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ORDFÖRANDEN HAR ORDET  
Ett annorlunda år är till ända och ett nytt har inletts, 
minst lika annorlunda. Kanske är det här det nya 
vanliga… 
 
Vi har, oavsett, fått tänka om och tänka lite i nya  
banor.  
 
Glöggbjudningen genomfördes lyckat före jul ge-
nom en välbesökt och coronasäkrad tipspromenad 
utomhus.  
 
Årets Hasselfors Naturfoto och filmfestival genom-
fördes digitalt den 6 februari. Vi vill där tacka alla 
inblandade för ett enormt engagemang och tålamod 
med tekniken och för bidragen som kom in.  
Som ni kanske redan sett kompletteras festivalen 
med ett ”special” Hasselblad, detta nummer, om ni 
vänder på tidningen. Mycket fina bilder från vår fina 
natur! 
 
Det preliminära programmet för 2021 är just preli-
minärt. Vi får avvakta och se vad som händer helt 
enkelt. Årsmötet skjuter vi på. Förhoppningsvis kan 
det hållas, utomhus, en fin vårdag. 
 
 

 
Mopedens dag slår vi ihop med Hasselforskalaset i 
år och arrangerar Mopedkalaset med större säkerhet 
senare i höst. 
 
...och så till sist vill vi också tacka för bidragen till 
skotern och spårning av skidspåren i vinter! Tack!  

Ta hand om er!    /Andreas Gustafsson                                         

PROGRAM 2021 

  6 feb          Digital Naturfoto & filmfestival   

30 apr         Valborgsmässofirande vid Hasselvallen 

  8 maj        Vårutflykt med Torpgruppen 

  6 jun         Nationaldagsfirande, Bruksparken 

25 jun         Midsommarfirande, Bruksparken 

     aug         Mopedkalas 

  4 sep          Höstutflykt med Torpgruppen   

12 sep          Tranfestival, Transtugan 

     dec          Glöggbjudning  

HASSELFORS BYALAG  

  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020                             

Styrelsen i Hasselfors byalag                                                                                       

Ordinarie ledamöter i styrelsen: Andreas Gustafs-

son, ordf., Caroline Selvin, vice ordf., Annika      

Söderberg, sekr., Cristina Söderberg, kassör, Lilian 

Bohlin, Pernilla Ljungstedt, Michael Gustafson,  

Jonas Forsberg och Robin Eriksson.                                                                   

Ersättare i styrelsen: Per Bergström, Mattias Schön.  

Valberedning är Göran Parmling i samråd med    

styrelsen. 

Revisorer är Lars-Göran Edberger och Rebecka 

Schön, ersättare Alf Larsson och Ivan Persson. 

Styrelsemöten                                                       

Styrelsen har haft tolv protokollförda möten under 

året. Varav två digitala på grund av pågående     

pandemi.  

Medlemmar i Hasselfors byalag                         

Antalet medlemmar är på samma nivå som förra 

året, 123 familjer och 86 enskilda har betalat        

årsavgiften, 200 kr för familj och 125 kr för enskild    

medlem.                                                                                           

Ekonomi                                                     
Grunden för Byalagets ekonomi är medlemsavgifter, 
lokalhyror och intäkter vid byalagets arrangemang. 
Kommunala och statliga bidrag finansierar delvis 
lönekostnaden för vakt-mästaren. Föreningsbidrag 
från Laxå kommun, sponsring från företag och    
privatpersoner är också viktiga intäkter för att få     
verksamheten att gå runt. Hasselfors byalag har 
sponsoravtal med Lekebergs Sparbank och samver-
kansavtal med Studieförbundet Vuxenskolan.                                                                                   

                                                                                                                             
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 och      
redaktör är Caroline Selvin. Hasselbladet publiceras 
även på byalagets hemsida, 
www.hasselforsbyalag.com.                                   
För hemsidan ansvarar Mariann Sjöberg. 

http://www.hasselforsbyalag.com
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Genomförda arrangemang och aktiviteter  
Naturfoto- och filmfestival                                                                                                                                 

Den 8 februari arrangerades Naturfoto- och film-

festivalen för femte året i rad med David Tverling 

som initiativtagare och ett flertal naturfotografer som  

bidrog med ett högklassigt program. Ett uppskattat 

arrangemang som lockar publik från när och fjärran. 

