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ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

”Största”

annonsbladet i

Klarälvdalen

forts. inne i tidningen
Sunnemo kyrkomur i allhelgonatid 

Foto: Lena Persson

Alla helgons dag
Alla helgons dag ett exempel på 
en högtid med rötter i den ka-
tolska tiden men som fått ökad 
betydelse i Sverige under senare 
delen av 1900-talet. Dagen firas 
den lördag som infaller mel-
lan 31/10 och 6/11. Först under 
1950-talet spred sig bruket att 
tända ljus på gravarna. I vår tid 
tycks högtidens betydelse växa, 
att döma av de många besöken 
och utsmyckningar på gravplat-
ser.
Alla helgons dag och alla sjä-
lars dag
Alla helgons dag firas den lördag 
som infaller mellan den 31 okto-
ber och den 6 november. I Sve-
rige firas högtiden genom att tän-

da ljus på gravarna, en tradition 
som etablerades först efter andra 
världskriget. Temat i högtiden är 
universellt: döden och minnet av 
de döda.

Vid denna tid på året har det 
historiskt sett funnits många ri-
tualer med döden som tema, men 
också kopplade till skörd och 
grödor. I bondesamhället mar-
kerade Alla helgons dag som-
marhalvårets slut och vinterns 
början.

Liksom så många andra hög-
tider i Sverige finns det katolska 
drag i Alla helgons dag. Under 
den tidiga kristenheten fanns en 
stor mängd helgondagar, och un-



FAMILJ

ETT ÅR AV SAKNAD

Jörgen Holm
     31 oktober 2019

MALIN 
Oliver och Cassandra 

Elvira och Gustav
Mamma och pappa 
Syster med familj 
Hans och Yvonne
Släkt och vänner

Älskade Jörgen. 
Det lilla ordet varför har blivit 
så stort, så stort att det finns 
inga svar, det ropar i hjärtat 
som alltid det gjort hos den 
som finns sörjande kvar:
Säg, varför kan jag bara se
att mörkret ingen ljusglimt har
säg, varför får det svåra ske, 
säg, när får alla varför svar...? Med reservation för ändringar.

www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

ALLHELGONA
Se annons eller hemsida. 

Gäller 29/10-4/11

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

MUNKFORS KYRKA 
To 14.30 Aftakaffe. Församlings-
hemmet. Ti 10 Möracafé. BOJS 
sjunger & spelar. 

RANSÄTERS KYRKA
Sö 11 Gudstjänst. Körverkstan 
sjunger höstvisor. Livesänds.
Må 16/11 kl 14 Ransäters kyrk-
liga syförenings och Blomsterfon-
dens årsmöte i kyrkan.

ÖVRE ULLERUDS KYRKA
On 18 Sång- och berättarkväll. 

DEJE FÖRSAMLINGSHEM 
To 10 Förmiddagsfika. 

FORSHAGA KYRKA 
Må 13 Yin yoga. Församlingshemmet. 
14.15 Meditation. Församlings-
hemmet. Ti 9:30 Frukostklubb. 
Musik med Göran Isaksson. On 
18:30 Yin yoga. Församlingshemmet. 
19:45 Meditation. Församlings-
hemmet.

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

Lördag 31 okt kl 19.00
Sånger i Allhelgonatid

med Perneströms
Fika på Coronavis

Välkomna!

Höje Missionskyrka
Söndag 1 nov kl 11.00

Allhelgona-
gudstjänst

Roland Jansson
Sång och musik

Välkommen till oss eller följ 
oss via länken som finns på 
www.kyrktorget.se/hoje.missionskyrka

Servering
Vi är i stora salen och håller 

avstånd, allt enligt 
rekommendationerna.

Välkommen om du är frisk!

  

Gräs Missionshus
Lör 31/10 Sånger i allhelgonatid i 
missionshuset, se separat annons.
Mån 2/11 kl 19.30 Stugmöte i 
missionshuset.

Jesus svarade. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja 
utan hans vilja som har sänt mig

Joh 6:38

Blinkenbergskyrkan Hagfors
Tors 29/10 kl 18.00 Torsdagsträff, 
film och samtal med Josef Sjöberg 
och Billy Blomkvist. Välkomna!

Munkfors 
Sön 25/10 kl 15.00 Gudstjänst 
i Kvarnen Josef Sjöberg.  Extra 
Församlingsmöte efter gudstjäns-
ten. Ärende 1: Pastorsfrågan, 2: 
Ny lokal i Munkfors.
Ons 28/10 kl 19.00 Bön hos 
Solveig.

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

HAGFORS PASTORAT
Se annons

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Ons 28/10 kl 14.00 Syföreningen träffas i församlingshemmet.
Tors 29/10 kl 11.00 11-kaffe i kyrkan, Göran Samuelsson.
Lör 31/10 Minnesandakter se annons.
Sön 1/11 kl 11.00 Allhelgonagudstjänst, Lars-Peter Hjärpe, Jenny 
Ekström, Therese Jonsson, cello.

Kungörelse
Hagfors pastorat kyrkofull-

mäktige sammanträder
Ons 4/11 kl 18.00
i Hagfors kyrka

Handlingarna finns tillgängliga 
på församlingsexp.

Mån och ons 10.00-12.00, 
tors 13.00-15.00

Tel 0563-54 05 30
Ordförande

VÄLKOMNA!    Veckobladet Textåbild

Öppettider: 

mån 8-12, tis & ons 
8-14

tors 8-16, fre 8-14

ANNONSSTOPP 
TORSDAG 
KL 16.00

Mikael Davidssons 
Minnesfond

Ett stipendium ska delas ut till en 
spelare från Hagfors Innebandy-
sällskap. 
Vill ni vara med och stödja denna 
fond? Penninggåvor eller kondo-
leanser sätts in på Handelsban-
kens bankgiro: 701-3501. Ange 
till vem, plats och datum samt 
avsändare på kondoleansen.

Fam. Davidsson       HIBS        
Handelsbanken

LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 
Måndagar o onsdagar 10-12 

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



Allt har sin tid 
Det finns en tid för allt som sker under himlen. Och nu är det 
minnenas tid. Hösten bjuder in till ett lugnare tempo, till still-
het och reflektion. Traditionen med ljuständning för de döda i 
allhelgonatid är inte särskilt gammal i Sverige, men idag betyder 
den mycket för många. Genom att tända ljus får vi omsätta vår 
saknad i konkret handling. Det är hjälpsamt. 
Allt har sin tid, och att sörja tar tid – och kraft. Att sörja är ett 
arbete. När någon sörjer kan vi hjälpa till genom att finnas där, 
också när vi inte har något att säga eller någon tröst att komma 
med. Vi kan hjälpa till genom att ta ansvar för kontakten, och 
vara den som ringer upp eller ringer på.
Det finns fyra H du kan tänka på när du möter en sörjande: 
HÄLLA I. Mat och dryck känns inte viktigt, men det behövs.
HÅLLA TYST. Låt den sörjande prata av sig, utan att avbryta.
HÅLLA UT. Du kan få höra samma sak många gånger. 
Det fjärde H:et, HÅLLA OM, måste vi kanske avstå från i tider 
av Covid-19. 
En varm och vänlig ögonkontakt räcker långt.  
Allt har sin tid. Det finns tid för död och sorg. Det finns också tid 
för läkedom och liv. Ljusens fladdrande lågor påminner både om 
livets skörhet och dess styrka. En ljuslåga kan lätt blåsas ut, men 
en enda lågas ljus kan också fylla ett helt rum och sträcka sig in i 
den mörkaste vrå. Jag önskar Dig en välsignad Allhelgonatid och 
väl mött i våra minnesgudstjänster.
Åsa Bergsten 
Präst i Hagfors pastorat

Välkommen till Hagfors pastoratVälkommen till Hagfors pastorat
Välkommen att fira gudstjänst

Söndagen 1/11
Kl. 11.00 Sunnemo kyrka. Gudstjänst med Allhelgonamusik. 

