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ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

”Största”

annonsbladet i

Klarälvdalen

Forts. inne i tidningen

Visit Munkfors-Ransäter störst i Sverige
i appen Storyspot!

80 stycken inspelade informativa och 
historiska ljudberättelser i appen 
Storyspot både på svenska och 
engelska har producerats av Visit 
Munkfors- Ransäter, vilket är mer än 
någon annan kommun i hela landet.Skolgatan 4  Hagfors     Måndag-Fredag 10.00-18.00 Lördag 10.00-13.00       Kontakt: 076-844 02 90

REA 30-50%
I BUTIKEN

Gäller på ordinarie pris

Gäller ej Höstnyheterna och vissa skomodeller



HÖSTENS ÖPPETTIDER
Gäller fr.o.m 31 augusti 

Församlingsexpedition 
054-87 55 00

Telefontid: må, ti, to, fre kl 9-12; 
må, ti, on, to kl 13-15.30 

Kondoleanser går att beställa via telefon.

Kyrkogårdsförvaltning 
054-87 55 50

Telefontid: Mån, tis, tors, fre kl. 9-12

Vi har stängt för besök tillsvdare för att så långt 
möjligt förhindra smittspridning av covid-19. 

Välkommen att ringa oss under telefontiderna!

FILOSOFISKA RUMMET
Välkommen att delta i samtal om filosofiska frågor och ämnen! 
Vi diskuterar, delar tankar och tar med oss nya perspektiv.

Artificiell intelligens
13 oktober

8 december
Meningen med livet

1 september
Vad är lycka?

3 november
Vad är demokrati?

Vi träffas på Hagfors Bibliotek mellan kl 17.00-18.00. Ingen förbokning.

Välkommen!

ANNONSSTOPP: 
TORSDAGAR 16.00
för alla annonser 

Veckobladet 
utkommer onsdagar och ges ut 
i ca 13.600 ex i Munkfors kommun 
och Hagfors kommun med 
Ekshärad, Stöllet, Ambjörby, Likenäs och Lesjöfors.

Tel. 0563-616 66 • Fax 0563-109 79
VECKOBLADET, Görsjöv. 2C, 683 33 Hagfors 
E-mail: info@veckobladet.se    www.veckobladet.se   

OBS! Vid godkänt korrektur tar kunden 
ansvar för eventuella fel.
OBS! Vi förbehåller oss rätten att korta ner 
insänt redaktionellt material. 
Vi löser ej ut underfrankerade brev.

Annonsredaktör: Patrik Lindgren
Ansvarig utgivare: Patrik Lindgren
Ägare: Textåbild i Hagfors AB
Tryck: Pressgrannar AB, Linköping
Miljömärkt trycksak Svanen 3041 0174
Distribution: Textåbild/Veckobladet
Vid utebliven tidning ring 0563-616 66
Plusgiro 45 70 18-0   Swish 1230489690

EKSHÄRADS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Klarälvsvägen 17
EKSHÄRAD

JOUR DYGNET RUNT!

Omsorgsfull hjälp 
vid dödsfall

0563-400 66

www.ekshäradsbegravningsbyrå.com

Dan Isaksson

  
Forshaga kyrka
Tis 1/9 kl 10.00-12.00 Öppen mötesplats. Möjlighet till samtal, 
enskild andakt och ljuständning. Fika.

HAGFORS PASTORAT
Norra Råda kyrka
Sön 30/8 kl 16.00 Sammanlyst gudstjänst, Monika Drewes, Tina 
Sundbäck.

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 30/8 kl 11.00 Gudstjänst, Anders Rådström.

FORSHAGA-MUNKFORS FÖRSAMLING   
GUDSTJÄNST  LIVE PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/forshagamunkforsforsamling
STÖDTELEFON 054-87 45 51
Mån-fre 9.00-16.00 STÖDTELEFON. Känner du oro och vill prata med 
någon? För alla åldrar, du får vara anonym.                              
Övre Ulleruds kyrka
Sön 30/8 kl 11.00 Sommargudstjänst, Mattias Kareliusson. Per 
Thomas Eriksson på fiol och nyckelharpa. Gudstjänsten inleder 
öppen kyrka med konstutställning. Livesänds.
Kl 12.00-17.00 Öppen kyrka med enkel konstutställning.

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

forts.

och tack till våra goda grannar 
som hjälpt oss med lite av varje 
hela sommaren!

Monica och Stig

Tack Munkfors kommun och 
våra duktiga sommarjobbare! 
Tack vare er har vi kunnat ha öp-
pet denna coronasommar.

Med hälsningar från 
Gamla Brukets styrelse, 

mest 70-plussare

Tummen upp

LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 
Måndagar o onsdagar 10-12 

070-396 87 44 (lokal)
070-645 65 20 (Kristina)
www.lp-verksamheten.se

AA-MÖTEN 
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00

Öppet möte första 
tisdagen i månaden. 

  

Gräs Missionshus
Mån 31/8 kl 19.30 Stugmöte i 
missionshuset på Coronavis.

Jesus frågade fariseerna: ”Vad är tillåtet på sabbaten: att göra gott eller att 
göra ont, att rädda liv eller att döda?”

Mark 3:4

Blinkenbergskyrkan Hagfors
Tors 27/8 kl 18.00 Torsdagsträff, 
film och samtal med Josef Sjöberg 
och Billy Blomkvist. Välkomna!

 

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Ekshärads församlings 
BARNVERKSAMHET
STARTAR
Tisdagar med start 1 sept
kl 9.30-11.30 
vuxen/barngrupp
För dig som är hemma
med barn 0-4 år
Vi leker, fikar
och sjunger
Vid frågor ring Kerstin 
0563-540 588
Hjärtligt välkomna!      

Jag har inte tid att bittra ner mig över jobbiga saker eller älta gammal 
skit för jag har fullt upp med att leva och det är mycket skönare.

Jesper Caron



KavajKavaj
500:-500:-    ord. 999:-ord. 999:-

KostymbyxaKostymbyxa
300:-300:-    ord. 599:-ord. 599:-

Kyrkog. 3, HAGFORS   0563-103 01

Stor utförsäljningStor utförsäljning
p g a ägarbyte!p g a ägarbyte!

