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INDIANEN, EKSHÄRAD

ÖPPET ALLA DAGAR 
8-22

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   

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

Handla i vår butik på nätet!
Vi har 

hemkörning 
i hela

Hagfors kommun 
Gå in på vår hemsida ica.se/eksharad

Att ta steget till samtalterapeut 
var enkelt, att starta företaget 
var däremot inte riktigt fullt 
så enkelt, berättar hon. Det 

Stötta och hjälpa blev till företagande
När det blev pandemi så fick Gunilla Sundkvist 
sig en tankeställare om vad som är viktigt. 
Hon kände att hon ville starta eget och jobba 
med det som kändes viktigt. Där hon också 
själv fick en chans att planera sin dag. Med 
erfarenhet och utbildning i bagaget tog Gunilla 
mod till sig och satsade på eget företagande- 
som samtalsterapeut. Hon startade företaget 
A-terapeut med  Deje, Munkfors, Hagfors, 
Torsby och Sunne som verksamhetsområden.

var ju också inom en speciell 
bransch, så det var mycket 
som skulle falla på plats men 
nu är hon i gång och funderar 



Söndag 7 nov kl 11.00
   Allhelgona-
   gudstjänst
     med nattvard

Roland Jansson
Sång & musik 

Välkommen till oss eller följ oss 
via länken som finns på www.

kyrktorget.se/hoje.missionskyrka
Servering! 
Välkommen!

KYRKOFULLMÄKTIGE
I EKSHÄRADS 
FÖRSAMLING

 kallas att sammanträda 
tisdag 9 nov kl 18.00

i kyrkan
Ärenden enligt utsänd och 

anslagen kallelse. 
För Ekshärads kyrkofullmäktige 

ordf. Gunnel Werme

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer, ändringar kan ske.
Församlingsexp. 054-875500, www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

ALLHELGONAHELGEN - SE SEPARAT ANNONS
FORSHAGA FÖRSAMLINGSHEM
To 14:00 SITTGYMPA. 
Ti 09:30 FRUKOSTKLUBBEN.
On 14:00 MINDRA. Församlingens ”andliga” tankesmedja. 
On 18:30 YINYOGA. Vi träffas i sporthallen, nedre plan. 
On 19:45 MEDITATION. Vi träffas i sporthallen, nedre plan.

FORSHAGA KYRKA
On 17:45 VECKOMÄSSA.

DEJE FÖRSAMLINGSHEM
To 10:00 SITTGYMPA. 
To 10:00 STICKGRUPP. 
To 10:00-12:00 FÖRMIDDAGSKAFFE. 

MUNKFORS FÖRSAMLINGSHEM
Ti 09:30 MÖRACAFÉ. 
Ti 14:00 SITTGYMPA.
On 12:00 ENKEL LUNCH.

Gäller 4/11-10/11

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

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Fre 5/11 kl 13.00-16.00 Kaffe i kapellet.
Lör 6/11 Alla helgons dag kl 18.00 Minnesgudstjänst med 
ljuständning, kyrkokören, Roberto Rizzo, altfiol.
Sön 7/11 kl 11.00 Mässa i Allhelgonatid. L-P Hjärpe, Per-Thomas 
Eriksson, fiol.

11-13 november och 18-20 november
Tider: Tor-Fre 11.00-17.00, Lör 11.00-15.00

Kom och fynda inför julen
Servering av kaffe och våfflor

”Vi försöker hålla coronasäker miljö”
Välkomna hälsar Equmeniakyrkan och Filadelfia

Klarälvskyrkan
Ekshärad

JULLOPPIS

Klarälvskyrkan Ekshärad
Tis 9/11 kl 18-20 ”Öppen  Kyrka”
Kom och umgås och trivs utan 
krav. Handarbeta-fika-spel-instru-
ment-kvällsandakt.
Sön 14/11 kl 11.00 Bibelstudium 
om ”andens gåvor” med Lars-
Gustav Ingelsrud.
Arrangör Filadelfiaförsamlingen

Jesus sa: Allt vad ni vill att människorna ska göra för er,
det ska ni också göra för dem.

Matt 7:12

Gräs Missionshus
Lör 6/11 kl 19.00 Hemlands-
sånger. Sånger i allhelgonatid med 
Perneströms och Frida Blomqvist. 
Servering. Välkomna!
Mån 8/11 kl 19.30 Stugmöte.

Frikyrkorna i Klarälvdalen

v 45 onsdag
v 46 onsdag
v 47 torsdag 
inför julskyltning
v 48 onsdag
v 49 onsdag
v 50 onsdag
julklappsnummer
v 51 onsdag
jul-/nyårshälsningar

UTGIVNINGSDAGAR fram till jul & nyår

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

AA-MÖTEN 
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00

Öppet möte första 
tisdagen i månaden. 

AA-MÖTEN 
Munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.00



VÄLKOMMEN TILL HAGFORS PASTORAT
Minnesgudstjänster
 Lördag 6/11 Alla helgons dag
 kl 15:00 Gustav Adolfs kyrka

Åsa Bergsten, Tina  Sundbäck 
Hagfors kyrkokör medverkar
kl 15:00 Norra Råda kyrka

Thomas Pfitzinger-Drewes, Eva Verde 
kyrkokören Credo Jubilo medverkar

kl 18:00 Hagfors kyrka 
Åsa Bergsten,Tina Sundbäck 

Hagfors kyrkokör medverkar
kl 18:00 Sunnemo kyrka

Thomas Pfitzinger-Drewes, Eva Verde 
kyrkokören Credo Jubilo medverkar

Vi finns vid Skogskapellet  inför Allhelgona 
med fika. Fredag 5/11 kl 15:00-19:00

Gudstjänster
 Söndag 7/11

kl 11:00 Hagfors kyrka
Jonna Karlsson,Tina Sundbäck/ kyrkkaffe

Söndag  14 /11
Kl 11:00 Ekumenisk mässa 
i Blinkenbergskyrkan

Åsa Bergsten,Tina Sundbäck/ kyrkkaffe
Samarbete med Equmenia församlingen i Hagfors

kl 16:00 Norra Råda kyrka
Familjegudstjänst 

Åsa Bergsten, Eva-Lotta K Bäcker
Utdelning av dopänglar och barnbiblar

Skaparna av Majas Alfabetssånger
Kerstin Andeby och Peter Wanngren

 spelar, sjunger och svänger loss med oss!. 

Torsdag 4/11 Stilla mässa
Kl 17.00 Hagfors kyrka

Åsa Bergsten,Tina Sundbäck, Thomas Lindberg

Öppna Församlingsverksamheter 
Norra Råda församlingshem

Sittdans kl 13,00 Varannan måndag ojämna veckor 
Stickcafe Tisdagar Kl 14.00-16.00. 