Festivalen blev det enda större arrangemang som 

byalaget kunde genomföra innan covid19-pandemin 

bröt ut.     

 

 

 

 

 

 

 

Alla hjärtans dag                                                                                                                                                            

Byalaget bjöd förskolan i Hasselfors på bakelser                                                                                           

och 1 000 kronor att använda till någon aktivitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte                                                                                                                                                                      

Den 22 februari hölls Hasselfors byalags årsmöte i 

Hasselgården. Sara Iinatti från Syd-närkes Miljö-

förvaltning var inbjuden gäst och föreläste om 

”Lokal naturvård”. 

Vårutflykt                                                                                                                                 

En ”corona-anpassad” utflykt arrangerades                                                                                            

den 9 maj till Ryttargraven och Ölsboda bruk.  

Guide var Per Bergström. 

Höstutflykt                                                                

Per Bergström och Rune Söderberg i byalagets 

”Torpgrupp” bjöd in till en höstutflykt den 5 septem-
ber mot lokalhistoriska mål väster om Toften.    

Även denna utflykt var ”corona-anpassad”.  

Tranfestival                                                                                 

Den 20 september var det samling vid Olstorp inför 

kvällens mäktiga inflygning av tranor till natthärbär-

get vid sjön Teen. Jonas Forsberg var kvällens guide.   

 

Tipspromenad                                                                           

Söndagen den 13 december arrangerade byalaget en 

tipspromenad och bjöd på glögg och pepparkakor 

vid Kvarnmagasinet.  

Inställda arrangemang                                                                                                        

Inför 2020 planerades följande arrangemang som 

fick ställas in på grund av Covid19-pandemin:    

Valborgsmässofirande, Mopedens dag, Teaterföre-

ställningen ”Selmas samlade vrede”, Nationaldags-

firande, Midsommarfirande, Hasselforskalaset, Höst-

lovsaktivitet och Julmarknad.    
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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. 

Nästa manusstopp - 10 maj 2021 

 

Fastighetsunderhåll                                                                                                                             

Södra och östra delen av Hasselgårdens fasad har 

målats om. Genom att Byalaget beviljats bidrag från 

Laxå kommun har ommålningen varit möjlig att   

genomföra.   

Projekt ”Renovering av Brygghus” i Hasselfors, 

inom Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020, har   

genomförts. Brygghuset har renoverats utvändigt 

med byte av tak, lagning och målning av fönster och 

dörrar samt rödfärgning och dränering. Finansiärer 

är Länsstyrelsen, Landsbygdsprogrammet 2014 – 

2020 och Hasselfors byalag. 

Brygghusets tak var i sämre skick än förväntat och 
fördyrade renoveringen. Byalaget har sökt och     
beviljats bidrag till renoveringen från                  

Laxå kommuns s.k. ”Ortspeng”.                                                              
Medlemmar i Hasselfors byalag har även bidragit 
med ett stort antal ideella arbetstimmar.   Ett stort 
tack riktas till Per Bergström, Benny Söderberg och 

Rune Söderberg för deras arbetsinsatser.  

 

Övriga aktiviteter  

Bruksmuseum                                                                                                     
Hasselfors Bruksmuseum har hållits öppet under 

fyra sommarveckor. Feriepraktikanter från Laxå har 

varit museivärdar.  

Bollek i sporthallen                                                                                                                         

Byalaget hyr idrottshallen i Hasselfors för bollek på 
måndagar under vår- och hösttermin. Målgruppen är 
barn i sällskap med förälder. Under 2020 reducera-

des antalet tillfällen på grund av pågående pandemi.  

 

                                                                           

Konstprogram Nygatan                                                                                                         

Enligt Laxå kommuns kulturplan är ambitionen att 

den offentliga konsten ska återfinnas i hela kommu-

nen. Under 2020 påbörjades ”Projekt Nygatan” som 

ska utmynna i någon form av konstnärlig gestaltning 

vid Nygatan i Hasselfors. Arbetet med att ta fram ett 

förslag har pågått under året och skett i dialog med 

deltagare från byalagets styrelse samt ortsbor.      