Sammanlyst
Bo-Göran Boström och Eva Verde

Håkan Hjerdt, kontrabas och nyckelharpa. Eva Verde, sång
Torsdagen 5/11

kl. 17.00 Hagfors kyrka. Stilla Mässa.
Gudstjänst med musik på fiol och nyckelharpa

Åsa Bergsten, Thomas Lindberg och Tina Sundbäck
Söndagen 8/11

Kl. 11.00 Equmeniakyrkan i Gräs. Ekumenisk gudstjänst. 
Monika Drewes och Tina Sundbäck

Kl. 16.00 Hagfors kyrka. Ekumenisk Gudstjänst. 
Monika Drewes, Billy Blomkvist och Tina Sundbäck

Allhelgona
Fred 30/10 kl. 16.00–18.00 

Välkommen att få varm dryck utanför Skogskapellet i Hagfors

Minnesgudstjänster lördagen den 31/10
Gustav Adolf kyrka

Kl. 14.00 Thomas Pfitzinger Drewes. Solist Stefan Möllberg
Hagfors kyrka

Kl. 14.00, kl. 16.00, kl. 18.00 Åsa Bergsten. Solist Lars Larsson
Sunnemo kyrka

kl. 16.00, kl. 18.00  Monika Drewes. Solist Pernilla Möllberg
Norra Råda kyrka

kl. 14.00 Monika Drewes. Solist Pernilla Möllberg
kl. 18.00  Thomas Pfitzinger Drewes. Solist Stefan Möllberg

Barn, unga och familj. Berggården 
Ungdomskvällar. Torsd kl. 18-22 

Öppen förskola. Månd, onsd-fred kl. 9 – 11.30
Ojämna veckor även onsd kl. 13–15.30

Babyrytmik. Ojämna veckor onsd kl. 10.30 och 14.00 
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.

Filosofiska rummet
Tisd 3/11 kl. 17-18 på Hagfors bibliotek

Dagens tema: Vad är demokrati?
Samarr. mellan Hagfors pastorat, Hagfors kultur och bibliotek och Sensus

Vi möts i omsorg 
Klädbytarrum. Välkommen att lämna eller hämta.

Obs! Du behöver inte ge för att få.
Vi söker nu efter vinterkläder i alla storlekar 

till vårt klädbytarrum. 
Frågor? Kontakta Jonna Karlsson 0563-54 05 32

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

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
Vår verksamhet sker i samarbete med Sensus



www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

Öppen kyrka
Kyrkorna är öppna för ljuständning 
och musikstunder. Utomhus serveras en 
enkel kopp kaffe och personal finns 
tillgängliga på kyrkogården för ett 
värmande samtal.

Ons 28/10, tors 29/10 & fre 30/10
Samtliga fem kyrkor är öppna kl. 13-19
Musikstund kl. 14, 16 och 18 

Minnesgudstjänst
Välkommen till minnesgudstjänst i 
kyrkan eller se den digitalt på hemsidan.
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

Alla helgons dag, lör 31/10
Munkfors kyrka kl. 15, 17 och 19
Ransäters kyrka kl. 13 och 15
Övre Ulleruds kyrka kl. 17 och 19
Nedre Ulleruds kyrka kl. 15, 17 och 19
Forshaga kyrka kl. 15, 17 och 19

Se hemsidan för medverkande.

Håll dig alltid
uppdaterad med 
appen Kyrkguiden!

Erbjudande om samtal
Om du tillhör en riskgrupp och inte 
kan komma till kyrkan erbjuder vi 
ett telefonsamtal med en präst eller 
diakon från församlingen. Anmäl ditt 
intresse till församlingsexpeditionen, 
054- 87 55 00.

Covid-19
Vi följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Tänk på att hålla 
avstånd till varandra och var noga 
med handhygien. Vi ber dig som 
har förkylningssymptom att stanna 
hemma. 

Allhelgona

Välkommen till kyrkan 
och kyrkogården 
i allhelgonatid!

BEGRAVNINGSBYRÅ EFTR.

ERIKSSONS
H A G F O R S

KÖ

PMANGATAN

Nº6

Olle Thyr
Kundrådgivare

Köpmangatan 6, Hagfors | 0563-258 00
www.erikssonsbegravningsbyra.se

Vår erfarenhet och kunskap
är din trygghet

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

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Allhelgona helgen
i Ekshärads kyrka

I år kommer vi att minnas våra saknade närstående 
på ett annorlunda sätt. Normalt brukar vi vara 

ca. 300 personer som samlas till minnes-
gudstjänst på lördagskvällen i vår kyrka. 

Det kan vi inte göra detta år på grund av Corona.

Istället för en enda minnesgudstjänst kommer vi att 
genomföra flera korta minnesandakter där vi läser upp 

de avlidnas namn sedan förra Alla Helgons dag.

Minnesandakterna startar varje hel och halv-
timme från och med kl.16:00 lördag 31 oktober. 

Dvs. kl.16, 16:30, 17, 17:30 samt 18:00.
Vi gör detta för att så många som möjligt ska beredas 

möjlighet att närvara vid någon av dessa andakter efter-
som vi inte får vara fler än 50 personer vid varje tillfälle. 

Skulle du/ni komma tex. kl.17 och det redan är 
50 personer samlade är det ”fullsatt.” 

Då är du/ni istället varmt välkomna kl.17:30. 
Medan du i så fall väntar, gå gärna ett 

varv på vår fina kyrkogård. 

Vår förhoppning är att detta trots 
omständigheterna ska bli bra. 

På söndag 1 november firar vi som vanligt gudstjänst kl.11. 

Varmt välkommen 
    till din kyrka.



Nu söker vi timvikarier som vill förgylla 
vardagen för våra elever på Forsnässkolan. 

Vill du vara klippan som hjälper till att ta lektioner vid någons 
frånvaro? Vi på Forsnässkolan söker dig som kan vikariera för 
våra medarbetare vid sjukdom eller semester. Du får ett roligt 
och omväxlande arbete där du dagligen får möta 256 härliga 
ungdomar som bär på frågor och funderingar om skolan och livet.    
 
Jag är intresserad 
Söker gör du via munkforskommun.varbi.com. Kom ihåg att du 
behöver ha ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret. 

Vi ser fram emot din ansökan! 
Munkfors
Ransäter
 Munkfors Kommun

Vill du jobba extra i skolans värld?

