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Världpremiär på en långfilm i Hälleforsnäs
Utbudet på biofilmer i Hälleforsnäs har varit dåligt under
en lång tid nu, men den 16
november rullades den röda
mattan ut framför Folkets
hus, för då hade filmen
”Hämndens tid” världpremiär på Bio Facklan i Hälleforsnäs.
Det är inte vilken film som helst
som visades. ”Hämndens tid”
är en film om en serie av mord
som skett här i Flens kommun.
Några av scenerna spelades in i
Hälleforsnäs med lokala aktörer
framför kameran.
Bakom kameran fanns bröderna Jan-Erik, Percy och Torbjörn Hållqvist, som skrivit
manus, filmat, regisserat och
klippt ihop filmen.
Framför kameran agerade 74
lokala amatörskådisar, bland
andra Hälleforsnäsbon Guhn
Andersson, som även har erfarenhet av ”riktig” filmprodukTill höger:
hälleforsnäsbon
micke Lindqvist,
mannen bakom
filmmusiken till
”hämndens tid”.
mellösabon
freddy månsson
hörs också i filmen med sin låt
”This is it”.

männen bakom Dunker film production, bröderna percy, Jan-erik och
Torbjörn hållqvist vid filmpremiären på hälleforsnäs folkets hus den 16
november, kvällsföreställningen.
tion. Hon hade talroll i Måns
och Felix Herngrens filmer
"Hundra-åringen som klev ut
genom fönstret och försvann"
och i dess uppföljare ”Hundraettåringen som smet från notan
och försvann” som syster Alice.
Även bröderna Herngrens filmer hade en anknytning till
Flens kommun. En del av filmerna utspelade sig i Flen och
äldreboendet i Malmköping. Även en filmversion av Hälleforsnäs
Bruk syntes i den första
filmen, men i själva verket var alla dessa scener
inspelade i Trollhättan.
Bröderna Hållqvists
film däremot inspelades
helt och hållet i Flens
kommun. Ingen av de

medverkande har tagit något
betalt.
Ortens godsägare och till och
med poliser och brandmän har
välvilligt hjälpt till genom att
låna ut lokaler och låtit sig filmas i sina utryckningsfordon.
— Vi har filmat hemma hos
folk, vid Ekenholms slott och
bland annat på brandledningscentralen i Flen. Alla har ställt
upp gratis. Det är vi tacksamma
för, annars skulle vi inte kunnat
göra våra filmer. Efter att har
köpt våra kameror och allt tekniskt så har vi fortfarande en hel
del utgifter som kommer från
våra egna fickor.
Jan-Erik, Percy och Torbjörn
berättar att ”Hämndens tid” är
den femte filmen de har skapat.
— Vi är glada amatörer hela

bunten. Vi anpassar oss till de
skrala resursena vi har. Den digitala tekniken tillåter oss att
göra en långfilm med nästan
nollbudget, men det går åt en
väldans många timmar med arbete innan man har förvandlat
en filmidé till manus och till
första visning av en färdig film.
Denna film tog oss cirka tio månader att göra, säger bröderna.
Det var Percy Hållqvist som
stod för redigeringen av allt inspelat material. Cirka 2800 filer
klipptes ihop till en två timmar
och fem minuter lång film.
— Vi försöker göra en film
varje år. Allt fler vill vara med
och hjälpa till, vilket är underbart. En del har redan visat sitt
intresse att få vara med i vår
nästa film.
— Vi har inte gått några filmskolor. Vi gör många misstag
men lär oss mer för varje film vi
gör. Men vi har himla roligt och
får även mycket uppmuntran av
skådespelarna och även av publiken. Vi gör en ny film även
nästa år, var säkra på det!
Filmen ”Hämndens tid” ska
släppas på DVD och Blu-ray
inom kort. Mer info om detta
och om Dunker Film Production
hittar man på: facebook.com/
groups/dunkerfilm.

Jag bygger och renoverar – så som kunden vill ha det!
Utför nybyggnationer, renoveringar och allt inom
branschen förekommande arbeten
Ring föR gRatis offeRt!

Pelle H Bygg
Per Holmgren, Centralvägen 9, 648 31 Hälleforsnäs Tel. 070-415 62 66

TexT och foTo:
Jarmo haapamäki

Bion får nytt blod
För sex år sedan visades den
första direktsända operaföreställningen på Bio Facklan i
Hälleforsnäs. De direktsända
”Live på bio”-evenemangen
har sedan dess lockat stor publik till biografen i Hälleforsnäs Folkets hus.
Men de som älskar traditionella biofilmer har dessvärre
på senare tid fått åka till andra
orter. Några vanliga biofilmer
har inte visats på Bio Facklan
på ett bra tag.
— Biografen har inte längre
haft någon tillgänglig maskinist. Men nu ska det bli ändring på det, säger Jesper Rur,
som ska bli Bio Facklans nya
filmvisare.
— Jag har redan gått en teoretisk utbildning. Efter den
praktiska delen av utbildningen kan man återigen börja
visa biofilmer.
Jesper Rur, som har mångårig erfarenhet av försäljning,
teknisk support och service av
olika produkter inom hemelektronik och IT, håller på att
bygga upp sin verksamhet i
Hälleforsnäs.
— Min specialitet är återupplivning av äldre datorer. För en
bråkdel av priset på en ny
dator kan man blåsa nytt liv i
en gammal och trött dator
genom att byta några vitala
delar, menar han.
— För att göra valet ännu
enklare bjuder jag under torsdageftermiddagar mina kunder på gratis felsökning, säger
Jesper, som har sin affärslokal
i samma byggnad som Coop.
Jarmo haapamäki