Beslut fattas under 2021. 

Böcker - lokalhistoria                                                                                                          

Hasselfors byalag har fått ett antal av Daniel Harbes 

bok ”Skagershult, en Närkessocken” och Mauritz 

Magnussons bok ”Skagershult – ödemark och       

kulturbygd” i gåva. Böckerna har bjudits ut till     

försäljning och intresset har varit stort.                                                                      

Byalaget har även låtit trycka upp berättelsen om 

”Fagersands Missionsförsamling 1874-2007” som i 

ord och bild skildrar församlingens historia,        

sammanställd av Cristina Söderberg.                  

Samtliga häften är slutsålda.       

Parkvård                                                                                                                     

Gräsklippning ingår i byalagets åtaganden och utförs 

vid Torget, Bruksparken, Lillängsbadet och         

Hasselvallen. Skötselavtalen med Laxå kommun-

fastigheter AB och Laxå kommun har reviderats.  
 

Sammanfattning                                                                                             

Verksamhetsåret 2020 blev ett mycket annorlunda  

år som har överskuggats av Covid19-pandemin.      

Möjligheten att träffas har varit starkt begränsade. 

Byalagets verksamhet har tvingats gå på sparlåga, 

men har trots allt överlevt ekonomiskt.                             

Vi ser nu fram emot ett nytt år och att så småningom 
kunna leva som vanligt med nya möjligheter att 

skapa aktiviteter och gemenskap. Vi hoppas att 
många medlemmar vill vara med och aktivt jobba 
för ett Hasselfors som är attraktivt för både ortsbor 

och besökande.    



HASSELBLADET                                                                            - 6 -                                                   Nr 1. Mars 2021    Årgång 25 

 
 

 

 

 

SKAGERSHULTS FÖRSAMLING 

Påsken i kyrkan 
Självklart firas också en kristen påsk med påskmust, 
påskägg och allt det goda och festliga som tillhör 
påsken. Men i kyrkans värld finns också ett drama 
som utspelas över påskhelgen. Det handlar om skär-
torsdag, långfredag och påskdagen. Läs vidare om 
den kristna påsken. 
 
SKÄRTORSDAGEN inleder påskhelgens tre stora 
dagar. Det var då Jesus instiftade nattvarden. Den 
här kvällen är förebilden för kyrkor i hela världen 
varje gång de firar nattvard med bröd och vin, också 
för oss. Jesus sista måltid tillsammans med lärjung-
arna är den allra första nattvarden. Senare på natten, 
när Jesus och hans nära vänner har samlats i         
Getsemane trädgård, grips Jesus av de romerska             
soldaterna. 
När människor firar nattvard, ända sedan den första 
nattvarden, blir vi indragna i Jesus död och uppstån-
delse. Guds närvaro blir verklighet. Prästen säger 
”Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig  
utgjutet.” Det handlar om att Gud lovar att ge oss 
förlåtelse och evigt liv. 
I Skagershult firar vi skärtorsdagsmässa. Förr om 
åren var vi ofta i Kilsborg tillsammans med våra 
frikyrkliga vänner. De senaste åren har vi varit i för-
samlingshemmet och firat en enkel mässa. I år är vi i 
kyrkan på grund av restriktioner. Det är naturligt att 
kristna vill fira ingången av påskhelgen tillsammans. 
Vi delar ju samma tro på Jesus.  

På LÅNGFREDAGEN firar vi gudstjänst i kyrkan 
kl. 15.00. Texterna handlar om att Jesus gripits,   
utsatts för tortyr och hån och sedan får han själv bära 
sitt kors till Golgata, en kulle utanför staden, där han 
korsfästs bredvid två rövare. Rövarna som är kors-
fästa bredvid Jesus hånar honom och ber honom 
hjälpa sig själv och dem, om han nu är Gud son.    
En av rövarna ber också Jesus att tänka på honom 
om det skulle vara så att hans Gud hjälper. Jesus 
svarar att han redan idag ska vara med honom i para-
diset.  När Jesus dör berättas att mörkret faller över 
jorden och Jesus ber till Gud med orden ur Psaltaren 

22: ”Min Gud, min Gud varför har du övergivit 
mig?” 
När Jesus ger upp andan och dör skakar jorden och 
soldaten som vaktar korset säger: ”Den mannen 
måste ha varit Guds son”. En soldat sticker sin lans i 
Jesus sida för att konstatera att han är död. En av 
lärjungarna tog sedan ner Jesus kropp, lindade den 
med linnebindlar och kryddor och lade honom i en 
grav i närheten av platsen där han korsfästs. 