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

% 
Vi gör allt inom byggnation på bästa sätt.

Tveka inte på att ringa oss för offert.
Självklart jobbar vi med rotavdrag.

      Kontakta:    Jimmy Persson     070-242 65 36

Rikard 
070-693 77 19 

Jan 
070-693 77 18

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

Gilla oss på 

070-580 19 06
www.bergsangsror.se

Allt inom VVS

Vid Rådakorset Rv 62 • Tel. 0563-600 65

Åhströms i Råda

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

Milda 
Culiness

500 ml  10:-
FACEBOOKBOKNING   

Boka Scan blandfärs/
nötfärs på ”rulle”

Blandfärs 4 kg 249:- (62.25/kg)
Nötfärs 4 kg 339:- (84.75:-/kg)

         Ring eller boka på Facebook tis-fre
          Hämtas mån & tis 2-3 nov

 

ord pris 159:-ord pris 159:-

ord pris 14.50

Westlunds

POTATIS 5 kg
1 påse 29:- 2 påsar 49:-

ord pris 39:-/st
  

OBS! 
Begr.
antal

Först till
kvarn...

Filévecka

FinskFinsk  Fläskfilé Fläskfilé     129:-129:-/kg/kg

OxfiléOxfilé          ord pris 299:-  ord pris 299:-  225:-225:-/kg/kg

BrasilianskBrasiliansk

Öppettider: Lördag Alla helgons dag 9-16 Söndag 11-17

MUNKFORS  0563-506 70

MISSA INTE VÅR ALLHELGONA-RABATT!MISSA INTE VÅR ALLHELGONA-RABATT!

20%20% på ALLT I BUTIKEN i dagarna tre!
onsdag 28/10 torsdag 29/10 fredag 30/10

Mycket nytt 
till DAM från 

Fransa • Cat & Co

Train of Trend • Audray

Capri Collection • Blend She

                Position • Mix by ª

NYA DOFTER!Till honom: David Beckham och LacosteTill henne: Naomi och Lacoste

LOTTERI 
alla tre dagar!

Chans att vinna 

fina vinster

PASSA PÅ ATT NYTTJA 
FRISKVÅRDSBIDRAGET 

INNAN ÅRSSKIFTET!!
Massage • Fotvård
Antistressbehandling
BOKADIREKT
MIA’S HUDVÅRD

HUDVÅRD från

SMYCKEN Dam & Herr

Frimans • Gemeni
Dansk Smyckeskunst

Nya färger 
på NAGELLACK 

från Scratch

Välkomna!



Vi gratulerarVi gratulerar

TIMIAN
Ett stort grattis till vår 
”goe” Timian som 
fyller 4 år 29/10. Vi 
som hurrar: mormor, 
morfar, Lotta, Gustaf, 
Olivia, Moa o Micke.

JULIUS PETTERSSON
Vi vill fira den bäste 
s om finns på hans 
4-årsdag den 30/10. 
Många grattiskramar 
till Julle från farfar 
och farmor.

LEXI FINÉR
Vi vill gratulera vårt 
barnbarn Lexi i Borås 
som fyller 4 år den 
31/10. Många pus-
sar och kramar från 
farmor och farfar.

ARVID JOHANSSON
Vi vill gratulera Arvid 
Johansson som fyl-
ler 2 år den 31/10. 
Arvid är en mycket 
snäll och aktiv kille 
med många bollar i 
luften, påhittig till 
tusen. Grattis önskar 
gammelmormor Sol-
veig, mormor, morfar, mamma, pappa 
och storasyster Hilma, Ida, Roger, 
kusinerna Ester o Elsa, Linus o Felicia 
samt alla hundarna.

LOTTA DAVIDSSON
Den 29 oktober fyller 
vår världsbästa ”Mos-
san” Lotta Davidsson 
60 år! Du är vår gläd-
jespridare som alltid 
har humorn nära till 
hands, som alltid har 
köttbullarna klara, 
som generöst ger kramar och visar om-
tanke till dina nära. Du är alltid den som 
ringer en extra gång, den som kollar så 
att blommorna hos barnen inte torkar ut 
och alltid den som ger extra allt. Nu är 
det din tur att bli uppvaktad, hoppas du 
får en underbar födelsedag för det är du 
värd! Puss och kram /Familjen

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 
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TIMIAN
Ett stort grattis till vår 
”goe” Timian som 
fyller 4 år 29/10. Vi 
som hurrar: mormor, 
morfar, Lotta, Gustaf, 
Olivia, Moa o Micke.

JULIUS PETTERSSON
Vi vill fira den bäste 
s om finns på hans 
4-årsdag den 30/10. 
Många grattiskramar 
till Julle från farfar 
och farmor.

LEXI FINÉR
Vi vill gratulera vårt 
barnbarn Lexi i Borås 
som fyller 4 år den 
31/10. Många pus-
sar och kramar från 
farmor och farfar.

ARVID JOHANSSON
Vi vill gratulera Arvid 
Johansson som fyl-
ler 2 år den 31/10. 
Arvid är en mycket 
snäll och aktiv kille 
med många bollar i 
luften, påhittig till 
tusen. Grattis önskar 
gammelmormor Sol-
veig, mormor, morfar, mamma, pappa 
och storasyster Hilma, Ida, Roger, 
kusinerna Ester o Elsa, Linus o Felicia 
samt alla hundarna.

LOTTA DAVIDSSON
Den 29 oktober fyller 
vår världsbästa ”Mos-
san” Lotta Davidsson 
60 år! Du är vår gläd-
jespridare som alltid 
har humorn nära till 
hands, som alltid har 
köttbullarna klara, 
som generöst ger kramar och visar om-
tanke till dina nära. Du är alltid den som 
ringer en extra gång, den som kollar så 
att blommorna hos barnen inte torkar ut 
och alltid den som ger extra allt. Nu är 
det din tur att bli uppvaktad, hoppas du 
får en underbar födelsedag för det är du 
värd! Puss och kram /Familjen

Vi gratulerarVi gratulerar

TIMIAN
Ett stort grattis till vår 
”goe” Timian som 
fyller 4 år 29/10. Vi 
som hurrar: mormor, 
morfar, Lotta, Gustaf, 
Olivia, Moa o Micke.

JULIUS PETTERSSON
Vi vill fira den bäste 
s om finns på hans 
4-årsdag den 30/10. 
Många grattiskramar 
till Julle från farfar 
och farmor.

LEXI FINÉR
Vi vill gratulera vårt 
barnbarn Lexi i Borås 
som fyller 4 år den 
31/10. Många pus-
sar och kramar från 
farmor och farfar.