Kyrkokör Credo Jubilo onsdagar kl. 18,30 
Sunnemo församlingshem
Onsdagscafe kl 10,30-12,00 

Varannan onsdag jämna veckor 
3/11 Ransäters Dragspelsklubb besöker caféet 

 Hagfors församlingshem 
Matteusgruppen Varannan tisdag Kl 14.00-16.00.

Hagfors kyrkokör Onsdagar kl. 18,15
 Frukostmacka med andakt 

Torsdagar kl.10.00-11.30.
Berggården Hagfors 

Klädbytarrummet fredagar kl 10.00-12.00
välkommen att ge och få kläder.

 Obs! Torsdag 11/11 är expeditionen och all 
verksamhet stängd pga utbildning 

Barn, unga, familj
Berggården Hagfors

Öppen förskola 0-5 år vuxen/barn
Måndagar och torsdagar kl 9.00-11.30
Babycafé 0-1 år onsd kl 9.00-11.30

Småbarnsrytmik kl 10.30-11.15 ojämn vecka
Ungdomskvällar 13-18 år 

Torsdagar kl 18.00-22.00
Vill du vara med och sjunga i 

vårt Luciatåg Är du 13-18 år?
 Söndag 12/12 kl 16 Hagfors kyrka

kontakta Ella 070-6807151 för info/anmälan

Församlingsafton 
Torsdag 18/11 Kl 18:00 Hagfors församlingshem

 Duon Dandelion Gold 
I direkt anslutning till församlingsaftonen kommer 

nominering av ledamöter till församlingsrådet i 
Hagfors-Gustav Adolfs församling att ske

Se hemsidan www.svenskakyrkan.se/hagfors

Filosofiska rummet
Tisdag 9 november kl 17.00-18.00 

Temat Godhet och ondska
Obs ej digitalt

Tisdag 9 november kl 17.00-18.00 
Plats Gröna aulan, utanför biblioteket ÄBC

Biskop Sören Dalevi inleder med sina 
tankar i en förinspelad video. välkommen!

Kontaktuppgifter
Församlingsexpedition i Hagfors: 

öppet mån&ons 10-12, tors 13-15 / växel: 0563-540 530
epost: hagfors.pastorat@svenskakyrkan.se 

Kyrkogårdsförvaltningen:
 telefon 0563-14500, tider: månd&onsd 9.30-11.00; tisd 13.30-15.00 

epost: hagforspastorat.kgf@svenskakyrkan.se 
Våra övriga kontaktuppgifter finns på hemsidan 

www.svenskakyrkan.se/hagfors



www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

Allhelgonacafé
Kyrkorna är öppna för ljuständning 
och musikstunder. Vi serverar kaffe 
och personal finns på plats för ett 
värmande samtal.

Fredag 5/11
Alla fem kyrkor är öppna kl. 11-16
Musikstund kl. 11, 12, 14 och 15 Alla själars dag

Söndag 7/11
Ransäters kyrka kl. 11 - Gudstjänst
Forshaga kyrka kl. 11 - Mässa

Minnesgudstjänst
Välkommen till minnesgudstjänst!

Alla helgons dag, lördag 6/11
Munkfors kyrka  kl. 19
Ransäters kyrka  kl. 17
Övre Ulleruds kyrka  kl. 19
Nedre Ulleruds kyrka  kl. 17
Forshaga kyrka  kl. 17 & 19
Se hemsidan för medverkande.

Covid-19
Tänk på att hålla avstånd till varandra 
och var noga med handhygien. Vi ber 
dig som har förkylningssymptom att 
stanna hemma. Ändringar kan ske 
med kort varsel.

Allhelgona

Välkommen till kyrkorna 
och kyrkogårdarna 

i allhelgonatid!

Händer i Allhelgonatid i Ekshärads församling
Kaffe i S:t Olavs kapell
Fredag 5/11 kl 13.00-16.00
För dig som besöker kyrkogården står 
Sankt Olavs Kapell öppet. Kom gärna in 
och ta en värmande kopp kaffe med mo-
rotskaka och umgås en stund med Kerstin 
Hedelin.

”Änglar finns och ibland syns dom” 
Utställning i Sankt Olavs Kapell.
Kom och titta dagarna: 
3/11, 4/11 och 5/11 kl 11.00-16.00
Pia Kortell Bergmark visar upp en del av 
sin änglasamling samt bjuder på kaffe med 
kaka.

Minnesgudstjänst i Ekshärads kyrka
Lördag 6/11 kl 18.00
Ljuständning för under året avlidna.
Kyrkokören medverkar med Roberto Rizzo 
som solist på altfiol under ledning av Jenny 
Ekström. Präster: Lars-Peter Hjärpe och 
Anders Rådström.

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Mässa i Allhelgonatid
Söndag 7/11 kl 11.00
Lars-Peter Hjärpe, predikan Britt-Marie 
Hjärpe, kantor Jenny Ekström, 
Per-Thomas Eriksson Fiol.

Varmt
välkomna!



Alla helgon-
Alla helgon-

specialspecial Erbjudanden som gäller mellan 18.00-20.00:

Max Factor Mascara
Lash Revival

ord. 179:- NU 149:-

HERR: Police Camouflage
Edt 125 ml

ord. 595:- NU 269:-

DAM: Police ”Miss Beat”
Presentkartong

ord. 269:- NU 139:-

Kvällsöppet torsdag 4/11 till 20.00Kvällsöppet torsdag 4/11 till 20.00

DAM: ZE-ZE
Cardigan randig i två olika 
färgkombon. S-XXL

ord. 399:- NU 199:-
Lotteriring mellan 18.00-20.00

Välkommen!Välkommen!

DAM: Vi har fått hem 
nya Escadan ”Fair Love”

NYINKOMNA VÄSKOR
i olika modeller o material 

Yvonne Rydings Hudvård
Denna vecka:
20% rabatt!

HERR: Ny doft  
Missoni Wave

Edt 30 ml 395:- 
Edt 50 ml 540:-

EXTRAPRISER 
DENNA VECKA:

TORSDAG 4/11 från kl 13.00
KOM IN OCH BOKA TID och få 

dina NAGLAR fixade av 
Marie från Scratch of Sweden

       Köp 2 st vårdande produkter
     -få ett färglack på köpet! MUNKFORS  0563-506 70

TROFÈ 
Nattlinne/Big T-shirt
tre olika färger. S-XL

ord. 279:- NU 219:-
ZE-ZE
Lång quiltad jacka
i två färger. 

200:- i rabatt ord. 799:- 

PÅFYLLT MED
MÖSSOR
VANTAR
SCARFAR

Etablerat 1868

Ord. öppettider: må-fr 12-18 • lö 10-13 • 0563-502 13 • MUNKFORS

Kvällsöppet torsdag 4/11 till 20.00

30%
rabatt på 

alla Morris-

produkter

15%
rabatt på ALLA SKORfr. Dahlin och Bagheera

Erbjudanden
mellan 

kl 18-20:

Mellan 18-20 bjuder vi på korv m bröd!