Start Start 
torsdag torsdag 
27/8 27/8 

kl 10.00kl 10.00

50-70%50-70%
på mängder av utgående varor på mängder av utgående varor 

på både Dam & Herrpå både Dam & Herr

ALLAALLA
KAVAJERKAVAJER

50%50%

På På HERRHERR kommer vi att ha kommer vi att ha

50-70%50-70% på allt från  på allt från 

kostymer, skjortor, byxor, 
kostymer, skjortor, byxor, 

jeans, tröjor, T-shirts
jeans, tröjor, T-shirts

DAMDAMsortimentet
sortimentet

50-70%50-70% på allt!  på allt! 

(förutom Levi´s)
(förutom Levi´s)

50% på ALLA SKOR 

(Ta 3 betala för 2)

Varmt välkommen hälsar 
Markus med personal

Hej! Vill passa på att tacka alla som på något sätt varit 
involverade i verksamheten under alla år. Det har varit det 
roligaste jobbet man kan tänka sig. Så många härliga 
minnen man skaffat sig under dessa år och många fina 
möten. Nu är jag redo för att prova något nytt och Markus 
är taggad för att starta sin resa med att driva butiken 
vidare. Kunde inte blivit bättre!
Hoppas vi ses framöver, all kärlek till er.

Kram från Therese
ª ª ª

ALLT ALLT 

från                        &från                        &

SKA BORTSKA BORT  för att göra   för att göra 
plats för nya märken!plats för nya märken!



Text och betalning oss tillhanda SENAST  TORSDAG  kl 16.00

Klipp ur och skicka in kupongen till Veckobladet, Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors. 
Det går även bra att maila text och foto på info@veckobladet.se. Meddela då under vilken rubrik  och hur betalningen sker.

Kryssa valfri rubrik:

INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!):   Namn:   Tel:   

 ............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Kupong!


Införd vecka

Bifogar   kr

kontant

via Swish 1230489690

via Plusgiro 457018-0 

Tummen upp 60:-

Vi gratulerar 100:-

Födda med ram max 31 mm 200:-

Tack med ram max 31 mm 200:-

Födda  med foto och ram 300:-

Dop/Vigda 
”Guldbröllop” (Max 30 ord)       300:-

Annonstext:

FAMILJEANNONSER

Filosofiska rummet - 
en ny mötesplats för samtal
Det var under ett samarbete i våras mellan Svenska kyrkan Hag-
fors pastorat och Hagfors kultur och bibliotek som idén om en 
mötesplats i det offentliga rummet uppstod. En mötesplats som 
bjuder in till samtal om olika ämnen och frågeställningar. Idén 
fick namnet “Filosofiska rummet” och drar igång i höst på Hag-
fors bibliotek.
“Syftet med träffarna är att få samtala kring filosofiska frågor, att 
få möjlighet att upptäcka nya perspektiv och få pröva sina egna 
tankar tillsammans med andra.” – Åsa Bergsten, präst i Hagfors 
pastorat.
Filosofiska rummet är ett samarbete mellan Svenska kyrkan Hag-
fors pastorat, Hagfors kultur och bibliotek och studieförbundet 
Sensus. Träffarna har olika teman som samtalen fokuseras kring 
och först ut är temat “Vad är lycka?”.
“En gång i månaden kommer vi bjuda in till att alla som vill får 
komma och samtala om det aktuella temat. Det ska bli spännande 
att få vara en del av samtalen.” – Lisa Bäckius, kultursamordnare 
i Hagfors kommun.

forts. från fram 

Visit Munkfors-Ransäter...
Det är ett gediget arbete som 
utförts av personalen på turist-
byrån i Munkfors. För att kunna 
spela in olika berättelser som 
handlar om byggnader och plat-
ser i kommunen har man grävt 
efter information och historier 
i böcker samt intervjuat folk 
på bygden som har intressanta 
minnen från förr i tiden.
– Ett nytt sätt att upptäcka 
Munkfors- Ransäter på. Ladda 
hem och gå in på appen som 
är gratis, där kan du själv se 
var du befinner dig och om det 
finns några Storyspots i din när-
het. Du kan så klart också ligga 
hemma på soffan och lyssna på 
dem allihop. Bara att klicka på 
de olika prickarna som är ut-
märkta, för att lyssna. Du kan 
också söka efter någon speci-
fik plats, säger Josefin Elfgren, 
vikarierande turismsamordnare 
som samlat in materialet och 
läst in de flesta av berättelserna.
För en del av Storyspot plat-
serna har även andra lokala 
profilers berättarröster använts, 
exempelvis på vandringsleder 
är det Peter Stefanson, känd 
från bland annat folklustspelet 
Värmlänningarna som berättar.

Turism- och näringslivschef 
Birgitta Svensson förklarar 
också:
– Vi ställde om och gjorde an-
norlunda för den här speciella 
sommaren. Coronaviruset satte 
stopp för de stora fysiska even-
ten och arrangemangen i kom-
munen och  Storyspot blev en 
av de aktiviteter vi satsade på 
att jobba med. I samma app 
finns även spökvandringar med 
spökberättelser där historikern 
och podcastaren Linda Segtnan 
samlat traktens myter och skrö-
nor till spännande stories.
Storyspot är också ett utmärkt 
sätt att lära sig mer om sin egen 
hembygd. Det blir en överrask-
ning för många som lyssnar, att 
det också finns intressanta plat-
ser och historier de aldrig hört 
talas om och som finns närmare 
än de tror. En digital Hemester-
resa.
– Ja, oj…Lärde mig massor 
själv, under tiden jag forskat 
och samlat in material, säger Jo-
sefin och berättar avslutningsvis 
att Visit Munkfors- Ransäter 
uppdaterar kontinuerligt med 
nya storyspots. 

Dikter
New York City
There´s a lady 
on the station 
In my hometown
there´s a boy
Tonight in New York City
I lost my heart again

Winterdays
Winterdays the sky is grey
Winterdays
Winterdays
Winterdays
You are my love, winterdays
You are my love

Per Berglund, Bergsäng



SKORSKOR
100:-  200:-

Kyrkogatan 2, HAGFORS  0563-101 93

SLUTSPURT PÅ REAN

Välkommen in 
önskar 

Kerstin och Lena

KLÄDERKLÄDER
75:-   100:-

200:-

FALKS HAGFORS
Kyrkogatan 4 • Tel. 0563-611 25
Öppet: må-fr 10-18, lördag 10-13

DIN LOKALA
MOBILSPECIALIST
- VI FINNS FÖR DIG ÄVEN 

NÄR DET KRÅNGLAR
Köper du din telefon på internet? 
Du vet väl om att du kan köpa 
din telefon tillsammans med 
ditt favoritabonnemang hos 

oss direkt i butiken?

