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Tidningen som ligger 

kvar på bordet 
hela veckan!

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

Gräsbergs Bil i Hagfors AB
dsvägen 7
6833 Hagfors

info@grasbergsbil.se

ipsum

DAGS FÖR VINTERDÄCK!
Vi har däck i alla prisklasser till de flesta bilar
Vi har komplett däckservice inkl. däckhotell

Gräsbergs Bil i Hagfors AB Uvedsvägen 7 • 0563-104 11 • info@grasbergsbil.se

Dela upp din betalning
Gilla 

oss på

Dela upp din betalning 
på 4 gånger 

helt kostnadsfritt!

Pris- 
ex.

Dubbdäck
195/65-R15

Från 1050:- 

Monterat & balanserat!

Göte, slå lite vatten i fär-
gen så den håller sig tills 
jag kommer tillbaks”, ro-
pade han från grinden och 
slängde sig upp på cykeln, 
borta var han. BORTA VAR 
HAN!
Göte var skådespelerskan 
Maria Norgrens fabror.
Året var 1920. Han som 
försvann på cykeln var Dan 
Andersson.
Han kom aldrig tillbaka till 

Råda Ordenshus
Till 100-års minnet av Dan 

Anderssons död, 1920 – 2020
renoveringen av den lilla 
stugan på Norgrens gård 
på Gonäsheden. Han för-
giftades och dog på Hotell 
Hellman i huvudstaden nat-
ten mellan den 15 och 16 
september.
Om Dan Anderssons liv be-
rättar Musikteatergruppen 
Pajso i Råda Ordenshus. Se 
annons i tidningen. Maxpu-
blik 50 personer. Lokalen är 
Coronaanpassad 



  

Gräs Missionshus
Sön 18/10 kl 16.00 Ekumenisk 
familjegudstjänst i Råda kyrka.
Mån 19/10 kl 19.30 Stugmöte i 
missionshuset.

Jesus såg på dem och sa:
För människor är det omöjligt, men inte för Gud.

Ty för Gud är allting möjligt.
Mark 10:27

Blinkenbergskyrkan Hagfors
Tors 15/10 kl 18.00 Torsdagsträff, 
film och samtal med Josef Sjöberg 
och Billy Blomkvist. 
Ons 21/10 kl 18.00 Bön.

Välkomna!

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

HAGFORS PASTORAT
Se annons

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Ons 14/10 kl 14.00 Syföreningen träffas i församlingshemmet.
Tors 15/10 kl 11.00 11-kaffe i kyrkan.
Sön 18/10 kl 11.00 Gudstjänst ,Lars-Peter Hjärpe.
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EKSHÄRADS FÖRSAMLING

11-kaffemusik utan kaffe 
i Ekshärads kyrka!
kl 11.00 torsdag 15/10
Andreas Larsson
Bjuder på guldkorn från dansband
& country

Vi följer folkhälsomyndighetens 
rekommendationer gällande 
antalet besökande och hänsyn.

Välkommen!

FAMILJESIDAN

FAMILJ

FAMILJ

Med reservation för ändringar.
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

Gäller 15/10-21/10

GUDSTJÄNST LIVE PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/forshagamunk-
forsforsamling

MUNKFORS KYRKA 
To 14.30 Aftakaffe. Församlings-
hemmet. Ti 10 Möracafé. Per 
Mathisen underhåller.

RANSÄTERS KYRKA
Sö 11 Mässa. Anne-Sophie Flygg, 

ÖVRE ULLERUDS KYRKA
Sö 18 Meditationsgudstjänst. 
Anne-Sophie Flygg,
On 18 Sång- och berättarkväll.

DEJE FÖRSAMLINGSHEM 
To 10 Förmiddagsfika. 

FORSHAGA KYRKA 
Sö 11 Gudstjänst. Mats Johans-
son Flygg. Livesänds. Må 13 Yin 
yoga. Församlingshemmet. 14.15 
Meditation. Församlingshemmet. 
Ti 9:30 Frukostklubb. Simon Åhs 
sjunger och spelar. 
On 18:30 Yin yoga. Församlings-
hemmet. 19:45 Meditation. För-
samlingshemmet.

till våra vänner Skena, Assef, 
Ali och Najeeba som hjälpt oss 
med att handla i mer än sex må-
nader.

Ingalill o Roland Lindgren

Tummen upp

I samarbete med

Basement
Tisdagar 17.30-19.30.
För dig som går i
högstadiet.
Aktiviteter, kiosk, andakt
och gött häng. Följ
basementeksharad på
Instagram för mer
information.

Klarälvskyrkan
Älvbrinken 8, Ekshärad

Äkta
Fredag 16/10 19.00.
För dig mellan 16 och 30 år 
som är intresserad av vem Gud 
är och vill samtala och dela livet 
tillsammans med andra.
Dagar kan variera. 
För mer information följ 
aktaklaralvskyrkan 
på Instagram.

