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Telefon:  0585-44113 
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Internet: www.hasselforsbyalag.com 

25 ¬r med Hasselbladet 

Ni som har varit uppmªrksamma har ju sett att det 

var Hasselbladets 25:te ¬rg¬ng ¬r 2021, vilket in-

nebªr att nu, ¬r 2022, ªr det 25 ¬r sen det fºrsta 

Hasselbladet l¬g i brevl¬dan.  

Tanken fºr Hasselbladet var, och fortfarande ªr, 

som det st¬r p¬ fºrsta sidan p¬ det allra fºrsta   

bladet, òhªr skall fºreningar och andra ha mºjlig-

het att berªtta om s¬dant som ªr av intresse fºr 

ortens befolkningò.  

Trots att tanken ªr den samma har det givetvis 

skett en synlig utveckling. Vad framtiden ger f¬r 

vi se, men efterfr¬gas tidningen och om vi fortsªt-

ter att hjªlpas ¬t s¬ ªr inte ytterligare 25 ¬r en 

omºjlighet.  

Vi vill sªga TACK till alla, som under dessa ¬r, 

hjªlpt till att gºra 25 ¬rg¬ngar mºjliga!                    

Alla som bidragit med information och berªttel-

ser, redaktºrer och korrekturlªsare och inte minst 

annonsºrerna. Och en extra ros till H¬rlyan som 

var med fr¬n bºrjan, i det allra fºrsta Hasselbladet 

fºr 25 ¬r sedan. 

INNEHÅLL                                           Sidan  

* нр ňǊ ƳŜŘ IŀǎǎŜƭōƭŀŘŜǘΦΦΧΧΦΦΧΧΧΧΧΦн 

* hǊŘŦǀǊŀƴŘŜƴ ƘŀǊ ƻǊŘŜǘΧΧΧΦΧΦΦΧΦΧΧΦΦо 

* ±ŜǊƪǎŀƳƘŜǘǎōŜǊŅǧŜƭǎŜƴ нлнмΧΧΧΦΦп-с 

* !ƭƭŀ ƘƧŅǊǘŀƴǎ ŘŀƎκ IŀǎǎŜƭƘƻǇǇŀƴΧΧΦΦΦΦт 

* 5Ŝǘ ƘŅƴŘŜǊ ƛ ƪȅǊƪŀƴΧΦΦΦΧΧΦΦΧΦΦΦΦΧΦΦу-мл 

*twhΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΧΧΧΦΦмм 

* ¢Ǿň ƘƛǎǘƻǊƛŜǊ ƻƳ ƧŅǊƴǾŅƎŜƴΧΧΧΦΦΧΦΦ мн 

* aƛǧ ƛ ǇǊƛŎƪΧΧΧΧΧΧΧΦΦΦΧΧΧΧΧΧΦΦΦмо 

* ±ƛƴǘŜǊŦňƎƭŀǊ LƴǇň YƴǳǘŜƴΧΦΦΦΦΦΧΧΧΧмп 

* IƛƳƭŀǊ ǀǾŜǊ IŀǎǎŜƭŦƻǊǎΧΦΦΧΦΦΧΧΧΦΦΦΦмр 

* 9ǾŜƴŜƳŀƴƎΧΧΧΦΦΧΦΦΦΧΧΧΧΧΦΦΧΧΦΦмс     



I!{{9[.[!59¢                                                                            - о -                                                   bǊ мΦ aŀǊǎ нлнн    )ǊƎňƴƎ нс 

 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 ntligen! Restriktionerna ªr lyfta. 
Det firar vi genom ett program 2022 med b¬de 
nya och traditionella arrangemang. 
Men vi behºver er hjªlp p¬ m¬nga olika sªtt.  
Covid-19 har dock inte fºrsvunnit s¬ fºrst och 
frªmst ber vi om respekt och sunt fºrnuft.   
 
Tyvªrr blev vi tvungna att stªlla in Naturfoto & 
filmfestivalen. I alla fall p¬ befintligt datum. Vi f¬r 
se om ¬rets upplaga dyker upp senare, eller om vi 
f¬r vªnta till nªsta ¬r.  

Det framskjutna ¬rsmºtet 
h¬lls den 26 mars.  r det s¬ 
att ni kªnner att ni vill vara 
mer aktiva s¬ ªr ni mer ªn 
vªlkomna, b¬de nya och 
gamla medlemmar.  
Vill ni bara vara stºdmed-
lemmar g¬r det ocks¬ bra! 
                                        

Medlemsavgiften ªr ofºrªndrad, 125:- fºr enskild 
medlem och 200:- familj. 
 
Infºr Valborg behºver vi hjªlp med att fylla brasan 
med brªnnbart ris. S¬ ha det i tankarna nªr ni v¬r 
rensar i trªdg¬rden. 
 
Nªr vi kommer in i maj s¬ ªr det ªntligen dags fºr  
mopedensdag igen. Vill ni som fºretag eller privat-
personer vara med och skªnka priser till prisbordet 
s¬ hºr av er. Vill ni kºpa lotter till mopedlotteriet s¬ 
kommer det att finnas! 
 