På PÅSKDAGEN samlas vi i Ramundeboda kyrka 
för en festlig mässa kl. 10.00.  
Budskapet är att Jesu grav blev funnen tom av Jesu 
vänner. Tidigt på morgonen har några kvinnor   
kommit till graven för att att smörja Jesus kropp 
med välluktande kryddor. Kvinnorna undrar vem 
som ska rulla undan stenen, som ligger för gravens 
öppning. Det blev ett kraftigt jordskalv, och Guds 
ängel kom ner och rullade undan stenen. Där inne är 
graven, men den är tom! När de går in i graven kan 
de inte hitta Jesus kropp, berättar Lukas.  
Johannes berättar att Maria möter två änglar som 
frågar henne varför hon gråter, och när hon vänder 
sig om är det Jesus som står där. Hon känner inte 
igen honom först, utan tror att det är trädgårdsmäs-
taren. Kvinnorna i berättelserna fylls både av rädsla, 
glädje, de darrar och är utom sig, men de berättar för 
lärjungarna om vad de har upplevt. 
Påskens budskap sammanfattas i att när Jesus 
uppstår besegras döden för alltid. Det innebär att vi 
människor inte behöver vara rädda för döden, eller 
ondskan. 
På påskdagen firar vi att   
livet har segrat över döden 
och att godheten har segrat 
över ondskan. Guds kärlek 
kan rädda oss.  

 

                        Janne Wallgren 

           Församlingspräst Skagershults församling 

                           Kyrkoherde för Bodarne pastorat 
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Nästa planeringsmöte Torsdag 22 april kl. 18.30 i Kyrkan,                                
  Just DU är välkommen att komma med förslag och att påverka ! 

7 mars 
kl.10.00 

Tredje söndagen i fastan. Mässa i Ramundeboda kyrka. 
Jan Wallgren präst. 

14 mars 
kl.15.00 

Midfastosöndagen. Gudstjänst i Skagershults kyrka. 
Lars Markusson präst.  

21 mars 
kl.10.00 

Jungfru Marie bebådelsedag Mässa i Ramundeboda kyrka. 
Jan Wallgren präst. 

28 mars 
kl.15.00 

Palmsöndagen  
(Obs sommartid börjar) 

Gudstjänst i Skagershults kyrka 
Katarina Markusson präst. 

1 april 
kl. 18.00 

Skärtorsdagen. Ekumenisk getsemanestund i Skagershults kyrka                       
tillsammans med Bergskyrkans församling. 

2 april 
kl. 15.00 

Långfredagen. Långfredagsgudstjänst i Skagershult. 

4 april 
kl. 10.00 

Påskdagen. Mässa i Ramundeboda kyrka. 
Jan Wallgren, Lars och Katarina Markusson  

5 april 
kl. 18.00 

Annandag påsk. Musikgudstjänst i Finnerödja kyrka.    
Camilla Kristoffersson 

11 april 
kl. 10.00 

Andra söndagen i påsktiden. Mässa i Ramundeboda kyrka. 
Jan Wallgren präst. 

18 april 
kl. 15.00 

Tredje söndagen i påsktiden. Mässa i Skagershults kyrka. 
Lars Markusson präst. 

25 april 
kl. 10.00 

Fjärde söndagen i påsktiden. Mässa i Ramundeboda kyrka.                                         
Jan Wallgren präst 

30 april 
kl. 19.30 

Valborgsmässoafton. Vårkonsert i Skagershults kyrka. 
Därefter gemensamt fackeltåg till Valborgsmässofirande. 