VÄLKOMNA!    Veckobladet Textåbild

Öppettider: 
mån 8-12

tis & ons 8-14

tors 8-16, fre 8-14

ANNONSSTOPP 
TORSDAG 
KL 16.00

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



Välkommen till Hagfors pastorat
Välkommen att fira gudstjänst

Söndagen 18/10
Kl 11.00 Hagfors kyrka. Mässa. 

Åsa Bergsten och Tina Sundbäck 

Kl 16.00 Norra Råda kyrka 
Åsa Bergsten och Eva-Lotta K Bäcker.

Ekumenisk familjegudstjänst 
med utdelning av dopänglar och biblar. 

Vi sjunger tillsammans 
med Kerstin Andeby och Peter Wanngren 

(skaparna av bl a Majas Alfabetssånger).

Söndag 25/10
Bo-Göran Boström och Eva-Lotta K Bäcker

Kl 11.00 Hagfors kyrka Gudstjänst
Kl 16.00 Sunnemo kyrka Gudstjänst

Evenemang
Församlingsafton med Klarälvstrion
Onsdag 21/10 kl 18.00 i Hagfors kyrka

”Ett folkligt program” med Thomas Lindberg, 
Tina Sundbäck och Håkan Hjerdt 

Samarr. med Sensus
Filosofiska rummet

Tisd 13/10 kl 17-18 på Hagfors bibliotek
Dagens tema Artificiell intelligens.

Samarr. mellan Hagfors pastorat, Hagfors kultur och bibliotek 
och Sensus 

Vi möts på distans
Följ oss på Facebook

Onsdagar - veckans psalm och fredagar - andakt.
Andakterna finns även tillgängliga på hemsidan.

Gud hör bön. På vår hemsida kan du skriva din egen bön,
vi kommer be din bön med dig på söndagens gudstjänst.

Barn, unga och familj
Ungdomskvällar på Berggården torsd kl 18-22

Öppen förskola Berggården 
månd, onsd-fred kl 9 – 11.30

Babyrytmik Berggården onsd kl 10.30, ojämna veckor
Babyrytmik N Råda församlingshem 

månd kl 10.30, jämna veckor

Kontaktuppgifter
Församlingsexpeditionen telefon: 0563-54 05 30

Telefontider: mån och ons 10.00-12.00, tors 13.00-15.00
Kyrkogårdsförvaltningen telefon: 0563-145 00
mån, ons-fre kl. 9.30–11.00, tis 13.30–15.00
Övriga kontaktuppgifter finns på hemsidan 

www.svenskakyrkan.se/hagfors
E-post: hagfors.pastorat@svenskakyrkan.se

Vi följer FHM restriktioner om max antal besökare. 
Kyrkorna öppnar ca 1 tim före gudstjänst/evenemang. 

Allhelgona
Under Allhelgonahelgen har vi minnesgudstjänster i 

alla våra kyrkor.
Fredag 30/10 kl 16.00-18.00 bjuder vi på varm dryck 

utanför Skogskapellet i Hagfors.
Se kommande annons och hemsidan.

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

KLUVEN VED
Beställ nu, levereras 

efter överensk.
Ove 070-203 24 62

SÄLJES

070-580 19 06
www.bergsangsror.se

Allt inom VVS

Rikard 
070-693 77 19 

Jan 
070-693 77 18

www.rj-maleri.se
info@rj-maleri.se

Gilla oss på 

ÄNTLIGEN HÄNDER 
DET NÅGOT!!

Ons 21 okt 14-16
Inbjuder vi våra medlemmar 

till en

”FRILUFTSDAG”
Plats: ”Vikingastugan” 

(vid Valhall)
Där kan man ta en promenad, 

naturligtvis i små grupper.
När ni kommer tillbaka bjuder 

PRO på korv och dricka.
OBS! Folkhälsomyndig-

hetens restriktioner gäller!!
Välkomna!

HAGFORS
= Gemenskap o Glädje

HAGFORS
Cherie, King Edward, Snöboll, 
Asterix, Folva, Sava, Gul mandel, 
Amandine KRAV-potatis m.fl. Sv 
äpplen, morötter, lök, rödbetor, 
solrosfrö, fodermorötter. Nykokt 
sylt, flera sorter, (60-70% bärhalt). 
Säljes från lastbil. 
LÖRDAG 17/10: Lesjöfors värdshus 
10.45, Hagfors stn 11.45, Uddeholm 
12.15, Ekshärad mittemot  kyrkan 
13.00,  Stöllet OK/Q8 13.45, Ambjörby 
Folkets hus 14.30, Likenäs macken 
15.00.
SÖNDAG 18/10: Munkfors systembol 
9.30, Olsäter skola 10.30.

Ej kort. Nästa tur om 4 veckor.