                                                                                               

Till sist s¬ ºnskar vi, med  hela v¬ra hjªrtan, att alla 
kan hitta n¬got som passar. Att vi kan vara en del av 
livet nu nªr det ¬terg¬r till det lite mer normala.  
Varmt vªlkomna! 
 

                                                                                         
PROGRAM 2022 

  5 feb         Hasselfors Naturfoto & Ĝlmfestival 

14 feb          Alla hjÿrtans dags-Ĝrande pĀ fđrskolan 

20 feb          Tipspromenad med VĀffelcafĄ 

13 mars      Bildspel °Porla Brunns glansdagar° 

26 mars      àrsmđte     

23 april       Teater °Nils Ferlin och Klarabohemerna° 

30 apr         ValborgsmÿssoĜrande vid Hasselvallen 

  7 maj         Byavandring 

15 maj         Invigning av Hasselhoppan 

21 maj         Mopedensdag 

  6 jun          NationaldagsĜrande, Bruksparken 

25 jun          MidsommarĜrande, Bruksparken 

20 aug        Hasselforsdagen        

11 sep         Tranfestival, Transtugan 

  4 nov        Trollvandring 

  3 dec         Adventsmys 

Välkomna! 

Följ med oss till  
Porla Brunns  

glansdagar  
{ǀƴŘŀƎ мо ƳŀǊǎ  
ƪƭΦ мс ƛ IŀǎǎŜƭƎňǊŘŜƴ 

 
сл ƪǊ  - ƛƴƪƭΦ ƪŀũŜ ƻŎƘ  
tƻǊƭŀ-ƪǊƛƴƎƭƻǊ 
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/Andreas Gustafsson                                          
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Styrelsen i Hasselfors byalag  
Ordinarie ledamºter i styrelsen: Andreas Gustafs-
son, ordf., Caroline Selvin, vice ordf., Annika Sº-
derberg, sekr., Cristina Sºderberg, kassºr, Lilian 
Bohlin, Michael Gustafson, Jonas Forsberg, Robin 
Eriksson och David Tverling.  
Ersªttare i styrelsen: Mattias Schºn, 
Pernilla Ljungstedt och Ingvar ¡berg. 
Valberedning ªr Gºran Parmling i 
samr¬d med styrelsen.  
Revisorer ªr Lars Gºran Edberger och Rebecka 
Schºn, ersªttare Alf Larsson och Ivan  Persson.  

Styrelsemºten  

Styrelsen har haft tolv protokollfºrda m¬nadsmº-
ten under ¬ret.  

Medlemmar i Hasselfors byalag  

Antalet medlemmar har minskat n¬got detta 
¬r, 112 familjer och 82 enskilda har  betalat 
¬rsavgiften, 200 kr fºr familj och 125 fºr en-
skild medlem.  

                                                                    
Ekonomi  
Grunden fºr Byalagets ekonomi ªr medlemsavgif-
ter, lokalhyror och intªkter vid  byalagets arrange-
mang. Kommunala och statliga bidrag finansierar 
delvis  lºnekostnaden fºr vaktmªstaren. Fºrenings-
bidrag fr¬n Lax¬ kommun, sponsring fr¬n  fºretag 
och privatpersoner ªr ocks¬ viktiga intªkter fºr att 
f¬ verksamheten att g¬  runt. Hasselfors byalag har 
sponsoravtal med Lekebergs Sparbank och sam-
verkans avtal med Studiefºrbundet Vuxenskolan. 
Sparbanken gav ocks¬ ett extra  fºreningsbidrag 
till byalaget fºr att stºdja verksamheten under p¬-
g¬ende pandemi.  
 
Hasselbladet och Hemsidan  
Byalagets tidning Hasselbladet ges ut fyra g¬nger 
per ¬r och delas ut till alla hush¬ll i  Skagershults 
socken samt till medlemmar som bor p¬ annan ort.   
I tidningen ing¬r  ªven Skagershults kyrkoblad.    
Ansvarig utgivare ªr Andreas Gustafsson och redak-
tºr ªr  Caroline Selvin. Hasselbladet publiceras ªven 
p¬ byalagets hemsida,  www.hasselforsbyalag.com. 

Fºr hemsidan ansvarar Mariann SjºbergΦ  

Foto: Robin Eriksson 

VERKSAMHETSBER TTELSE 2021   

HASSELFORS BYALAG  
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Genomfºrda arrangemang och aktiviteter  

 Naturfoto- och filmfestival.  

¡rets Naturfoto- och filmfotofestival genomfºrdes 
digitalt den 6 februari. Vi vill tacka  alla inblandade 
fºr ett enormt engagemang och t¬lamod med tekni-
ken och fºr  bidragen som kom in. Festivalen kom-
pletterades med ett òspecialnummerò av  Hasselbla-
det dªr halva tidningen fylldes med fina naturbil-
der. 
 
Alla hjªrtans dag  

Byalaget bjºd fºrskolan i Hasselfors p¬ bakelser 
och 1000 kr att anvªnda till n¬gon  aktivitet.  