Städ & Fönsterputs
Ett rent nöje!

Hemstäd - Företagsstäd 
Flyttstäd - Fönsterputs 
Hushållsnära tjänster 

Vi köper även hela bohag & 
dödsbon inkl. städning 
som komplett lösning

Med 100-tals nöjda kunder, 
satsar vi nu på att utöka 
vår kundkrets med fler

Garanterat nöjda kunder!
Välkommen att boka på:

    076-100 77 11
info@solrosen-stad.se
www.solrosen-stad.se

% 

Kvinnojouren 
Duvkullan

Välkomna till oss!
073-807 16 07, 073-807 22 69 www.hopp.org Tel: 08-6440359 jour@hopp.org

AFFISCHER i alla storlekar
FOLDRAR  A4 A5

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

100x60

Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

ANNONSSTOPP
TORSDAG KL 16.00

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

VISITKORT
SKYLTAR

47x115

Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

ANNONSSTOPP
TORSDAG KL 16.00

Lotta är 
en av våra 

trogna
utdelare

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

FOLDRAR
KUVERT

47x108

PROGRAMBLAD
BÖCKER med fyrkantsrygg

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Franks Måleri & Bygg
i Uddeholm

Hantverkare med tysk utbildning

Tapetsering, målning, 
kakel, klinker

Alla typer av golvläggning
0738-22 42 43

F-skattsedel Rot-avdrag

REALTIDS-
AUKTION
Sön 30/8 med start 

kl 17.00 på nätet
OBS! Klubbauktionen 
kommer att läggas om 
till en webauktion p.g.a 

risken för Coronaspridning.
Detta innebär att man 

bara kan buda på nätet.
Se villkor, info och annonser på 
www.danielssonsauktioner.se

Anders med personal!

0563-409 93 • 070-340 00 22

LOPPIS
Lördag 29/8

Kl 11-15
Åråsvägen 6 i Råda

VÄLKOMNA!

BÄR
KÖPES!
www.ransatersinvest.com

Tfn 0563-50170

Köpmang. 7   0563-102 53

STÄNGT FÖR INVENTERING
MÅNDAG 31 AUGUSTI

Fr o m den 1 september återgår vi 
till våra ordinarie öppettider:

måndag-fredag 10-18 (lunch 13-14)
lördag 10-13

Varmt välkommen!

- Vet du vad fisk-
handlarn gör på 
semestern?

- Nej.
- Han rör inte en 

fena!

*** ***
- Den norske styrmannen blir 

nog inte gammal i det rederiet.
- Varför inte det?
- Jo, vid sjöförklaringen sa han 

att orsaken till att fartyget rände 
upp på land var att sjön plötsligt 
tog slut!

  

Öppettider: Mån-Fre 8-19, Lör 9-19, Sön 11-19

Åhströms i Råda

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

49499090/kg/kg  
ord. 61.90/kg

 

Fläsk-
färs 

Förhandsboka tis-fre 25-28/8:Förhandsboka tis-fre 25-28/8:

Hämta på tisdag 1/9Hämta på tisdag 1/9

Hel bal (8x) Hel bal (8x) ICA:sICA:s  
TOA/HUSHÅLLS-TOA/HUSHÅLLS-
PAPPERPAPPER
          149:-149:-
Boka på Facebook el. affärenBoka på Facebook el. affären

559090/kg/kg
ord. 18.90/kg

Vitkål 
FärskFärsk

Vid Rådakorset Rv 62 • Tel. 0563-600 65



Sveno Benedictus Elfdalius, 
prästson född i Ekshärads för-
samling 1588, avled 26 augusti 
1666, blev 78 år.

Ämbetet utövade han från 
Karlstad 1647 till 1666.

Superintendent, var en funk-
tion som normalt tillhör biskops-
ämbetet, inrättades efter refor-
mationen.

Hans far, Benedictus Erici, 
präst i Ekshärad 1595 – 1634, ef-
terträdde sin broder Jonas Erici 
som också var präst 1590 – 1594.

 Deras far, Ericus Jonae var 
präst i Ekshärad i 50 år under 
åren 1538 – 1588. Båda bröder-
na tjänade som präster en peri-
od tillsammans med sin far. Kan 
undra om detta hänt i någon an-
nan församling att far och söner-
na efterträtt varandra i samma 
församling.

Elfdalius föddes samma år som 
hans farfar dog, denne blev 105 
år.

Skälet till att kungamakten 
ogillade termen biskop var den 
att före reformationen hade de 
katolska biskoparna betydande 
politisk makt. Man ansåg att su-
perintendent var mindre katolskt 
influerat. 

Genom att stiften blev fler och 
ärkebiskopens ämbete inskränk-
tes till att inte viga alla stiftsche-
fer –(biskopar) kunde kungarna 
lättare styra kyrkan.

Gustav Vasas kyrkominister 
Georg Norman ville gå ännu läng-
re och ersätta biskoparna med en 
sk -o r d i n a r i e- då i betydel-
sen -vanlig, normal, alltså icke 
det pompösa och långdragna i 
liturgin som var fallet i katolska 
kyrkan med bl a bön och åkallan 
av helgon. Mariakulten var do-
minerande. Normans tanke var 
att de -ordinarie- skulle bli fler 
än biskoparna och på den vägen 
minska katolskt inflytande över 

Värmlands första biskop (superintendent) Elfdalius, 
ekshäringen som väcker respekt.

kyrkan. Den reformen gick 
dock aldrig igenom.

I tyska landskyrkor an-
vänds fortfarande titeln su-
perintendent. Som sådan 
tjänade Elfdalius Karlstad 
stift i nitton år. Han gjorde 
ett stort arbete för skolun-
dervisningen då han efter 
studier i Uppsala och tyska 
universitet vid hemkom-
sten 1619 övertog ledning-
en av den då outvecklade 
bildningshärden i Karlstad. 
Då lades grunden till det 
som blev Karlstads gym-
nasium. Skolan låg honom 
varmt om hjärtat livet ut.