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

Mjönäs Djurklinik
Mjönäs

DjurklinikMjönäs Djurklinik

1 2 3

4 5

6

7 8

9

10

11 12

13

Melodikrysset v.44 - 6 november

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 - 6 november

Har du presenten till far?
Glöm inte annonsera inför

FARS DAG 14/11
info@veckobladet
0563-616 66



Forts. från fram   Stötta och hjälpa...

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 

på att utveckla verksamheten 
vidare med fler inriktningar.
Gunilla Sundkvist är född och 
uppväxt i Munkfors där hon 
bor med min familj. Släkten 
har bott på samma ställe i 6 
generationer så flesta på orten 
vet nog vem hon är, som hon 
säger själv.
- De flesta av er som 
mött mig någon gång, kan vara 
när jag jobbade i familjens 
handelsträdgård som fanns på 
Munkåsen i Munkfors, eller 
kanske när jag arbetade som 
ordningsvakt. Som POSOM? 
Det alla mina jobb har ge-
mensamt är att jag har hjälpt 
och stöttat, tagit hand om och 
plåstrat om. Så steget till tera-
peut var inte så långt borta, allt 
handlar om omsorg.
Hon berättar vidare att precis 
som alla andra har hon haft 
sina kriser i livet, tagit lärdom 
av dem och använder det nu i 
sitt yrke som samtalsterapeut. 
Förutom att jobba som sam-
talsterapeut så är Gunilla även 
konsult inom psykosocial 
omsorg, juridisk rådgivare 
samt författare. Det sista var 
inte meningen men det hände 

när hon satt sysslolös under 
pandemin. Det var svårt att få 
klienter när man inte kunde 
ha fysiska möten och då skrev 
Gunilla boken som hon så 
länge hade tänkt att göra. 
När hon möter människor 
i livets alla skeenden och 
vetskapen att terapeutiska 
behandlingar kan ge livsom-
välvande effekter och lind-
ring, är hennes långa och 
breda erfarenhet en styrka 
och skapar trygghet. Spe-
cialistområden är bland an-
nat krishantering, PTSD, 
ångest,självskadebeteende, 
utmattning och stress. 
- Som person anser jag 
själv att jag är positiv, försöker 
alltid hitta lösningar och det 
var nog det som gjorde att jag 
blev samtalsterapeut, önskan 
att hjälpa och fixa problemet.
Jag har jobbat med allt möj-
ligt men senaste anställningen 
var på öppenvårdspsykiatrin, 
där jag höll i SIP möten och 
även hade egna patienter. Ut-
maningen var att hitta utan 
GPS och karta när jag skulle 
på hembesök ovanför Torsby. 
Det var en intressant väg och 

jag funderade på om någon 
skulle hitta mig om jag fastna-
de i geggan lågt inne i skogen, 
tack och lov gick det bra den 
gången. 
- Nu är jag inte som ”de 
vanliga” terapeuterna, utan jag 
pushar på och utmanar för att 
nå målet. Som en tidigare pa-
tient sa till mig vid sista mö-
tet – ” du är fanimej den bästa 
psykolog jag mött”, då blev 
jag glad inombords och tog 
det för vad det var – uppskatt-
ning! 
I sina möten med den som 
behöver stöd och stöttning så 
vill Gunilla först att lära känna 
personen först för att veta vad 
den vill, vad målen är och så 
jobbar man utifrån det. 
- Det personen vill är 
viktigast och vi jobbar på ett 
sätt så att det ska bli så bra 
som möjligt, säger hon.
Gunilla har många utbild-
ningar men de hon anser sig 
ha mest nytta av i sina olika 
professioner är: Vård och 
stödsamordnare programmet/
Beteendevetare, socialrätt, 
förvaltningsrätt, statsveten-
skap, professionellt samarbete 
kring barn och familjer i be-
hov av särskilt stöd samt våld 
i nära relation. Dessa utbild-

ningar och tidigare yrken och 
livserfarenheter gör att hon 
har en bred kunskapsgrund 
och kan hantera de flesta si-
tuationer. 
Yrket som till största delen 
bygger på det fysiska mötet 
och samtalet har förstås va-
rit en utmaning i sig men har 
ändå löst sig på olika sätt, be-
rättar hon.
Hon är svår att stoppa denna 
driftiga individ. Som tidigare 
nämndes, har hon skrivit en 
bok som också handlar om 
att inspirera och hjälpa, fast 
på ett annat plan. ”Handbok 
för God Man” heter boken 
som Gunilla presenterat för 
styrelsen i föreningen Sve-
riges Överförmyndare där 
reaktionerna blev mycket 
positiva. Den boken är helt ny 
och den kommer hon få berätta 
mer om vid ett annat tillfälle. 
Redan nu har ryktet om boken 
börjat sprida sig och beställ-
ningar börjar komma. Just nu 
finns också planer på att med-
verka med den på Värmlands 
bokfestival i slutet av novem-
ber. Det ska bli spännande att 
följa fortsättningen.



Torsdag 4 november KVÄLLSÖPPET 
I HAGFORS till 20.00 Avvikelser kan 

förekomma.

Alla som handlar i våra butiker 
mellan 10.00-20.00 deltar i utlottning 
av 3 st presentkort à 500 kr.

Kyrkog. 2, HAGFORS  
0563-101 93

SPÖKPRISER Gäller TORSDAG 
4 november

Öppet 10.00-20.00

2 plagg
20%

1 plagg
10%

Dalavägen 15,  
HAGFORS 

073-843 54 12

Välkommen in till oss för att ta del av 
FINA ERBJUDANDEN!

Lisa & Elina

Kläder

25%
Pussel

25%

WANJAS LEKSAKER
KÖPMANGATAN 2, HAGFORS, 0563-103 63

Gratis 
fiskdamm 

i butiken 4/11 
mellan 18-20

Erbjudandet 

gäller 

4-5/11

Har du presenten till far?
Glöm inte annonsera inför

FARS DAG 14/11
info@veckobladet
0563-616 66

Harboevägen 1 
HAGFORS 

0563-145 20

4/11 mellan 10-20

har vi 15% på alla byxor
Även andra erbjudanden i butiken!
Välkommen  in till oss!     Lena, Anne-Marie & Eva

Köpmang. 7   0563-102 53

och mattor

(Gäller endast lagervaror)

20% på alla lampor

since 1935

KLÄDER

Kyrkogatan 3
HAGFORS 

0563-103 01



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

Telefon 0563-616 66
Fax 0563-109 79

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

Plusgiro 45 70 18-0
Swish 1230489690

”Största” 

annonsbladet i 

Klarälvdalen

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

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

Olsäter och Lesjöfors.

Alla får den

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

#

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

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

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

Sänd en hälsning på Fars dag!Sänd en hälsning på Fars dag! Skicka in kupongen 
tillsammans med en 
femtiolapp (50:-) alt. med 
foto en hundralapp (100:-) 
till Veckobladet, Görsjöv. 2 C, 
683 33 Hagfors. 
Eller lämna in direkt hos oss 
(bredvid Norab, ingång gavel mot 
Molkers)
Det går även bra att maila till 
info@veckobladet.se och betala 
via Swish. 