V¬rutflykt  
En òcorona-anpassadò utflykt lªngs med Toften 
anordnades den 8 maj, guider var  som vanligt 
Per Bergstrºm och Rune Sºderberg.  

¡rsmºte  
Den 10 juli genomfºrdes till slut ¬rsmºtet, ett 
halvt ¬r fºrsenat, i kvarnmagasinet.  Kent Pet-
tersson underhºll med musik, och Lilian Bohlin 
hade bakat goda jordgubbst¬rtor som avnjºts av 
deltagarna.  
 
Hasselforsdagen  
Den 28 augusti bjºd byalaget in till en enklare vari-
ant av òKalasetò i bruksparken, med  loppis och  
ºppet museum. Varmkorv och kaffe med hembakat  

brºd uppskattades d¬  vªdret inte var det bªsta. Man 
kunde ªven titta p¬ gamla vagnar fr¬n Porla 
Brunns  glansdagar.  

Hºstutflykt  
Sºndagen den 5 september var det dags fºr en 
utflykt till vªster om Toften. Som  vanligt en 
intressant rundtur med ºver tjugo deltagare.  

Tranfestival  

Den 12 september samlades intresserade vid 
Olstorp infºr kvªllens inflygning av  tranor 
till natthªrbªrget vid sjºn Teen. Jonas Fors-
berg guidade.  

Trollvandring  
Fredagen den 5 november anordnades en trollvand-
ring i Lillªngen. Kvªllen blev  otroligt lyckad med 
m¬nga nºjda deltagare, och vªdrets makter var med 
oss. Omkring  350 deltagande.  

Adventsmys  

I ¬r blev det Adventsmys den 4 december i stªllet 
fºr Glºggbjudning, och det blev  ocks¬ en lyckad 
tillstªllning. Fºrskolan Junibackens luciat¬g var 
mycket uppskattat,  och ett bra utbud av fºrsªljare 
lockade besºkare.  ven byalagets hembakade fika 
och  skinksmºrg¬sar s¬lde bra. 

Instªllda arrangemang  

Infºr 2021 planerades fºljande arrangemang som 
fick stªllas in p¬ grund av Covid19- pandemin: Val-
borgsmªssofirande, Mopedens dag, Nationaldagsfi-
rande, Midsommar firande och Hasselforskalaset. 

Uteblivna intªkter fr¬n instªllda arrangemang 
och  minskad uthyrning av byalagets lokaler har 
kraftigt p¬verkat ekonomin.  
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Har ni en berªttelse ni vill berªtta, annat bidrag till tidningen eller bara ¬sikter        

bra/d¬ligt, vªnligen kontakta ansvarig utgivare och ordf.                                                    

Andreas Gustafsson, p¬ mail:  info@hasselforsbyalag.com 

Bruksmuseum  
Hasselfors Bruksmuseum har h¬llits ºppet under 
fyra veckor med en feriepraktikant fr¬n Hassel-
fors.  

Bollek i sporthallen  

Byalaget hyr idrottshallen i Hasselfors fºr 
bollek p¬ m¬ndagar under v¬r-och  hºst-
termin. M¬lgruppen ªr barn i sªllskap 
med fºrªlder.  

Konstprogram Nygatan  
Arbetet med att ta fram ett fºrslag p¬gick under 
2020 i dialog med deltagare fr¬n  styrelsen samt 
ortsbor, och det mynnade ut i skulpturen 
òHasselhoppanò. Delaktighet och lokalt engage-
mang ªr en viktig del i detta projekt och glªdjande 
nog  har fºretaget Stand out XPO AB f¬tt uppdra-
get att bygga skulpturen. Hasselforsborna  Martin 
och Jerker Reinholdsson ing¬r i fºretaget och till-
sammans med pappa Sune  ansvarar de fºr bygget. 
Invigning av skulpturen berªknas ske v¬ren 2022.  

                                                                             
Kªrleksberget och bªnkar i Lillªngen  

Ett antal frivilliga har rustat upp kring grillplat-
sen, byggt nya bªnkar, och ªven  placerat ut tre 
fina bªnkar lªngs elljussp¬ret. Projektet har 
skett i samarbete med  Kultur-och Fritidsenhet-
en i Lax¬ kommun som st¬tt fºr materialkost-
naden.  

Grillplats vid Sundet  

Det har byggts en grillplats vid Sundet, efter 
ett medborgarfºrslag, ªven detta ett  samarbete 
med Lax¬ kommun som st¬tt fºr virkeskostna-
den.  

Parkv¬rd  
Grªsklippning ing¬r i byalagets ¬taganden 
och utfºrs vid Torget, Bruksparken, 
Lillªngsbadet och Hasselvallen. 

