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Nu har jag suttit här ett tag utan att egentligen 

komma på hur jag ska få ihop det jag vill säga 

på en sån liten yta…  

Ytterligare ett år har gått och jag vill tacka styrel-

sen och alla ideella krafter som gör Hasselfors   

byalags verksamhet möjlig! Så många som gör så 

mycket för att Hasselfors ska leva. 

Ett särskilt tack till Cristina och ett stort grattis till 

Laxå kommuns kulturpris. Du är så värd det! 

Jag vill också tacka alla våra sponsorer, annonsörer 

och samarbetspartners. Det är så mycket som ska 

stämma för att resultatet ska bli så där bra som vi 

vill ha det. 

Jag vill tacka alla medlemmar och besökare, som 

återkommer gång efter gång, år efter år. Ni betyder 

mer än ni tror för verksamheten när ni gör något så 

enkelt som köper erat fika.  

Till sist så vill jag önska alla en riktigt... 

GOD JUL & 

ETT GOTT NYTT ÅR!                                       

 

GRATTIS!                                                                                                         

Brittmari Wastensson, Lidingö 

Kulturnämndens presidie och kul-

turchef har beslutat att tilldela 2022 

års kulturpris till Cristina Söderberg, 

med motiveringen                                                                                                             

att under många år tillsammans 

med Hasselfors byalag arbetat för 

att lyfta och utveckla kommunens 

kulturliv. Ett outtröttligt engage-

mang som gett ett stort avtryck i 

form av kulturaktiviteter, kultur-

historia och folkliga fester som även gett återklang 

utanför kommunens gränser.   

Utdelning av priset sker i samband med den årliga 

kommunfesten.  

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

Bokning: info@hasselforsbyalag eller 
till Pontus tfn 070 530 33 65  Pris: 
325 kr Max 20 personer per gång 

6 dec, 13 dec, 15 dec 

    Meny              
Sill, Sonjas ägg-
halvor m. dill o 
räkor, lax, röd-
betssallad, Julost, 
grönmögelost, vört-
bröd med surdeg, 
julskinka, Janssons 
frestelse, köttbullar, 
prinskorv, revbens-
spjäll, smörstekt 
brysselkål, rödkål 
och dillkokt potatis,    
dryck ingår 

Kl. 12.00 – 14.00 

Jullunch - buffé                                           

 i Hasselgården 

Kaffe, hem-
bakad kaka & 

julgodis 

Laxå kommuns ”Kulturpris” 

Lottad vinnare bland nio rätta svar i ”Knep & 
knåp” Hasselbladet nr 3, vinst tre trisslotter  

I texten dolde sig följande platser: NYSÄTTER, 

DRÄTTINGE, ÄRNÄS, SVENSTORP, FALLTORP, 

STENSMOSSEN, ÅRÅSA, BODA och STABO /Andreas Gustafsson 
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Lördagen den 4 februari 2023 

”Det sitter i väggarna...”  

Det vackra gamla sinnerstenshuset på bruket, som idag         

inrymmer Hasselfors Bruksmuseum, bär på en historia från  

sekelskiftet 1800/1900. Hasselfors friförsamling saknade länge 

en egen samlingslokal, men genom ett lån från Hasselfors Bruk 

gavs möjlighet att bygga ett missionshus på bruket. I december 

1900 stod det klart för invigning.  

Omkring 70 år senare flyttar församlingen till andra lokaler, 

sinnerstenshuset avkristnas och en ny verksamhet börjar ta 

form i byggnaden. Ett bruksmuseum skapas och står klart för 

invigning 1977 i samband med midsommarfirandet i Hassel-

fors.  

En berättelse och bilder om husets historia har sammanställts 

av Cristina Söderberg och är tryckt i en liten upplaga i samver-
kan med kulturenheten i Laxå kommun.                                                                            
Önskar du ett häfte kontakta Cristina, tfn 076 829 12 60.        

Pris 40: - till Hasselfors byalag. 

För en tid sedan ringde Mats Johansson från        

företaget Acromata ab mig och meddelade att 

dammluckorna vid övre dammen kommer att            

bytas ut inom en snar framtid.  

 

De gamla luckorna i trä har sett sina bästa dagar 

och nya luckor i rostfritt stål är under tillverkning. 

Bytet planeras ske med en mobilkran som lyfter ur 

en lucka i taget och därefter lyfter i en ny tills alla 

luckor är utbytta.  

 

Då arbetet pågår kommer Kvarnvägen att bli 

avspärrad, men det finns ju både Smedstigen 

och Hammarstigen att nyttja i stället så det  

skall inte vara något större problem. 