ARVID JOHANSSON
Vi vill gratulera Arvid 
Johansson som fyl-
ler 2 år den 31/10. 
Arvid är en mycket 
snäll och aktiv kille 
med många bollar i 
luften, påhittig till 
tusen. Grattis önskar 
gammelmormor Sol-
veig, mormor, morfar, mamma, pappa 
och storasyster Hilma, Ida, Roger, 
kusinerna Ester o Elsa, Linus o Felicia 
samt alla hundarna.
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värd! Puss och kram /Familjen
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har humorn nära till 
hands, som alltid har 
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som generöst ger kramar och visar om-
tanke till dina nära. Du är alltid den som 
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och alltid den som ger extra allt. Nu är 
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får en underbar födelsedag för det är du 
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Veckans 
Jobbmeny

HAGFORS & MUNKFORS
För aktuell jobbmeny 

gå in på 
arbetsformedlingen.se

forts. från fram 

Alla helgons ...
der medeltiden rensades kalendern 
från flera helgondagar. Vid Allhelgo-
nadagen – som infaller 1 november - 
har katolska kyrkan sedan tidig med-
eltid firat helgon som saknat egna 
dagar i almanackan. Dagen efter, 2 
november, firade man alla själars dag 
för döda familjemedlemmar. Kvällen 
före, den 31 oktober, inföll Allhelgo-
naafton, på engelska kallad All Hal-
lows’ Eve. Av detta namn har sedan 
bildats ordet Halloween.

Under Sveriges katolska medeltid 
stöter vi första gången på Allhelgona-
dagen i Vallentunakalendariet 1198. 
Den räknades då till andra klassens 
helger, och kom i betydelse närmast 
efter jul, påsk och pingst. Dagen var 
dock betydelsefull, vilket märktes av 
allhelgonagillena runt om i landet. 
Allhelgonadagens roll som kalenda-
risk fixpunkt syns i medeltidslagarna 
där den ansågs vara vinterns första 
dag och månaden november den för-
sta vintermånaden.

Alla helgons dag infördes 1953
Alla helgons dag har varit föremål 
för omvärderingar i historien, bland 
annat beroende på förändrade religi-
ösa uppfattningar. I Sverige bibehölls 
Allhelgonadagen som helg även efter 
reformationen på 1500-talet, trots att 
helgonkult inte ansågs förenlig med 
den protestantiska och lutherska tros-
uppfattningen. Däremot avskaffades 
Alla själars dag (den 2 november). 
Slutligen försvann även Allhelgona-
dagen som helgdag i en omfattande 
almanacksreform 1772.

Mot slutet av 1800-talet växte bru-
ket att tända ljus vid gravarna, främst 
i städerna. Ljusen tändes som regel 
vid avlidna barns gravar. Att tända 
ljus vid gravar var tidigare inte helt 
okänt i Sverige, men hade fram till 
1940-talet mest skett på julaftonen, i 
samband med julottan eller söndagen 
före jul. Redan under 1930-talet sa-
lufördes gravljus inför Alla helgons 
dag, men först efter andra världskri-
get spreds bruket med ljus på gravar-
na denna dag. Impulserna kom från 
katolska länder i Europa. Etnologen 

Mats Rehnberg nämner att impulser 
även kom från krigsgravarna i Nor-
mandie. Redan 1924 fanns förslag på 
att återinföra Alla helgons dag, men 
först 1953 blev helgdagen officiell. 
Man kan notera att den gamla Allhel-
gonadagen ligger kvar den 1 novem-
ber, utan att vara helgdag.

I bondesamhället användes den 
1 november för att förutsäga vädret 
och som nämnts har den setts som 
den första vinterdagen. Det sades 
ibland att om solen inte skiner så 
länge att man hinner med att sadla 
en häst, så blir det en mycket snörik 
vinter. I en traditionsuppteckning be-
rättas följande: ”Man talade förr om 
Helgmässovinter, vilket inte var så 
bra, sade gubben Eriksson. Helgmäs-
sovinter är Andersmässtö och jul, 
sommar och påsk snö. Och då skulle 
det bli sen vårsådd det året.”

Enligt sagesmannen var perioden 
1-7 november ”Helgomäss”. (EU 
26082).

www.nordiskamuseet.se



INDIANEN, EKSHÄRAD

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

RESTAURANG, CAFÉ, BAGERI, DELI      Tel. 0563-406 22   

ÖPPET
ALLA DAGAR 

8-22

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

Ons 28/10: Köttgryta med potatis och ris

Tors 29/10:  Kotlett med kokt potatis

Fre 30/10: Fläskfilé med gratäng

Lör 31/10: Korvstroganoff och ris

Sön 1/11:   Kycklingklubbor med stekt potatis, 
bearnaisesås och pepparsås

Mån 2/11: Stekt torsk och äggsås serveras med kokt 
potatis

Tis 3/11:   Stekt rimmat sidfläsk med alternativen 
 raggmunk, bruna bönor eller löksås

Ons 4/11: Kålpudding med gräddsås och kokt potatis

RESTAURANG INDIANEN    Dagens rätt:  Mån-fre 90:- Pensionär 80:-    Lör-Sön 100:-    Pensionär 90:-  Hämtlådor 69:- 

Vi serverar 
GRÖT-
FRUKOST 65:- 
vardagar
8.30-10.15   
(smör, bröd, sill, kött- 
bullar, ägg m.m. ingår)

BUFFÉ  & 
A LA CARTE

Öppet alla 
dagar 

11.00-15-00

Fullständiga 
rättigheter

Välkommen till Indianen önskar Janne med personal

Kaffe 

Gevalia, 425-450 g 3 för 6900

Smör 
Arla, 500 g  3990

Varmkorv  

HEMGÅRDEN, 750 g 6000

Nytt i grillsortimentet:
Kamben, Kycklingvingar
Tunna spjäll i marinad

Max 1 köp/hushåll

Sillnyheter från ABBA:
Västkust-majo, Chili-aioli, 

Mandari-peppar

FRYST 

Regnbågslax  

4x100 g, Royal Foods 5500

Lösvikts-
godis   5990

kg

Pumpa
till Halloween  

Sverige, klass 1 1000
kg

Päron 
Conference, Belgien, klass 1  1000

kg

Gravljus 5-pack  

Brinntid ca 100 h 5900

Batteriljus 
till gravlykta   2000

Gravlykta  

Höjd 30 cm 14900

Gravdekorationer  

Olika sorter från 8900

Brinntid 
ca 700 h

Wilma  i konditoriet erbjuder
TÅRTOR & BAKELSER 

med Halloween-tema
Beställ gärna i förväg 0563-406 22



#

Text: (Högst 15 ord)  ..........................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Från:  ..................................................................................................................

  Insänt av: ............................................................... Tel:  ................................

Senast torsdag 29/10 vill vi ha din hälsning! Publiceras i VB 4/11 v 45.

Sänd en hälsning på Fars dag!Sänd en hälsning på Fars dag! Skicka in kupongen 
tillsammans med en 
femtiolapp (50:-)  till 
Veckobladet, Görsjöv. 2 C, 
683 33 Hagfors. 
Eller lämna in direkt hos oss 
(bredvid Norab, ingång gavel mot 
Molkers)

Eller maila till 
info@veckobladet.se och 
betala via Swish 1230489690
OBS! Ingen hälsning i 
Swishmeddelandet. 
Endast avsändare!

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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Melodikrysset v.44 - 31 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. 44 - 31oktober

Har ni döpt ert 
barn, gift er 
eller firar ni 
t ex Guldbröllop?

Dela med er av 
händelsen 
i Veckobladet!