¥vriga Aktiviteter  

Fastighetsunderh¬ll  

Byalaget har f¬tt extrapengar fr¬n òortspengenò 
och har dªrmed kunnat sªtta upp  lampor vid 
sidoing¬ngen och skyddssk¬p till hjªrtstartaren.  
L¬sen till samtliga dºrrar p¬ Hasselg¬rden har bytts 

ut och nu ªr det samma nyckel till  alla l¬s. En or-
dentlig nyckellista har gjorts och vi har koll p¬ var 
alla nycklar finns. El har dragits in i Brygghuset vid 
Kvarnvªgen. 

 ven verksamhets¬ret 2021 blev ett annorlunda ¬r i 
skuggan av Covid19-pandemin. Restriktioner har 
gjort det sv¬rt att genomfºra v¬ra vanliga arrange-
mang, men trots  det har byalaget kunnat anordna 
en hel del aktiviteter. Verksamheten har tvingats 
g¬  p¬ sparl¬ga, men har trots allt ºverlevt.  

Vi ser nu fram emot ett nytt ¬r och att s¬ sm¬-
ningom kunna leva som vanligt med nya  mºjlighet-
er att skapa aktiviteter och gemenskap. Vi hoppas 
att m¬nga medlemmar  vill vara med och aktivt 
jobba fºr ett Hasselfors som ªr attraktivt fºr b¬de 
ortsbor och  besºkande. 
 

{ŀƳƳŀƴŦŀǧƴƛƴƎ  
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Martin och Sune Reinholdsson, Stand Out  XPO,       
finputsar òHasselhoppanò efter hemkomsten fr¬n        
ytbehandlingen i Molkom.  

Micke Jakobsson bygger Hoppans ben i  snickeriet i 
Svart¬. Konstnªrsparet Lars Jonnson och Giovanna 
Aguirre och Pontus  Pedersen fr¬n Stand Out XPO       
inspekterar.  

Mera ªr p¬ g¬ng vid Nygatan. Lekredskap  fr¬n Lax¬ har 
levererats och cykelslingan i  skogsomr¬det ªr upprustad. 
Rºjningsarbeten ªr gjorda och den 14 januari tªndes den 
nya  belysningen i parkomr¬det.  

INVIGNING AV HASSELHOPPAN 

S¥NDAG DEN 15 MAJ, kl 15.00 

Nygatan, Hasselfors 

P¬ alla hjªrtans dag,   

14 februari, brukar 

Hasselfors byalag bjuda     

alla fºrskolebarn p¬ 

Junibacken p¬ bakelser. 

Dessutom f¬r dom en 

peng som dom kan gºra 

n¬got roligt fºr. Det har 

blivit en tradition som 

verkar vara lika uppskat-

tad fºr fºrskolan som fºr                               

byalaget! 

            !ƭƭŀ ƘƧŅǊǘŀƴǎ ŘŀƎ Ǉň WǳƴƛōŀŎƪŜƴΗ  
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SKAGERSHULTS F¥RSAMLING 

Om òLife hacksò och kyrkans fasteperiod 

Nªr nu detta rykande Hasselblad hamnat i din brev-
l¬da, har vi sedan lªnge slutat sjunga òoch julen   
varar ªnda till p¬ska é fºr dªremellan kommer   
fastanò.  
Ordet fasta betyder att avst¬, och vad det innebªr har 
vi verkligen f¬tt erfarenhet av under den pandemi 
som kom fºr precis tv¬ ¬r sedan. Vi har f¬tt avst¬ att 
trªffa varandra fullt ut p¬ de sªtt vi hade ºnskat.  
Men detta med att avst¬, kan det vara n¬got bra? 
M¬nga mªnniskor ªgnar sig ¬t s.k. òlifehacksò. Det 
handlar om metoder och strategier fºr att helt enkelt 
m¬ bªttre p¬ alla plan och f¬ fºrbªttrad livskvalitet.  
 
Fastan fºrr var n¬got som de flesta mªnniskor ªg-
nade sig ¬t. Det var inte bara en andlig fºrberedelse 
fºr p¬sken. Det handlade ªven om god hush¬llning 
av det som fºrra ¬rets skºrd gav. Chark, ost och an-
nat mer fºrªdlat avstods fºr att dryga ut matfºrr¬det 
under vintern och v¬ren, och tillg¬ngen till mat var 
begrªnsad. Rovor, senare potatis och torkad fisk var 
vanlig mat under fastetiden. Det byggdes upp en fºr-
vªntan att f¬ komma till det dignande p¬skbordets 
ºverflºd fºr att fira p¬sken.  
 
Fasta ªr annars n¬got mªnniskor alltid och ºverallt 
har ªgnat sig ¬t p¬ olika sªtt. Ibland var den ofrivil-
lig.  Men i vªlfªrdssamhªllet ªgnar sig m¬nga ¬t 
olika fastemetoder.  
 
Kyrkans fasteperiod behºver inte handla om avst¬ 
viss mat. Sjªlva definitionen av fasta ªr att avst¬ 
fr¬n n¬got fºr att vinna n¬got annat. Fastan ger oss 
tid fºr eftertanke och bºn, och tid att vªxa i tron. 
¡rets stºrsta fasta i kristendomen bºrjar p¬ askons-
dagen, knappt sju veckor fºre p¬sk, i ¬r den 2 mars.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tisdagen som fºreg¬r fastestarten kallas fºr fettis-
dagen, allts¬ den dagen det gªllde att ªta n¬got rik-
tigt gott innan avst¬endets tid bºrja. Dªrfºr kom 
traditionen med semlan (fettisdagsbulle).              
 