Under vårt samtal kom vi att prata om kraft- 

 

stationskanalen, som under Hasselfors tiden ibland 

tömdes och besiktigades, i början på 80-talet bättra-

des murningen i kanalväggarna på fler ställen. 

Likaledes fanns det länsar på två platser i ån där 
``rymmare´´, timmer, plank, bolster mm, från indu-

strin samlades och inte kom ned till dammluckorna. 
Den ena länsen låg vid bron från sågen mot timmer-
sorteringen där det mesta plockades upp med kran. 

Den andra länsen låg tvärs över gölen på bruket 
med ena änden fäst söder om mynningen till kraft-
stationskanalen. Dit gick en kort vägstump in från 

industrin så det gick att gå in med en maskin och ta 
reda på, rensa, det som kom hit ner.                  

Byte av dammluckor 

/Per 
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Text & bild: Jonas Forsberg 

Söndagen den 11 september kl. 18.30 samlades vi 

vid Olstorps transtuga norr om Bålby för att 

uppleva Tranfestivalen 2022.  

Vädret var helt underbart. Vindstilla, molnfri him-

mel och sensommarvärme. Efter lite prat så prome-

nerade vi ner till ett av Sveriges vackraste utsiktstorn 

med vidunderlig utsikt över Skagershultsmossen. 

Här har vi en fin plats att se när tranorna kommer 

inflygande till sina nattkvarter i Teens långgrunda 

skyddande vikar. 

 

Vi står och blickar ut över landskapet och efter en 

kvart händer det. Något ljust syns komma lufsande 

ut över mossen från Likvägen i söder. 

Reaktionen är omedelbar. En varg…!!! 

Avståndet är ungefär 500 m men i kikaren är den 

väldigt tydlig. Vargen stannade ibland och spanade 

åt vårt håll och var helt klart medveten om vår när-

varo. Vargen fortsatte dock lunka sakta norrut fram-

för oss i tornet för att till sist försvinna ur kikarbil-

den längst upp i nordöst på mossen. 

                                                                                                

Efter det smakade kvällsfikat väldigt gott. 

Några tranor kom flygandes, dock hade de flesta en 

sydlig bana och inte så nära oss i tornet. Det började 

skymma på och vi drog oss tillbaka till bilarna för att 

stanna till efter vägen söder om Bålby och höra tra-

norna ropa ifrån sjön och därtill kronhjortarnas 

brunstbröl. 

 

Denna kväll blev det naturupplevelser att minnas. 

 

Transpaning de luxe 
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Gröna bandet  
    mot Treriksröset 
 

I slutet på maj i år stod vi på Mora station och vän-

tade på bussen. Efter 3h färd hoppade vi av i Grövel-

sjön i norra Dalarna. Vi var spända men kände fram-

för allt total ovisshet inför de kommande månaderna. 

Där stod vi, Katarina och Jonas, vår hund Bysen och 

två ryggsäckar på totalt 130 liter med cirka 1300 km 

framför oss att vandra under sommaren. 

 

I januari i år bestämde vi oss för att vandra Gröna 

bandet som går längs Sveriges fjällkedja. Reglerna 

är att ta sig mellan Grövelsjön och Treriksröset.   

När du startar liksom vilken rutt du tar bestämmer 

du själv. 30 maj var det packning på och kängorna 

riktade norrut.  

 

Vi hade bestämt oss för att börja lugnt och sen öka 

upp takt och sträckor. Första dagen startade vi sent 

och tog 12 km till Hävlingestugorna. Första 100 

metrarna var en stigning och väl uppe välkomnade 

en stor renflock oss till fjället. Känslan var fantas-

tisk, ensamma på ett soligt fjäll. Lagom kallt och 

utan snö. Tredje dagen förändrades allt. Genom Ro-

gen är det stora fält med blocksten och det hade reg-

nat. Hunden, som är lagom lydig med extremt myck-

et energi halkar. Resultatet blir några småsår och en 

del av en tand avslagen. Vår lugna start blir utbytt 

till två extrema dagar genom tuff terräng och stora 

snöfält. Väl framme i Fjällnäs får vi fantastisk hjälp 

av ägarna till campingen. En varm dusch och dagen 

efter, skjuts 8 mil till veterinär. Beskedet blev att 

fortsätta men vara uppmärksamma på hans mående                                                                                       

och sen väl hemma, in och röntga. Två heldagars            

vila för svullna människoknän och en trött hund. 

 

 

 

Det bästa under de närmsta veckorna var det ödsliga. 

Att kunna gå flera mil och dagar utan att träffa några 

andra människor. Att få se renarna på ett snöfält på 

en bergssida. Få ha en fjällstuga för sig själva.                         

När man ger sig ut i fjällen så tidigt är det viktigt att 

alltid kolla så att snöfält och snöbryggor är säkra in-

nan man stövlar på. Årets säsong var på vår sida och 

snöläget fördelaktigt. Vi hade även med oss en 

nödsändare hela vandringen. 