En ny butik öppnade i Hälleforsnäs
Onsdagen den 20 november
öppnade den nyinflyttade
Hälleforsnäsbon Eva Johdet
en butik som köper och säljer barnprylar.
”Ditt o Datt” skiljer sig något
från andra second hand-butiker vi har haft i Hälleforsnäs.
Det är ingen frivilligorganisation som driver butiken.
— Den stora skillnaden är de
som lämnar in saker får betalt
för sina barnkläder eller vad
det nu kan vara för något. När
en kund köper en vara tar jag
30 procent som provision och
resten hamnar hos den som
har lämnat in varan till försäljning, berättar Eva.
Hon håller noga reda på vem
det är som lämnar in sakerna.
Varje försäljare får ett eget
unikt nummer, som skrivs in
på prislappens baksida.
— Denna typ av andrahandsbutiker har funnits länge men
inte häromkring. Inte vad jag
vet i alla fall. Eva räknar med
lönsamhet och att hon kan ta ut
en mindre lön från sitt företag.

startar ett företag. Hon drev en
butik som sålde barnkläder i
Kolbäck för nästan 30 år sedan.
Men större tiden av sitt vuxna
liv har hon jobbat inom vården.
— På grund av alla nedskärningarna blev arbetet allt
tyngre och stressande. Man har
inte längre tid för patienterna.
Jag kände att jag gör ingen
nytta här och bestämnde mig
för att göra något annat. Jag sa
upp mig, berättar Eva.

Nyinflyttad

Började på ny kula

Eva Johdet flyttade till Hälleforsnäs för bara ett par månader sedan. Nu senast bodde
hon tillsammans med sin
sambo i Eskilstunatrakten.
Evas släknamnet kan spåras
till gården Johdet i byn Junosuando, Pajala kommun, där
hennes far växte upp. Släkten
Johdet är en förgening av de
allra första birkarlssläkter som
flyttade till Tornedalen på
första hälften av 1500-talet.
Det är inte första gången Eva

Det blev en ny bostadsort
också. Att det blev Hälleforsnäs
var mer eller mindre en slump.
— Det var inget speciellt som
lockade med Hälleforsnäs. Vi
letade efter boende någonstans
utanför staden, inom tio mils
radie från Eskilstuna och det
råkade bli Hälleforsnäs. Det
verkade vara ett mysigt ställe.
Idén att starta en butik i Hälleforsnäs kom efter flytten.
— Jag visste inte att det inte
längre fanns varken klädbutik

eva Johdet visar upp en del av barnkläderna som hälleforsnäsbor har lämnat in till försäljning. redan under öppningsdagen hade hon kunnat fylla
hyllorna på den lilla källarbutiken vid Storgatan. foTo: Jarmo haapamäki

Hälleforsnäs Tandhälsovård

Kvalitet, noggrannhet och personlig service

Vi önskar Alla en God Jul & Gott nytt år!
Gu stav & Ti na

Anna -Kar in & Ni kl as

Storgatan 16, 648 30 Hälleforsnäs Tel. 0157-400 60
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eller second hand-butik i Hälleforsnäs när vi flyttade hit.
Men så här i efterhand inser jag
att tajmingen var helt rätt. Jag
tror att detta kommer att gå
bra. Alla behöver kläder, inte
minst växande barn!

Upp till tolv år
Man kan alltså lämna in sina
överblivna barnkläder till försäljning hos Eva. Kläderna
måste vara hela och rena. Barnvagnar, leksaker, barnböcker
och barnfilmer går också bra,
allt som har med barn att göra.
— Målgruppen är barn upp
till tolv år. Just nu behöver
många vinterkläder och vinterskor men det går bra att lämna
in även sommarkläder. Jag kan
lagra dem och tar fram igen
när det är rätt säsong.
Evas butik ”Ditt o Datt” ligger i källarlokalen vid gaveln
på Storgatan 14, samma lokal
där ”Hälsokällaren” en gång i
tiden låg.
Jarmo haapamäki

”Jag känner mig hemma. Cirkeln är sluten.”
Företagaren och mångsysslaren Anders Karlsson är inflyttad Hälleforsnäsbo. Han
köpte den forna biografen
och samlingslokalen Rosenborg för cirka två år sedan.
För nästan 20 år sedan intervjuade jag Anders när jag jobbade på Eskilstuna-Kuriren.
Han var då 30 år och var mitt i
livet. Han hade precis köpt en
affärslokal i Flen (gamla Unos
Livs vid Jättuna) och hade flyttat in sitt företag. Han väntade
sitt första barn och han var full
med energi och framtidstro.
Bara dagar efter den intervjun
föddes hans första son. Året
därpå fick han en son till. Livet
var fullt av utmaningar som företagare och småbarnsförälder.

företagaren anders karlsson trivs
väl på rosenborg i hälleforsnäs.
”Jag är själv helnykterist sedan åtta
år tillbaka och är även medlem i
ioGT så huset passar bra för mig
som är godtemplare.”