 

Fastan avslutas p¬ p¬skafton och det ªr den rªtta 
dagen att bºrja ªta p¬skmat. Fastan ªr 40 dagar 
och den bryts varje sºndag. Det ªr fortfarande faste-
tid, men sºndagarna f¬r inneh¬lla det man vªljer 
bort under ºvriga fastan. Att fasta behºver inte be-
tyda att du avst¬r fr¬n att ªta. En kristen fasta kan 
lika gªrna vara att avst¬ fr¬n sociala medier, tv-
tittande, godis, alkohol, kºtt, eller n¬got annat. 
 
Under fastetiden fºre p¬sk tªnker vi i kyrkans liv 
sªrskilt p¬ Jesus sista tid som innebar att fºr alla 
mªnniskors skull g¬ genom lidandet och dºden mot 
uppst¬ndelse och ett nytt liv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Bibeln beskrivs den djupaste andliga meningen 
med fastan, att f¬ syn p¬  sin medmªnniska: òNej, 
detta ªr den fasta jag vill se: att du lossar orªttfªr-
diga bojor, sliter sºnder okets rep, befriar de fºr-
tryckta, krossar alla ok.  Dela ditt brºd med den 
hungrige, ge hemlºsa stackare husrum, ser du en 
naken s¬ klª honom, vªnd inte dina egna ryggen! D¬ 
bryter gryningsljuset fram fºr dig, och dina s¬r skall 
genast lªkas 
(Ur Bibeln, Jesaja 58: 6 ï 8)  
En kristen fasta kan ocks¬ handla om att avst¬ fr¬n 
n¬got fºr att spara pengar. Pengarna kan sedan g¬ till 
n¬gon som behºver dem bªttre ªn du gºr.  
 
S¬ ªr du vªlkommen att fira gudstjªnster i Skagers-
hult och i Ramundeboda kyrkor. V¬ra gudstjªnster 
syns i programmet.  
Vi vªlkomnar ocks¬ till v¬ffelcaf®erna som vi arran-
gerar tillsammans med Rºda korset i Hasselfors. 
Miniorerna samlas p¬ onsdagar                                
mellan kl. 17 ï 18.  
 
Med ºnskan om en fin  
v¬rvinter och en fin p¬sk! 

 

                        Janne Wallgren 

           Fºrsamlingsprªst Skagershults fºrsamling 

                           Kyrkoherde fºr Bodarne pastorat 
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6 mars 
kl.15.00 

Fºrst sºndagen i fastan. Gudstjªnst i Skagershults kyrka                                      
Jan Wallgren prªst. 

13 mars 
kl.10.00 

Andra sºndagen i fastan. Mªssa i Ramundeboda kyrka. 
Simon Joelsson prªst. 

20 mars 
kl.15.00 

Tredje sºndagen i fastan. Mªssa i Skagershults kyrka. 
Jan Wallgren prªst. 

27 mars 
kl.15.00 

 Jungfru Marie beb¬delsedag. 

 
Mªssa i Ramundeboda kyrka. 
Simon Joelsson prªst. 

3 april 
kl. 15.00 

Femte sºndagen i fastan. Gudstjªnst i Skagershults kyrka. 
Jan Wallgren prªst. 

10 april                              
kl. 10.00 

Palmsºndagen. Mªssa i Ramundeboda kyrka. 
Simon Joelsson prªst. 

14 april                                  
kl. 15.00 

Skªrtorsdagen. Getsemanemªssa i Skagershults fºrsamlingshem.               
Jan Wallgren prªst. 

15 april 
kl. 15.00 

L¬ngfredagen. L¬ngfredagsgudstjªnst i Ramundeboda kyrka.                       
Simon Joelsson prªst.        

16 april                               
kl. 23.00 

P¬skafton. P¬sknattsmªssa i Ramundeboda kyrka. 
Simon Joelsson prªst. 

17 april 
kl. 16.00 

P¬skdagen. Mªssa i Tiveds kyrka. Jan Wallgren prªst. 

18 april 
kl. 15.00 

Annandag p¬sk. Musikgudstjªnst i Skagershults kyrka. S¬ng och gitarr av 
Bengt Johansson.   
Camilla Kristoffersson 

24 april 
kl. 15.00 

Andra sºndagen i p¬sktiden. Mªssa i Skagershults kyrka. 
Simon Joelsson prªst. 

30 april 
kl. 20.00 

Valborgsmªssoafton. V¬rkonsert i Skagershults kyrka. S¬ng och musik med    
Nyana Gulstad och Claes M¬rd. 
Dªrefter gemensamt fackelt¬g till Valborgsmªssofirande. 

