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

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

Fixa festen med Indianens catering!
Vardag eller fest? Oavsett 
tillfälle så har vi maten för er. 
Vi kan ordna det mesta!
Fråga oss så gör vi vårt bästa för att 
du ska få en bra måltidsupplevelse.

Vid frågor och beställning, kontakta oss 
på 0563-406 22 eller mejla till 
catering.eksharad@supermarket.ica.se

Se även vår hemsida www.ica.se

Varmrätt: Oxrullader, potatisgratäng, sås och grönsallad
Förrätt: Toast med räkor.  Dessert: Vaniljpannakotta

195:-/person
Minst 2 pers/beställning. Beställ senast 29/12

Nyårsmeny - Take away
Restaurangen & Charken erbjuder:

Indianens fat: Kallskuret upplagt och dekorerat på fat.
75:-/pers. Kompl. m potatisgratäng, potatissllad el. grönsallad.

Tel. 0563-406 22 (VAL-Restaurangen eller Charken)

Ni kan även beställa hemkörning av catering!

God Jul
& 

Gott Nytt År!

Just nu pågår en av årets 
viktigaste kampanjer. 
Den heter Vit jul och 
uppmärksammar hur barn 
har det och känner sig när 
vuxna dricker alkohol.
Kampanjen uppmanar 
föräldrar och andra vuxna 
att avstå all alkohol på 
julafton, juldagen och 
annandag jul  - för barnens 
skull. Det går alldeles 
utmärkt att äta sillen utan 
snaps för det är det vanliga 
argumentet jag får till svar 

ALLA BARN har rätt till en Vit Jul!
varför man inte kan avstå. 
Men det är också allt fler 
som inser att barn – alkohol 
och jul inte hör ihop.

Folkhälsomyndigheten 
visar på att fyra till fem 
elever i varje skolklass 
lever i familjer med risk- 
och missbruk. Dessa barn 
ser knappast fram mot julen 
eftersom de av erfarenhet 
vet vad som väntar dem av 
ovisshet, fylla, bråk och i 
värsta fall våld. 

De har ont i magen – inte på 
grund av för mycket julmat 
och godis   - utan av ångest 
och oro. 

För att så många barn och 
ungdomar som möjligt skall 
få den jul de just nu hoppas 
och längtar efter uppmanar 
vi dig som läser detta att 
själv lova barnen en Vit jul.
För barnen kommer det att 
göra en stor skillnad.

Bästa julklappen är trygga 
och nyktra vuxna!

Låt oss därför hjälpas åt att 
ge varje barn en magisk jul 
i år!

IOGT-NTO, 
JUNIS och UNF Råda
Anna-Greta Johansson
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Klarälvskyrkan Ekshärad
Sön 2/1 kl 18.00 Nyårskonsert 
med fam. Gullbergs.

Alla Guds löften har fått sitt ja genom honom.
2 Kor 1:20

Gräs Missionshus 
Fre 24/12 kl 23.00 Julbön.
Lör 1/1 kl 18.00 Nyårsbön med 
Frida Blomqvist.

Equmeniakyrkorna och 
Pingstförsamlingen i Ekshärad

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Julafton 24/12 kl 11.00 Julbön A Rådström, solist Ellinor 
Karlsson.
Kl 23.00 Midnattsgudstjänst L-P Hjärpe, solister Chasmin 
Ekström, Lars Larsson, Jenny Ekström.
Juldagen 25/12 kl 7.00 Julotta L-P Hjärpe, solister Adina 
Gullberg, Tora Gullberg, Lotta Gullberg.
Annandag jul 26/12 kl 11.00 A Rådström, solister Conny 
Söderström, Håkan Hjerdt.
Nyårsafton 31/12 kl 17.00 Nyårsbön A Rådström.
Nyårsdagen 1/1 kl 17.00 Mässa A Rådström.
Sön 2/1 kl 11.00 Gudstjänst P Svensson.
Trettondedag jul 6/1 kl 17.00 Musikgudstjänst P Svensson, "Liit 
tå hôrt".
Sön 9/1 kl 11.00 Gudstjänst A Rådström.

Equmeniakyrkan 
i Sunnemo

önskar alla en GOD JUL och 
ETT GOTT NYTT ÅR

och tackar för alla gåvor som 
inkommit till minnesfonden 

under året.