Tio år senare, efter 14 år med
Dialectbutiken i Flen lade Anders ned butiken i Flen. Han
sålde fastigheten till företaget
”Total Skydd & Underhåll”. I
stället blev han delägare i Dialect i Katrineholm. Men år 2012
bestämde sig dock till sist för att
sälja sin andel i det företaget.
Efter så många år i samma
bransch hade jag ledsnat och
ville göra något helt nytt.
— Jag tog en paus och funderade några månader på vad jag
ville göra med livet. Jag beslutade mig till sist för att åka till
Kina för att leta efter nya affärsidéer. Jag åkte dit med ett vidöppet sinne och tänkte låta ödet
styra fritt över min framtid.
Anders berättar om Kinas största handelsmässa, Canton Fair i
staden Guangzhou:
— Mässan är enormt stor. Det
finns ett 50-tal utställningshallar, många av dem lika stora
som Älvsjömässan. Vi beslöt att
gå igenom alla hallar, alla
gångar, för att inte missa något.
Till sist hittade vi en utställare
som vi fastnade för. De sålde
eldrivna mopedbilar. Mopedbilar fanns redan på den svenska
marknaden, men bara dieseldrivna. En kombination av mitt
intresse för teknik och miljö
gjorde att jag fastnade för detta.
— Fler av de etablerade märkena har nu också eldrivna modeller, men 2013 så var vi först i
Sverige med eldrift.

Att misslyckas
— Jag hade hela agenturen för
hela Norden. Jag sålde en del
bilar men jag lyckades inte få

någon lönsamhet i verksamheten. Jag kämpade stenhårt men
misslyckades med försäljningen. Till slut var jag tvungen
att lägga ned företaget.
— Tyvärr så förlorade jag nästan allt jag ägde, men jag har alltid lovat mig själv att inte ångra
något. Jag gör hellre en stor satsning och misslyckas, än att jag
dör nyfiken och inte vet hur det
hade gått, säger Anders.
Mitt i allt elände förändrades
livet ytterligare. 2017 fick Anders en hjärtinfarkt efter en
danskväll i Eskilstuna. Han
hade redan gjort en hjärtoperation året innan men den här
gången blev det akut.
— Det var tur att ambulansen
bara var några minuter bort, annars hade jag kanske inte klarat
mig. Jag är så tacksam och lycklig att jag lever, säger Anders.

Rosenborg
Strax innan infarkten 2017 blev
Anders Hälleforsnäsbo. Han
köpte IOGT:s före detta samlingslokal Rosenborg och flyttade in med sina två söner.
Anders berättar att han inte
visste så mycket om byggnadens historia, han tyckte bara att
det var en härlig byggnad med
stora möjligheter. Huset är så
fint renoverat och den tidigare
ägaren har återskapat mycket
genom gamla ritningar. Scenen,
läktaren och salen finns kvar.
— Därefter följde en period
där jag inte gjorde så mycket.
Jag hade ingen ork efter misslyckandet med elbilarna och
framför allt efter hjärtinfarten.
Energin och livet kom stegvis

tillbaka och Anders hittade ny
livslust igen.
Ägarna som drivit ”Total
Skydd & Underhåll” ville gå i
pension och skulle därför sälja
sitt företag. Tillsammans med
en vän köpte Anders företaget i
Januari 2019 och det är där han
jobbar idag. I köpet ingick Anders gamla fastighet, Dialect-lokalen. I stället för dator- och
telecomprodukter säljer Anders
numera arbetskläder, skor och
andra skyddsartiklar.
— Många kunder känner igen
mig från Dialecttiden och skämtar att jag ”hittat hem” igen när
jag nu åter står i mina gamla lokaler. Visst, jag känner mig
hemma. Cirkeln är sluten.

Drönarfilmaren
Anders har många intressen och
har under sommaren hjälpt
Dunker Film Production.
— Jag flyger drönare på hobbynivå och har filmat flygsekvenserna i deras senaste film.
Den senaste tiden har jag även
gett mig in i lokalpolitiken i
kommunen. Jag gillar att vara
med i olika samanhang.
Anders berättar att han trivs
otroligt bra i Hälleforsnäs och
känner att han snabbt blivit accepterad i gemenskapen.
— Jag har bott i flera olika
delar av kommunen men jag
känner mig verkligen hemma
här i Hälleforsnäs!
— Naturen runtomkring Hälleforsnäs är oslagbar. Det finns
promenadstigar och vackra små
sjöar överallt. Jag uppskattar
verkligen lugnet här.
Jarmo haapamäki

Julbord på Bruksrestaurangen!

Bokningsbara datum: 1 december 13.00 7 december 13.00 alt. 18.00
8 december 13.00 13 december 13.00 alt. 18.00 14 december 13.00
15 december 13.00 21 december 13.00

Bruksrestaurangen Hälleforsnäs

Restaurang • Konferens • Catering Evenemang • Matlagningsaktiviteter

Hemsida: www.axellent.se E-post: info@axellent.se Tel: 0733-26 05 16
Adress: Gjutmästarbacken 1, 64831 Hälleforsnäs (lokalen ovanför Jürss Mejeri)
Facebook: Hälleforsnäs Bruksrestaurang Instagram: bruksrestaurangen
Bor du utanför vårt utdelningsområde? Du vet väl att ni även kan prenumerera på vår tidning? Hälleforsnäs Allehanda #163 • 30 november 2019

3

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, tryckfel eller ändringar.