1 maj 
kl. 10.00 

Tredje sºndagen i p¬sktiden. Mªssa i Ramundeboda kyrka.                                         
Jan Wallgren prªst. 

8 maj 
kl. 15.00 

Fjªrde sºndagen i p¬sktiden. Gudstjªnst i Skagershults kyrka. 
Simon Joelsson prªst 

15 maj 
kl. 10.00 

Femte sºndagen i p¬sktiden. Mªssa i Ramundeboda kyrka.                                         
Jan Wallgren prªst. 

22 maj 
kl. 15.00 

Bºnsºndagen. Mªssa i Skagershults kyrka.                                            
Simon Joelsson prªst. 

26 maj 
kl. 08.00 

Kristi himmelfªrdsdag. Gºkotta i Underbotten.                                                  
Simon Joelsson prªst.                                

29 maj 
kl. 10.00 

Sºndagen fºre pingst. Kyrksºndag i Ramundeboda kyrka.                                         
Jan Wallgren prªst. 

5 juni 
kl.12.00 

Pingsdagen. 11.00 samling p¬ kyrkans parkering fºr fªrd till firandet av 
stiftets vallfartsmªssa i Riseberga klosterruin kl.12.00  
(nªra fjugesta) 

Vi reserverar oss fºr att ªndringar i planeringen kan komma att ske.                                                                               
Om ªndringar sker meddelas det p¬ anslagstavlorna och i predikoturerna. Du ªr alltid vªlkommen att ringa om 
Du undrar ºver n¬gonting eller t.ex. vill ha skjuts till kyrkan eller Ramundeboda kyrka. 

Tel. Elisabeth Backteman 0769346731,  Berit Bergqvist 0763073556, Bengt Engman 0721817778, Aina Karlsson-

Andersson 0703525357, Anders Olofsson 0703590143, Kjell Wiberg 0738170852, eller pastorsexpedition  i 

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

V¬r prªst Jan Wallgren 0584-444630, (mobil koppling). jan.wallgren@svenskakyrkan.se  

V¬r vaktmªstare Stefan Persson n¬s p¬ 0702933860, V¬r kantor Kalle Hult n¬s p¬ 0584-444645 
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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  

Fd, Fondkistan  

 

Reidun Eklind Holmberg  

I  

Karlskoga  

IŅǊ ƪŀƴ 5ǳ ǎƪŅƴƪŀ Ŝƴ ƎňǾŀ ǝƭƭ                           
{ƪŀƎŜǊǎƘǳƭǘǎ ŦǀǊǎŀƳƭƛƴƎǎ έōƭƻƳǎǘŜǊŦƻƴŘέ 

Φ 
{ǿŜŘōŀƴƪ упрн ς р  фопΦнофΦпмм ς н 

Yƻƴǘŀƪǘŀ 9ȄǇΦ лруп-мллнл  
ŜƭƭŜǊ /ŀǊƛƴŀ wƻǎŜƴƎǊŜƴ лруп-пппспм 

Nªsta planeringsmºte Torsdag 21 april kl. 18.30 i fºrsamlingshemmet.                              
  Just DU ªr vªlkommen att komma med fºrslag och att p¬verka ! 

 

 ±ňũŜƭŎŀŦŞ 

±ŅƭƪƻƳƳŜƴ ǝƭƭ ŦǀǊǎŀƳƭƛƴƎǎƘŜƳƳŜǘΣ ƛ ǎŀƳǾŜǊƪŀƴ 

ƳŜŘ IŀǎǎŜƭŦƻǊǎ wǀŘŀƪƻǊǎƪǊŜǘǎΦ  

±ƛŘ ƴňƎǊŀ ǝƭƭŦŅƭƭŜƴ ƻŎƪǎň ƳŜŘ ƛƴōƧǳŘŜƴ ƎŅǎǘΦ                      

¢ƻǊǎŘŀƎŀǊΣ ƪƭΦ мпΦлл-мсΦллΣ млκоΣ нпκо ƻŎƘ тκп   

L IŀǎǎŜƭŦƻǊǎ {ǇƻǊǘƘŀƭƭ  

aňƴŘŀƎŀǊ мтΦол-муΦол 

aňƭƎǊǳǇǇΥ .ŀǊƴ ƛ ǎŅƭƭǎƪŀǇ ŀǾ ǾǳȄŜƴ 
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Hasselfors  

 

                            

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

MULLHYTTAN * 0585-40042 

Hej p¬ er! Och god fortsªttning p¬ det nya ¬ret!  

V¬ra medlemsmºten den 24 november och 15 dec-

ember var vªlbesºkta med trevlig underh¬llning av 

Anders Ess i november och Jonny Fagerman vid  

decembermºtet. Festkommitt®n bjºd som vanligt   

p¬ god fºrtªring.  

Rapporter:  

¶ Distriktets hºstmºte hºlls den 9 november i 

¥rebro.  

¶ Trafiktrªff i ¥rebro den 11 november, dªr v¬r 

studieorganisatºr Kristina Wªrn deltog.  

¶ Samverkansr¬d i Lax¬ 19 november.  

