oftast träffar du då Janne, eller någon 
av pastoratets präster, för samtal t.ex. kring en bok 
och/eller ser en film relaterad till kristen tro.  
Du kan också (ifall det är möjligt) få vara med på 
DagledigAkademins träffar ifall det passar dig. 
 

Information om konfirmation om i Bodarne pasto-
rat får alla blivande åttor i Centralskolan i början på 
höstterminen av vår konfirmandarbetslag.  
Om intresse finns för en egen grupp i Hasselfors, 
kontakta Janne Wallgren direkt. 
 

 

Janne Wallgren 

 

Församlingspräst Skagershults församling 
Kyrkoherde för Bodarne pastorat 
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Det händer i kyrkan  

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 0703590143, Kjell Wiberg 0585-44344, Elisabeth Backteman 0723959603 eller pastorsexpedition  

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

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

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

 

Nästa planeringsmöte torsdag 27 juni kl. 18.00 i församlingshemmet.  
Just DU är välkommen att komma med förslag och att påverka! 

16 juni kl. 10.00 Heliga trefaldighets dag. Mässa i Ramundeboda kyrka. 

22 juni kl. 10.00 Midsommardagen. Gudstjänst i Skagershults gamla kyrka. 
Klarinettkvartetten under ledning av Veine 
Bruus medverkar. Jan Wallgren präst. 

23 juni kl. 10.00 Den helige Johannes döparens dag. Mässa i Ramundeboda kyrka. 

30 juni kl. 10.00 Andra söndagen efter trefaldighet. Gudstjänst i Gamla kyrkan. Därefter pil-
grimsvandring mossvandring på präst-
stigen) Ta med matsäck och stövlar.  
Buss åter. Jan Wallgren präst. 

7 juli kl. 10.00 Tredje söndagen efter trefaldighet.  Mässa i Ramundeboda kyrka.  
Anna Eriksson präst. 

14 juli kl. 15.00 Fjärde söndagen efter trefaldighet. Mässa i nya kyrkan. Anna Eriksson präst. 

21 juli kl. 10.00 Apostladagen. Mässa i Ramundeboda kyrka.  
Anna Eriksson präst. 

28 juli kl. 15.00 Sjätte söndagen efter trefaldighet. Gudstjänst i gamla kyrkan. 

4 augusti kl. 10.00 Kristi förklarings dag. Mässa i Ramundeboda kyrka. 

11 augusti kl. 10.00 Åttonde söndagen efter trefaldig-
het. 

 Kyrksöndag vid Borasjön. 

18 augusti kl. 10.00 

Kl.15.00 

Nionde söndagen efter trefaldighet. Konfirmationsgudstjänst i Ramundeboda 
kyrka.  
Mässa i Nya kyrkan. Jan Wallgren präst. 

25 augusti  
kl. 15.00 

Tionde söndagen efter trefaldighet. Friluftsgudstjänst vid Kvarnmagasinet 
Bruksparken. Byalaget bjuder på fika. 
Tipspromenad. 

1 september 
kl. 10.00 

Elfte söndagen efter trefaldighet. Mässa i Ramundeboda kyrka. 

8 september 
kl. 17.00 

Tolfte söndagen efter trefaldighet. Gudstjänst i Porla kapell. Medtag fikakorg. 
Hampe gospel under ledning av Håkan 
Isacsson medverkar.Jan Wallgren präst. 
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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 

”blomsterfond” 

 

Swedbank 8452–5 934.239.411–2 

Kontakta Exp 0584-10020 eller 

Carina Rosengren 0584-444641 

Andakter på Edegården: kl. 14.00  
 

Den 20 juni och 15 augusti. 

 
Sommarcafé arrangeras vid 
kyrkparken i Laxå varje tisdag 
och torsdag kl 13.30 med start 
25 juni och fram till 8 augusti. 
 

Välkommen! 