På gång

– ett urval av olika evenemang
i tidningens utgivningsområde

Sammanställd av Arnold Renting. Skicka in evenemangstips med
arrangörens kontaktuppgifter via e-post till guiden@halleforsnas.se
eller använd brevlådan utanför tidningsredaktionen, Torsbovägen 7.
Nästa deadline: lördagen den 22 februari 2020
lör 30/11 Julmarknad i Mellösa kyrkby kl 13–16 med hantverk, fiskdamm, kaffe, glögg. Arr: Mellösa Bygderåd. kl 14 sjunger Pytte- och barnkören i Mellösa kyrka, kl 15 sjunger Mariakören från Lugnets balkong
lör 30/11 Konstutställning ”Drömmar och tillstånd” en samlingsutställning med de inbjudna konstnärerna BrittMarie Järnström, Maria Pihl,
Magnus Fliesberg och Peter Kylberg. Vernissage kl 10–14
Utställningen pågår t.o.m. 26/1 2020 på Konstgalleriet Ha
̈lleforsna
̈s,
Bruket, Gjutmästarbacken 1. Öppettider: fredagar 11–17, lördag och
söndag 10–14. Galleriet delar lokal på Bruket med Bruksmuseum Hälleforsnäs som har samma öppettider.

sön 1/12 Day of Kindness utdelning av vinterkläder, Hälleforsnäs Folkets hus kl 10–14 (se även artikel på sidan 6)
mån 2/12 PRO Gymnastik i Gjutarens matsal, Storgatan 40A, Hälleforsnäs. Se även påföljande tillfällen under 2020 i kalendern på
pro.se/Distrikt/Sodermanland/Samorganisationer/Flen/Foreningar/Halleforsnas-Mellosa/Aktivitetskalender kl 10–12
tis 3/12, 10/12 och 17/12 Mat och underhållning på Gjutaren, Storg 40
A, Hälleforsnäs. KL 13 bingo. Anmälan en vecka innan på 0709-524112
(65 kr). Se även påföljande tillfällen under 2020 på
svenskakyrkan.se/mellosa/kalender kl 12– 15
lör 7/12 Hälleforsnäs julmarknad kl 10– 15 (se även insänt text på
sidan 6) f.d. Lager157 lokaler på Bruket, Annebergsv. 2, Hälleforsnäs
ons 11/12 Grötlunch i Mellösa församlingshem kl 12 (40 kr)
Anmälan senast måndag 9/12 till 070-3206423 eller 070-6405034
ons 11/12 Lucia Folkets hus Hälleforsnäs kl 13.30–16
Arr: PRO Hälleforsnäs–Mellösa
ons 11/12 Musik ”De vackraste julsånger” Mellösa kyrka. Musiker
Lena Karlsson. Ungdomsgården bjuder på kyrkkaffe. kl 18.30–19.30
fre 13/12 Luciatåg på Fröken Larssons Café
lör 14/12 Musik ”De vackraste julsångerna” finskspråkig. Kyrkans hus i
Hälleforsnäs kl 15
lör 14/12 Musik Bengt Peder Olrog firar sin far. Teater Klämman, Fridals gård, Mellösa. Inträde 500 kr, inkl jultallrik och dryck. Julquiz. kl
18–23. tel. 0735-99 76 92, se även se även www.teaterklamman.se
lör 14/12 Live på Bio Karl-Bertil Jonssons Julafton, inspelad musikalversion på Scalateatern. Folkets hus Hälleforsnäs. Bokning: 0157-40837
kl 18-20 vardagar eller e-post: bokning@folketshus-halleforsnas.se (350 kr)
Hemsida: folketshus-halleforsnas.se/aktuellt.html kl 19
sön 15/12 Luciakonsert i Mellösa kyrka med Barn- och ungdomskör,
solister kl 18–19
sön 22/12 Julkonsert i Mellösa kyrka. Musik, körsång kl 18–19