¶ Kjell Wiberg och Kent Pettersson har deltagit i 

SLS-mºte med Lax¬ kommun den 2 decem-

ber. 

¶ Hasselfors PRO deltog med lotterifºrsªljning 

vid Byalagets julmarknad den 4 december.  

¶ Kristina Wªrn informerar om studiecirkeln 

òPassion fºr hela livetò genom ABF som star-

tar under v¬ren, plats Hasselg¬rden, tid med-

delas senare.  

¶ En ny medlem i Hasselfors PRO hªlsas vªl-

kommen.  

 

 

 

¶ Boccia spelets hºstsªsong avslutades i idrotts-

hallen den 13 december.  

¶ V¬rens mºtesprogram 2022 delades ut.  

Medlemsmºtet den 26 januari stªlldes in p.g.a. p¬-

g¬ende pandemi.  

¶ Mºtet med samr¬dsgruppen den 28 januari 

flyttas fram, ny tid meddelas senare.  

¶ Distriktets ¬rsmºte 2022 kommer att h¬llas i 

Lindesberg den 29 mars.  

V¬rsªsongens boccia kºr ig¬ng m¬ndagar 14.00-

16.00 i sporthallen. Vªlkomna!  

Hasselfors PRO:s ¡RSM¥TE ªr onsdagen den 23 

mars, kl. 14.00 i Hasselg¬rden  

Medlemsmºte den 27 april, kl. 14.00 i Hasselg¬rden 

ò gg-sexaò. 

Utflyktsresa i maj, datum meddelas senare.  

Var rªdda om er och p¬ ¬terseende!                                 

/Kjell Wiberg   Ordfºrande 
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YŀũŜ ƻŎƘ ǇǊŀƭƛƴŜǊ  
òAlldeles i bºrjan av 40-talet, d¬ vi gick i folk-
skolan, intrªffade en hªndelse som jag minns.      

P¬ fºrmiddagen fick vi reda p¬ att tv¬ t¬g hade 
kolliderat uppe i skogen ett stycke fr¬n stationen. 
P¬ matrasten struntade vi i smºrg¬sarna och 

sprang fabrikssp¬ret fram till stationen, fortsatte p¬ 
banvallen upp till skogen, dªr godsvagnarna  l¬g 
omkullvrªkta efter sp¬ret. En av godsvagnarna 

hade inneh¬llit praliner, som nu l¬g utspridda i na-
turen. Med iver plockade vi fickorna fulla, utan att 
tªnka p¬ att de skulle smªlta och smeta ned v¬ra 

byxor. Vi glºmde tid och rum.                                                                                                
Nªr vi kom tillbaka till skolan, fick vi en ordentlig 
òskrapaò av magister Leckenstedt.                                                                     

Nyfiken som Leckenstedt var, s¬g vi honom s¬ fort 
skolan var slut, skyndsamt hoppa upp p¬ sin cykel 
och bege sig till olycksplatsen.                                                                              
En av vagnarna innehºll kaffebºnor. Ryktet gick, 

och kvinnor-na p¬ Bruket drog ivªg, som ett lªm-
melt¬g fºr att dryga ut den kvot av kaffe, som man 
fick p¬ ransoneringskorten.ò 

T¬gkollision norr om Hasselfors station  

9ƴ ƪǾŅƭƭ ƛ ōŀƎŀƎŜƴ  
Ett par tre ¬r mellan 1920 och 1930 hade vi som   
arbeta i Porla vattenfabrik, under detta decen-
nium  en arbetskamrat som hette Uno Jonsson. 
Han var son till den d¬varande stinsen vid Porla 
station. P¬ s¬ sªtt blev vi hans kamrater, genom 
Uno mycket bekanta med hans far, òstinsenò som 
var en spr¬ksam och trevlig person.  

Nºjena var f¬ vid Porla vintertid, s¬ minst ett par 
kvªllar i veckan gick vi till jªrnvªgsstationen, fºr att 
studera kvªllst¬gen som stanna till dªr  n¬gon minut. 

Fºr det mesta var det kallt ute. D¬ fick vi g¬ in i en 
mindre lokal, som l¬g i anslutning till expedition och 
kallades fºr bagagen, och sitta dªr och prata. Dªr var 

det varmt och trivsamt. En kamin eldades med koks.  

Det jag nu skall fºrtªlja timade under den epok nªr 
kassask¬pen p¬ jªrnvªgsstationen sprªngdes p¬ lº-
pande band. En kvªll nªr vi satt dªr i bagagen och 

samspr¬kade, och sista t¬get g¬tt och det blivit lugnt, 
kom samtalet in p¬ kassask¬pssprªngning. N¬gon 
undrade, òHur g¬r det tillò? D¬ beskrev stinsen i  

detalj fºr oss hur dynamiten bªr sig ¬t. Efter denna 
intressanta pratstund och station skulle stªngas fºr 
natten, g¬r vi upp till Porla brunn vi som hºr hemma 

dªr. Jag g¬r upp p¬ mitt rum under tak¬sarna p¬   
lasarettsbyggnaden. De ºvriga g¬r var och en till sitt.  