Församlingsresa till Alingsås 21 september 
 

Länsmuséet i Västra Götaland har konstaterat att vi 
har en enastående vacker silverkanna i vår kyrka 
här i Hasselfors. En kanna av silver som vi använt 
vid varje dop i nästan 400 år i vår församling.  
Den är också det äldsta tillverkade föremålet i 
Alingsås som firar 400 år i år.  
Därför ska vi åka och se vår vackra kanna utställd 
i Alingsås lördagen den 21 september.  
Kannan är ett arbetsprov i syfte att få titulera sig 
mästare; ett s.k ”mästerstycke”, se bild här ovan. 

 

Som medlem i Skagershults församling har du 
”första tjing” på resan och du betalar 150 kr för 
resan.  I priset ingår bussresa och lunch.  
Ta med eget förmiddagskaffe. 
 

Anmäl ditt deltagande till expeditionen 0584-100 20 
eller maila till bodarne.pastorat@svenskakyrkan.se  
senast den 10 september.  
Därefter erbjuds eventuellt lediga platser till övriga 
intresserade i pastoratets församlingar.   

Reseledare är Janne Wallgren. 

mailto:bodarne.pastorat@svenskakyrkan.se
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Hasselfors   

 

 

Hej på er igen! 

Tiden går alldeles för fort och vårens mötes-

verksamhet är redan avslutad. 

 

Vid Årsmötet den 20 mars 

deltog 40 medlemmar samt 

PROs distriktsordförande Bo 

Fredriksson, som valdes till 

årsmötesordförande.  

Styrelsen består av:  

ordfrande Kjell Wiberg, sekreterare Rosmarie  

Johansson, kassör Nils Franzén och ledamöterna  

Bert Johansson och Ingalill Hagelin. Tommy  

Eriksson och Kent Pettersson är suppleanter.  

Hans-Åke Sandberg, Maj-Britt Sandell och Birgitta  

Wilhelmsson avtackades med blommor när de nu 

lämnar sina uppdrag. 

Blommor överlämnades till festkommittén för det fina 

arbetet på våra möten. Ordförande tackade Bo 

Fredriksson för sin medverkan med att överlämna 

blommor. 
 

Rapporter 

Kjell och Rosmarie deltog vid upptaktsträff i Åsbro 

inför seniorfestivalen vecka 40-41 i höst. Tre lag är 

anmälda från oss till årets DM i boule. Två lag är 

anmälda till årets ”Må bra dag” i Sannahed den 23 

maj. En ny medlem hälsades välkommen av ordfö-

randen. 

 

Vid medlemsmötet med sillsexa den 24 april 

hälsade ordföranden 35 medlemmar samt distrikts-

ombudman Hermine Schimann välkomna. Hermine  

Schimann presenterade sig och berättade lite om 

sitt arbete på distriktskontoret i Örebro. 
 

Bocciaspelet i idrottshallen avslutades den 15 april 

med sedvanlig kaffe och smörgåstårta i Hassel-

gården. Boulespelet vid torget har flyttats fram på 

grund av vädrets makter, med premiärstart 13 maj  

kl 09.30-11.30 och varje måndag framåt.  

Nya som gamla spelare är varmt välkomna. 
 

Kjell och Rosemarie deltog på distriktets årsmöte 

den 9 april i församlingshemmet i Finnerödja. Lena 

Ottosson blev vald till ny orförande efter att Bo Fred-

riksson avgick.  

Kjell och Rosemarie deltog vid samrådsgruppen i 

Finnerödja och vid mötet med det kommunla sam-

verkansrådet i Laxå som enligt nya direktiv har bytt 

namn till ”Samverkansgruppen för Laxå seniorer” 

med nya regler och ny ledning. 

 

Till vårens utflyktsresa den 22 maj till Degernäs 

Herrgård har 29 medlemmar anmält sig, trevligt!  
 

Vi säljer våra lotter både på Mopedens dag 18 maj 

och på Hasselfors Kalaset den 10 augusti. Stöd vår 

förening genom att köpa våra lotter.  