tis 24/12 Julnattsmässa i Hälleforsnäs kyrka. Glögg och pepparkaka. Ta
på er varma kläder! kl 23–23.45
ons 25/12 Julotta i Mellösa kyrka kl 07.00 Kyrkokören medverkar.
tis 31/12 Nyårskonsert ”Sporten genom tiderna” i Mellösa kyrka
Mellösa hembygds- och kyrkokör samt Mariakören framför en konsert
under ledning av Lena Karlsson. Inträde från 15 år. kl. 12.30–14
sön 5/1 Lyktsläpp vid Bruket kl 18. Samling vid äventyrsbanan kl 17.30
lör 1/2 Live på Bio Gershwins opera ”Porgy and Bess” direkt från Metropolitan i New York, med Eric Owens och Angel Blue. Folkets hus Hälleforsnäs. Bokning kl 18-20 vardagar: 0157-408 37 (350 kr)
Hemsida: folketshus-halleforsnas.se/aktuellt.html kl 19
sön 16/2 Konsert i Mellösa kyrka kl 18–19
lör 29/2 Live på Bio Händels opera ”Agrippina” direkt från Metropolitan i New York, med Joyce DiDonato och Matthew Rose. Folkets hus
Hälleforsnäs. Bokning kl 18-20 vardagar: 0157-408 37 (350 kr) kl 19
Gymnastikprogram Hälleforsnäs GF/Flens GF
Info per mejl: halleforsnasgf@post.gymnastik.se och för aktuell info sök
på www.idrottonline.se/HalleforsnasGF
Sporthallen Hälleforsnäs
måndagar kl 18.30 Barngympa för barn 4– 6 år (lek blandat med redskapsbanor boll och balansövningar)
måndagar kl 19 Hopplös gympa (kondition, styrka och smidighet)
tisdagar kl 18 Motionspromenad (takten anpassas så att alla orkar,
mestadels skogsvägar men även i samhället)
torsdagar kl 16.30 Manlig motion (blandade styrke,- konditions- och
koordinationsövningar — intensiteten bestämmer man själv)
Hammarvallen i Flen
måndagar kl 18.30 Spinning (en träningsform som är skonsam för
kroppen och passar även den som är överviktig eller varit skadad)
Bokning via hemsidan www.gymmixflen.se
tisdagar kl 18.30 Medelgympa (blandade styrke-, konditions-, och
koordinationsövningar Med stretch- och rörelseträning)
tisdagar kl 19.30 HIIT Cardio (högintensiv konditionsträning, 30 min.
pass med 45 sek intensiva övningar med högpuls, 15 sek vila)
onsdagar kl 18.30 Spinning (aktiverar de stora muskelgrupperna vilket bidrar till sundare blodcirkulation och starkare hjärta och lungor)
Bokning via hemsidan www.gymmixflen.se
torsdagar kl 8.30 Tabata (uppbyggt på stationer, kondition varvas med
styrkeövningar – intervaller 20 sek / vila 10 sek x 8)
fredagar kl 16.30 Spinning (se ovan) Bokning via www.gymmixflen.se
Piggelinhallen i Flen
söndagar kl 10 Bamsegympa (från att barnet börjat gå till 3-års ålder
tillsammans med ombytt förälder) Inneskor eller barfota
söndagar kl 17 Parkour (efter uppvärmning och uppmjukning fokuserar vi på styrka och parkourtekniker. Avslutas med hinderbana o klättring i rep, ringar, ribbstol, över plintar, bommar och tjockmattor)
PRO Hälleforsnäs-Mellösa
Boule, Gymnastik, Qi-gong, Bowling. För tiderna se anslagstavlorna i
Hälleforsnäs och Mellösa samt på webben: pro.se/Distrikt/Sodermanland/Samorganisationer/Flen/Foreningar/Halleforsnas-Mellosa/Aktiviteter
Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet i Mellösa församlingshem under våren 2020: https://www.svenskakyrkan.se/mellosa/kalender

Celsings allé 13
Hälleforsnäs
)
(bredvid Coop

Vi kommer att ha några renoverade
lägenheter lediga för uthyrning under
våren 2020. Besök vår hemsida
www.lundbergfastigheter.se
för intresseanmälan.

MOBILSERVICE

• Reparation och service av mobiltelefoner
och surfplattor, försäljning av tillbehör
• Vi kan printa din favoritbild på ditt mobilskal!

– 40% på alla tillbehör vid Julmarknaden
på Bruket den 7 december
(laddare, fodral, hållare, hörlurar etc.)
Tel. 072-448 84 66 facebook: Phoenix Profix
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Vår facebook-sida på Internet: facebook.com/halleforsnas

Kort och gott

foTo: Jarmo haapamäki

en riktigt trevlig minifestival med lokala artister
en musikalisk fest med flera lokala orkestrar och trubadurer bjöds till ortsborna den 31 augusti utanför fröken Larssons café. i strålande solsken
underhöll Björnkvintetten, fröken Larsson Band, mats Sylwan, Gunnar karl
Nilsson, Simeon Nordius och high Tide Blues Band. en del cafébesökare
kom och gick, men många stannade under hela eftermiddagen och njöt av
musiken och den gemytliga stämningen, antingen på caféts uteservering eller
sittandes på gräsmattan utanför celsingeskolan. Vi tackar och bockar — och
ser fram emot flera liknande tillställningar!

Läsa tidningar
thores minnen från
hälleforsnäs, 1950-talet

”

Mina föräldrar läste mycket,
både tidningar och böcker. Vi
hade ett bokskåp bakom glas
som var fullt med böcker. Det
blev naturligt att vi barn tog
efter och läste mycket. Det fanns
en längtan i familjen efter nyheter och äventyr.
Tidningar var viktiga viktiga
och enda informationskälla. TV
fanns ju inte och i Marionstorp
hade vi inte heller någon radio
eftersom det inte fanns någon
ström. Jag skall nu försöka inventera i minnet alla tidningar
som fanns i vårt hem.
Först var det MorgonTidningen – MT som vi sa – som
pappa hade med sig från bruket
när han kom hem på kvällen.
Då hade han läst den under
dagen och då var det nu vår tur.
Efter det att MT lades ner kom
Stockholms-Tidningen att bli
vår husorgan. Han hade också
Folket med sig med lokala nyheter, men också serier som
Allan Kämpe, som var svensk
science fiction-serie av Eugen
Semitjov.
Jag minns även Aftontidningen (AT) och Folket i Bild
(FiB) med följetonger av Moberg
och Fogelström. Båda tidningarna kunde köpas på bruket. FiB
hade en frimärksklubb där jag
var medlem under några år, jag
samlade frimärken från olika
länder i ett album.
Jag tänker på vad min mor berättade när hon som ung flicka