Efter Åre sinade motivationen. En del asfalt men 

främst grusväg. Inga fjäll. Vi började ifrågasätta var-

för vi gick på vägar i Jämtland när det finns i Närke. 

Vi lyckades peppa varandra och såg ljusglimtarna att 

bada i en bäck och hälsa på fjällkor. Några veckor 

senare kom vi fram till Gäddede. Midsommarafton 

såg vi en trottoar för första gången på en månad. Vi 

firade med Abba-sill, tvätt av utrustning och vila på 

en camping. SMHI skvallrade om värmebölja och 

enligt vår rutt skulle vi ha mycket asfalt de kom-

mande dagarna. Fram med karta och tips. Vi lade om 

rutten med en extra dag och extra mil men en myck-

et vackrare sträcka och tacksamma hundtassar. Vi 

passerade genom många samevisten, blev jagade av 

renar, retade av lavskrikor och gick förbi oändliga 

rengärden. Att få fler upplevelser av samernas kultur 

och leverne var fantastiskt.  

Strax innan Klimpfjäll klev vi på den nyinvigda 

Lapplandsleden. En led som inte är helt färdigställd 

men som vi rekommenderar för sina vyer och orörda  

En reseskildring  

Med text och bild av  

Katarina Kullenhausen,  

hemmahörande i Bålby 
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natur. Fina upplevelser som en lyftande jorduggla på 

nära håll, attacker från fjällabb och seglande fjällvrå-

kar är några minnen vi tar med oss. Denna dryga 

vecka blev det flera vad i jokkar som inte lugnat sig 

helt men hade så pass lågt flöde med möjlighet att 

passera. Leden avslutas i Hemavan och där hade vi 

avklarat drygt hälften. Vilket kändes ofattbart och 

känslan av att vi eventuellt skulle klara av att vandra 

hela vägen blev mer övertygande. Vi tvättade, kä-

kade burgare och besökte Fjällbotaniska fjällträdgår-

den för att uppfylla drömmen att se en Guckusko.  

Sen steg vi på Kungsleden. Många andra som går 

Gröna bandet undviker den pga. mycket folk men vi 

hade inte gått hela och var peppade att få uppleva en 

fjällklenod. Första dagarna var det fantastiskt vack-

ert. STFs fjällstugor hade äntligen öppnat och vi 

kunde kryssa mellan dem. Köpa 3,5or, choklad och 

tygmärken och prata med stugvärdarna. Fram till 

Ammarnäs är det signaturled vilket är full förståeligt. 

Att gå mellan branta bergssidor i dalen och bada i 

fjällsjöar - fantastiskt. Efter Ammarnäs fram till 

Kvikkjokk blev terrängen tråkigare. Sen var vi på 

Kungsledens finaste delar igen. Bergen började bli 

högre och brantare. Vyerna magnifika. Samtidigt 

började det bli trängre på leden och fler folk i stu-

gorna. Vi valde tält alla resterande nätter men stan-

nade ofta för att inhandla öl och dagens mat. Att få i 

sig tillräcklig energi när vi var uppe på 25-35 km per 

dag var omöjligt. Kexchoklad blev vår bästa vän, 

ändå fick skosnören agera bälte för att inte bli byx-

lösa. 

 

Väl framme i Abisko var det förvirrande. Det var 

tudelat att veta att vi skulle klara det men att samti-

digt inte vilja avsluta. Vi styrde stegen mot Norge. 

Bergen är högre och spetsigare, sjöarna klarare och 

stugorna lyxigare. För att bo i dessa krävs en specifik 

nyckel. Vi valde att stanna i Daertastugan och hade 

en fin kväll med te värmt på kaminen och bokläs-

ning. I dessa stugor måste hunden bo i bur något han 

inte gjort tidigare. Vår hund verkade dock bara glad 

över att äntligen få sova själv utan trängsel i tältet. 

Sträckan från Abisko till Treriksröset flög förbi. Vi 

hade de tyngsta ryggsäckarna under hela turen men 

benen var starka efter 1120 km. Den 4 aug skymtade 

vi en stor gul klump i terrängen. Väl framme mötte 

vi fem killar i varselväst från Lantmäteriet som målat 

om den 2h tidigare. En känsla av orimlighet infann 

sig. Vi hade gått nästan 1300 km och var framme! 

Men vad gör vi nu? Vi traskade vidare till Kilpisjärvi 

och satte upp vårt tält på campingen. En varm dusch 

och två öl senare var vi tomma. 