Drottning Kristina hade 
gjort avslag på en begäran från 
honom att inrätta ett gymna-
sium, men i samråd med rätt 
folk fick man ändå igång en un-
dervisning som blev jämställt 
med gymnasium. Regeringen 
böjde sig för fullbordat faktum 
och i en resolution 13 okt 1675 
kallas skolan gymnasium, 9 år 
efter hans död.

Om detta kan sägas att det … 
”drogs i långbänk”

1626 blev han kyrkoherde i 
Fryksdalen och prost 1632, su-
perintendent 1647 (biskop först 
i Mariestad och sedan samma år 
biskop i Karlstad) 

Han värnade om allmogen 
i bygderna som plågades av 
skatter till både adeln och 
kungahuset. Han arbetade för 
att skattetrycket skulle lätta. Vid 
riksdagen 1650 och 1655 yrkade 
han på detta. Sverige  var på väg 
att utarmas av krigen som pågick 
i stort sätt hela 1600 talet och de-
cimeringen av män var påtaglig. 
Det var inte medeltiden utan just 
1600 talet, som blev riktigt illa för 
befolkningen.

1580 bröt hertig Karl ut Värm-
land jämte Vadsbro och Valle hä-
rad i Västergötland ur Skara stift. 
Av dessa områden bildades ett 
eget stift med säte i Mariestad. 
Säkerligen mest för att motarbe-
ta liturgisk propaganda från Ska-
ra. Han bidrog senare till att den 
”Liturgiska striden” avgjordes 
1593 efter nitton år av teologiska 
och liturgiska stridigheter. Vi fick 
då vår svenska kyrkoordning.

 30 sept 1640 yttrade Axel 
Oxenstierna att superintenden-
ten borde läggas i Karlstad och 
inte i utkanten av ett så stort stift 
som Värmland var. 

Drottning Kristina var emot 
det också och ville inte ha en 
förändring, det stod klart vid ut-
nämningen av superintendent 13 

mars 1647 då Elfdalius tillsattes i 
Mariestad, han var då 59 år. Han 
fortsatte dock att driva frågan 
med stöd av Oxenstierna och vid 
några rådssammanträden 1 juli 
samma år sedan drottningen lo-
vat underhåll till Mariestads kyr-
ka beslöts att superintendenten 
skulle överflyttas till Karlstad. 28 
juli togs beslutet. Det erfordra-
des ett stort mått av andlig kraft 
och skicklighet för att genomföra 
det som han åstadkom.

 Man kan fråga sig om drott-
ning Kristinas motstånd mot flyt-
ten till Karlstad, berodde på att 
han tidigare drivit frågan om ett 
gymnasium i Karlstad trots att 
hon varit emot och inte givit sitt 
stöd. Likaså frågan om skattelätt-
nader som han förde fram i riks-
dagen 1650. Elfdalius var i riksda-
gen 7 gånger och då flera gånger 
om att lätta på skattetrycket. Vid 
olika tillfällen såg hon chansen 
att ge igen men lyckades dåligt. 
Hon avgick 1654, konverterade 
till katolicismen och betraktades 
av katolska kyrkan som en skänk 
av Gud.

Hennes far Gustav II Adolf, en 
av protestantismens främste 
förkämpe och katolska arméns 
värsta fiende när trettioåriga 
kriget pågick. Nu kom hon alltså 
och mottogs i en överdådig fest 
och 100 000 jublade på gatorna 
i Rom, sex hästar och en elegant 
bärstol överlämnades som gåva 
till henne En triumf för påven, 
men för andra ansågs det i vida 
kretsar som en skandal av värsta 
slag. Kan undra vad hennes far 
tänkte i sin himmel.

Hon begravdes i Petruskyrkan 
1689, lades i en sarkofag och en-
ligt Sveriges livrustkammare upp-
täcktes 1943 att hennes kvarle-
vor hade flyttats om sedan förra 
öppnandet av hennes viloplats 
1920 – minst sagt egendomligt. 
Hon har sin grav till höger om 
huvudaltaret någon meter från 
påven Johannes Paulus II, som 
avled 2005.

Elfdalius var den förste värm-
länning som blev superintendent 
(biskop) och kallas i något sam-
manhang för Värmlands apostel.

Ekshäradsborna och övriga 
kommuninvånare kan känna 
sig stolta över denne bygdens 
son som kämpade mot över-
heten och betydde mycket för 
utvecklingen i Värmlands. Han 
såg folkets lidande  under skat-
tepålagor, svält och krig,  gjorde 
insatser i riksdagen för att lätta 
på detta när ofärdstider var rå-
dande. 

1600 talet har ironiskt nog 
kommit att kallas ”de stor kala-
sens århundraden” pga av hovets 
och aristokratins måttlösa livsstil.

1638 hade det blivit upp-
lopp pga förhållandena, Elf-
dalius uppträdde då som all-
mogens försvarare när en 
regeringskommission sändes 
till Värmland för att undersöka 
saken… ”men ser ni inte – det 
räcker nu”

Drottning Kristina kände na-
turligtvis till bråkstaken Elfdalius 
och hans agerande genom åren, 
vid det här tillfället var hon 12 år.

Hennes 3 nej skall förstås mot 
den bakomgrund som nämnts. 

Känner mig glad att få bo just i 
Ekshärad där en sådan personlig-
het är född och uppvuxen. Han 
såg samma berg, älv och dalgång 
som vi gör idag. Under hans tid 
var det väldiga kast inte bara i po-
litiken och det kyrkliga livets om-
råde, kraftiga vädersvängningar 
var inte ovanligt. 1538, året som 
hans farfar blev präst i Ekshärad 
stod trädgårdarna i fullt flor i de-
cember, 1650 och 1659 kallt men 
ingen snö. 1658 gick Karl X över 
Stora Bält med över 2000 ryttare. 
Det var på Elfdalius tid som den 
s k ”Lilla istiden” pågick trots ett 
antal år av svaga vintrar ömsom 
milt och ömsom väldigt kallt.