gick från Mastorp till bruket för
att hämta ortstidningen och
stannade vid ”vilarstenen” för
att läsa följetongen. Hon kunde
inte vänta tills hon kom hem.
Det visar vilken kraft det
skrivna ordet har!
Veckotidningar och andra
periodiska tidningar fanns
också i vårt föräldrahem. Jag
har tidigare skrivit om Levande
Livet och Lektyr med sina äventyrsberättelser. Tidningar som
köptes sporadiskt var All Sport,
Teknik för Alla, Se, Rekordmagasinet med berättelser om
Per Stigman och Fickjournalen
som hade ”Finn fel i filmen”.
Vidare fanns hemma också
politiska tidningar som Aktuellt
i politiken, Morgonbris och
Frihet – den sistnämnda med
reportage från olika SSUklubbar. Fackföreningstidningar
man hittade i vårt hem var Metallarbetaren, Gjutaren och
LO-tidningen.
Studiekamraten var ABF:s
tidning. Trädgårdsodlaren fick
vi för att pappa var med i
odlarföreningen, där ingick
klippning och sprutning av
äppelträden varje år.
Övriga tidningar var Vårt
Hem och Allers. I den sistnämnda
tidningen
fanns
Bilparaden och klipp-ochklistra-figurer. Men årets höjdpunkt
var
helt
klart
Folkparkernas Artistkatalog.
I den kollade man in sida för
sida alla artister som skulle uppträda i parkerna kommande år.

För aktuella öppettider ring 070-277 24 58
eller besök hemsidan mellosaprylmarknad.se

Ge bort en fotvård till den du bryr dig om!
En perfekt julklapp: presentkort till Theas Fotvård

Theas Medicinska Fotvård
Thea Rur tel. 070-739 81 74
Celsings allé 13 (vid Coop)

Öppet hus 13/12 kl 11—17
Gratis fotanalys (först till kvarn)
Försäljning av strumpor
och fotvårdsprodukter

Nyheter i sortimentet:
• strumpor i mjuk
och varm Kashmirull
• stödstrumpor i bambu eller ull

Vi finns på Julmarknaden 7/12 på Bruket

Thore GuSTaVSSoN
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Inskickat

Julmarknad och julloppis i Hälleforsnäs

Gratis forum för privatpersoner, ideella föreningar och klubbar inom tidningens utdelningsområde. Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material. Nästa deadline: lördag 22/2 2020

Mellösa församling
I Mellösa församling händer det mycket under hösten och vintern.
För dig som ännu inte har bekantat dig med församlingens nya
kyrkoherde eller besökt våra kyrkor på länge så blir det kanske ett
bra tillfälle nu. Under adventstiden bjuder församlingen på många
konserter, gudstjänster och andra evenemang, bland annat julmarknad och Luciatåg. Du är varmt välkommen att besöka något
eller mycket av allt detta.
Mellösa församling har fått sin första kvinnliga kyrkoherde.
Den nya kyrkoherden Anne-Christine Yström tillträdde sin tjänst
i augusti. Den 24 oktober var det kyrkoherdemottagning i Mellösa
kyrka där biskop Johan Dalman, kyrkoherdar och präster från
kontraktet, kontraktsprost Thore Rosenberg och biskopens adjunkt
Magdalena Öhling deltog. Kyrkokören och Mariakören medverkade med sång. Efter mottagningen i kyrkan bjöds det på
lite mingel i församlingshemmet.
Allahelgonahelgen är en helg då många människor besöker våra
kyrkogårdar för att ta hand om sina anhörigas gravar, tända ljus
och för att minnas sina nära och kära.
På lördagen den 2 november, Allahelgons dag hölls våra kyrkor
öppna och många av de som besökte kyrkogården för att tända ljus
tog en sväng in i kyrkan för en prat- eller fikastund. På lördagkvällen firades minnesgudstjänst i Mellösa Kyrka. Kyrkan var välbesökt och det bjöds på mycket sång av kyrkokören och Mariakören.
På söndagen den 3 november, Alla själars dag, hölls en stillsam
gudstjänst i Taizé anda i Hälleforsnäs kyrka. Det blev en stämningsfull stund i en kyrka upplyst av levande ljus och besökare som klätt
sig varmt då kylan trängt in i den kallställda byggnaden. Men med
mycket sång, fina texter, tänkvärda ord och varmt kaffe efteråt
värmdes besökarna snabbt upp. Vad passar bättre i Allhelgonatiden
än dessa ord på vägen när livet kan kännas svårt: ”Goda vänner är
som lyktor längs vägen, förkortar inte resan men gör den ljusare att
gå.” Så ta hand om era nära och kära.
Nu närmar sig advent, jul och nyår med många evenemang
anordnade av vår församling. Gå in på församlingens hemsida
svenskakyrkan.se/mellosa och ta del av alla kommande evenemang. Denna årstid bjuder på extra mycket sång och musik och ni
som ännu inte träffat vår nya kyrkoherde Anne-Christine; ta
chansen och besök något av allt som händer i Mellösa församling!
marGareTha maNNfeLDT