Betalat via Swish 
1230489690 

OBS Ingen hälsning i 
swishmeddelandet 

end. avsändare)

Nu går det även att skicka in Nu går det även att skicka in 
en Fars dags hälsning med fotoen Fars dags hälsning med foto

En man var ute och gick på stan en dag. Då såg han två gubbar som 
uppförde sig väldigt underligt. Den ena gick och grävde ett hål i mar-
ken, och den andra gick efter och fyllde på med jord. “Vad håller ni på 
med?” frågade gubben, varpå den ene svarade: “Jo, det är så att vi är 
trädplanterare, och egentligen skall vi vara tre stycken, men han som 
stoppar ner träden är sjuk idag…”

Det lär krypa mask i 
en del ostsortar.
-Ja jag har hört det.
Jisses, har du så bra 
hörsel.



Öppettider: Mån-Fre 8-19, Lör 9-17, Sön 11-17

Vid Rådakorset Rv 62 • Tel. 0563-600 65

Åhströms i Råda

Nötstek Nötstek av fransyskaav fransyska    8990

med Potatisgratäng gjord påmed Potatisgratäng gjord på
10 kg10 kg Potatis  Potatis fr Westlundsfr Westlunds    3900

Och till dessertOch till dessert
Kladdkaka Kladdkaka portionportion    1000

med med GräddeGrädde  ICA, 5 dl  ICA, 5 dl  1890

/kg  UtomhusljusUtomhusljus    ord 59:-ord 59:-  49490000

InomhusljusInomhusljus  ord 59:-ord 59:-  49490000

KronljusKronljus  ord 99:-/89:-ord 99:-/89:-  79790000

Ledljus med TimerLedljus med Timer Gott till Helgen

2 för2 för3 för3 för

OBS! Lördag 6/11 öppet 9-16

LöfbergsLöfbergs

Kaffe Kaffe   8500

VI SÖKER ARBETSLEDARE/DRIFTANSVARIG
Läs mer på: www.hagfors.se/jobbahososs

Caféerna på Hagfors bibliotek startar 
igen. Välkommen!

STICKCAFÉ

KORSORDSCAFÉ

SLÄKTFORSKARJOUR

Måndagar kl.14.00-16.00

Onsdagar kl.14.00-17.00

Torsdagar jämna veckor kl.14.00-17.00

Drop-in till släktforskarjouren. OBS! Om du vill ha 
personlig hjälp av Värmlands Släktforskarförening 
under släktforskarjouren så vill de att du är vacci-
nerad. Tack för förståelse och visad hänsyn. 

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

CAFÉERNA PÅ HAGFORS 
BIBLIOTEK STARTAR

BOKSLÄPP 
AV FRIDA TURANDER

Onsdag 17 november kl.18.00
Gröna aulan, Älvstranden Bildningscentrum

Utgiven av Multatuli Förlag.

ÄLDREBOENDET SOLROSEN

Sagan om Äldreboendet 
Solrosen är en uppskruvad 
och humoristisk skildring av 
dagens äldreomsorg. Hag-
forsbon och undersköterskan 
Frida Turander debuterar 
som författare med denna 
bok. Frida läser högt ur 
boken och berättar varför 
hon skrev den.

Evenemanget är gratis men det är begränsat 
antal platser! Anmäl dig till Hagfors bibliotek på 
0563-187 70 eller biblioteket@edu.hagfors.se.

Kom och möt författaren, 
köp boken och få den 
signerad!

Moderaterna
Hagfors

Inbjuder alla medlemmar till medlemsmöte på 
Hagfors Hembygdsgård fredagen den 19/11 kl 14.30.

Vi bjuder på Kolbullar med fläsk, 
dessert: Peach Melba, kaffe m kaka.

Pål  Jonson, Riksdagsledamot
äter med oss och sedan presenterar han Moderaternas vikti-

gaste prioriteringar i budgeten och inför valet. Du som inte kan 
komma till 14.30, kommer senare när du kan och fikar med oss 
och lyssnar på Pål och får istället en hämtlåda med mat att ta 

med hem. Styrelsen och de som vill sitter kvar och pratar politik 
och planerar valarbete m.m. till ca kl 18.00.

Anmälan om deltagande till:
Kassör Liliane Arvidsson, tel. 070-607 00 86 senast 14/11.

Du som vill bli medlem och delta på mötet kan swisha 100 kr till 
123 336 00 70, ange ditt personnummer, eller betala till 

Bankgiro 5040-0365, ange personnummer som meddelande.

Varmt välkomna! Styrelsen Moderaterna Hagfors

ÅRSMÖTE
HAGFORS 

HUSVAGNSFÖRENING
på Hotell Monica lördag 20 november kl 14.00

Välkomna!



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

Vi gratulerarVi gratulerar

NOAH LARSSON
Höje, fyller fyra år 
den 4/11. Stort grattis 
på födelsedagen gub-
ben! Vi älskar dig! 
Kram från mamma, 
pappa & lillasyster 
Nellie Y.

MALVA OCH MIO FORSS
Gra t t i sk ra -
mar till våra 
fina barnbarn 
M a l v a  o c h 
Mio Forss i 
Sunne  som 
fyller år den 2 
och 7 oktober. 
Kramar från 
farmor och farfar, mormor och morfar.

LEO ENGDAHL HULTMAN
Vi vill gratulera vår 
goa kille Leo när han 
fyller 12 år den 7 no-
vember. Hoppas du 
får en härlig födel-
sedag! Grattiskramar 
från Lovisa, Lova, 
mamma och pappa 
samt övriga släkten. Hurra för dig!

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

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   VigselDop   Vigsel
GuldbröllopGuldbröllop

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

Dop   Vigsel   GuldbröllopDop   Vigsel   GuldbröllopDop   Vigsel   GuldbröllopDop   Vigsel   Guldbröllop

Fram och tillbaka bland barrträden 
vid stranden

Så här på hösten drar flockar med småfåglar fram och tillbaka 
bland barrträden längs med den lilla skogstjärnens stränder. De 
tjattrar glatt när de kommer och svirrar hit och dit. De får skydd 
av varandra i flocken mot rovfåglar. 

Men oj då. Plötsligt ser jag en konstig talgox, eller vad är 
det. Den liknar ju en talgoxe men är mer kompakt, har blekare 
färger och en kortare stjärt. Fågelboken ger mig svaret. Det är 
en av våra minsta mesar. En svartmes.

Svartmesen är en typisk barrskogsgåel. Jag måste bara ha 
missat den förut. Den finns i hela landet. Den är en stann- och 
strykfågel och trivs i flockar, liksom här, tillsammans med talg-
oxar, blåmesar, tofsmesar och trädkrypare.

Svartmesen äter gärna både gran- och tallfrön samt insekter. 
Fröna hamstrar den gärna för vinsterns kommande behov.