Dagen dªrp¬ nªr vi ªr i arbete i fabriken f¬r vi hºra 
fr¬n en person som varit i ªrende till station p¬ mor-

gonen att kassask¬pet p¬ expedition sprªngts under 
natten. Det kom vªl aldrig till ordningsmaktens ºron, 
att ett sªllskap obehºriga varit bªnkade i bagagen 
kvªllen fºre och pratat sprªngteknik. I s¬ fall hade  

vi nog blivit kallade till fºrhºr. Men det togs vªl fºr 
givet p¬ fºrhand, att det var samma bovar som     
opererade p¬ alla stationer.  

Framp¬ v¬rkanten kommer en person in p¬ station 

med n¬gra insatsdetaljer till det sprªngda kassa-
sk¬pet. Dessa komponenter, hade han hittat ut-
strºdda i skogen. Det kan nªmnas att upphittaren    

av fynden var med p¬ instruktionen om hur man 
sprªnger ett kassask¬p, som stinsen hade i bagagen 
den omskrivna kvªllen. Men ingen av oss, som gªs-

tade bagagen hade n¬gon del i brottet. De rªtta bo-
varna blev s¬ sm¬ningom fast. Och erkªnde flera 
stºtar, ªven den i Porla. 

Hªr bjuder vi p¬ tv¬ berªttelser som binds ihop av      
jªrnvªgen. 

Den fºrsta berªttelsen, till vªnster, ªr hªmtad ur           
Sune Arvidssons bok òEtt liv i klassmiljºò.                                   
I boken berªttar Sune om sin uppvªxt i brukssamhªllet 
Hasselfors p¬ 1940-talet. 

Den andra, till hºger ªr saxad ur ett dokument som             
Oskar Gustavsson lªmnade efter sig. Han kallar det     
òSTYCKEGODS: kalla det gªrna Pekoralò.   

Hasselfors jªrnvªgsstation Porla jªrnvªgsstation 
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aƛǧ ƛ tǊƛŎƪ        ΦΦΦƛ IŀǎǎŜƭŦƻǊǎ idrottshall   

όΦΦΦƻŎƘ 9ǳǊƻǎǇƻǊǘ ǎŅƴŘŜǊ ŦǊňƴ ƛ Ŝƴ ǎƪǊǳōō ƛ IŀǎǎŜƭƎňǊŘŜƴΗύ 

Vi ªr m¬nga som hºrt talas om  Skidskytte och 

Orientering, men handen p¬ hjªrtat, hur m¬nga 

har hºrt talas om Orienteringsskytte?               

Inte hade jag det i alla fall... 

Det ªr en gr¬ och regnig lºrdag i januari. Det ªr inte 

m¬nga som v¬gar sig ut, men i Hasselfors idrottshall 

ªr det verksamhet. Det ªr lªger. Man trªnar skytte fºr 

tªvlan i orienteringsskytte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orienteringsskytte ing¬r i M¬ngkampsfºrbundet till-

sammans med Modern Femkamp och Militªr Fem-

kamp. Och som det l¬ter ªr det en sammansatt      

tªvlingsform av orientering och skytte.                  

Fºr att lyckas krªvs det fysisk uth¬llighet, koncent-

ration och mental styrka vid skyttet. 

P¬ lªgret i Hasselfors hade det samlats 23 stycken, 

fr¬n nybºrjare till vªrldsmªstare, fr¬n Hedenªset vid 

Torne ªlv i norr till Linkºping i sºder.  

Ivar ªr 11 ¬r och fr¬n Linkºping. Det ªr fºrsta 

g¬ngen han ªr p¬ lªger fºr orienteringsskytte. Han 

har trªnat skidskytte fºrut och provat orientering s¬ 

den hªr tªvlingsformen kªndes riktigt spªnnande.  

 

 

 

 

 

Lite lªngre bort st¬r 

Sigrid och trªnar p¬ 

st¬ende skytte. Hon ªr 

16 ¬r och ocks¬ fr¬n 

Linkºping. Och hon 

kan, sen i oktober och 

VM i Tjeckien, titulera 

sig juniorvªrldsmªs-

tare.  

 

H¬ller i kursen gºr Frans 

Wickbom, sektions ordfº-

rande och Hans Mandal, som 

ªr fºrbundskonsulent, tillsam-

mans med Tord Wiksten.  

 

 

 

 

Tord Wiksten  

...ªr en fºre detta skidskytte p¬ elitniv¬ med ett 

JVM guld och ett OS brons p¬ meritlistan.        

Nu driver han det eventfºretag som levererade 

skytteutrustningen till trªningslªgret. Han ªr 

ªven med och undervisar i skjutteknik.   

Dessutom kommenterar han skidskytte p¬ 

Eurosport, och har gjort de senaste 15 ¬ren.  

Och eftersom lªgret krockade med Skidskytte 

EM i tyska Arber kom-

menterades dessa p¬ 

Eurosport fr¬n en  

skrubb i Hasselg¬rden!  

/Caroline  