Är du i Karlstad gör ett besök 
till domkyrkan, en bild av honom 
finns utanför kyrkan, tag av möss-
san och fundera en stund – hur 
klarade han av att strida i riksda-
gen mot drottningens vilja och 
annat, ha ansvar för kyrkan i det 
stora värmlandsstiftet – ingen 
bil eller telefon, ingen I Pad eller 
email, inte twitter, snapchat eller 
sms. Det var hästryggen och kuri-
rer som gällde.

 Hur i all världen orkade han 
och hann med? – Han visste var 
kraften fanns att hämta!
Sammanställt av Urban Persson



TACK
alla medarbetare och vikarier, som på ett  

förtjänstfullt sätt, arbetat inom  Individ- och 
omsorgsavdelningen under sommaren. 

CHEFERNA FÖR INDIVID- OCH 
OMSORGSAVDELNINGEN

KOM IN TILL OSS 
OCH FRÅGA HUR!
Vi har nu godkända 

VARMKOMPOSTER, 
och tillbehör från

hemma i lager. 
Vi hjälper er även med 

registrering hos kommunen.

Blomvägen 2
0563-200 30

Gilla oss på

Öppet mån-fre 10.00-18.00, lunchstängt 12.00-13.00

Sänk dina 
sophanterings-

kostnader!

Exempel 

Mully, 
360 liter 1.194:-1.194:-

CFCFMOTOMOTO  frånfrån  57.900:-57.900:-  

Kolla vår hemsida 
www.httab.nu

Roll up standard

1295:- 

Roll up & 
Golv-

dekaler

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, Hagfors  •  Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.se  •  www.veckobladet.se

Golvdekaler
Ø 30 cm

10 st 1184:-
20 st 1643:-
50 st 3000:-

ROLLUP MED
FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS

REKOMMENDATIONER
För att minska smittspridning är det viktigt att de rekommendationer 
som kommit följs. Ni kan hjälpa era kunder med informationen till deras 
besökare.

Vi har gjort i ordning en mall på rollup som ni kan erbjuda era kunder för 
entréer, receptioner, kassaköer mm (separat bild bifogas också som ni 
kan visa/skicka till era kunder). Ett färdigt underlag där vi enkelt kan lyfta 
in er kunds logotype och leverera ut snabbt till önskade adresser.

Maila antal rolluper, leveransadresser och logotype till oss så fixar vi 
resten!

Pris: 1 st 595:-, 2 st eller fler 495:-.

 T.  0 3 6 - 3 7  6 2  5 0  /  0 3 1 - 5 0 0  8 0 0  |  W W W. A D D B R A N D . S E  |  I N F O @ A D D B R A N D . S E

495:-
PER ST EXKL. MOMS & FRAKT

FRÅN
Med info 

kring 

Covid-19!

Moms tillkommer.

Leg. Kiropraktor Lars Larsson
Kinesiologi  Dipl. Massör Elektroterapi (ultraljud)

FINNS I HAGFORS 
OCH SUNNE

Tel 070-344 24 20

AJ!Rygg- & Nackproblem?

Har även avtal med 
försäkringsbolag ang. 
sjukvårdförsäkringar. 
Samarbetar med 
 Hagfors: Uvågården, 

Norrings väg 2

JOURÖPPET • Tel 0563-72 333 • www.mjonasdjurklinik.se

Mjönäs Djurklinik

HALLÅ DÄR! Ta chansen att synas 
på Veckobladets framsida!

Lediga veckor finns
Först till kvarn....

AA-möten 
munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.30



Text och betalning oss tillhanda SENAST  TORSDAG  kl 16.00

Klipp ur och skicka in kupongen till Veckobladet, Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors. 
Det går även bra att maila in på info@veckobladet.se. Meddela då under vilken rubrik  och hur betalningen sker.

Kryssa valfri rubrik:

Föreningsnytt

Säljes

Köpes

Övrigt

Uthyres/Önskas hyra

INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!):   Namn:   Tel:   

(Max 8 rader inkl. rubrik och telefonnummer)

RUBRIK:  ....................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

TEL.NR:  .....................................................................................................................

Gäller ej för fackföreningar, politiska partier, religösa samfund, näringslivsverksamhet, yrkesmässig försäljning eller service, ej heller försäljning av djur!

FYND & FÖRENINGSNYTTKupong!

Annonskostnad 60:-/st



Införd vecka

Bifogar   kr

kontant

via Swish 1230489690

via Plusgiro 457018-0 

SPORT • SPORT • SPORT • SPORTSPORT • SPORT • SPORT • SPORT

********

Golf
Uddeholms GK
Torsdagsgolf H50/D50
1) Jan Ekelund 71. 2) Kjell-Åke Berg-
kvist 71. 3) Olle Tönnberg 72. 4) Sibylla 
Robertsson 72. 5) Bo Cederholm 73. 6) 
Lars Darle 73. 7) Leif Andersson 73. 8) 
Lennart Saxerud 73. 9) Christer Bodin 
74. 10) Christer Söderström 74.
34 deltagare

Ishockey
”Pekka” Wennerström kvar 
i Munkfors!

IFK Munkfors kan presentera en riktigt 
tung kontraktsförlängning. Välmeriterade 
Peter ”Pekka” Wennerström är klar för 
fortsatt spel i IFK-tröjan säsongen 20/21! 
- Jag känner mig fortfarande sugen på att 
lira hockey, säger den 32-årige centern/
forwarden som gjort hela 139 (70+69) 
poäng på 99 matcher sedan han åter-
vände till moderklubben.

Peter Wennerström har nu gjort tre 
säsonger i moderklubben efter många 
säsonger som proffs i både Sverige 
och Norge.

”Pekka” har verkligen levt upp till de 
högt ställda förväntningarna och smällt in 
totalt 139 (70+69) poäng på 99 matcher i 
grundserie och kval. Nu är den 32-årige 
centern/forwarden klar för ännu en sä-
song i IFK-tröjan!

- Jag känner mig fortfarande sugen på 
att lira hockey, speciellt med det snöpliga 
slutet som blev förra säsongen på grund 
av corona.

Munkfors vann grundserien i överläg-

sen stil och ledde kvalserien till division 
1 när den avbröts.

- Jag tror vi har bra chanser även 
kommande säsong. Känns som det är 
dags att ta klivet upp nu!

”Pekka” svarar ödmjukt på frågan vad 
han själv vill bidra med.