POTATIS - SYLT - SOLROSFRÖ

FALBYGDENS LANTPRODUKTER  
070-298 39 40 • www.potatisbilarna.se

www.hopp.org Tel: 08-6440359 jour@hopp.org

*** ***
Tala inte om för mig hur hårt du 
arbetar. Tala om för mig vad du 
har gjort.

J. Ling

*** ***
Livet är vad du gör härnäst..

R.S. Wurman

*** ***
Icke-våld är den starkes vapen.

M. Gandhi
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Melodikrysset v.42 - 17 oktober

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:...............................................................................................................................................

Melodikrysset v. 42 - 17 oktober
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Olle Thyr
Kundrådgivare

Klarälvsvägen 30, Ekshärad | 0563-406 71
www.nordlundsbegravningsbyra.se

Vår erfarenhet och kunskap
är din trygghet

Varje människa är unik. Låt det synas i ert 
sista avsked. Vi på Nordlunds Begravningsbyrå  

hjälper till i alla steg att utforma en vacker 
begravning, precis som ni vill ha den. 

 
Välkommen in så berättar vi mer.

Ellinor Östlund
Kundrådgivare

Anna Skog 
Kundrådgivare

Anmäl dig till dialogmötet i Ekshärad
Onsdagen den 21 oktober anordnar Hagfors kommun 
tillsammans med samarbetspartners det tredje av 
höstens fem dialogmöten. Fokus för mötet är den 
framtida utvecklingen av hela Hagfors. Oavsett vad 
som intresserar och engagerar dig kan du vara med. 

Tid: 21 oktober klockan 18.30 – 21.00 

Plats: Kyrkhedens skola 

Anmälan: på helahagfors.se eller till 0563-187 16 
Välj om du vill delta på plats eller digitalt.   
Maximalt 50 deltagare på plats

För frågor kontakta Sara Källvik 0563-187 16   
sara.kallvik@hagfors.se 

Välkommna!

Församlingsafton med Klarälvstrion 
i Hagfors kyrka

Klarälvstrion består av Håkan Hjerdt på bas och nyckelharpa, 
Tina Sundbäck på dragspel, sång, piano och nyckelharpa, Tho-
mas Lindberg på fiol och nyckelharpa. 

Trion har funnit varandra i folkliga toner och det är också vad 
vi ska få höra i Hagfors kyrka i oktober. Det blir egenkomponerat 
av Thomas och Håkan, Höstvisan och mycket mer. 

Varmt Välkommen till Hagfors Kyrka Hagfors pastorat.
Se annons



Kihlberg Antik AB
0709-32 00 02     www.kihlbergantik.se

20 kr guld 3700 kr
10 kr guld 1750 kr 
5 kr guld 900 kr
50 kr 1975 - 76 120 kr
10 kr 1972  70 kr
5 kr före 1972  33 kr
2 kr före 1942  58 kr 
2 kr före 1968  28 kr  
1 kr före 1942  29 kr 
1 kr före 1968  14 kr
50 öre före 1962 8,5 kr
25 öre före 1962 4,5 kr 
10 öre före 1962 2,5 kr

 
Guldsmycken  425 kr/g, guld
Silverbestick (ejNS) 3400 kr/kg
Silvertackor 5100 kr/kg 
Herrfickur 14/18k 2800/5000 kr
Armbandsur h. 14/18k 1300/2700 kr
Sedlar, Plåtmynt/Riksdaler, Tandguld, 
Medaljer, Utländska mynt, Silversmycken

Över 30 år i branschen.
Priserna gäller fr.o.m. 6 okt 2020. Reservation för prisändringar.

Guld, Silver, Mynt 
KÖPES

Hotell Monica, Folkets väg 1, Hagfors
Fredag 16/10 kl. 15.00-16.30

Hur mycket Möbelfura 
växer i din skog?

Vår nyhet Möbelfura växer i nästan all tallskog, säkert också i din. 

Vi sorterar enkelt ut Möbelfura i sågverket, och tar samtidigt hand om 
andra virkeskvaliteter – så att du alltid får ut skogens rätta värde.

Om du är nyfiken på Möbelfura och vårt övriga specialsortiment, 
läs mer på fiskarheden.se. 

www.skogsmaklarna.com
info@skogsmaklarna.com                 

0563-419 00

FASTIGHETER TILL SALU

Flera fastigheter finns. Titta på vår hemsida.

Södra Mossberg,  Hagfors kommun
Björkfall, Ekshärad. 3 r.o.k. om ca 85 m2, renoveringsbehov. 
Säljes med friskrivningsklausul. Tomt om ca 3.000 m2.

Skogsfastighet i Södra Skoga,
Hagfors kommun
Södra Skoga 1:185, 3 skiften om ca 54 ha varav ca 53 ha 
prod.skog. Virkesförråd ca 10.250 m3sk. Jakt i VVO.

Almanacka 
med egna foton
Beställ senast fredag 13/11
för leverans före jul
Vi behöver dina 12 liggande bilder i högupplöst 
format per mail, på ett USB-minne eller så 
är du välkommen in med dina 
framkallade originalfoton.