 

Hemresan blev inte riktigt som planerad. I Karesu-

ando hade vi beställt taxi. Väl där möter en äldre 

herre oss och pekar på en liten guldig Jaguar. Det 

visade sig att alla taxibilar behövts till sjuktranspor-

ter så denna fick vikariera. Två slitna vandrare och 

en stor schäfermix är kanske inte vad som normalt 

brukar färdas i denna typ av bil. Efter 2h resa senare, 

med en trevlig chaufför var vi i Kiruna. 

 

Väl hemma i Närke och Hasselfors fortsätter vi att 

vara i skogen. Att vandra, springa och bo i naturen är 

både avslappnande och peppande. Nästan varje ledig 

stund är vi där men nu mer Bergslagsled än fjäll. An-

norlunda, men riktigt fint på sitt sätt. Naturen hem-

mavid finns inget att klaga på. Närke och Bergslagen 

är något speciellt! 

 

Och ja, hunden är nu en tand fattigare men verkar 

väldigt obrydd kring sitt nya leende. 

 

                             

 

Om någon är sugen på liknande äventyr eller delar 

av det och vill ha info eller bara låna kartor är det 

fritt fram att höra av sig på @Kullenbandet eller 

kontakta oss.  

/ Katarina Kullenhausen 
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SKAGERSHULTS FÖRSAMLING 

   

Vi sparar energi i Skagershults församling 
och i pastoratet 

Energikrisen gör att alla i samhället behöver tänka 
om. I Bodarne pastorat har vi våra kyrkobyggnader 
och församlingshem som kommer att kosta mer att 
värma upp från och med årsskiftet p.g.a timprisavtal 
som träder i kraft första januari. Det betyder att vi 
ska fira våra gudstjänster församlingshemmet årets 
första fyra månader. Självklart ska det kunna vara 
dop, vigslar och begravningar i vår fina kyrka i     
Hasselfors, och kyrkan ska inte stängas. Men kyrko-
rummet kommer kanske aldrig att bli varmare än   
15 grader när vi värmt upp det som mest. Däremot 
erbjuder vi en fullt uppvärmd kyrka i Laxå.    
Ramundeboda återgår till den gamla traditionen med 
söndaglig mässa alla söndagar (den är ansluten till 
fjärrvärmenätet i Laxå) från och med januari. Alla 
söndagar kl. 10:00 under årets första fyra månader 
firas det mässa i Ramundeboda kyrka. I Skagershult 
inbjuder vi som tidigare till gudstjänst varannan sön-
dag i församlingshemmet kl. 15:00.  

Men innan det, under advent och jul, använder vi 
kyrkan som vanligt.  

 

God adventstid,  
God Jul och Gott Nytt 2023.   
                                           
Det är förunderligt att trots hur det än är i världen så 
firas det jul överallt ändå. Det blir jul där människor 
vistas, i ensamhet eller i gemenskap. Till Casselgår-
den i Laxå erbjuds i år möjligheten att fira jul till-
sammans med andra (se programmet). Julen kom-
mer, oavsett omständigheterna i världen där det på 
många håll råder ofred, fattigdom och utsatthet. Den 
här  julen får vi äntligen fira utan pandemirestrikt-
ioner, vilket vi ju alla är glada för, men däremot 
finns det en nytillkommen energikris och ekonomisk 
osäkerhet utifrån kriget i Ukraina. 

Adventsljusstakarna sätts fram på fönsterbrädet. 
Kanske lyser de inte dygnet runt för att spara?       
Adventstjärnorna lyser från fönstren och kanske 
släcks de vissa tider. Men det är något särskilt med 
dessa ljus under årets mörkaste tid när villa som   
lägenhet är upplysta.  
När det är som mörkast ute vill vi med våra ljus   
markera att snart går vi mot ljusare tider och för-
hoppningsvis mot fredligare dagar. Advent är       
kyrkans egen nyårshögtid. Vi tänker inte alltid på    
att ett nytt kyrkoår börjar då. Men så är det.             

Det är något särskilt med Hosianna och bereden väg.      
Granen kommer in i kyrka och före varje adventsljus 
vi tänder i kyrkan och hemma blir det ett mer inten-
sivt inväntande av julen. Som kyrka och församling 
vill vi vara med och inte endast sprida detta ljus utan 
framför allt berätta om orsaken, ursprunget, till hög-
tiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julen är ömhetens och utsatthetens högtid. Josef och 
Maria med den nyfödde Jesus flyr undan soldater 
som på kung Herodes order skall likvidera den ny-
födde. Utsatthet. Men också en moder, Maria, som 
skyddar sin nyfödde och Josef som värnar sin lilla 
familj. Julens evangelium präglas av ömhet. Gud blir 
människa, på samma villkor som vi. Det är julens 
kärna. Jesus rider i adventstid in i Jerusalem till   
massornas glädjerop. Det är det glädjeuttryck och de 
jubelrop vi än idag får bära med oss ”Välsignad är 
han som kommer i Herrens namn”. I affärer och 
köpcentra spelas jullåtar och stjärnor blinkar. Men 
bland allt glitter får vi den son som blev oss given.      
Han som är julens största gåva till oss alla! 