Skicka en bild och några 
raders text till 
info@veckobladet.se eller 
Veckobladet, Görsjövägen 2C, 
683 33 Hagfors
Pris 300:-. Betalas kontant 
eller via Swish 1230489690
Plusgiro 45 70 18-0
Meddela hur ni betalat.
Förskottsbetalning.

Dop   Vigsel
Guldbröllop

Dop   Vigsel
Guldbröllop

Har ni döpt ert 
barn, gift er eller 
firar ni t ex 
Guldbröllop?

Dela med er 
av händelsen 
i Veckobladet!

Skicka en bild och 
några raders text till 

info@veckobladet.se eller 
Veckobladet, Görsjöv. 2C, 

683 33 Hagfors
Pris 300:-. 

Betalas kontant eller 
via Swish 1230489690

Plusgiro 45 70 18-0
Meddela hur 

ni betalat.
Förskotts-
betalning.

Dop   Vigsel
Guldbröllop

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



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. 19 okt 2020. Reservation för prisändringar.

Guld, Silver, Mynt 
KÖPES

Hotell Monica, Folkets väg 1, Hagfors
Måndag 2/11 kl. 14.30-16.00

Lättmetallfälgar  
Prisex. 15¨

från 745:-/st
(Monteringskostnad tillkommer)

Dags att se överDags att se över
VINTERDÄCKENVINTERDÄCKEN!!

Delbetala avgifts- 
och räntefritt 

upp till 
6 månader

RÄTT LOGO

Molkers
däck ab

Hagfors 0563-109 55

Anmäl dig till dialogmötet i Hagfors
Söndagen den 8 november anordnar Hagfors 
kommun tillsammans med samarbetspartners   
det fjärde 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: 8 november klockan 17.00 – 20.00 

Plats: Älvstrandens bildningscentrum (ÄBC) 

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!



Halloween i HagforsHalloween i Hagfors
Kvällsöppet torsdag 29/10 kl 18.00-20.00 Avvikelser kan förekomma.

Alla som handlar på kvällen deltar i utlottning av ett presentkort på 1.000 kr.

WANJAS LEKSAKER AB
Köpmangatan 2, HAGFORS • 0563-103 63

PYSSLA  I PYSSLA  I 
HÖST-HÖST-

MÖRKRETMÖRKRET
Välkomna in för att 

få inspiration!

Skolgatan 4  HAGFORS    Kontakt: 076-844 02 90

HalloweenkvällHalloweenkväll
Ruskigt bra 
erbjudanden i butiken!

Tipspromenad för vuxna och barn.
Priset per tipspromenad är 

ett presentkort värde 500 kr!

Har du presenten till far?
Glöm inte annonsera inför

FARS DAG 8/11
info@veckobladet
0563-616 66

PUMPAPAJ
Fantastiskt god och lättbakad paj med pumpa. Sprött 
pajskal fylls med en len och krämig pumpakräm kryddad 
med kanel, ingefära och nejlika.

Pajskal
3,5 dl vetemjöl
1 dl strösocker
100 g smör, kallt
0,5 tsk salt
4 äggulor

Fyllning
4,5 dl pumpapuré
1,75 dl strösocker
400 g kondenserad 
          mjölk sötad
2 ägg
1 tsk malen kanel
0,5 tsk salt
0,5 tsk malen ingefära
1 krm malen nejlika

Gör så här
Kör mjöl, socker, smör och salt till en smulig massa i matbere-
daren.
Tillsätt en äggula i taget samtidigt som du låter matberedaren 
fortsätta arbeta.
Tryck ut degen i din pajform med avtagbara kanter, ca 23 cm i 
diameter. Låt den stå i kylskåpet i minst 30 minuter.
Sätt ugnen på 200 grader, över- och undervärme.
Förgrädda pajskalet i ca 10 minuter eller tills att den inte 
längre är glansig.
Blanda ihop alla ingredienser till fyllningen i en bunke och häll 
sedan upp den i pajskalet.
Grädda pajen i mitten av ugnen i ca 15 minuter, sänk sedan 
värmen till 175 grader (över- och undervärme) och låt den 
fortsätta gräddas i ytterligare 30 minuter eller till dess att fyll-
ningen inte längre är lös.

www.koket.se

073-048 17 47    Köpmang. 2   683 30 HAGFORS

50% på vissa utvalda
smycken från Edblad

Gäller mellan kl 17-20

Kvällsöppeterbjudande:



Halloween i HagforsHalloween i Hagfors
Kvällsöppet torsdag 29/10 kl 18.00-20.00 Avvikelser kan förekomma.

Alla som handlar på kvällen deltar i utlottning av ett presentkort på 1.000 kr.

Kyrkogatan 2, HAGFORS  0563-101 93

VILA kofta 
150:- ord. pris 350:-

CREAM blåjeans 
350:- ord. pris 699:-

Harboev. 1 HAGFORS, 0563-145 20

Extra halloween-

öppet
torsdag 
29/10 SPÖKPRISERSPÖKPRISER 18.00-20.00 18.00-20.00

10% på det Lena, 
Eva och Ann-Marie har 

på sig under kvällen

20% på smycken
Hjärtligt välkomna in till oss 

på Modeboden

Nu är butiken fullproppad med 
FINA HÖST- och VINTERPLAGG 

från alla våra varumärken!
Massa nytt från

 

Jeans • Tröjor
T-shirts • jackor

Fodrad Jeansjacka
Dam  1.399:-

Jeansjacka i stretch
Herr  1.299:-

Glöm inte bort Glöm inte bort 
Fars Dag 8/11Fars Dag 8/11

3 st nya herrmärken nu i butik!

Skjortor S-3XL
399:-  – 799:-
Polotröja i viscose/nylon S-XXL 599:-

Kyrkog. 3, HAGFORS 0563-103 01since 1935

KLÄDER
Stötta 
och 

handla 
lokalt!

Köpmangatan 7 • Tel. 0563-102 53

Janssons Möbler

110 år

Hörnsoffa PAUS, byggbar
19.790:- (21.990:-)

Vi fortsätter att fira 
vårt 110 års jubileum 
med massor av fina erbjudanden

Välkommen in!



Tillfälligt parti!

Kopieringspapper 
80 g A4

Kartong 200:- inkl moms
(160:- + moms)

(Priset gäller endast hel kartong)

Gäller så långt lagret räcker

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

UTGIVNINGSDAGAR
fram till jul & nyår

v 45-47   Onsdag
4/11, 11/11, 18/11

v 48   Torsdag 26/11
inför julskyltningen

v 49-50   Onsdag
2/12, 9/12

v 51   Torsdag 17/12
Dubbelnummer Jul & Nyår

Kom ihåg att lämna 
din annons senast 
torsdag kl 16.00
0563- 616 66
info@veckobladet.se

PRO Hagfors
anordnade en  # FRILUFTSDAG #
onsdagen den 21 oktober för sina medlemmar. 
C.a 65 st kom för att vara med och promenera någon av de 
slingor som var utsatta.
Detta gick av stapeln vid Vikingstugan, en fin plats att sam-
las på. Vädret var alldeles perfekt för att vara ute i. Efter pro-
menaden bjöd PRO på korv o dricka till alla deltagare. 
En del hade med eget kaffe också.
En trevlig eftermiddag tyckte alla deltagarna som 
ville ha mera av dessa promenader framöver.