Första utskriften 190:-
A3 format (utvikt, häftad)

därefter per st 85:-
                               inkl. moms
(Kan även fås med ringbindning 
i överkant A4/A3. Ring för pris.)

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS   
0563-616 66     info@veckobladet.se

Juli 2021
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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 

Varje år delas Hagfors kommuns kulturstipendium ut till perso-
ner, organisationer eller sammanslutningar som gjort uppmärk-
sammade insatser för Hagfors kommun eller till lovande förmå-
gor. År 1975 delades stipendiet ut för första gången och i år är 
dags för stipendiat nummer 46. Stipendiet är avsett att stötta, 
stärka och uppmuntra förtjänstfulla kulturella insatser.

Ta chansen att nominera till kulturstipendiet!
Alla är välkomna att nominera stipendiater eller att själva söka! 
Nomineringen ska innehålla en kort motivering till varför just 
du/den du nominerar ska få stipendiet. Tycker du att någon sär-
skild person, organisation eller sammanslutning behöver bli lite 
extra uppmärksammad för sina kulturella insatser? 
Passa på att nominera innan ansökningstiden är slut!

Leif Andersson, 2017 års stipendiat. Stefan Möllberg, 2018 års stipendiat. Greta Olsson, 2019 års stipendiat.

Här gör vi härliga trycksaker!
Tex: Snygga programblad, böcker, tidningar
(med fyrkantsrygg)

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se vad vi kan erbjuda!

Vitt tryck på svart papper!
Läckert på tex menyer, inbjudningskort ...

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Lack som effektfärg eller tillägg 
ger ett exklusivt och professionellt utseende

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Affischer i alla storlekar 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Visitkort fakturor, kvittenser o dyl som 
ditt företag behöver fixar vi 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Tackkort inklusive kuvert 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se vad vi kan erbjuda!

Etiketter 
i valfri storlek 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

I vår 
produktionsprinter 

kan vi skriva ut även 
små kvantiteter av 

KUVERT 
Allt efter dina behov

Kuvert i alla storlekar 

Bla Nytt unikt format 33x70 cm
(som gamla filmaffischer)

Såklart 
även

A3
A4
50x70
70x100
... som du 
önskar

Tack för all 
uppvaktning på 
min student

Angelica

100x47

47x55

100x55 100x60

Anton stannade inte för en 
poliskontroll, men polisen hann 
upp honom.
– Varför stannade ni inte?
– Jag tar inte upp liftare!
– Såg ni inte stoppskylten vi vin-
kade med? Det stod ju polis!
– Jaså, jag tyckte det stod Paris!

Grosshandlare Svensson kom till 
kontoret en måndagmorgon med 
vänstra handens tumme i ett 
stort bandage.
– Vad har hänt? undrade hans 
närmaste man.
– Jo, vi var på älgjakt i går och 
den skickligaste skytten i säll-
skapet slog vad med mig om en 

liter akvavit att han skulle skjuta 
mitt i prick på ett hjärter ess om 
någon vågade hålla upp kortet i 
luften. Och jag tog chansen och 
höll upp kortet.
– Nå, det var ju tur i oturen att 
den var vänstra tummen!
– Ja, särskilt som jag höll kortet i 
den högra handen.



Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.se

Kom ihåg att

ANNONSERA
OM DINA

HÖSTLOVS-
AKTIVITETER
i Veckobladet vecka 43 

21 oktober
Annonsstopp 

torsdag 15/10 kl 16.00

Börjar din skorsten Börjar din skorsten 
bli dålig?bli dålig?
Just nu har vi kampanj på 
plåtinklädd skorsten.
inkl. beslag, 
inklädnad, 
regnhuv samt 
rökrör och resa.

Tveka inte - ring Johan 072/ 215 05 66

15%
Rabatt

Vi utför alla slags plåtjobb......och självfallet med rotavdrag.

SLÄKTFORSKARJOUR

Datum: 15/10, 29/10, 12/11, 26/11 
och 10/12

Förbokning krävs! Bokningstid gäller för en 
timme. Ring Hagfors bibliotek på 0563-187 70 
för att boka en plats. Välkommen! 

PÅ HAGFORS BIBLIOTEK

Tid: Mellan kl.14.00 och 16.00

GÅRDSFÖRSÄLJNING AV KÖTT
Ungtjurarna är frigående i stora boxar med halm, 

grupperade om 7-9 st djur och har fri tillgång på ensilage. 
Spannmål och foderpotatis ges 2 ggr om dagen.

Det finns begränsat med djur, så först till kvarn gäller och återbud samt 
väntelista har upprättats. Ej avhämtade lådor efter överenskommelse 
övergår till listans kunder och efter 2 dygn företaget. Köttlådorna 
väger ca 30 kg/st. Innehåller stekar, högrev och färs. Endast kontant 
eller kortbetalning gäller vid avhämtning, ej del-betalning eller faktura. 
Leverans i mitten av november.