Psalm 103 ”Bereden väg för Herran” 
 
Ej kommer han med härar 
och ej med ståt och prakt, 
dock ondskan han förfärar 
i all dess stolta makt. 
Med Andens svärd han strider, 
och segrar när han lider. 
Välsignad vare han 
som kommer i Herrens namn! 
 

 

                     Janne Wallgren 

Församlingspräst Skagershults församling 

               Kyrkoherde för Bodarne pastorat 
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Vi reserverar oss för att ändringar från denna planering kan komma att ske. Om ändringar sker meddelas det på anslagstav-
lorna och i predikoturerna. Du är alltid välkommen att ringa om Du undrar över någonting eller t.ex. vill ha skjuts till kyrkan 
eller Ramundeboda kyrka. 

Tel. Elisabeth Backteman 076-9346731,  Berit Bergqvist 076-3073556, Bengt Engman 072-1817778, Aina Karlsson-

Andersson 070-3525357, Anders Olofsson 070-3590143, Kjell Wiberg 073-8170852, eller pastors-expedition  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 

4 december kl.15.00 2:a advent.                   Kyrksöndag för stora och små i 

Skagershults nya kyrka. Jan Wallgren 

präst. Diakon Camilla Kristofersson. 

Miniorerna medverkar 

11 december kl.10.00 3:e advent. Mässa i Ramundeboda kyrka. 

Katarina Markusson präst. 

18 december kl.15.00 4:e advent. Gudstjänst i Skagershults nya kyrka. 

Katarina Markusson präst. 

24 december  

se info om klockslag i 
Bodarne Magazinet och 
Laxå nytt som kommer i 
brevlådan 

Julafton. ”Jul i gemenskap” 
Vill du fira jul tillsammans med andra? 
Välkommen till Casselgården i Laxå. 
Mer info av Camilla Kristofersson 0584 44 46 33. 
Julbön i Skagershults gamla kyrka. Jan Wallgren präst. 
Claes Mård och Nyana Gulstad sång och musik. 

25 december kl.07.00 Juldagen. Julotta i Skagershults Nya kyrka. 
Jan Wallgren präst. Per Nordin sjunger. 

26 december kl.18.00 Annandag jul. Julgudstjänst i Ramundeboda kyrka. 
Camilla Kristofersson diakon. 

          

31 december kl.23.15 Nyårsafton. Nyårsbön i Ramundeboda kyrka. Jan Wallgren präst. 
Glögg och pepparkaka. 

1 januari 2022 kl.16.00 Nyårsdagen. Nyårsbön i Tiveds kyrka. 

6 januari kl.15.00 Trettondedag jul. Musikgudstjänst i Finnerödja kyrka.                                 

8 januari kl.10.00 

                               
Kl.15.00 

1 e trettondedagen. Mässa i Ramundeboda kyrka. S. Nässelqvist. 

 
Gudstjänst och julgransplundring i 
Skagershults församlingshem. Camilla 
Kristofersson. Per Nordin spelar. 

15 januari kl.15.00 2 e trettondedagen. Ekumenisk mässa i Ramundeboda kyrka. 
Jan Wallgren präst. 

22 januari kl.10.00 3 e trettondedagen. Mässa i Ramundeboda kyrka. 
Katarina Markusson präst. 

29 januari kl.15.00 4 e trettondedagen. Gudstjänst i Skagershults församlingshem. 
Jan Wallgren präst. 

5 februari kl.10.00 Kyndelsmässodagen. Mässa i Ramundeboda kyrka. Anna Eriksson präst. 

12 februari kl.15.00 Sexagesima. Gudstjänst i Skagershults församlingshem.             
Dopänglar utdelas. Jan Wallgren präst. 

19 februari kl.10.00 Fastlagssöndagen. Mässa i Ramundeboda kyrka. 
Katarina Markusson präst. 

22 februari kl.18.00 Askonstagen Gudstjänst tillsammans med miniorer i Skagershults 
församlingshem. Jan Wallgren & Camilla Kristofersson. 

26 februari kl.15.00 Första söndagen i fastan. Mässa i Skagershults församlingshem.                        
Jan Wallgren präst. 

5 mars kl.10.00 Andra söndagen i fastan. Mässa i Ramundeboda kyrka. Jan Wallgren präst. 
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Nästa planeringsmöte Torsdag 19 januari             
kl. 18.30 i församlingshemmet,                               

  Just DU är välkommen att komma med förslag 
och att påverka ! 