2 maj 
kl. 15.00 

Femte söndagen i påsktiden. Gudstjänst i Skagershults kyrka 
Katarina Markusson präst. 

9 maj 
kl. 10.00 

Bönsöndagen. Mässa i Ramundeboda kyrka.                                         
Jan Wallgren präst 

13 maj 
kl. 7.00 

Kristi himmelfärdsdag. Gökotta vid Bodarnesjön. Medtag eget fika. 

16 maj 
kl. 15.00 

Söndagen före pingst. Gudstjänst i Skagershults kyrka 
Lars Markusson präst. 

23 maj 
kl.12.00 

Pingsdagen. 11.00 samling på kyrkans parkering för firandet av stiftets 
vallfartsmässa i Riseberga klosterruin kl.12.00  (nära fjugesta) 

30 maj 
kl.15.00 

Heliga trefaldighets dag. 
Missionsdagen 

Mässa i Skagershults kyrka 
Lars Markusson präst. 

6 juni 
Kl. 10.00 

Första söndagen efter tre-
faldighet. Sveriges nationaldag.  

Mässa i Ramundeboda kyrka.                                         
Jan Wallgren präst 

Vi reserverar oss för att ändringar i planeringen kan komma att ske, särskilt under rådande omständigheter, då 
särskilda restriktioner gäller på obestämd tid.  Om ändringar sker meddelas det på anslagstavlorna och i predi-
koturerna. 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,  Berit Bergqvist 0763073556, Bengt Engman 0721817778, 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 0702933860, Vår kantor Kalle Hult nås på 0584-444645 
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Hej på er igen! 

Och god fortsättning på det nya året. 

Eftersom pandermin fortfarande  är långt ifrån under 

kontroll, med nya mutationer som är allt smitt-   

sammare, har ytterligare nya restriktioner tillkom-

mit. 

Det innebär att alla våra medlemsmöten är inställda 

tillsvidare. När det gäller vårat årsmöte har PRO 

riksstyrelse beslutat att ge föreningarna dispens fram 

till november månad. Jag kan också nämna att vårat 

bokslut för 2020 är  klart, godkänt, och påskrivet av 

styrelsen och revisorer. Resultatet blev en liten vinst 

på 33 kr. 

Rapporter: 

• PRO distriktet har haft två möten, digitalt, via 

Zoom. Från vår förening har vår sekreterare, 

Rosmarie Johansson deltagit. 

• Från 1:a januari har PRO sina försäkringar i 

Folksam. Folder och information finns på    

distriktets hemsida. 

• Vad det gäller boccia spelet i idrottshallen är 

det inställt då hallen är avstängd tillsvidare pga 

pandemin. Vi får avvakta till utesäsongen se-

nare i vår. 

• Distriktskontoret i Örebro har fått ett nytt tele-

fonnummer, 070-314 04 27, om man har några 

frågor dit.. 

 

       Var rädda om er.  

     På återseende 

     /Kjell Wiberg      

       Ordförande 

 

Hasselfors   

Holmbergs 

Begravningsbyrå 

EN VÄRDIG BEGRAVNING TILL 

EN RIMLIG KOSTNAD 

Fast pris, Din Trygghet. 

Telefon 0586-585 01, 0585-501 01 

0584-122 00 

Fd, Fondkistan 

 

Reidun Eklind Holmberg 

I  

Karlskoga 

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 

 
Vi hoppas att kunna bjuda in till dagledigträff ifall 
omständigheterna förbättras.  

Följ vår annonsering 
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LINA VESTMAN 

"Att lämna storstadens brus, avstängdhet och polerade yta och flytta ut i      
skogen har varit min räddning på många plan. Naturen och djuren hjälper mig 

att inte bara komma närmare mig själv utan även närmare någonting större än 
mig själv, någonting bortom mitt ego där mina tankar och problem bara är en 
liten droppe i en större helhet. Jag älskar att leva efter årstiderna och ta tillvara 

på vad naturen bjuder på. Att inte bara vara besökare utan att faktiskt leva i 
och med naturen. Fotograferingen är ett sätt för mig att stanna tiden för en   
sekund och skapa ögonblicksbilder av det jag ser och upplever. Inspirationen 

kommer framförallt när det magiska ljuset visar sig" 
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CHRISTER KLINGBERG 