Är ni intresserade att beställa 
eller har frågor ring 
Britta 070-642 87 51 
eller Lars-Ove 
070-220 11 30
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Köp dina ramar 

hos oss!

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



Behöver du hjälp 
med trycksaker??

Välkommen in till 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C

så hjälper vi dej från 
idé till färdig produkt

Affischer
Vitt tryck på svart papper

Lack som effektfärg eller tillägg
Bordstabletter

Pennor m tryck
m.m m.m.

Roll Up
Trottoarpratare

Fakturor • Kvittenser
Kuvert i alla storlekar
Etiketter • Visitkort

Programblad
Böcker • Tidningar

0563-616 66 • info@veckobladet.se



Vi kan dela ut över Veckobladets utgivningsområde, Munkfors och Hagfors 
kommuner med Ekshärad, Stöllet, Likenäs, Lesjöfors och Olsäter. 

Har Ni oadresserad reklam, föreningsinformation,  
frågeformulär etc. som Ni vill ha utdelad?

info@veckobladet.se       www.veckobladet.se
Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors

Ring 0563-616 66 
och tala med Patrik för information och priser

Till min bästa kompis
Du lämnade världen med ett 
handskrivet brev
Jag blev så svårt jävla ledsen när 
jag läste ditt brev
Jag vet att du hade det svårt i alla 
lägen
Men självmord var väl inte enda 
utvägen
Jag hoppas du har det bra där-
uppe i himlen, jag får ut mina 
känslor med de här rimmen
En barndomskamrat som alltid 
ställde upp
Vi var vänner tills den dagen du 
gav upp
Som kompis så kände jag mig 
ganska så dum
Du borde öppnat käften och inte 
varit stum
Du skulle berättat vilka fjantar 
som mobbade dig
Du skulle berättat allt som hände 
för mig
Tack för din tid här nere på 
jorden
Jag hoppas du kan höra de här 
orden
Jag kan se dig framför mig
Jag målade en tavla av dig
Jag saknar dig så mycket
Vi ses i Nangiala.

Marja-Lena 15 år
2010

Oakey Blvd
A voice
its the winter
Once again
on Oakey Blvd
Once again
the sun goes down
On Oakey Blvd.

Per Berglund, Bergsäng

Bowling
Pensionärsbowling -         
BK Rullan
Den 30/10 -20 var ett lag från Hällefors 
Dam hos oss för en match mot våra 
damer. Tävlingen kallas FORSRÄN-
NET och har startats i Hällefors. Denna 
mache spelades här i Hagfors och fick 
följande resultat:
3028-2852
Rullan dam: Elisabeth Persson 708, 
Else Emilsson 659, Helena Frödin 611, 
Birgitta Kullander 542, Siv Ejdsell 508.
Hällefors Dam: Ellinore 637, Sonia 607, 
Inger 566, Ulla 523, Anna-Meit 519.
Efter matchen samlades lagen i restau-
rangen för prisutdelning och lite förtäring.

SPORT • SPORT • SPORTSPORT • SPORT • SPORT

RÅDA IK DAMLAG
Damlaget har haft en bra säsong 2020. 
Vi vill utöka truppen inför nästa säsong.
DU som är intresserad är välkommen till

Råda IP lördag 17 oktober kl 13.00
för att delta på en lättare träning med laget.

För mer info eller frågor kontakta
Johnny Östlund 070-215 82 36

Nu drar vi igång barn &ungdomsträningen inför skidsäsongen! 
Vi träffas vid skidstugan måndagar kl 18.00.

Alla barn, ungdomar och föräldrar är välkomna att delta. 
Kolla in vår FB-sida (Hagfors SF) för info, 

löpande uppdateringar m.m.
Är det något ni funderar över så hör gärna av er till 
Helen 072-523 06 26 eller Fredrik 070-191 12 82.

Välkomna!

HAGFORS SKIDFÖRENINGS
BARMARKSTRÄNING!

FÖRENINGAR
Maila gärna in era matchresultat senast 

måndag kl 9.00
info@veckobladet.se

VB-sporten

Skynda 
boka plats

på framsidan!

Inte många 
veckor

kvar!
Tel 0563-616 66 • info@veckobladet.se

Nr 36   Vecka 41   Årgång 29 

Onsdag 7 oktober  2020

Tel. 0563-616 66 www.veckobladet.se

Fax 0563-109 79 info@veckobladet.se

Tema:

Hem & 

inredning

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

forts. inne i tidningen

GÖRSJÖVÄGEN 2, HAGFORS

Tel 0563-54 02 40 

www.colorama.se

Öppet: mån-fre 07.00-18.00, 

lördag 10.00-14.00
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32% PÅ VÅRA 

POPULÄRASTE 

TAPETER*

UPP TILL

VI MATCHAR  

PRISET!**

Adressgatan XX, Ortsnamn.