                                                          Roffe



SÄNKT PRIS 
PÅ TUSENTALS VAROR

Kom in och upptäck själv hur mycket billigare du 
handlar från och med nu. Varmt välkommen!

2
CV_v36_Storfors_s1-8_sid 2

Pri� ärd � tglädje i Hag� rs!

Öppet mån-lör 8-21 sön 10-21

Välk� 
 n ön� �  Ro� rt 
 d � r� � l!

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

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

STOR UTFÖRSÄLJNINGSTOR UTFÖRSÄLJNING

Kom och fynda
till jul!

Tel. 0563-220 06

Öppet: Må, Ti, On, To 14.00-18.00

AFFÄREN SKA STÄNGAS!AFFÄREN SKA STÄNGAS!
på samtliga mattor och på samtliga mattor och 

alla smidessakeralla smidessaker  50-70%50-70%

Kvinnojouren 
Duvkullan

Välkomna till oss!
073-807 16 07, 073-807 22 69

*** ***
Jag hade alltid alla emot mig när 
jag hade rätt.

C. de Gaulle

Tid: Klockan 10.00–15.00, tisdag 18 februari. 
Plats: Nygård, Ekshärad
Anmälan: petra.hedlund@hagfors.se senast fredag 
den 14 februari. 
Seminariet är gratis. Kaffe och lunch ingår.

Grön tillväxt
i Hagfors kommun
Grön tillväxt
i Hagfors kommun

Tisdag 18 februari

• Lönsam grön tillväxt i Hagfors kommun
• Grön lokal upphandling (fi lm)
• Bakgrund och möjligheter med lokal   
 upphandling
• Stor upphandling i Hagfors – Uddeholm AB
• Samtal föreläsare/deltagare
• Ödeshög – ett framgångsrikt exempel
• Presentation fi lm- och refl ektioner från   
 deltagare
• Hagfors – en hållbar kommun? Hur går vi   
 vidare?

Föreläsare: Stefan Degerlund / Stefan 
Hellstrand / Örjan Alm / Espen Rognstad

SEMINARIUM

Tid: Klockan 10.00–15.00, tisdag 18 februari. 
Plats: Nygård, Ekshärad
Anmälan: petra.hedlund@hagfors.se senast fredag 
den 14 februari. 
Seminariet är gratis. Kaffe och lunch ingår.

Grön tillväxt
i Hagfors kommun
Grön tillväxt
i Hagfors kommun

Tisdag 18 februari

• Lönsam grön tillväxt i Hagfors kommun
• Grön lokal upphandling (fi lm)
• Bakgrund och möjligheter med lokal   
 upphandling
• Stor upphandling i Hagfors – Uddeholm AB
• Samtal föreläsare/deltagare
• Ödeshög – ett framgångsrikt exempel
• Presentation fi lm- och refl ektioner från   
 deltagare
• Hagfors – en hållbar kommun? Hur går vi   
 vidare?

Föreläsare: Stefan Degerlund / Stefan 
Hellstrand / Örjan Alm / Espen Rognstad

SEMINARIUM

Lönsam grön tillväxt
Global Kunskap har under närmare ett år genomfört 
ett projekt i samarbete med Hagfors kommun som 

syftar till att öka intresset för grönt företagande, grön 
upphandling och ny utveckling i Klarälvdalen. 

Under projektet har vi producerat flera filmer kring 
dessa frågor.

Se filmerna på www.globalkunskap.se

Den 10 och 11 nov kommer vi att visa den 
sista filmen som handlar om framtiden

Efter filmvisningen vill vi gärna inbjuda till ett samtal 
kring innehållet i filmen och de möjligheter som finns 

till god utveckling i Klarälvdalen.

Filmvisningen är kl 18.15 båda dagarna
på Nygård, Ekshärad.

Vi samarbetar med ek föreningen Snöfolk i detta      
arrangemang under rubriken ”Nyfik”.

Vi kan ta emot högst 50 personer per visning.
Kaffe serveras.

Varmt välkommen!
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Görsjövägen

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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TEXTÅBILD

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

SPORT • SPORT • SPORT • SPORTSPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Ishockey

Stefan Wennerström lägger 
av
Stefan Wennerström har gjort 312 
(84+228) poäng på 281 tävlingsmatcher 
i moderklubben IFK Munkfors A-lag. 
Nu lägger den 32-årige lagkaptenen 
skridskorna på hyllan. - Det känns som 
att tiden är kommen helt enkelt. Jag är 
tacksam att jag fått många roliga år som 
hockeyspelare, säger ”Steffe”.

Den egna produkten Stefan Wen-
nerström har varit en nyckelspelare och 
stor ledarfigur i många säsonger, men 

efter säsongen 19/20 bestämde han sig 
för att det var färdigspelat.

- Det känns som att tiden är kommen 
helt enkelt. De senaste två säsongerna 
har det varit jobbigt att få ihop schemat 
med heltidsstudier och skiftjobb och 
det spelar såklart in i beslutet. Jag är 
tacksam att jag fått många roliga år som 
hockeyspelare.

”Steffe” har naturligtvis samlat på sig 
massor med minnen genom åren och vet 
vad han kommer sakna mest.

- Det finns såklart många fina min-
nen. Svårt att plocka ut några speciella, 
men de senaste fyra-fem säsongerna 
i Munkfors har varit väldigt roliga med 



Snickarevägen 7 Ekshärad Tel. 0563-400 05, 070-674 04 48Snickarevägen 7 Ekshärad Tel. 0563-400 05, 070-674 04 48
Öppettider: Vardagar 7-17Öppettider: Vardagar 7-17

Lämna gärna 
Lämna gärna 

dina däck dina däck 
på vårt på vårt 

DÄCKHOTELLDÄCKHOTELL

VINTERDÄCK!!!VINTERDÄCK!!!
DAGS FÖR
DAGS FÖR

Avbetala räntefritt 
upp till 6 månader med 

Däckteam-kortet

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

många fina lagkamrater och bra sports-
liga resultat. Som det flesta brukar säga 
när de lägger av så är det nog tugget i 
omklädningsrummet och allt runtomkring 
som jag kommer sakna mest.

Det återstår att se om Stefan Wen-
nerström återvänder till hockeyn i någon 
annan roll om några år.

- Inte i närtid, men i framtiden är det 
nog inte helt omöjligt att man blir invol-
verad igen på något sätt.

Han tror på fortsatta framgångar för 
sin moderklubb.

- Framtiden ser i mina ögon ljus ut. 
Tycker säsongens truppbygge ser väldigt 
bra ut! På sikt hoppas man givetvis att 
det kan komma fler unga killar underifrån 
som i framtiden kan bära laget.

Huvudtränaren Olof Nilsson säger föl-

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!

jande om lagkaptenen som nu lägger av:
- Stefan har varit en förebild både på 

och utanför isen för så väl medspelare 
som ungdomar i föreningen. Han har 
burit laget under flera säsonger och varit 
en exemplarisk lagkapten. Stefan har 
varit mycket omtyckt av både ledare och 
lagkamrater. En toppenkille helt enkelt.