”Jag är en hybridfotograf som är både analog och digital. Det är lika fascinerande att se en bild växa fram i 
framkallaren som att se vad som händer då jag drar i reglagen i Photoshop. Skogen är min plats men tittar 

gärna ut över det öppna landskapet.” 
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ARI LAINE 

"Jag började fotografera mer   
aktivt i övergången till             

digitalkamera för c:a 15 år sen. 
Fågelfotografering är det jag 
sysslar mest med just nu.        

Jag är fågelskådare också, vilket 
jag tror ibland är en fördel i sam-
manhanget. Skogen är som ett 

rum där jag kan andas, reflek-
tera, läka och se livet ur ett 
större perspektiv. Det vill jag 

försöka fånga och återge i mina 
bilder. En djup respekt för     
fågeln/djuret framför kameran är 

väldigt viktigt för mig" 
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"Rosita heter jag. Jag bor  

i Degerfors sen  20 år    

tillbaka. 

Min stora hobby är att fota. 

Och då  blir det för det 

mesta naturen.                 

Jag har även fotat några 

bröllop och porträtt, men  

naturen står mig nog  

varmast. 

Jag är uppväxt på landet och då med naturen in på 

knuten.  

Har älskat naturen sen jag var liten. Men fotandet 

började inte förrän senare i livet.  

Jag älskar naturen och allt den har att ge. Och alla 

årstider har sin charm. 

Våren med all sin kämpaglöd med alla knoppar och 

Insekter och fjärilar som börjar titta fram. Då är det 

makrofotografering som gäller. 

Sommaren då allt står i blom. Då man kan gå ut    

tidiga mornar och hoppas att man  kan få se lite vilt. 

Och ännu roligare om man kan få se lite djurbebisar. 

Hösten då kommer alla vackra färger.                

Vackra solnedgångar. 

Vintern då är det nästan lite stiltje. Känns om man är 

i lite dvala. Men en kall, solig och frostig dag är så 

vacker den med.  

Sen kan man alltid experimentera och leka lite med 

fotograferingen. Och det   blir mest vintertid.  

Jag och min man åker ut så ofta vi kan för att se om 

vi kan få se några "vilda djur". Ibland har vi tur,       

men oftast är inte turen med oss.  

Tyvärr har jag inte så mycket tid att fota som jag 

skulle vilja ha. Eftersom jag jobbar heltid på ett    

företag i Karlskoga, är fotandet bara på hobbynivå. 

Jag har haft några utställningar. Just nu kan man se 

några av mina bilder på Bagarns Brödbod i 

Karlskoga. Välkomna dit o kika.  

Jag finns även på Instagram, där heter jag:                 
photosbyrosita. 

ROSITA HOLM 
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KENT STEÉN 

"Jag heter Kent Steén, född och uppvuxen i Vekhyttan i Lekebergs kommun. Jag är musiker, pedagog och 

fotograf som bland annat driver företaget Blixt och Dunder som sysslar med just musik och fotografering. 

När jag fotograferar åt Blixt och Dunder varierar uppdragen, det kan vara dokumentation av till exempel 

bröllop, familjefoton, bokomslag eller artister som behöver bilder till marknadsföring.  

När jag fotar för mitt eget höga nöje så åker jag ofta ut i naturen, älskar dofterna och allt som lever där, inte 

minst ljusets skiftningar. Är också intresserad av lokalhistoria och då är det spännande att besöka gamla 

boplatser och fornlämningar, så klart är kameran med då. 

Musiken finns ofta med, ibland innan jag fotar, ibland efteråt. Det händer att jag skapar stämningsmusik till 

bildspel som jag sätter ihop. Det tänker jag utveckla mer och film kan eventuellt bli nästa steg.” 
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"Mitt namn är Mona Lembke 

och är fritidsfotograf som 

mest håller mig i de södra 

regionerna av vårt län. Jag 

har ett stort intresse för djur 

och natur, blir alldeles varm 

då man ser en räv eller älg i 

kameran. Har gjort några 

bröllop och dop fotografe-

ringar men mest tycker jag 

om att vandra och bara hitta 

den där lilla bilden som man 

väntat på. Det är 6 året jag är 

med och ställer ut och det är 

som vanligt pirrigt om vad 

folk tycker om fotona. Mina 

kära arbetskamrater får vara 

mina kritiker. En vanlig helg 

blir det ca 6 timmar av vand-

ringar och då är kameran med 

på axeln.” 