Tel: 0000-00 00 00.

Öppet: Mån–fre XX–XX.

Lör XX–XX. Sön XX–XX

Blommigt, randigt eller prickigt? Lekfullt, sobert eller romantiskt? Vad du än är ute efter,  

så har vi en tapet som passar. Välkommen in att se efter själv.
HITTA DIN DRÖMTAPET

 *Kampanjen avser utvalda kollektioner från bland andra: Boråstapeter, Midbec, Duro och Morris & Co. Gäller 25/9–11/10 2020. Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning.  

**Hittar du ett billigare pris hos någon annan återförsäljare i Sverige, så matchar vi priset. För villkor och vilka kollektioner som ingår i erbjudandet, besök din Coloramabutik eller colorama.se/kampanj. 
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32% PÅ VÅRA 

POPULÄRASTE 

TAPETER*

UPP TILL

VI MATCHAR  

PRISET!**

Adressgatan XX, Ortsnamn.

Tel: 0000-00 00 00.

Öppet: Mån–fre XX–XX.

Lör XX–XX. Sön XX–XX

Blommigt, randigt eller prickigt? Lekfullt, sobert eller romantiskt? Vad du än är ute efter,  

så har vi en tapet som passar. Välkommen in att se efter själv.
HITTA DIN DRÖMTAPET

 *Kampanjen avser utvalda kollektioner från bland andra: Boråstapeter, Midbec, Duro och Morris & Co. Gäller 25/9–11/10 2020. Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning.  

**Hittar du ett billigare pris hos någon annan återförsäljare i Sverige, så matchar vi priset. För villkor och vilka kollektioner som ingår i erbjudandet, besök din Coloramabutik eller colorama.se/kampanj. 

Har du saker som är för fina för att 

kastas och som någon annan skulle 

ha glädje av? Hit kan du lämna sa-

ker som är för bra för att slängas. 

Här kan ni köpa och skänka saker/

möbler. 

Har du sett LOPPISLADAN LAXHOL-

MENS återbrukscontainer vid Återvin-

ningscentralen? Där kan du lämna sälj-

bara saker till återanvändning.

Det är Munkfors kommuns resurscenter, 

som är del av arbetsmarknadsenheten 

Loppisladan Laxholmen Munkfors
Nr 36   Vecka 41   Årgång 29 

Onsdag 7 oktober  2020

Tel. 0563-616 66 www.veckobladet.se

Fax 0563-109 79 info@veckobladet.se

Tema:

Hem & 

inredning

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

forts. inne i tidningen

GÖRSJÖVÄGEN 2, HAGFORS

Tel 0563-54 02 40 

www.colorama.se

Öppet: mån-fre 07.00-18.00, 

lördag 10.00-14.00
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32% PÅ VÅRA 

POPULÄRASTE 

TAPETER*

UPP TILL

VI MATCHAR  

PRISET!**

Adressgatan XX, Ortsnamn.

Tel: 0000-00 00 00.

Öppet: Mån–fre XX–XX.

Lör XX–XX. Sön XX–XX

Blommigt, randigt eller prickigt? Lekfullt, sobert eller romantiskt? Vad du än är ute efter,  

så har vi en tapet som passar. Välkommen in att se efter själv.
HITTA DIN DRÖMTAPET

 *Kampanjen avser utvalda kollektioner från bland andra: Boråstapeter, Midbec, Duro och Morris & Co. Gäller 25/9–11/10 2020. Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning.  

**Hittar du ett billigare pris hos någon annan återförsäljare i Sverige, så matchar vi priset. För villkor och vilka kollektioner som ingår i erbjudandet, besök din Coloramabutik eller colorama.se/kampanj. 
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32% PÅ VÅRA 

POPULÄRASTE 

TAPETER*

UPP TILL

VI MATCHAR  

PRISET!**

Adressgatan XX, Ortsnamn.

Tel: 0000-00 00 00.

Öppet: Mån–fre XX–XX.

Lör XX–XX. Sön XX–XX

Blommigt, randigt eller prickigt? Lekfullt, sobert eller romantiskt? Vad du än är ute efter,  

så har vi en tapet som passar. Välkommen in att se efter själv.
HITTA DIN DRÖMTAPET

 *Kampanjen avser utvalda kollektioner från bland andra: Boråstapeter, Midbec, Duro och Morris & Co. Gäller 25/9–11/10 2020. Lokala avvikelser kan förekomma. Med reservation för slutförsäljning.  

**Hittar du ett billigare pris hos någon annan återförsäljare i Sverige, så matchar vi priset. För villkor och vilka kollektioner som ingår i erbjudandet, besök din Coloramabutik eller colorama.se/kampanj. 

Har du saker som är för fina för att 

kastas och som någon annan skulle 

ha glädje av? Hit kan du lämna sa-

ker som är för bra för att slängas. 

Här kan ni köpa och skänka saker/

möbler. 