 

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 

Onsdags akademin 

Studiecirkel i kyrkohistoria och 

kristen tro. kl. 10.00 – 11.30          

i församlingshemmet. Start 18/1 

   ADVENTSFEST med julsmacka 
15 december, kl.13.00 
i församlingshemmet.    

 
Ingen föranmälan. Bara kom.  
I samverkan med Hasselfors 

Rödakorskrets  
 

 

Ekumenisk bönevecka i vecka 2                                                             

Gudstjänster i kommunens olika kyrkor 

                                                                                                                             

Tis.     Kl.19.00     Församlingshemmet, Hasselfors                                                                          

Ons.   Kl.19.00     Bergskyrkan, Laxå 

Tors.  Kl.19.00     Metodistkyrkan, Laxå 

Fre.    Kl.19.00     Tallstigskyrkan, Finnerödja 

Lör.    Kl.19.00     Församlingshemmet, Tived 

Sön.    Kl.10.00    Ekumenisk mässa,  Ramunderboda kyrka  

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 

Wåffelcafé 
i samverkan med Hassel-

fors Rödakorskrets.  

 

Välkommen till                     

församlingshemmet  

Vid några tillfällen också 

med inbjuden gäst.                      

Torsdagar, kl. 14.00-16.00, 

23/2, 23/3 och 20/4   
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Hej på er! 

Passion hela livet, boccia och boulespel är           

aktiviteter som PRO bjudit in till i höst. 

Vi har också hunnit genomföra två trevliga 

medlemsmöten.  

 

21 sepember med sillsexa och 

26 oktober med besök av distriktsordförande Lena 

Ottosson och verksamhetshetsassistent Lotta Bäck-

man från Örebro. 

Lena informerade från distriktet och från PRO-riks 

kongress i juni. Ordförande tackade med blommor 

för besöket och framförde också ett stort tack till 

festkommittén. 

 

Rapporter: 

•  I höst har fyra nya medlemmar hälsats         

välkomna. 

• Kristina Wärn har valts till trafikansvarig för 

vår förening. 

• Kjell Wiberg och Kent Pettersson har deltagit  

i samverkansrådet den 9 september tillsam-

mans med Laxå PRO samt vid möten med  

SLS och Laxå kommun. 

• Sista september avslutades boulespelet vid   

torget och ersattes med bocciaspel i sport-        

hallen med början 3 oktober. Vi träffas      

måndagar kl.14-16, eget fika medtages.         

Nya spelare är välkomna att pröva på spelet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

            

 

            Bocia med Lars, Ingmar, Seved, Bert, Gunnar och Maj 

 

 

• Den 3 oktober var det digital ordförandeträff.  

Gäst var PRO-riks nya ordförande Åsa Linde-

stam. 

• Vår studieorganisatör Kristina Wärn meddelar 

att cirkeln ”Passion hela livet” startade den 5 

oktober. 

• Kjell Wiberg och Rosemarie Johansson deltog 

i distriktets höstmöte 9 november i Örebro. 

• PRO säljer lotter vid ”Adventsmys” i Hassel-

gården den 3 december. 

 

Ordförande hälsar alla välkomna till nästa 

medlemsmöte den 14 december. Väl mött då. 

 

Vi önskar alla en god jul och ett gott nytt år! 

 

På återseende!                         /Kjell Wiberg 

Hasselfors   

 

/Styrelsen 

 

Under hösten har Röda Korset bjudit in till tre soppluncher                                                                                                                            

i församlingshemmet i Hasselfors. En uppskattad aktivitet som                                                                                                                

förenat god hemlagad mat med trivsam gemenskap.                                   

Framöver väntar ”Adventsmys” den 3 december i Hasselgården                                                                                                

med bland annat RK:s julklappslotteri.                                              

Torsdag den 15 december bjuder RK tillsammans med                                                                                                                  

Skagershults församling på julmacka i församlingshemmet.                    

I december sker också den traditionsenliga utdelningen av                                                                                                                     

julgrupper till de hasselforsbor som fyllt 80 år eller mer.  

Du som känner för att göra en insats för dina medmänniskor,                                                                                                                                       

hör gärna av dig till någon i RK. Röda Korset önskar fler                                                                                                                                    
medlemmar i Hasselfors. Du behövs! Tfn Aina 070 352 53  57                                                                                                                                                                                                   Planeringsträff i Hasselgården, fr v                                                                                         

Aina  Karlsson- Andersson, Berit Bergqvist,            
Marita Birath och Bissen Johansson.  
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Lite tankar om jul                              

och gemenskap  

I dag var jag och hälsade på hos min bror Björn.  