MONA LEMBKE 
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ANNA-LENA WINNERSTAM 

"Det som är på     
riktigt, det äkta,                   
det ursprungliga - 
det är det som         
lockar mest.                                                             
Det behöver inte 
vara storslaget,    
inte städat eller    
tillrättalagt. Jag vill 
vara där naturen får 
vara sig själv.       

Att vara en del av dem som kämpar för att rädda 
naturen har gett mitt liv ny mening. Jag rör mig 
ofta långsamt i naturen, sinnena blir som gladare 
och nyfiknare då. Det är som att komma ikapp 
sig själv. Jag tar oftast bilder för att njuta av allt 
det levande, då söker jag inte, det blir mer att ett   
motiv fångar min blick - som en gåva.              
Jag tar också bilder för dokumentation vid       
inventeringar." 
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"Hasse Molin, 55.  

Bor i Korvmetropolen  

Sköllersta. 

Försöker vara ute i naturen så 

ofta det går och då gärna med 

hund,  

kamera och svampkorg.” 

HASSE MOLIN 
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"Skog och sjö med sina djur och växter har alltid fascinerat mig. 

Med min kamera vill jag fånga den känsla av mystik, harmoni och     

spänning som där uppfyller mina sinnen. 

Naturligtvis är en skymt av det blyga livet i det vilda en stark drivkraft, 

men en fond av vacker natur är lika viktig för mig. 

Naturfotointresset väcktes tidigt när jag som tonåring lyckades fotogra-

fera en räv i vinterskogen med hjälp av en lådkamera försedd med 

snubbeltråd. 

Den lyckokänslan har följt mig genom livet." 

.. 
JURGEN PULS 
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JONAS FORSBERG 

"En stjärnklar natt glider jag fram på skidor i skogen, svänger av från skidspåret och  ut i oba-

nad terräng. 

Skaren håller trots att ryggsäcken är tungt lastad med all utrustning. 

Jag tar mig fem minuter rast vid mosskanten för laggen är alltid förrädisk och blöt. 

Pulsen har lugnat sig och jag börjar lyssna på skogens alla läten. 

Med ett ryck tar jag mig över laggen, sakta stakar jag mig genom en arme av martallar och 

bakom dem öppnar sig mossen framför mig. 

Efter femton minuter är jag framme vid min noggrant utpekad plats där jag slår upp mitt gömsle. 

Kryper ner i sovsäcken för att sova. 

I morgon får jag förhoppningsvis uppleva orrens spel här ute på mossen. 

Det är här och nu intresset för naturfotografering började. 

Jonas Forsberg, född 1967 i Hidinge socken på gränsen mellan bergslag & landslag i Närke mitt i Sverige. 

Började fotografera 1984 med fåglar som inspiration. 

Under årens lopp har motivvalen blivit flera, men fåglar & landskap i Skandinavien är alltid huvudintresset. 

1996 kom Jonas med i /Naturfotograferna och blev mycket aktiv i bildbyrån med många publiceringar genom 

den. Bor i Träntorp utanför Hasselfors 

www.fotojonas.se" 

http://www.fotojonas.se/?fbclid=IwAR3qFV942BcBccUrPY36MjrR_C-fWQTZHWOPbrQej7nh2p7EdJuJuc-leKk
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"Född, uppvuxen och          

fortfarande kvar i Mullhyttan. 

Det är i och omkring hembyg-

den med dess omnejd som det 

mesta  fotograferandet sker. 

Mestadels fåglar, men även 

däggdjur, fjärilar och landskap.  

Jag har sysslat med naturfoto-

grafering som hobby i ungefär 
sex år. " 

SUSSIE ÖRTENMALM 