Hösthälsningar
Lenn Olle

Foto: Niclas Ahlberg



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 3/11: Tacogratäng
 Barnalt: Köttbullar med mos
Tors 4/11:  Rotmos m rimmat fläskkött
 Barnalt: Stekt korv m potatismos
Fre 5/11: Fläskfilégratäng m kokt potatis
 Barnalt: Hamburgarbuffé
Lör 6/11: Hemgjorda kycklingnuggets 

serveras med klyftpotatis

Sön 7/11:   Porterstek serveras med gräddsås och 
kokt potatis

 Barnalt: Pizzabuffé
Mån 8/11: Panerad sejfilé serveras m kokt potatis 

och stuvad spenat
Tis 9/11:   Stekt rimmat sidfläsk m alternativen 
 raggmunk, bruna bönor eller löksås
Ons 10/11: Köttfärslimpa serveras 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
8.00-10.00   
(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

Entrecôte 
Sverige 21900

Fläskfilé 
Finland, ca 500 g 12900

Grillkorv 
Hemgården 900 g 5990

Julskinka 
Hemgården Griljerad 2490

Gravljus 5-pack  

Brinntid ca 100 h 6900

Gravljus 
med lock Brinntid 36 h   3 för 2500

Gravlykta  

Höjd 30 cm 14900

Gravdekorationer  

Olika sorter från 9900Wilma  i konditoriet erbjuder
TÅRTOR & BAKELSER 

Beställ gärna i förväg 0563-406 22
OBS! Tänk på Fars Dag den 14/11

Äpplen 
Sverige. Ingrid Marie och Aroma  2500

Brysselkål 
Sverige, 500 g 1000 

Chips och 
Ostbågar 
OLW, 225-275 g 2 för 3500

Läsk Trocadero
Trocadero Zero 
1,5 liter 3 för 3400hg

st

kg

st

+ pant

Superklipp!

kg

kg

Smör 
Arla, 500 g  3000

Vispgrädde 
36%, 5 dl, ICA  1900

NYHETER I SORTIMENTET:

FISK från



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



INSAMLING
Som ni säkert sett på FB så städar/renoverar 
vi för fullt på Folkets Hus i Lesjöfors. Loka-
len är i stort behov av renovering och detta 
blir väldigt kostsamt. Som tur är får vi mycket 
frivillig hjälp av helt fantastiska människor 
och det är vi oerhört tacksamma för.
Då vi gärna fortsätter renoveringen och upp-
fräschning av lokalen så behöver vi hjälp från 
er därute och vi har beslutat att starta en in-
samling då vi vet att det finns många vänliga 
själar och förhoppningsvis några företag som 
vill hjälpa oss med bidrag.
Vi vet att Folkets Hus är en viktig träffpunkt 
både för uthyrning till privatpersoner och fö-
retag, PROs verksamhet och deras danser, 
våra egna arrangemang så som Lesjöfors 
lucia, julmarknad, Lesjöforsdagen, musike-
vent och inte minst för vårt föreningsliv med 
mycket mera.
Vill du/ni bidra med en slant så skulle vi bli 
väldigt tacksamma & alla bidrag är varmt väl-
komna, stora som små.
SWISH 123 326 39 85
Pg 46 66 10-3
Märk ditt bidrag med ”Sponsring”

Vi tackar på förhand // Mvh styrelsen

Almanacka 
med egna foton
Beställ senast fredag 12/11
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

Januari 2022

  
  
  
  
  Gunnar

Gunder
  
  

  
  
  
  
 

Nyårsdagen

 

Svea

  
  

Erland

  
  

August
Augusta 

  

Kasper
Melker
Baltsar
Trettondedag jul

 

Hanna
Hannele
Trettondagsafton  

 
Hjalmar
Helmer

 

Laura 
Lorentz

 

Felix 
Felicia

 

Knut
Tjugondedag jul

 

 

Frideborg
Fridolf  
  

Jan
Jannike
 
 
  

Sigurd
Sigbritt

Anton
Tony

  

Hilda
Hildur

  

Henrik

  
  

Fabian
Sebastian

 

Agnes
Agneta

 

Vincent
Viktor  

 

Frej
Freja

 

Karl
Karla
Konungens
namnsdag

 

Göte
Göta
Förintelsens
minnesdag

 

Bodil
Boel

 

Paul
Pål

 

Erika
 

  

Rut
 

  

 Alfred
Alfrida

 

Diana
 

Gunilla
Gunhild

 

Ivar
Joar

 

  
  

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

52

1

2

3

4

5

 27 28 29 30 31 1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16  

 17 18 19 20 21 22 23  

 24 25 26 27 28 29 30  

 31 1 2 3 4 5 6  

    

KURA SKYMNING

Högläsning ur aktuell litteratur, nordiskt 
bokbord, boklotteri och fika. 

Måndag 15 november kl.18.00

MED FÖRENINGEN NORDEN

Hagfors bibliotek

Det är gratis men begränsat 
antal platser! Anmäl dig genom 
att kontakta Hagfors bibliotek.

Årets litteraturtema: 
Drömmar och längtan i Norden

Danselever från Karlstads universitet 
uppträder med stämningsfull dans och 

musik kl.18.00! 

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

Öppet hus på Stjerneskolan i Torsby
Lördag 13 november kl.10-13

Välkommen till oss!

Kom och besök våra
olika program och
idrottsutbildningar.
Mer information 
finner du på vår
hemsida.

stjerneskolan.se

Vi önskar dig en fin vinterVi önskar dig en fin vinter
Ute blir det Ute blir det kalltkallt men hos oss men hos oss
blir det blir det varmtvarmt..

Från 1 november till 31 januariFrån 1 november till 31 januari

20%20%  på Hot Stone Massagepå Hot Stone Massage

För mer information: För mer information: 
WaHo Aloha, Hagforsvägen 15, 683 31 HagforsWaHo Aloha, Hagforsvägen 15, 683 31 Hagfors
Tel. 073-073 82 65, mariaochstefan15@gmail.comTel. 073-073 82 65, mariaochstefan15@gmail.com
Facebook.com/wahoalohaFacebook.com/wahoaloha



Den 1 november ändras rekommendatio-
nerna till vuxna och barn om att stanna 
hemma vid symtom.
Då ändras också rekommendationerna om vem som ska testa 
sig och när.
Syftet med rekommendationerna är att undvika spridning av 
covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influ-
ensa. De ska också skydda de personer som har störst risk för 
allvarlig sjukdom.

De förändringar som genomfördes den 29 september gäller fort-
farande. Då togs bland annat begränsningar för allmänna sam-
mankomster och offentliga tillställningar bort.

Nya rekommendationer från 1 november om att 
stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion
Utöver det som står nedan kan regioner och kommuner utforma 
lokala rutiner med stöd av Folkhälsomyndighetens rekommen-
dationer.