- Rutin och nåt mål kanske. Men 
framför allt se till att ”Gus” spelar en hel 
säsong, säger han och syftar på lagkam-
raten Alex Anderssons utlandsäventyr i 
slutet av förra säsongen.

Munkforstränaren Olof Nilsson är 
naturligtvis nöjd med att Peter Wenner-
ström är klar för fortsatt spel.

- Att en av seriens absolut bästa spe-
lare väljer att fortsätta i moderklubben 

är naturligtvis mycket positivt för oss. 
En ledare både på och utanför isen som 
vägrar att förlora. Kan användas både 
som ytterforward och center och har ett 
mycket bra skott. En toppspelare helt 
enkelt, säger Nilsson.

Peter Wennerström lämnade Munk-
fors tidigt för Färjestads hockeygym-
nasium och J18-lag som vann SM-guld 
säsongen 05/06.

På seniornivå gick karriären sedan 
vidare i Skåre, Bofors, Färjestad, Örebro, 
Asplöven och Stjernen innan cirkeln slöts 
i moderklubben.

Totalt blev det 140 (52+88) poäng 
på 149 matcher i norska högstaligan, 
86 (29+57) poäng på 206 allsvenska 
matcher, 55 (27+28) poäng på 106 divi-
sion 1-matcher samt sju SHL-matcher. 

Munkfors har tidigare värvat Rasmus 
Nilsson från Kil, Ivan Jakubik från MSK 
Ziar, Sebastian Ström, Lucas Berg, 
Samuel Persson och Victor Augustsson 
från Viking.

Kontrakten har förlängts med mål-
vaktsduon Jonas Westerlund och Gustav 
Klier Vallgren, utespelarna Jonas Jo-
hannesson, Andreas Bergström, Viktor 
Chragin-Hansson, David Henriksson, Jo-
han Berntsen, Victor Nilsson-Westlund, 
Tim Forslund, Erik Gunnarsson, Kristian 
Lindsäth, Alex Andersson, och Robert 
Basth samt tränarduon Olof Nilsson och 
Marcus Ekblom.

Orientering
Världens mest meriterade 
till Värmland

På lördag drar den Värmländska 
orienteringssäsongen igång ”på riktigt” 

med årets första nationella tävling i 
distriktet. IK Vikings OK arrangerar den 
73:e Vikingträffen i skogarna omedelbart 
väster om skolan i Ekshärad, där Mats 
Bergenfur har strängat banorna.

 – Det har varit pyssligt att få till detta 
på ett corona-säkert sätt, men vi har en 
engagerad arrangörsstab så förberedel-
serna har flutit på bra säger Per-Martin 
Svärd, tävlingsledare.

Hagforsklubben arrangerar tävlingen 
för 73:e gången, men med DM,SM, 
Budkavlar inräknat är det nog bortåt 
hundrade arrangemanget för klubben, 
men ingen gång tidigare har sådana 
restriktioner som nu behövs använts. – 
Det blir annorlunda, en utdragen dag. 
Det får ju vara max 50 personer i skogen 
samtidigt. Men själva orienteringsupple-
velsen kvarstår ju även om deltagarna 
inte kan umgås vid målplatsen och ingen 
publik kan följa tävlingarna. Men löpande 
liveresultat kommer publiceras på nätet 
hela dagen, säger Per-Martin.

I startfältet syns en riktig orienterings-
drottning, Schweiziskan Simone Niggli 
med 23 VM-Guld i bagaget springer i 
damseniorklassen, tävlandes för Närke-
klubben OK Tisaren, så värmländskorna 
får tufft motstånd.

På söndagen arrangerar Deje SF och 
Sisu Forshaga en tävling i Forsnäs, mel-
lan Edeby och Dejefors. Startfältet liknar 
lördagens, då många valt att springa 
båda dagarna. Kan konstateras att det är 
sug efter att få tävla igen efter det långa 
uppehållet förorsakat av coronaviruset. 

Livet är som att cykla. För att behålla balansen måste du fort-
sätta framåt. A. Einstein

Oroa dig inte för vad folk tänker om dig, för det gör dom inte.
Okänd
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Rondellen Hagfors

Vill du att ditt företag också ska synas här en gång i månaden? Ring 0563-616 66 för info

0563-148 71

Bilhallen 
i Hagfors AB

8

Sundell AB

0563-126 00

3

0563-54 02 40

6

0563-616 66

5

0563-615 89

4

0563-141 60

2

0563-109 55

1

0563-140 45

7

9

072-23 24 138

10SETAB
B SPÅNGBERG 

Entreprenad & Transport AB 
Kalle 070-327 65 25
Björn 070-662 72 20

NÄRA
DIG!

Välkommen!
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10

8

2
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TEXTÅBILD

Peter  070-461 78 88
Jon  070-461 78 92

Vinnare
FINN FEM FEL
Vi har haft dragning och 
vinnare av Presentkort i 
Hagfors Köpmannaförening 
blev:
1:a pris (100 kr):
Gustav Björkner, Sunnemo
2:a & 3:e pris (50 kr):
Marianne Lisra, Äppelbo
Einar och Petter Lunde, 
Ransäter
Grattis önskar VB-red.
Vi skickar ut vinsterna.

Tre män diskuterade vems yrke 
som först etablerades på jorden.
– Det var mitt förstås, sa kirurgen. 
Det står i Bibeln att Eva skapades 
av ett revben!
– Nej, det var mitt, sa ingenjören. 
Det står att först skapades jorden 
på sex dagar ur kaos!
– Jaja, sa politikern, vem skapade 
kaos???

– Varför gick du inte till polisen 
med den där guldringen du hit-
tade?
– Nä, det stod ju ”Din för evigt” i 
den.

ANNONSSTOPP 
TORSDAGAR 

KL 16.00

Öppettider

måndag 08.00-12.00

tisdag, onsdag 08.00-14.00

torsdag 08.00-16.00

fredag 08.00-14.00

TEXTÅBILD

info@veckobladet.se       0563-616 66

www.veckobladet.se



60:-/annons 
OBS! Mottages EJ per telefon! 
Betalas kontant el. via swish.

FYND & FÖRENINGSNYTTFYND & FÖRENINGSNYTT

Fyll i kupongen på annan plats i tidningen. Skall vara oss tillhanda senast torsdag kl 16.00.