Han visade oss ett brev som han fått från Telia.                                                    

Telia ville bara meddela att de kommer att klippa 

ledningarna för fast telefoni den 30 november nästa 

år. Jaha, det blir väl bra det, tänkte jag.                  

Björn undrade hur han då ska få en internetuppkopp-

ling. Någon fiberindragning blir det väl inte tal om i 

hans hyreslägenhet. Nej, det får väl bli någon form 

av mobilt arrangemang. Jag sa till Björn att det blir 

nog bra.   

Men det var brevet från Telia som fick mig att tänka 

på vad vi är beroende av alla ledningar, och kanske 

framförallt elektriska ledningar. Så gick tankarna 

hos mig vidare till julaftonsnatten 1965 då jag var  

15 år. Då gick den elektriska ledningen sönder     

någonstans mellan Porla och Hasselfors och elström-

men försvann för många människor och det blev 

mörkt i husen.  

Men det hade varit en riktigt fin julafton hemma hos 

Lindbergs i Tärnsjötorp. Vi hade ätit, delat ut jul-

klappar och sett Kalle Anka på TV. Det hade snöat 

hela dagen men vid femtiden upphörde snöandet och 

månen började titta fram. Det hade kommit mycket 

snö. Över en halv meter. Vi var insnöade men vi 

kunde ju ta fram traktorn ur ladan och med den till 

fordon komma ned till samhället, om vi ville. Men 

det ville vi inte. Vi hade det bra i vår stuga.            

Vi tittade på TV och slappade i soffan.  Allt var frid 

och fröjd. 

Men vid åttataget blev allt mörkt. Vi förstod att det 

var strömavbrott. Vi tände några stearinljus och vän-

tade på att strömmen skulle komma tillbaka.       

Men det dröjde och vi började misströsta. Ingen TV, 

den var svart. Men så plötsligt ringde telefonen. 

Tänk, telefonen fungerade fast vi hade strömlöst. 

Det var ju bra. Pappa svarade och pratade lite grann 

med någon. Vet inte med vem, men efter en stund 

kommer pappa in i rummet och säger att han och  

jag skulle gå kraftledningen mellan Nysätter och 

Falltorp. Vi skulle spana efter träd som lagt sig på 

ledningen och förorsakat kortslutning  

Okey. Vad spännande. En meter snö och en kraftled-

ning som var nyligen rensad på sly och andra små 

 

träd som låg under snön som fallit.  Det var nästan 

en omöjlighet att ta sig fram fast vi hade skidor på 

fötterna och pannlampor på huvet. Vi började där 

vägen från Tärnsjötorp till Nysätter gick över järn-

vägsspåret. Tur att det var månljust. Vi hittade ingen 

nedfallen elektrisk ledning och när vi efter två tim-

mar kom fram till Falltorp skidade vi grusvägen 

hemåt. På avstånd såg vi att strömmen kommit till-

baka.  Knutlampan på vår ladugård och på vårt hus 

lyste klart i natten. Det var ett underligt ljus från  

månen och våra knutlampor den natten. Det samlade 

ljuset gjorde mig trygg. 

Ja, det var skönt att komma in och värma sig framför 

brasan i öppna spisen. Detta var en ovanlig julafton 

utöver de annars vanliga julaftnarna hos Lindbergs i 

Tärnsjötorp.  

 

När jag var liten, så där i lågstadieåldern var det nog 

mest julklapparna som jag längtade efter att få 

öppna. Men i elva till tolvårsåldern såg jag nog mest 

fram emot att få vara med i gemenskapen på julaf-

ton. Att alla familjemedlemmar var hemma och våra 

egna traditioner som vi höll så hårt på genomfördes 

på det speciella sättet som vår familj ville ha det. Ja, 

visst var det fortfarande roligt att få julklappar men 

gemenskapen och själva julfirandet kom mer och 

mer i förgrunden. 

Maten var förstås viktig. Julskinkan med ben kokt i 

en stor gryta. Köttbullar, sylta, fläskkorv och mycket 

annat som våra slaktade grisar bidragit med.      

Mammas hembakade siktkakor som vi doppade i 

spadet från skinkkoket. Prinskorven och lutfisken 

som vi inhandlat hos Torsten i hans ICA-butik.    

Julmust från Mörtsjöns bryggeri och svagdricka ur 

femliters-kaggen. Det viktigaste var dock mammas 

¨hemgjorda legymsallad”. Den tog vi ungar en stor 

portion av och lade över all annan mat som vi hade 

på tallriken. Oj vad vi åt. 

Börje Lindberg,  
återvändare till   
Hasselfors sedan   
några år tillbaka,  
idag bosatt i  
Kvarngården på  
Bruket. 