Rekommendationer till barn i förskoleåldern samt 
till alla fullvaccinerade och de som haft bekräftad 
covid-19 det senaste halvåret
Följande rekommendationer gäller för barn som inte börjat sko-
lan samt alla fullvaccinerade och de som haft bekräftad covid-19 
det senaste halvåret:

De bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken 
på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till 
exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
De behöver som regel inte testa sig för covid-19.
De som stannat hemma kan komma tillbaka till förskola, skola, 
arbete och fritidsaktiviteter när de varit feberfria ett dygn och 
känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägs-
symtom. I de allra flesta fall innebär det att de behöver vara 
hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Rekommendationer till alla vuxna, unga och barn från 
förskoleklass och äldre, som inte är fullvaccinerade
Följande rekommendationer gäller alla från förskoleklass (från 
cirka 6 år) och äldre som inte är fullvaccinerade:

De bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken 
på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till 
exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
De bör testa sig för covid-19 så snart som möjligt.
De som är ovaccinerade och testat negativt för covid-19 (inte 
bär på sjukdomen) kan komma tillbaka till förskola, skola, arbe-
te och fritidsaktiviteter om devarit feberfria ett dygn och känner 
sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom. I 
de allra flesta fall innebär det att de behöver vara hemma från 
ett par dagar upp till en vecka.

Individer och vårdnadshavare behöver med stöd av dessa re-
kommendationer göra en egen bedömning av när de själva eller 
barnet har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till för-
skola, skola, aktiviteter och arbete.

För mer info: folkhalsomyndigheten.se

Munkfors kommun 
invigde uteklassrum

Forsnässkolans nya uteklassrum (Värmlands tredje) in-
vigdes med pompa och ståt förra veckan. Istället för en 
traditionell invigning med bandklippning fick eleverna 
Milia Nilsson och Arvin-Lo Öjes det hedersamma upp-
draget att såga sig igenom en trästock under tiden som de 
blev flitigt påhejjade av sina kamrater.

– Nu får 300 elever i årskurs 4-9 
får möjlighet till undervisning ut-
omhus tillsammans med sina lä-
rare. Forskning visar att en växel-
vis undervisning mellan inomhus 
och utomhus är en bra kombi-
nation som har positiv påverkan 
på koncentration, inlärning och 
motorik, säger Anna Grenholm, 
verksamhetschef för service och 
initiativtagare till projektet.
Kommunalråd Mathias Lindquist 
(S) fick äran att avslöja namnet på 
kommunens senaste mötesplats, 
nämligen Forsnässtugan.
– Att kommunen verkar aktivt 
för att hitta nya, spännande un-
dervisningsformer är positivt för 
både elever och lärare. Initiativet 
går hand i hand med kommunens 
vision om tillgängliga utemiljöer 
och attraktiva skolmiljöer, säger 
Mathias.

Skydd mot väder och vind
Klassrummet ligger i nära anslut-
ning till Forsnässkolan. Väggar 
och tak ger skydd för både väder 
och vind. I mitten av rummet 
finns en mysig eldstad som om-
ges av sittbänkar med plats för 50 
barn.

Utemiljön som pedagogiskt 
rum
Uteklassrummet är en del av Luf-
ten är fri, ett projekt som ska få 
fler människor att nyttja frilufts-
liv och öka medvetenheten om 
friluftslivets värden. För att för-
verkliga sin idé tog Anna hjälp 
av Jens Meyer, regionsamordnare 
för Skogen i skolan i Värmland.

– Att Munkfors kommun satsar 
på utomhuspedagogik gynnar 
skolutvecklingen med det stärker 
även kommunen som arbetsgiva-
re, säger Jens som har utvecklat 
konceptet för uteklassrum.

Publicerat på munkfors.se av 
nathalie.andersson@munkfors.se

www.veckobladet.se
Upptäck vårt arkiv. Här kan du läsa tidningen för flera veckor tillbaka. 



Vi gör allt inom byggnation på bästa sätt.
Tveka inte på att ringa oss för offert.

Självklart jobbar vi med rotavdrag.

      Kontakta:    Roger Persson     070-696 59 99

Karl.Leino@slutagrav.se   070-371 28 48

New Products - Arctic Stud/Studless
Dags för Dags för VINTERDÄCKVINTERDÄCK!!

Molkers
däck ab

Hagfors 0563-109 55

Delbetala avgifts- 
och räntefritt 

upp till 
6 månader

ÖPPETTIDER 
ALLHELGONAHELGEN 

HAGFORS STADSHUS Fredag 

5 november 800  – 1200 

Trevlig högtid önskar Hagfors kommun!

0563-185 00           hagfors.se



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

Nu drar vi igång barn &ungdomsträningen inför skidsäsongen! 
Vi träffas vid skidstugan tisdagar o torsdagar 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!

Samarbetspartners:

INNEBANDY
Damer Allsvenskan

Hagfors IF Uddeholm
— 

Skoghalls IBK
Onsdag 10/11 kl 20.00

Uddeholm Arena Hagfors   
Entré 100 kr, pensionär 70 kr

Vi ses på plats!

Matchsponsorer:

Molkers
däck ab

INNEBANDY 

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

Innebandy
Dam, div 1 region
Omg 5 spelades 26 oktober
GS 86 AIF-Munkfors IBK 6-5
(3-3, 2-0, 1-2) Skott 38-19
Publik 100
Mål MIBK: Alva Kervestig 2, Ida Anders-
son-Bohlin, Rebecka Törnkvist, Kristin 
Larsson.
Dam, div 3 Västra
Munkfors IBK U-BK Vålberg 2-0
(1-0, 0-0, 1-0) Skott 34-15
Målskyttar MIBK U: Yasmine Klein, 
Amanda Ljunglöf.

Lagets spelande tränare Karin Hall-
berg om matchen:

- Vi gjorde ingen drömmatch direkt. Vi 
nådde inte riktigt upp till vår fulla poten-
tial. Men 3 poäng är 3 poäng.

- Sophie gör en kanonmatch i målet 
och håller nollan.

Ishockey
HockeyTvåan B
IFK Munkfors-
IFK Hallsberg Hockey 9-1
(4-0, 2-0, 3-1)
Målskyttar IFK Munkfors: Viktor Nils-
son-Westlund 2, David Henriksson 2, 
Alexander Andersson, Viktor Chragin-
Hansson, Robin ”RoJo” Johannesson, 
Johan Berntsen, Christoffer Jonsson-
Sundqvist.

Det är klasskillnad idag. Tyvärr tycker 
jag att domaren tappar kontrollen tidigt 
och det får matchen lida av, säger Munk-
fors tränare Olof Nilsson till NWT.

Hallsbergs assisterande tränare Tho-
mas Olofsson tyckte till om matchen:

- Vi möter seriens bästa lag och är 
inte vakna i första perioden. Jag tycker 
att vi spelar upp oss, även om Munkfors 
är bättre. Vi har en del att jobba på och 

har två viktiga matcher nästa vecka. 
Kvällens match är inte mycket att säga 
om, Munkfors är bättre.