SKÅLVIKENS BYGDEGÅRD
Arbetsdag lördag 29/8 kl 10.00. Kålsop-
pa serveras till alla deltagare. Medlem-
mar hjärtligt välkomna! Styrelsen
********************************************
ENA BYGDEGÅRDSFÖRENING
Kallelse till årsmöte 13 september kl 
14.00. Plats: Ena Bygdegård. Stadge-
enliga ärenden. Om möjligt utomhus. 
Välkomna!
********************************************
BY SKYMNÄS FOLKETS HUS
Bakluckeloppis 5 september kl 10-15. 
Beställ plats. Ring 070-6856630. Be-
gränsat antal. Styrelsen.
********************************************
PRO EKSHÄRAD
Resor, danser och medlemsmöten in-
ställda året ut. Kom gärna med tips om 
lämpliga aktiviteter i dessa Coronatider. 
Styrelsen.
********************************************

OBS! Gäller ej för fackföreningar, politiska partier, religösa 
samfund, näringslivsverksamhet, yrkesmässig försäljning 

eller service,  ej heller försäljning av djur!

PRO HAGFORS
Höstens aktiviteter är inställda t.o.m. 
oktober och även Äldredagen. Vi åter-
kommer om läget förbättras. Sköt om 
er så gott ni kan. Håll avstånd o tvätta 
händerna. Styrelsen i samarb. med ABF
********************************************
HEJ SUNNEMO PRO-ARE
Vi har beslutat att ställa in alla akti-
viteter för resten av året. Boulen och 
promenaderna fortsätter. Hoppas att vi 
kan fortsätta nästa år. Väl mött då. Mvh 
Styrelsen.
********************************************
BOULEGRUPPEN FÖR SUNNEMO PRO
inbjuder till prova-på spel och fika den 
5/9 kl 10-12 på planen vid HSB. Alla 
gamla som unga och icke PRO-are är 
välkomna. Väl mött 5/9 kl 10.00.
********************************************
EXTRA ÅRSMÖTE FÖR SUNNEMO 
FOLKETS HUS & PARKFÖRENING
Plats: Folkets Hus, Sunnemo. Tid: 
Onsdag 6 september kl 18.30. Info: Ny 
ordförande ska väljas. Välkomna!
********************************************

1 RUM o KOKVRÅ
Atterbergsvägen, Hagfors. Markplan.
Tel. 072-541 93 00 dagtid
********************************************
SLÅTTERMASKIN
äldre mod. (Arvika). Plog, äldre modell. 
Såningsmaskin, äldre mod. (häst). Harv, 
äldre mod. Potatissprätt för traktor.
Tel. 073-025 10 07
********************************************
FRÄSCH 3:A
Filarevägen 10A. Hörnlägenhet, 3 vån 
med fin utsikt i välskött bostadsområde, 
säljes till halva priset vid snabb affär.
Ring 070-345 23 90
********************************************
MATBEREDARE, STAVMIXER,
sovsäckstäcke m.m. Saftmaja anv 2 ggr 
150:-. Kenwood matberedare, ny 100:-. 
Bosch stavmixer, ny, 150:-. Sovsäcks-
täcke, lite anv. 100:-. Långtradare + truck 
60 cm lång, 150:- (ny). Baden-baden 
dyna ca 170 cm, 50:-
Tel. 0563-508 07, 073-841 93 38 Munkf
********************************************

Vi gratulerarVi gratulerar

JULIA LARSSON
Stort grattis till vår 
stora tjej, Julia, som 
fyller 7 år den 29 
augusti. Hoppas att 
du får en toppendag. 
Hipp, hipp, hurra på 
din sjunde födelse-
dag. Många kramar 
från mamma, pappa och Filip. Vi 
älskar dig!

SARA ROBERTSSON
Ett stort grattis till 
vår goding Sara som 
fyller 2 år den 31 au-
gusti. Många grattis-
kramar från mamma, 
pappa, Axel och Elin.

VIDAR BERGSTRÖM
Stort grattis Vidar 
Bergström i Karlstad 
på 8-årsdagen den 
1 september önskar 
mormor, Per-Åke, 
moster Sussie och 
övriga släkten.

MANNE NILSSON
1 september fyller 
Manne Nilsson 3 år 
och får många grattis-
kramar från mamma, 
pappa, li l lasyster 
Wera, mormor, mor-
far, farmor, farfar, ku-
sinerna Holly, Alicia 
Mille och Malte med familjer.

Vi gratulerarVi gratulerar

JULIA LARSSON
Stort grattis till vår 
stora tjej, Julia, som 
fyller 7 år den 29 
augusti. Hoppas att 
du får en toppendag. 
Hipp, hipp, hurra på 
din sjunde födelse-
dag. Många kramar 
från mamma, pappa och Filip. Vi 
älskar dig!

SARA ROBERTSSON
Ett stort grattis till 
vår goding Sara som 
fyller 2 år den 31 au-
gusti. Många grattis-
kramar från mamma, 
pappa, Axel och Elin.

VIDAR BERGSTRÖM
Stort grattis Vidar 
Bergström i Karlstad 
på 8-årsdagen den 
1 september önskar 
mormor, Per-Åke, 
moster Sussie och 
övriga släkten.

MANNE NILSSON
1 september fyller 
Manne Nilsson 3 år 
och får många grattis-
kramar från mamma, 
pappa, li l lasyster 
Wera, mormor, mor-
far, farmor, farfar, ku-
sinerna Holly, Alicia 
Mille och Malte med familjer.

Köp dina ramar 
hos oss!

Görsjöv. 2 C Hagfors • 0563-616 66 • info@veckobladet.se
TEXTÅBILD

FAMILJESIDAN

FAMILJ

FAMILJ

Goda nyheter
Jag är så glad och stolt över att 
vara värmlänning och i synner-
het Edebäcking. Men jag gläds 
numera överraskande ofta åt att 
mamma blivit Hagförsing. Tänk, 
det trodde jag väl aldrig! 
Detta har sin grund i allt hon 
berättar om livet på ”Björnänga” 
där man hjälper varandra med 
såväl hundpassning och hallon-
plockning som höftrehabilitering, 
handarbete och datafrågor. Och 
som om inte det var nog, så bryr 
man sig om varandra, bekymrar 
sig om hur grannen mår och frå-
gar efter och lyssnar klart - på 
lämpligt avstånd utomhus, natur-
ligtvis. 
I tider av corona i världen och 
politisk oro här och var; löpse-
delsrubriker om allt större sjuk-
domar, elände och svälthärdar, 
så är det skönt att konstatera att 
medmänskligheten och grann-
sämjan lever och frodas i Värm-
land - Sveriges bästa land! 