Hälleforsnäs Allehanda
Hälleforsnäs Allehanda delas ut gratis till alla hushåll i Hälleforsnäs med omnejd.
Tidningen trycks i 1800 exemplar. Tryckningen finansieras genom annonser.
Ansvarig utgivare, redaktör, annonser, layout, foto (om inget annat nämns):
Jarmo Haapamäki Adress: Torsbovägen 7, 648 31 Hälleforsnäs
Telefon: 0709-49 05 29 e-post: info@halleforsnas.se
Hemsida: halleforsnasallehanda.se Facebook: facebook.se/halleforsnas
Tidningen går att ladda ner gratis som en pdf-fil på vår hemsida.
Du kan även prenumerera på Hälleforsnäs Allehanda. Sätt in 175 kr på
BankGiro 5921-8073 för tio följande nummer av tidningen.
Ange prenumerantens namn och adress samt att det gäller en prenumeration
av tidningen. Eventuellt stöd till tidningen kan sättas in på samma konto.
Tidningen ges ut fyra gånger per år, den sista lördagen i varje
februari, maj, augusti och november. Nästa utgivningsdag är
lördagen den 29 februari 2020. Allt material för publicering i
nästa nummer av Hälleforsnäs Allehanda ska ha kommit in
senast lördagen den 22 februari 2020.
Vi förbehåller oss rätten att redigera allt insänt material.
Tryckt på Linderoths Tryckeri, Vingåker.
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Välkommen till julmarknaden på Bruket lördagen den 7 december.
I år anordnar vi den både inne och ute på gården.
Du kan värma dig med glögg medan FlenVärldsKör sjunger julsånger under ledning av Kenneth Willgren kl 10.00–11.30. Du kan
även passa på att köpa finaste granen som du kan bära eller få transporterad hem inom Hälleforsnäs (begränsat antal granar). Eller ta
årets julfoto! Mälarfoto från Eskilstuna är på plats hela dagen.
Ponnyridning anordnas klockan 11.00–13.00.
Förutom Tomten har vi besök av knallar med försäljning av bland
annat kransar och ljuskronor, ullprodukter, hembakat fikabröd och
matbröd, kläder, aloe vera, fågelholkar, palestinamat, plastpåsar och
servetter, tennarmband, gjutjärnsalster, ringar, Tupperware,
honung, jaktknivar, Lions tomtar och Perssons Delikatesser. Färgklickarna ställer ut sina alster, tunnbröd bakas på plats, HRF utför
gratis hörseltest och mycket annat.
Blir du sugen på något gott hittar du det i caféet som serverar
bland annat smörgåsar och belgiska våfflor med grädde och sylt,
utomhus lockar även kokt och grillad korv med bröd eller varför
inte smaka en härligt god langos?
Vi kunde inte flytta med Bruksvävarna. Gör gärna ett besök i
Folkets hus där de har öppet hus!
Knallar är välkomna att boka plats: Siv Hangvar 073-330 57 18,
Bo Jonsson 070-561 22 77. Loppisälskare: sälj och köp!
Kontakt: halleforsnasbygderad@gmail.com eller 073-622 79 50
Mer information: www.halleforsnas.org eller
facebook.com/halleforsnasbygderad. Varmt välkomna!
häLLeforSNäS ByGDeråD
kuLTur & eVeNemaNG

Lyktsläpp, Wild Heart, utvecklingsplan och varma kläder
Tillsammans lyser vi upp Sörmlands hjärta med lyktsläpp den
5 januari. Kom och var med! Samling klockan 17.30 vid grillplatsen
intill äventyrsbanan på Annebergsvägen i Hälleforsnäs, mitt emot
Bruket.Lyktsläpp klockan 18.00. Barn i målsmans sällskap. Djur/miljövänliga lyktor. Ingen föranmälan behövs. Varmt välkomna!
Är du medlem eller vill du bli ett
Wild Heart Hälleforsnäs du också?
Det är gratis. Den 8 december ger vi
oss ut på ett första spännande äventyr! Aktiviteten startar på Hälleforsnäs Gjuterimuseum. Mer information finns på vår hemsida och via
medlemsmail. Följ oss på instagram
@wildhearthalleforsnas och
www.halleforsnas.org .
Den 27 november presenterade vi Hälleforsnäs lokala utvecklingsplan på Bruksrestaurangen. Mer information om detta finner ni på
www.halleforsnas.org.
Vinter och kyla är på väg. För andra året i rad anordnar vi Day of
Kindness (snällhetens dag) söndagen den 1 december kl 10.00–
14.00 i Hälleforsnäs Folkets hus. Tag en vinterjacka om du behöver
en! Ge en vinterjacka om du har en över!
Är du kall och behöver en vinterjacka eller har du vinterkläder,
skor, kängor, skridskor och dylikt som du kan tänka dig att skänka
bort? Vuxen- och barnstorlekar. Det finns även efterfrågan på
leksaker och husgeråd så som tallrikar, glas och bestick.
Tordagen den 28 november klockan 16.30–17.30 och lördagen den
30 november klockan 10–12 och 15–17 tar vi gärna emot det du
önskar att skänka till Day of Kindness (hela och rena, tack). Folkets
hus Hälleforsnäs ställer upp med lokal.
Stort tack till alla er som 2018 kom med värmande jackor och skor!
Vi tackar även alla ideella krafter som har varit med i arbetsgrupper

Vi vill tacka våra frivilliga tidningsutdelare. Utan er skulle inte tidningen kunna läsas av så många!

och i samband med evenemang under året, företagen, kommunen
och alla er på olika sätt stöttat oss under året. Vi önskar er alla en
god jul och gott nytt år!
Vi Tackar för förTroeNDeT
STyreLSeN i häLLeforSNäS ByGDeråD