Bowling
Pensionärsbowling - 
BK Rullan
Riksserien Herrar omgång 4
Div 1
Rullan 1-Hällefors PBK 1 4466-4589
Div 8
Rullan 2-Ljungvyvet. 1 3903-4070
Div 12
Rullan 3-Uddevalla PBK 2 3742-3569

Damer omgång 4
Div 4
Rännans Vänner-
Rullan Dam 1 2103-2453
Div 5
Rullan Dam 2-
PRO Stenungssund 2124-2101
Div 7
Lia Qvinns-Rullan 3 2135-2083



VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS!

NNoorreevvääggeenn  66  ii  EEkksshhäärraadd

TORSDAGEN DEN 4 NOVEMBER  
KL. 11.00-16.00 HAR VI ÖPPET HUS  

OCH INVIGNING AV VÅR NYA BUTIK! 

Kl. 11:15  klipper Landshövding Georg Andrén bandet

• Aktiviteter för vuxna och barn
• Vi bjuder på korv med bröd, dryck och fika
• Förmånliga erbjudanden i den nya butiken

Hoppas vi ses! 
Jaco med personal och Richard Svensson säljare John Deere

Vi har tyvärr inga 
lediga framsidor 

i höst.

Välkommen att 
boka för 2022 

redan nu.

Bästa 
annons-
platsen!

Boka på
info@veckobladet.se
Telefon 0563-616 66

Mopedkörkort AM 
Teorikurs i Lysvik  

 Sport- och Påsklov 
Krister Haglund  
0766-281 371 

www.livsstil-support.com 

Region Öst 

 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

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

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

Kvinnojouren 
Duvkullan

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



Julmarknad
söndag 7nov.kl.12–16

—
Försäljning av hantverk

—
Kafé med brödförsäljning 

—
Väl mött i Basteruds skola

Julbord och Julmarknader

����
Julbord
����

Lördag 20 nov. kl.15 
Lördag 4 dec. kl.15

Basteruds skola · 275 kr 

����
Ring Gullan 450 78 senast 10 nov. 

Julgran sökes
Jakten på årets adventsgran pågår för 
fullt! Vi söker efter en stor ståtlig gran 
som ska pryda Järntorget i Hagfors i 
juletid. 

Har du har en gran på din mark som du 
tror kan passa, och som du kan tänka dig 
att skänka till ändamålet? 

Vi står för kostnaden att ta ner granen 
och transport. 

Kontakta
Malin Skoog, 
driftledare gata & park
E-post: malin.skoog@hagfors.se 
Via växeln 0563-185 00

Tillsammans skapar vi julstämning!

Personliga JulkortPersonliga Julkort
Beställ innan den 19 novemberBeställ innan den 19 november  
för leverans senast 10 decemberför leverans senast 10 december

Just nu!Just nu!    Ex Ex 20 st vykort20 st vykort (färgtryck en sida) (färgtryck en sida)

200:-200:-  inkl. moms.inkl. moms.

 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 
Vi gör även andra 

modeller - du 
modeller - du 

bestämmer!bestämmer!

Öppet:  måndag 8-12, tis-ons 8-14, tors 8-16, fre 8-14

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

Julbord?Julbord?
Julmarknad?Julmarknad?

Annonsera
hos oss!

      Julbord 
i Bergsängs skola

Söndagen den 21 november kl 14.00
Välkomna på vårt julbord
Vuxna 290:-, barn 8-15 år 120:-, barn 2-7 år 50:-
Begränsat antal platser! Anmälan är bindande.
Sista anmälningsdag är 15/11

Anmälan sker 
till Angelica 

070-634 23 53
Bergsängsbygdens Byalag

(Bergsäng 58, Hagfors)
Avd. 65

Årets 
JULBORD

Fredag 26 november
Sista anmälan 10 november.

Tel 073-065 58 17

Veckobladet och Textåbild
hälsar dig välkommen

måndagar 8-12, tisdagar-onsdagar 8-14, 
torsdagar 8-16, fredagar 8-14

“Jag skriver ut en medicin för stel-
heten i fingrarna. Så kan ni säkert 
spela piano sen.”
“Oj, ja det var inte dåligt, doktorn 
Det har jag aldrig kunnat förut.”

– Jag har så ont i magen. Kan det 
vara ostronen jag åt igår?
– Ja, de kanske var dåliga, men 
det brukar man se när man öpp-
nar dem.
– Öppnar dem?



072-706 87 78
Älvdalsv. 17, 683 93 Råda

Trädgårdsarbeten
Röjsågsarbeten

Hushållsnära tjänster

Skydda ditt hem mot 
de kalla vinter-

månaderna med våra 
underhållsfria fönster.

Lantligt, retro 
eller modernt 

PVC-3 glasfönster.
Tel. 072-546 27 85

Mail: 
info@swedishhouseinvest.eu

ALLHELGONA-
LOPPIS
By Skymnäs 
Folkets Hus

Fre-Lör-Sön 5-6-7 nov 
Öppet 10.00-16.00

Ca 50 säljare Coronaanpassat
Servering

Kontant eller Swish
Välkomna! 070-685 66 30

Tallinn
och EU shopping

Del i 2-bäddshytt insides
21/11 1495:-/pp

Julmarknad
5/12 & 11/12
1595:-/pp

Enkelhytt 1895:-/pp 
Pass erfordras, reseförsäkring, 

EU-kort, Vacc-bevis

Du kan även boka på hemsidan 

Alt: Pannbiff

TORSDAG 4/11 kl 10.30-15.00 
ÄRTSOPPA

med pannkakor  90:-
Alt: Nävgröt med fläsk

––   HÄMTLÅDOR 80:-   ––
Beställ gärna matlådor från kl 9.00
Betalning görs kontant el. Swish

CAFÉ O LOPPIS ÖPPET 
VARDAGAR 10.00-15.30

Tel. 0563-257 55   Välkomna!

  4/11 Linköping 250:-
18/11 Malmö 300:-
20/11 Rögle 300:-
21/11 Luleå 300:-
27/11 Växjö 300:-
Buss avgår från Ekshärad 

via Hagfors-Munkfors

www.jonssonsbuss.se

HOCKEYBUSSEN

 

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:-
Kokt / Grillad special med mos  ... 55:-
Tjockkorv med bröd  .................... 35:-
Tjockkorv med strips  .................. 65:-
Tunnbrödsrulle med grillkorv  ..... 65:-

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

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

Öppet 08.00-17.00
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, FIKA, ÄT ELLER BESTÄLL!              VÄLKOMNA!

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.

VINTERDÄCK
4 st dubbdäck 185/65 R14 på fälg Suzuki 
Baleno 500:-. 4 st vinterdäck, ej dubb, 
195/65 R15 på fälg, Passat 500:-
Tel.073-394 48 36
********************************************

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

eller service,  ej heller försäljning av djur!