Stefan Wennerström har producerat 
imponerande 312 (84+228) poäng 
på 281 tävlingsmatcher för Munkfors 
i division 1 och 2, serie- och kvalspel 
ihopräknat.

De allra flesta poängen har kom-
mit från centerpositionen där ”Steffe” 
har spelat större delen av sin karriär. 
Högerskytten har även testat på övriga 
positioner, speciellt de senaste åren då 
han spelat back från och till.

Utöver en fin poängproduktion har han 
alltid gått i bräschen på alla sätt, både på 
och utanför isen.

Han har även representerat Sunne IK, 
Lindenwood University, Västerviks IK, 
Viking HC, Falu IF, Arlanda Wings HC 
och Kongsvinger.

IFK Munkfors Hockey tackar Stefan 
Wennerström för att fina insatser genom 
åren och önskar stort lycka till i framtiden! 
Hoppas våra vägar korsas igen!

Personliga JulkortPersonliga Julkort
Beställ innan den 13 novemberBeställ innan den 13 november  

för leverans senast 4 december
för leverans senast 4 december

Just nu!Just nu!    Ex Ex 20 st vykort20 st vykort    200:-200:-  

 Välkommen in med ditt foto! Välkommen in med ditt foto!

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C,  Hagfors Tel. 0563-616 66

info@veckobladet.se     www.veckobladet.se

Vi gör även andra modeller - du  bestämmer!Vi gör även andra modeller - du  bestämmer!

inkl. moms.inkl. moms.



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.

DHR BROSTUGAN ÖPPETTIDER:
Måndag 08.00-16.00, lunchstängt 12.30-
13.30. Tisdag 08-16.00. Onsdag-Tors-
dag 08.00-15.30. Ingen lunchstängning 
dessa dagar. Fredagar 08.00-11.30. 
Kondoleanser kan lämnas DIREKT 
på Brostugan eller via telefon 0563-
61675. Välkomna!
********************************************
ALLHELGONALOPPIS
By Skymnäs Folkets Hus fre 30/10, lör 
31/10, sön 1/11. Öppet 10-16. Serv. 
kaffe, våfflor, korv o bröd, dricka. Vi följer 
Folkhälsomyndighetens krav. Välkomna! 
B.S.F.H.s
********************************************
BINGO
startar i Lesjöfors Folkets Hus torsdag 
5/11 2020 och varje torsdag framöver. 
Förbingo 18.30, huvudbingo 19.00. Co-
ronaanpassat. Inga reserverade platser. 
Följ regler om avstånd. Välkomna hälsar 
Lesjöfors IF.
********************************************

UTHYRES MUNKFORS Charmig nyren. 
stor lgh uthyres. Öppen plan, nytt kök/
vard.rum, samt ytterligare 3 rum, ve-
randa o liten trädg. Lugnt o trevligt omr. 
Hyra 6.500 kr. Alla kostn. ingår i hyran 
även hush.el. Inte bet.anm. el. rökare 
inomhus. Ring 0733-10 01 08 för bilder, 
visning eller mer info
********************************************

LÄGENHET SÄLJES 2:a på Troilig. 5, 
3.400 kr/mån. I hyra ingår Telia TV o 
internet. Lgh ligger bra till i ett attr. omr 
i Hagf. Nära till matbut, restauranger o 
naturen. Bra bost.rättsfören. som finns 
där för dig när du beh. råd o hjälp. Inflyttn. 
1/10 -20, tid. vid ök. 45.000 kr el. bud. 
Tel. 070-221 18 68 Tony Johansson
********************************************
DUBBDÄCK
185-60-15. Passar bl.a. Renault Clio. 
Pris 600:-.
Tel. 0563-506 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

DUBBDÄCK
på tjusiga alu-fälgar Volvo, 185/65 R15.
Pris: 2.500:- Har rullat en vinter på V70. 
Finns i Hagfors. 
Ring 073-054 84 55
*********************************************
FÖNSTER
Fönster 12x13, 3 glas, trä, vridfönster, 
karmdjup 105 mm. Nytt, felköp, står på 
pall. Bågpost. Nypris: 4.990:-. Säljes 
för  3.300:-
Tel. 072-720 02 46

HÖST/JULMARKNAD
Lördag 31 oktober kl 10-17, Skyttepavil-
jongen Ö:a Näsberg. Välkommen önskar 
Östra Näsbergets Finnbygdsförening.
********************************************
ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDEN
Torsdag 9/11 kl 17 på Hagfors biblio-
tek. Därpå kl 18 ”Kura Skymning” med 
högläsning på tema Norden i världen. 
Bokbord o boklotteri. V.g. boka plats på 
0563-18770. Begränsat antal. 

UTHYRES
Stor 3:a i Munkfors

118 m2 + 2 uteplatser, varmhyra 
7282:-/mån, ledig från 1/1

Parhus Ransäter
2 rum & kök 61 m2 , gräsmatta, 

uteplats, lugnt läge, 4895:-/mån, 
ledig från 1/1

Inga betalningsanm.
Tel. 070-308 03 79

KLUVEN VED
Beställ nu, levereras 

efter överensk.
Ove 070-203 24 62

SÄLJES

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

Mjönäs Djurklinik

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

Boka vår framsida Tel 0563-616 66 • info@veckobladet.se
Ta

chansen

AA-MÖTEN 
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00

Öppet möte första 
tisdagen i månaden. 

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



Utgångspris: 1 250 000:- 

Mäklarhuset Bengt Pettersson
Adress: Kyrkogatan 1, 683 33 Hagfors 
Telefon: 0563-120 00   Telefax: 0563-126 50 

www.maklarhuset.se/hagfors

Lidsängarna - Sunnemo

Rymligt och vackert fritidshus i timmer, beläget på tomt med arrenderätt och med 
strålande utsikt över Lidsjön. 6 rum varav ett underbart allrum med öppen spis 
med brasinsats och en pelletskamin. Golv av otroliga breda trätiljor och utgång till 
trädgården. Badrum med wc, badkar o duschkabin. Gästtoalett. Takad altan med 
västerläge och härlig utsikt över Lidsjön. Timrad gäststuga. Redskapsbod.
Möjlighet finns att friköpa tomten.

Utgångspris: 1 250 000:- 

Heden, Myra - Råda 

Denna fastighet är en dröm för en bilintresserad person, med 3-bilsgarage, smörjgrop 
samt ytterligare 2 fristående garage och 3 carportar. Gården är avstyckad och idag 
ingår 6,2 ha sammanhängande mark, belägen med närhet till Klarälven.  1 1/2 plans 
bostadshus med källare om 145 kvm. Uthus med loge, ladugård och vagnslider. Jakträtt 
på egen mark. Uppskattat virkesförråd om ca 675 m3sk

Hagforsvägen - Hagfors

Denna charmiga souterängvilla har ett 
lugnt, centralt, läge på populära Hag-
forsvägen och inrymmer 7 rum. 2 öppna 
spisar. Bastu. Bergvärme. Balkong. Insyns-
skyddad uteplats. Vidbyggt garage. Väl-
vårdad trädgårdstomt.