Hoppas vi ses där, annars är ni välkomna till  

höstens första medlemsmöte den 25 september. 
 

Ordförande avslutade med att tacka vår ombuds-

man för besöket med en blomma och festkommittén 

för den goda förtäringen och avslutade dagens möte 

med att önska alla en varm och trevlig sommar. 
   

På återseende 

Kjell Wiberg 
Ordförande  

Höstens mötesprogram 
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       Vardagar 9-19, lördag 9-17, söndag 10-17 

MULLHYTTAN * 0585-40042 

Ester Eriksson, född 1894 och uppuxen i Svenstorp, Hasselfors, arbetade en sommar som  

gyttjebaderska vid Porla brunn. Sommaren vid brunnsorten inspirerade Ester att skriva en dikt om livet i 

Porla. På gruppbilden med baderskor står Ester som nummer två från höger.  

Foton och Esters dikt har systersonen Sten Axelsson från Mullhyttan förmedlat till Byalaget. 

Porla är en hälsobrunn 

där går tjock såväl som tunn. 

Alla vilja ändring ha  

så att de blir bra.  

 

Sjukdom finnes mycket av, 

icke en men mången slag 

magsår, mycken tarmkatarr. 

 – Gör ej utav detta narr! 

 

Somliga de tyckas ha 

magar som fungerar bra. 

Dock så ha de fel ändå, 

som de ej förstå.  

 

Värst om fel i hjärtat är, 

ofta det dock hända plär, 

Porla Brunn ej rätt förstår  

läka hjärtesår. 

Dock de gör nog vad de kan, 

många skaffar sig en man 

bredvid den de eljest har 

detta är ej bra! 

 

Emot hösten kommer flod. 

Tårarna de rinner stritt 

efter sådan sommarflirt! 

 

 

 

Bidrag  till tidningen eller åsikter bra/dåligt, 

vänligen kontakta ansvarig utgivare och 

ordförande Andreas Gustafsson, på mail:  

info@hasselforsbyalag.com 

    Bålby Hasselfors    www.bpl.se/balby 

Tor-Fred: 14-18        Lö-Sö: 12-16 

0585-44024 

 KVALITETSKLÄDER I FAGER MILJÖ 
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Blommorna känner du säkert igen, men vad heter de på latin? 

Vanliga blommor i vår svenska natur som ska paras ihop det latinska namnet med en siffra på blomman.  
Rätt svar i nästa nummer av Hasselbladet         

Hasselfors Byalags  

program 2019 
19 jan  Det stora Kafferepet. Hasselgården 

  2 feb  Naturfoto- och filmfestival. Hasselgården 

16 feb  Hasselfors Byalags årsmöte. Hasselgården 

23 mar  Pär Sörman, Hasselgården. 

30 apr Valborgsmässofirande vid Hasselvallen 

  4 maj  Utflykt i våra förfäders spår. Hemligt mål 

18 maj  Mopedens dag. Bruksparken 

  6 jun  Nationaldagsfirande. Bruksparken 

21 jun  Midsommarfirande. Bruksparken 

10 aug  Hasselforskalaset. Torget och Hasselgården 

  7 sep Utflykt på bygda 

22 sep Tranfestival. Transtugan  

     okt  Familjeaktivitet. Kvarnen, Lillängen 

     nov  

     dec  Glöggbjudning. Hasselgården 

O
B

S
! P

ro
g

ram
m

et kan
 ko

m
m

a att än
d

ras. 

A Viola riviniana  

B Oxalis acetosella  

C Convallaria majalis 

D Prunus padus  

E Anemone nemorosa 

F Caltha palustris  

G Anthriscus sylvestri  
Foto: Terttu Bohlin 
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Björn Sundström, Finnerödja  
visar upp sin raritet 
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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 augusti 2019 

T
ry

c
k
: 

 