PRO SUNNEMO
Inbjuder till Nävgröt och fläsk på FH den 
11/11 - 21 kl 14.00. Kostnad: 50 kr. Anm. 
senast 5/11 -21 till Kajsa 070-5686080 
eller Ruth 076-8293481. Välkomna! 
Styrelsen.
********************************************
RÅDA PRO ÅRSMÖTE
den 11 nov kl 14.00 på Råda ordens-
hus. Efter mötet serveras risgrynsgröt, 
skinksmörgås, kaffe och kaka till en 
kostnad av 80 kr. Anmälan till Majvor 
070-3931021, Birgitta 070-2608907 se-
nast 7 nov. Välkomna önskar styrelsen. 
I samarb. med ABF.
********************************************
LÖPARNISSES JUL - JULKONSERT
Julturnén från Wermland Opera kommer 
till Rämmens Bygdegård 20/11 kl 18.00. 
Olof Wretling har regisserat. Entré 200 
kr inkl glögg vid entrén, kaffe o smörgås 
i pausen. Förbokning gäller. Ring eller 
skicka SMS. Begränsat antal platser.
Tel. 070-654 16 60
********************************************
SPF SENIORERNA 
HAGFORS-UDDEHOLM
Månadsmöte tisdagen den 9 november 
kl 14.00 i OF-lokalen. Caroline Eriks-
son från polisen Torsby, informerar om 
brott mot äldre. Kaffe. Lotteri. Samarr. 
Vuxenskolan.
********************************************
PRO-DANS 
Lesjöfors Folkets Hus, fredagen den 12 
nov kl 18.00-22.00. Musik: Remix. Inträ-
de 120 kr. Servering. Medlemskontroll.
********************************************

FÖRENINGSNYTT

SÄLJES

ÖVRIGT

KÖPES

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA

ELMOTOR
400 V, 4 hk, 1400 varv.
Tel. 073-394 48 36

ELBIL OCH SÖKER LÄGENHET?
Lösningen finns hos oss som har 4 
laddningspunkter sedan i våras. Dvs 
först och enda i Hagfors. HSB Rostug-
nen dvs Höghusa. Gäller då enbart 
lägenhetsägare.
********************************************

LOKALER OCH PARK UTHYRES!
För fester, sammanträden, konferenser, 
kurser, försäljning, teater etc. Sunnemo 
Folkets Hus och Park
Tel. 070-230 76 62 Eva-Lena
********************************************
GÅRD SÖKES!
Vi söker en gård att bo på, vi önskar hyra 
alternativ hyrköpa. Vi kan lämna goda 
referenser. För mer info om oss maila till
gronhalsa8@outlook.com

HÖJE VÄGSAMFÄLLIGHET
kallar till möte tisdag 9/11 kl 19.00. Plats: 
Maria Johansson, Höje 41.
********************************************
JULMARKNAD
Östra Näsbergs skyttepaviljong den 
6/11 2021 kl 10.00-17.00. Ett gediget 
hantverksutbud. Kafé med hembakat och 
kolbullar. Hjärtligt välkomna önskar Östra 
Näsbergets Finnbygdsförening.
********************************************
JULMARKNAD I BERGSÄNGS SKOLA
Lördag 27 november kl 10-14. Vi serve-
rar som vanligt julgröt och skinksmörgås. 
Välkomna att boka bord: Bord 50 kr/m. 
Bokning sker till Angelica 070-6342353. 
Kom och trivs med oss önskar Bergs-
ängsbygdens Byalag.
********************************************
VILL NI HJÄLPA EKSHÄRADS
Företagare att skapa Julstämning i 
samband med 1:a adventshelgen? Är 
ni intresserad av en extra inkomst till er 
förening så kontakta oss via mail. Vi har 
förslag på aktivitet men ser gärna att ni 
har egna förslag.
eksharadsforetagare@outlook.com
********************************************
ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDEN
Hagfors bibliotek måndag 15/11 kl 17.00. 
Välkommen även till Kura skymning med 
dansinslag kl 18.00. Se annons.
Tel. 070-260 21 21

LÄGENHET BLINKENBERGSVÄGEN
2 rum och kök, 1:a våningen, 62 m2, 
inglasad balkong. Handikapphiss finns 
i trappuppgång. 90.000:- eller högst-
bjudande. Köparen måste godkännas 
av HSB.
Tel. 070-342 96 94

Tidningen som ligger 

kvar på bordet 
hela veckan!



Mejla gärna frågor och idéer till ollesblogg@fiskarheden.se

Fiskarhedens Trävaru AB   |   0280-59 30 00   |   fiskarheden.se

NYHETER OCH TANKAR FRÅN SKOGEN OCH SÅGEN

En led i rätt riktning
Om du besöker Sälenfjällens magiska naturvärld 
under höstlovet så kommer du säkert att gå på virke 
från Fiskarheden. De nya spängerna har tillverkats 
i vårt sågverk och fördelarna med dem är många. De 
skyddar naturen från onödigt slitage och besökarna 
från att råka ut för halkskador. Halkolyckorna har 
minskat kraftigt sedan fjällets populära vandrings-
leder – totalt 15 km – försetts med spänger. En annan 
positiv följd är att lederna nu är tillgängliga för rull-
stol, cykel och barnvagn. Som om inte det vore nog 
så har projektet inneburit stora miljövinster eftersom 
man valt att använda obehandlat furuvirke från 
Fiskarheden, och därmed undvikit hela 19 ton 
kemikalier. 
 - Vi har högt ställda krav på hållbarhet och miljö, 
säger Anders Bjernulf, VD på Destination Sälenfjällen, 
som tillsammans med kommunen, Länsstyrelsen 
och medlemsföretagen använt 220 ton obehandlat 
Fiskarhedenvirke under det treåriga projektet. 
 – Nu är vi klara med de viktigaste sträckorna, men 
det kanske blir fler leder som förses med spänger 
framöver, säger Anders.

MAX 4 KG/HUSHÅLL.

FÄRSK OXFILÉ 
Brasilien/Naturkött. I bit. 
Ca 900-1600 g.

99k�  

Lax i ugn med 
tomat och oliver

Receptet hittar du 
på coop.se  

199k�  20k   

DUSCHTVÅL
Nivea. Välj 
mellan olika 
sorter. 250 ml. 
Jfr-pris 60:-/liter. 

DEO 
ROLL-ON 
Nivea. Välj 
mellan olika 
sorter. 50 ml.

15k   

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

FÄRSK LAXFILÉ HEL SIDA
Norge/Harbour. Odlad. Vakuumförpackad. Ca 1000 g. Latin: Salmo salar.

POTATISGRATÄNG
Peka. Kyld. 800 g. Jfr-pris 25:-/kg.

MARABOU DUBBELBITAR
Marabou. Välj bland flera sorter. 
37-60 g.

5k   

AKTUELLA
ERBJUDANDEN

2/11–7/11

HAGFORS
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