Har du sett LOPPISLADAN LAXHOL-

MENS återbrukscontainer vid Återvin-

ningscentralen? Där kan du lämna sälj-

bara saker till återanvändning.

Det är Munkfors kommuns resurscenter, 

som är del av arbetsmarknadsenheten 

Loppisladan Laxholmen Munkfors

Först till kvarn...



Grattis!

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.

KORPEN HAGFORS
Årsmöte onsdag 21/10 kl 18.00. Stadge-
enliga ärenden. Vi bjuder på kaffe med 
tilltugg. Välkomna! Styrelsen.
********************************************
PRO SUNNEMO
inbjuder till Aktivitetsdag, onsdag 21/10 
kl 14.00. Samling vid FH för gemensam 
skogspromenad. PRO Riks rekommen-
derar detta! Vi bjuder på fika. Välkomna!
********************************************

UTHYRES MUNKFORS
Ett rum och kök, liten veranda och 
trädgårdstäppa i charmig radhuslänga. 
Lugnt o trevligt område med bra grannar. 
Allt ingår i hyran även hushållsel. Hyra 
4.200 kr. Ej betalningsanmärkningar eller 
rökare inomhus,
Ring 0733-10 01 08 för visning, bilder
********************************************

HP ENVY PHOTO 6220
Bläckstråleskrivare, foto, scanner, ko-
piator. Ett år gammal, säljes i befintligt 
skick. 300 kr cash eller swish. Finns i 
Uddeholm.
Ring 070-654 59 40

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

eller service,  ej heller försäljning av djur!

FÖRENINGSNYTT SÄLJES

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA

ÅRSMÖTE
Råda Revy o Teateramatörer, Råda IP 
måndag 2 nov kl 18.00. Välkomna!
********************************************
KLARÄLVDALENS HÄST &
FRITIDSCENTER
Finns en inhägnad hundrastgård. En 
ridbana 80x40 m. Vid frågor kontakta 
Ulrika Lindh, tel. 070-336 66 83.
********************************************
PRO MUNKFORS
Friluftsdag onsdag 21 oktober kl 14.00. 
Vi tar en promenad i Mjönäs och efteråt 
bjuder vi på korv och bröd. Vi träffas ut-
anför PRO för gemensam resa.  Anmälan 
senast 19 oktober till 070-5129579 eller 
070-8551492. Välkomna!
********************************************

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

Mjönäs Djurklinik

Vi gratulerarVi gratulerar

KURT ERIKSSON
Grattis 60 år 16/10 Kurt Eriksson, Gei-
jersholm. Hälsningar Gänget.

LUDVIG HÄNNINEN
Ett stort grattis till 
vår älsklingskille på 
10-årsdagen den 14 
oktober. Vi älskar dej 
till månen och till-
baka. Pussar och kra-
mar. Mamma, Thijs, 
l i l l asys ter  Luna , 
Harry, Rolf och Majken, pappa, My, 
Nils, Elias och Frans, mormor o morfar, 
farfar o Da, Trees o Paul. Och ett stort 
grattis från hela tjocka släkten i Årjäng!

EVELINA
Den 17/10 fyl ler 
fina, goa Evelina 7 
år. Grattiskramar i 
massor från pappa, 
farmor och farfar och 
alla släktingar och 
vänner i Hagfors.

LOVA ELFSTEN
Ett stort grattis till 
vårt charmtroll Lova 
Elfsten i Sunnemo 
som fyller 3 år den 
16 oktober! Vi som 
grattar är mamma, 
pappa, Leon, Hampus 
och resten av släkten!

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

Vinnare i VB:s Älgjakt i nr 35
Rätt antal älgar var 14 st.

Vinnare av presentkort, värde 100:-, som gäller 
i hela Hagfors kommun:
Linda Sjöstedt, Munkfors och
Britt-Marie Jonasson Sandberg, Ekshärad
GRATTIS önskar VB-red.



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

Råda Ordenshus
Sön 18 okt kl 16.00

Inträde 150 kr 
inkl servering

Förboka 070-665 51 38,
070-211 79 32

Max publik 50 pers.
Arr. är Coronasäkrat

Arrangörer:
IOGT-NTO Råda, NBV

Hjärtligt välkomna!

Råda ordenshus  •  Tisdagen  25 februari  kl 14.00
Inträde 100 kr inkl servering. Förköp 0563-12532, 070-6655138

Arrangörer: IOGT-NTO Råda, NBV
Hjärtligt välkomna!

Alexandra & Gustav Larson sjunger svenska låtar från femtio- och sextiotalet!

Råda ordenshus  •  Tisdagen  25 februari  kl 14.00

Inträde 100 kr inkl servering. Förköp 0563-12532, 070-6655138

Arrangörer: IOGT-NTO Råda, NBV

Hjärtligt välkomna!

Alexandra & Gustav Larson sjunger svenska låtar från femtio- och sextiotalet!