Utgångspris: 950 000:- 
Vallvägen - Råda

Behändig 1-plansvilla, belägen på lättskött 
villatomt med gångavstånd till matbutik, 
restaurang och busshållplats.  4 rum varav 
3 sovrum. Hel källarvåning. Vidbyggt ga-
rage. Fjärrvärme. Närhet till golfbana, bad 
och fiske samt skog och natur.

Utgångspris: 375 000:- Flygfältet - Hagfors

Ljus och fräsch 2:a med balkong, belägen 
i det centrala bostadsområdet Flygfältet, 
med gångavstånd till centrum. 59 kvm.  
Nya köksluckor, spis, köksfläkt samt el-
ledningar. Balkong i söderläge. Fiber finns 
installerat.

Utgångspris: 60 000:- 

Halgå - Ekshärad

Vinter-isolerat fritidshus, helt avskilt och 
vackert beläget med naturen som närmas-
te granne.  4 rum varav 3 sovrum. Dusch-
rum. Vedspis. Braskamin. Övervåningen 
renoverad 2008/09.  Uthus . Garage.

Utgångspris: 525 000:- 

Edet - Hagfors

Fritidshus, med sjötomt, uppfört 2014, högt beläget med vacker utsikt över sjön 
Ämten.  Luftvärmepump, vedspis samt öppen spis. Badrum med wc.

Utgångspris: 695 000:- 



JUBILEUMSVECKA PÅ 
HAGFORS BIBLIOTEK

BIBLIOTEKET FIRAR 10 ÅR I NYA LOKALERNA PÅ ÄBC!

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

Måndag 9/11 kl.18.00
Kura skymning med 
Föreningen Norden.
Högläsning, boklotteri 
och musikunderhållning.

Onsdag 11/11 kl.18.00
Teaterföreställningen ”Som 
ett jävla solsken” om Ester 
Blenda Nordström, med 
Anna-Lena Hemström och 
Mulle Holmqvist.

Hela vecka 46
Rösta på Hagfors favorit-
författare och delta i en kluring 
tävling på biblioteket!

Värmlands bokfestival fredag 13/11 och lördag 14/11
öppet kl.08.30-17.00 respektive 09.45-17.00

Vi visar alla digitala sändningar från festivalen i Karlstad på stor-
bildsskärm både fredag och lördag. På lördagen spelas några 
programpunkter in hos oss, och vi har även andra aktiviteter!

Program hos oss 14/11 Inspelningar hos oss 14/11
10.00: Melodikrysset
11.00: Olga Magnusson: 
”Det tar tid att komma hem”
15.30: Barnteater, ”Det var en 
gång...sagor ni aldrig sett”.

10.00: Sabina Ostermark, Valter 
Berg & Sven-Erik Zeke Karlsson
12.30: Ninni Schulman
14.15: Panelsamtal om 
skapande i tider av kris.

Föranmälan krävs till alla program! Vi kommer att lotta ut biljetter 
till några av programmen. För mer information, kontakta 

biblioteket, besök vår Facebook-sida eller se visithagfors.se.



 

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:-
Vegetarisk burgare  100 g  ............ 78:-

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 07.30-17.00
Även avhämtning 070-289 61 24

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

KOM & ÄT HÄR ELLER BESTÄLL. ALLA VÄLKOMNA!
FRUKOST  60:- 

serveras 07.30-10.00

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

Torsdag 29/10 kl. 10.30-15.00 
ÄRTSOPPA O PANNKAKA 90:-

Alt. Kolbullar 
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!

ÖPPETTIDER 
ALLHELGONAHELGEN 

HAGFORS STADSHUS Fredag 

30 oktober 800  – 1200 

Trevlig högtid önskar Hagfors kommun!

0563-185 00           hagfors.se

Tävling!!
Skörda Pumpor i Veckobladet

Hur många pumpor gömmer sig 
i tidningen denna vecka?
Klipp ur och posta lösningen till Veckobladet, 
Görsjövägen 2C, 683 33 Hagfors. 
Märk kuvertet ”Skörda pumpor”. 
Lösningen ska vara oss tillhanda senast 
torsdag 5 nov. -20. 
Vinnarna presenteras i VB 11/11 vecka 46.

Så här ser pumporna ut som du letar efter. 
De kan även vara till hälften gömda... 
(Denna pumpa räknas inte).  

"

Jag hittade ........... stycken pumpor

Namn  ......................................................................................................

Adress  ....................................................................................................

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

Två vinnare erhåller varsitt 
presentkort värde 100 kr som 
gäller i hela Hagfors kommun.

Happy
Halloween
2020!

Tänk om fler
föräldrar hjälptes åt 

att sätta gemensamma 
gränser kring 

alkohol.

KOM 
IHÅG
ATT

ANNONSERA 
OM ERA 

JULBORD!
Välkomna

Veckobladet



Lakene Loviseberg 30

Utgångspris 775 000 kr Rum 2 rum, varav 1 sovrum Boarea 51 kvm Tomt 1 674 kvm Byggt 1968
Visas Kontakta oss för information gällande visning
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Lakene Loviseberg 30

Utgångspris 775 000 kr Rum 2 rum, varav 1 sovrum Boarea 51 kvm Tomt 1 674 kvm Byggt 1968
Visas Kontakta oss för information gällande visning
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Ekshärad Basterud Väst nedre

Utgångspris 650 000 kr Rum 5 rum, varav 2 sovrum Boarea 125/19 kvm Tomt 4,3 ha Byggt 1920
Energiprestanda 227 kWh/kvm år Energiklass G Visas Tis 27/10 16.00-16.45
Mäklare Julie Henriksson 070-5269062

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Hagfors Stjärnsnäs Bäckvägen 5

Utgångspris 895 000 kr Rum 4 rum, varav 3 sovrum Boarea 154/85 kvm Tomt 2 402 kvm Byggt 1929
Energiprestanda 103 kWh/kvm år Energiklass D Visas Ons 28/10 16.15-16.45
Mäklare Julie Henriksson 070-5269062

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Lakene Loviseberg 30

Utgångspris 775 000 kr Rum 2 rum, varav 1 sovrum Boarea 51 kvm Tomt 1 674 kvm Byggt 1968
Visas Kontakta oss för information gällande visning
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Lakene Loviseberg 30

Utgångspris 775 000 kr Rum 2 rum, varav 1 sovrum Boarea 51 kvm Tomt 1 674 kvm Byggt 1968
Visas Kontakta oss för information gällande visning
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Hagfors Mjönäs Mjönäsvägen 11

Utgångspris 425 000 kr Rum 4 rum, varav 3 sovrum Boarea 96/96 kvm Tomt 1 236 kvm Byggt 1963
Energiprestanda 170 kWh/kvm år Energiklass F Visas Tors 29/10 15.00-15.30
Mäklare Rebecca Mellquist 070-5269025

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Hagfors Dalkarlstorp Tjärnevägen 5

Utgångspris 375 000 kr Rum 3 rum, varav 2 sovrum Boarea 90/54 kvm Tomt 2 076 kvm Byggt 1936
Energiprestanda 182 kWh/kvm år Energiklass E Visas Tors 29/10 16.30-17.00
Mäklare Rebecca Mellquist 070-5269025

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM
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