Höstaktiviteter och säsongsavslutningar i OK Tjärnen
Under sommaren 2019 anordnade OK Tjärnen, som vanligt, trimorientering för allmänheten. Aktiviteten, som numera är omdöpt
till Naturpasset, innehöll 30 fasta kontroller, som var utplacerade i
skogarna intill Hälleforsnäs och Mellösa. 66 paket med karta, banor
och anvisningar såldes, så vi antar att 100–150 personer ägnade sig
åt denna aktivitet några dagar i somras.
Den tredje helgen i september arrangerade OK Tjärnen tillsammans med Katrineholms OK tvådagarsarrangemanget Mälarmårdsdubbeln. Tävlingscentrum var förlagt till gården Hagtorp strax
söder om Hälleforsnäs. Banläggarna, Kurt Forslund och Erik
Rundström, hade placerat ut sammanlagt 127 kontroller och med
hjälp av dem skapat 52 tävlingsbanor för de två dagarna. 462
orienterare deltog i lördagens medeldistansorientering och 366 i
söndagens långdistans. Cirka 70 funktionärer var i elden under de
två tävlingsdagarna, och de skötte så skilda funktioner som exempelvis kontrollutsättning, parkering, resultatredovisning, kaffe- och
hamburgarservering, duschar och barnpassning.
Den sista oktober var det dags för nästa arrangemang när OK Tjär-

mästerskap, där följande segrare korades vid dag-KM: DH8
Saga Pettersson, DH12 Wilmer Forslund och H16 Valdemar
Fredberg. Segrare i natt-KM blev Tyra Lönn (DH8) och Tone
Håkansson (DH12). De som deltagit vid minst 50% av orienteringsskolans utbildnings- och träningstillfällen under året erhöll
medaljer, och den som deltagit allra flitigast i dels orienteringsskolans verksamhet, dels på nationella orienteringstävlingar, brukar
erhålla orienteringsskolans vandringspris. I år tillföll priset
Theodor Lönn.
Söndagen den 24 november hade föreningen avslutning för hela
årets verksamhet. Både aktiva föreningsmedlemmar och
funktionärer vid årets tävling Mälarmårdsdubbeln var inbjudna
till samkväm i klubbhuset. Då fick de vuxna deltagarna i årets
klubbmästerskap sina priser, och där hette segrarna i dag-KM
Lisbeth Larsson (D55), Jerry Forslund (DH35) och Ingemar
Gustafsson (H70), medan natt-KM vanns av Jonny Forslund
(H35) och Erik Rundström (H75). Vandringspriset ”Makarna
Östbergs pris” till årets Tjärnenmedlem, tilldelas en person
som under året gjort värdefulla insatser för föreningen. I år erhöll
Tommy Gunnarsson det priset.
erik ruNDSTröm

Högtorp gård har öppnat butik i Framtidsbruket!
Vi säljer egna produkter och kompletterar med
andra unika produkter från Smakriket.
Öppet fredagar kl 13-17
Öppet även vid
Julmarknaden på Bruket
lördagen den 7 december
kl 10 —15
Stängt i januari och februari

Hälleforsnäs Elektronikservice
Jesper Rur tel. 0735-011 248
Tävlingscentrum vid hagtorp utanför hälleforsnäs.

foTo: Jarmo haapamäki

nen och OK Nalle (Flen) anordnade en orienteringstävling för 200
veteranorienterare från Södermanland och Västmanland. Sporthallen i Hälleforsnäs var tävlingscentrum, och därifrån begav sig veteranerna ut på banor, som skapats av Ingemar Gustafsson i skogen
öster om tätorten. Fem banor med varierande längd och svårighetsgrad fanns att välja mellan, och efter genomförd tävling samlades
deltagarna i sporthallen för dusch, fika med bland annat äggmacka
och eftersnack.
Som avslutning på orienteringssäsongen för föreningens orienterare brukar OK Tjärnen anordna en liten nattorientering, som kallas
Ärtsoppsloppet. Årets tävling ägde rum på fredagskvällen den
25/10, och ett flertal både yngre och äldre medlemmar deltog på
banor, som var lagda i skogen omedelbart öster om tätorten.
Snabbast av de yngre deltagarna var Tone Håkansson, och bland de
äldre (gubbarna) hade Erik Rundström den bästa tiden. Efter
tävlingen samlades deltagarna i klubbhuset för att äta den
traditionella ärtsoppan.
Några dagar senare, tisdagen den 29/10, hade föreningens orienteringsskola sin årsavslutning i klubbhuset (Tjärnhuset). Då fick
deltagarna inledningsvis dels genomföra ett kartteckentest, dels
besvara en utvärderingsenkät om årets verksamhet i orienteringsskolan. Svenska Orienteringsförbundets ungdomsmärke delades ut
till de ungdomar,som framgångsrikt deltagit i nationella tävlingar
under 2019. Därefter förättades prisutdelning för årets klubb-

servar, felsöker och uppgraderar datorer,
installerar och felsöker hemelektronik, fasta
och trådlösa nätverk, hemmabiografer m.m.

Erbjudande under januari–mars 2020:
Uppgradering till Windows 10 inkl. installation från 799 kr
Uppgradering till SSD-hårddisk inkl. installation från 799 kr
Hälleforsnäs Elektronikservice, Celsings Allé 13, Hälleforsnäs (Coop)

Östertorpsvägen 22, Flen tel. 0157-154 50

Arbetskläder • skor • HAndskAr

Tidningen ges ut tack vare de betalande annonsörerna, tidningens enda inkomstkälla.
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Välkomna !
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max 2 kg/hu
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Red Bull 25 cl
energidryck
åldersgräns

15 år

10,00 /st
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pant 1 kr tillk

Yoghurt

Arla ko 1000 g
olika smaker

10,00 /st
ushåll

max 2 köp/h
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Vi är ombud för ATG, Svenska Spel, Apoteket,
Posten, Systembolaget, Länstrafiken busskort

hälsar Ove, Lena, Josefine, Anna, Amelia, Max, Maria