Äldrekooperativet Hyttgården
Hyttgårdens äldreboende invigdes år 2000 och innehåller 
8 lägenheter och gemensamma utrymmen för 
hyresgästerna. Kommunen beslutar om du som  boende 
har rätt till hemtjänst och har personal på plats dagtid. 
Vi har nu en lägenhet ledig.
Vid intresse eller önskemål om att ställa sig i kö för 
framtida behov kontakta Anders Johansson 070 645 43 01

biblioteket@edu.hagfors.se, 0563-187 70, @hagforskulturochbibliotek

FÖRFATTARBESÖK - PATRIK SVENSSON

Patrik Svensson,
 journalist och författare, 
berättar om sitt skrivande 

och om boken Ålevangeliet 
som belönades med 
Augustpriset 2019.

Det är gratis, men boka gärna din plats i förväg på Hagfors bibliotek. 
Evenemanget anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Författaren är bokad via Författarcentrum.

Tisdag 20/10 kl.18.00 Älvstranden bildningscentrum

Foto: Emil Malmborg

biblioteket@edu.hagfors.se, 0563-187 70, @hagforskulturochbibliotek

LÖRDAG PÅ BIBLIOTEKET
17 OKTOBER 10.00-14.00

Kl. 10.00-11.00: Vi löser Melodikrysset tillsammans.

Kl. 10.00-14.00: Spela sällskapsspel! Vi tar fram våra spel, 
du tar med dina kompisar och spelar hos oss.

VÄLKOMMEN!

Kl. 11.00-12.30: Naturfotograf Tage Bäck berättar om sin 
fotografering och visar bilder. Det är gratis men begränsat 

antal platser. Anmäl dig i förväg till Hagfors bibliotek.

 RESTAURANG INDIANEN

Vi serverar 
frukostbuffé 65:- 
vard. 8.00-10.00

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  0563-406 22

Med res. för ev. ändringar

Ons 14/10  Pannbiff serveras med potatis och 

gräddsås

Tors 15/10 Rotmos och rimmat fläskkött

Fre 16/10 Skomakarlåda

Lör 17/10 Rödspätta serveras med potatis och 

remouladsås

Sön 18/10 Kycklinggratäng serveras med ris

Mån 19/10 Smörstekt torsk med bacon och kapris 

serveras med potatis

Tis 20/10 Stekt rimmat sidfläsk serveras 

 med alt. raggmunk, löksås el. 

 bruna bönor

Ons 21/10  Viltskavsgryta serveras med potatis 

och gelé

Tisdag 27 oktober  kl 18.30
håller Ekshärads SF

ÅRSMÖTE
i klubbstugan

Stadgeenliga punkter och 
övriga frågor.

Vi bjuder på fika!
Hjärtligt välkomna! 

Önskar Styrelsen

Torsdag 15/10 kl. 10.30-15.00 
BACONLINDAD

KÖTTFÄRSLIMPA 90:-     
HÄMTLÅDOR 80:-

Beställ gärna matlådor från kl 9.00
Begränsat antal sittplatser

Om du vill komma till oss och äta och 
inte har en lunchtimme att passa, 

kom då gärna före eller efter lunchtid
CAFÉ O LOPPIS ÖPPET 
VARDAGAR 10.30-15.30

Tel. 0563-257 55 Välkomna!

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

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!

Lars-Ove 
är en av 

våra 
trogna

utdelare

JUBILEUMSVECKA 
PÅ BIBLIOTEKET

Hagfors bibliotek 
10 år och Värmlands 

bokfestival!

Aktiviteter för alla hela 
vecka 46: Kura skymning, 

teater, författarbesök 
och tävlingar!



SÄNKT PRIS 
PÅ TUSENTALS VAROR

Kom in och upptäck själv hur mycket billigare du 
handlar från och med nu. Varmt välkommen!
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Pri� ärd � tglädje i Hag� rs!

Öppet mån-lör 8-21 sön 10-21

SÄNKT

TUSENTALS

I HAGFORS!
VAROR

PRIS PÅ

Digitala redovisningslösningar 
och professionella råd
Hos Ludvig & Co får du alltid en dedikerad redovisningskonsult som ger dig 
personlig service och smarta tekniska lösningar. På så sätt behöver du 
inte välja mellan en digital tjänst och personlig kontakt; hos oss får 
du båda delarna. Detta säkerställer att du alltid har stöttning av en 
ekonom med full koll på ditt företag. Prova vår redovisningstjänst, 
just nu får du tre månader gratis* bokföring och momsredovisning.

Kontakta Josefine så berättar hon mer
Josefine Hilmersson Grosch, 0565-170 77, 
josefine.h.grosch@ludvig.se, Långgatan 3, Sunne

* Erbjudandet gäller nya kunder t.o.m. 201031. Upp till 5 000 kr/månad per företag
 under de tre första månaderna vid bindande av uppdrag 12 månader.
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