 Pia Redin



Installningsdag
29/8 9-12

10% på alla täcken

Vi bjuder på fika

Outlet med fina klipp!
Loveyourhorse Backa Lisstugan 070-653 48 47
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Melodikrysset v.35 - 29 augusti

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................
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Melodikrysset v.35 - 29 augusti

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................

Ostleverantör Sloof AB
P.g.a. inställd Skoga marknad vill vi 
erbjuda er möjligheten att beställa ost 
ändå.
– Gå in på www.ostleverantorsloof.se
– Följ instruktionerna
– Avhämtas sedan på lördag 29 aug
mellan kl. 09.00 - 11.00 i Munkfors                                                 
mellan kl. 12.00 - 14.00 i Hagfors
mellan kl. 15.00 - 17.00 i Ekshärad
Om ni inte har tillgång till internet, 
kan ni ringa 070-7141447

 

Tesnim   Café & Mat
Vårdcentralen Hagfors                    

Hamburgare med bröd 
eller strips inkl. 33 cl läsk
90 g ............................................... 78:-
150 g  ............................................ 88:-
200 g  ............................................ 98:-
Glutenfri, 90 g  ............................. 85:-
Fiskburgare  .................................. 85:-

Kyckling  ..................inkl. 33 cl läsk
Kycklingburgare  .......................... 85:-
Kycklingtallrik  ............................. 99:-

Kebab  .......................inkl. 33 cl läsk
Kebabtallrik  ................................. 95:-
Kebabrulle  ................................... 95:-
Kebab i bröd  ................................ 85:-

Falafel  .......................inkl. 33 cl läsk
Falafeltallrik  ................................. 88:-
Falafelrulle  ................................... 88:-
Falafel i bröd  ................................ 88:-

Sallader
Räksallad  ...................................... 75:-
Kycklingsallad .............................. 75:-
Tonfisksallad  ................................ 75:-

Korvmeny
Kokt / Grillad med bröd  .............. 20:-
Kokt / Grillad med strips  ............ 55:-
Tjockkorv med bröd  .................... 35:-
Tjockkorv med strips  .................. 65:-
Tunnbrödsrulle med grillkorv  ..... 65:-

Pommes strips liten  ...................... 25:-
Pommes strips stor  ....................... 35:-

Läsk 33 cl  ...................................... 15:-
Läsk 50 cl  ..................................... 20:-

Öppet 08.00-17.00 Lunch 11-14
Även avhämtning 070-289 61 24

Övr. rätter  ...................inkl. 33 cl läsk
Köttbullar m mos  .......................  78:-
Oxpytt ..........................................  78:-
Rödspätta  ....................................  99:-
Lövbit  ..........................................  99:-
Chicken Nuggets med strips  .......  98:-

ÖPPNAR ÅTER DEN 1 SEPTEMBER! VÄLKOMMEN!
FRUKOST  60:- 

serveras 08.15-10.00

Torsdag 27/8 kl. 10.30-15.00 
Sista gången med 

KOLBULLAR för säsongen! 
     90:-     Hämtlådor 80:-

Beställ gärna matlådor från kl 9.00
CAFÉ O LOPPIS ÖPPET 
VARDAGAR 10.30-16.30

Tel. 0563-257 55 Välkomna!

Veckans 
Jobbmeny

HAGFORS & MUNKFORS
För aktuell jobbmeny 

gå in på 
arbetsformedlingen.se

 RESTAURANG INDIANEN

Vi serverar 
frukostbuffé 65:- 
vard. 9.00-10.15

EKSHÄRAD

LUNCHBUFFÉ:
Mån-fre 90:- 

Pensionär 80:- Hämtlåda 69:-
Lör-Sön 100:-

Pensionär 90:- Hämtlåda 69:-

Alternativa 
rätter finns 
varje dag

Fullst. rättigheter

BUFFÉ & 
A LA CARTE  
öppet 11-15
alla dagar

Ons 26/8 Kålpudding med kokt potatis och 

brunsås

Tors 27/8 Köttgryta med kokt potatis eller ris

Fre 28/8 Grillbuffé

Lör 29/8 Stekt kotlett och kokt potatis

Sön 30/8 Kycklingfilé med klyftpotatis och 

dragonsås

Mån 31/8 Torskgratäng serveras med potatis

Tis 1/9 Stekt rimmat sidfläsk serveras med 

 alt. raggmunk, löksås el. 

 bruna bönor

Ons 2/9  Kycklingfilé serveras med ris och 

mangochutneysås

  0563-406 22

Med res. för ev. ändringar

Kom ihåg att vi harKom ihåg att vi har  
ANNONSSTOPPANNONSSTOPP
TORSDAGTORSDAGARAR 16.00 16.00
Tel 0563-616 66      Tel 0563-616 66      
info@veckobladet.se      www.veckobladet.seinfo@veckobladet.se      www.veckobladet.se



OBS! Annonsstopp: TORSDAGAR kl 16.00 för alla annonser
Görsjövägen 2 C           
683 33  HAGFORS

Telefon 0563-616 66
Fax 0563-109 79

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

Plusgiro 45 70 18-0
Swish 1230489690

”Största” 

annonsbladet i 

Klarälvdalen

UTKOMMER VARJE ONSDAG 
och utges i drygt 13.600 ex. 
till alla hushåll och företag i 

Munkfors- och Hagfors kommuner 
med Ekshärad, Stöllet, Likenäs, 

Olsäter och Lesjöfors.

Alla får den

även de som valt bort reklam!Vi hjälper dig med annonslayouten utan extra kostnad.
Rabatt utgår alltid vid annonsering flera veckor.

Skolgatan 4  Hagfors     Måndag-Fredag 10.00-18.00 Lördag 10.00-13.00       Kontakt: 076-844 02 90

REA 30-50%
I BUTIKEN

Gäller på ordinarie pris

Gäller ej Höstnyheterna och vissa skomodeller
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