Börje Lindberg berättar: 
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Har ni en berättelse ni vill berätta, annat bidrag till tidningen eller bara åsikter        

bra/dåligt, vänligen kontakta ansvarig utgivare och ordf.                                                    

Andreas Gustafsson, på mail:  info@hasselforsbyalag.com 

Så här gjorde mamma sin legymsallad.                   

Hon vispade 3dl grädde som hon skummat direkt 

från komjölken. (Går även bra med köpt visp-

grädde). Hon vände sedan ned en och en halv burk 

majonnäs, (inhandlat hos Torsten) i den vispade 

grädden. (Fungerar även med majonnäs från nuva-

rande ICA eller COOP).  

Så smakade hon av så att blandningen blev lagom 

stark. 

Efter detta så rörde hon ned två plåtburkar Felix 

konserverade ärtor och en och en halv burk Felix 

konserverade morötter i tärningar. Alltså bara inne-

hållet i burkarna. Så skar hon slutligen tre saltgurkor 

i tärningar och rörde ned och legymsalladen var klar.  

MUMS. 

 

Än i dag frågar våra barn och barnbarn om min 

mammas legymsallad. Den vill alla ha på julbordet. 

Ja, jag har förstås inte sparat något av hennes         

legymsallad. Bara receptet.  

 

 

 

Tänk vad ett brev från Telia om avklippta telefon-

ledningar kan leda tankarna vidare. Ledningar är 

viktiga, och för min mamma var telefonledningen 

viktig för den kunde ge henne lite gemenskap med 

sin syster Inga som bodde på ett torp utanför Halls-

berg. Nästan varje dag pratade de med varandra   

genom telefonledningen. På så sätt kände hon sig 

inte så ensam ute i skogen på vårt lilla torpställe.  

Telefonsamtalen med hennes syster Inga var hennes 

sociala umgänge på vardagarna, så gott som. När vi 

ungar kom hem från skolan och pappa kom hem från 

skogen var ensamheten borta. Mamma lyssnade 

också på radioprogrammet med Lis Asklund.        

Till Lis kunde man skriva om olika frågor och pro-

blem som man hade och hade man tur fick man sitt 

brev uppläst i radion och Lis gav synpunkter och råd 

på brevskrivarens problem. Det var ofta relations-

problem som brevskrivarna ville ha belysta.           

På den tiden när den här berättelsen utspelar sig var 

både ledningen för elström och telefon viktiga för  

att vi människor på landet skulle få både gemenskap 

och kunna utveckla våra mellanmänskliga relationer.  

Nu för tiden behöver vi inte en fast telefon längre. 

Nu räcker det av vi har elström så att vi kan ladda 

vår mobiltelefon för att vi ska få kontakt med andra. 

 

Nej, vi behöver inte någon telefonledning längre. 

Men det vi behöver och som vi aldrig kommer att 

kunna vara utan är de mellanmänskliga relationer 

som ger social gemenskap och en känsla av att vi 

människor finns i ett sammanhang med andra män-

niskor. Att vi tillhör en grupp eller att någon frågar 

efter oss.  

 

Ja, mellanmänskliga relationer är viktiga ingredien-

ser i vår tillvaro och speciellt till jul. Ha det så bra 

och GOD JUL på er. 

Kvarngården 10 oktober 2022 

Börje Lindberg  
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Det var en gång... 

 En fredagskväll i början av november,                     

i Hasselfors, på bruket, i Lillängen. 

Skogen lyser upp. Det rör sig bland träden.             

Spänningen tätnar. 

500 besökare kom och stämningen var magisk. 

Dom som besökt trollvandringen tidigare kunde 

känna igen sig, men inte helt. Några av nyheterna 

var parkeringen över fotbollsplanen,                      

den nya sträckningen av skräckslingan och                    

utflyttning av försäljningen till skogen. 

 

Det är svårt att beskriva för någon som inte varit 

där, var i magin ligger, men jag tänker… 

Missade du trollvandringen i år, så får du en ny 

chans nästa år, just den där fredagen, den då tomtar, 

troll, väsen och sagofigurer vaknar till liv              

(...både  onda och goda) i Lillängen, Hasselfors.  

 

Från arrangörshåll vill vi tacka alla                                

som ställde upp och gjorde kvällen så lyckad.                                       

Alla frivilliga ute i skogen,                                              

parkering och försäljning.                                                 

Alla sponsorer: Svenska kyrkan, LSV,                      

Laxå kommun, Vuxenskolan,                                    

Öysteins Götteri och Stand Out Expo. 

Alla modiga, stora som små, som ville uppleva 

kvällen med oss.  

Vi ses väl nästa år?! Längtar redan! 

/ Trollmor 
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T
ry
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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 februari 2023 

Info: Andreas, ordf. 073 674 63 23 