Midnattsgudstjänst
i Ekshärads kyrka
Julafton 24 dec kl 23.00
OBS: I år firar vi utan nattvard 
och max 100 besökare får närvara 
mot uppvisande av biljett. 
Hämtas gratis på JLT’s.

Medverkar gör:
Lars-Peter Hjärpe, Jenny Ekström, 
Lars Larsson och Chasmin Ekström

Varmt 
välkommen!

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Musikgudstjänst
i Ekshärads kyrka
Trettondagen 6 jan kl 17.00
OBS: I år firar vi utan nattvard 
och max 100 besökare får närvara 
mot uppvisande av biljett. 
Hämtas gratis på JLT’s.

Medverkar gör:
Liit tå hôrrt bestående av Lars Larsson, 
Jenny Ekström, Bengt Carlsson, 
Helena Modén Knopf.

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Varmt 
välkommen!

Stilla natt, heliga natt,
allt är frid, stjärnan blid
skiner på barnet i stallets 
strå,
och de vakande fromma två.
Kristus till jorden är kommen,
oss är en frälsare född.

Stora stund, heliga stund,
änglars här går sin rund
kring de vaktande herdarnas 
hjord.

Stilla natt
Rymden ljuder av glädjens 
ord:
Kristus till jorden är kommen,
eder är frälsaren född.

Stilla natt, heliga natt,
mörkret flyr, dagen gryr.
Räddningstimmen för världen 
slår,
nu begynner vårt ljubelår.
Kristus till jorden är kommen,
oss är en frälsare född.



Välkommen till Hagfors pastorat
Fredag 31/12 Nyårsbön

kl 16.00 Hagfors kyrka
Bo-Göran Boström & Eva Verde 

Nyårsmingel i kyrkan.
~~~~~~~~~~~~~~~~

 Söndag 2/1 Gudstjänst  
kl 11.00 Sunnemo kyrka

Bo-Göran Boström & Eva Verde
~~~~~~~~~~~~~~~~

 Torsdag  6/1 
 Familjegudstjänst
Kl 16.00 Hagfors kyrka 

Åsa Bergsten & Eva-Lotta K Bäcker
 Unga Ledare medverkar 

Tomten kommer på besök med påsar
till alla små och stora!

~~~~~~~~~~~~~~~~

Söndag 9/1 Mässa
kl 11.00 Hagfors kyrka

Thomas Pfitzinger-Drewes & Tina Sundbäck
kyrkkaffe i församlingshemmet  
kl 16.00 Norra Råda kyrka

Thomas Pfitzinger-Drewes & Tina Sundbäck  

Fredag 24/12 Julafton 
kl 11.00 Hagfors kyrka

 Julbön
Jonna Karlsson & Tina Sundbäck

Solist Lars Larsson
kl 15.00 Norra Råda kyrka
 Julbön på tyska/svenska

Thomas Pfitzinger-Drewes & Tina Sundbäck
kl 22.00 Hagfors kyrka

Kvällsgudstjänst
Thomas Pfitzinger-Drewes & Per Engström

Trumpet Jonna Karlsson
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Lördag 25/12 Juldagen 
Julotta

kl 07.00 Gustav Adolfs Kyrka
Åsa Bergsten, Tina Sundbäck & sångsolist

Kyrkbuss:
Hagälven (Pallinkorset) kl 05.50, Hagfors kyrka kl 

05.55, Bussterminalen kl 06.00, Stjärnsnäs kl 06.05, 
Geijersholm kl 06.15, Gustavsfors kl 06.30 

kl 07.00 Norra Råda kyrka
Bo-Göran Boström & Eva-Lotta K Bäcker

Solist Lars Larsson
kl 07.00 Sunnemo kyrka
Thomas Pfitzinger-Drewes
Jul i folkton med Bada Trio

 ~~~~~~~~~~~~~~~~

 Söndag 26/12 Annandag jul 
Gudstjänst med önskepsalmer

Kl 11.00 Hagfors kyrka
Åsa Bergsten & Eva-Lotta Karlsson Bäcker  

Vi sjunger julens psalmer och sånger 
Kom och önska din favorit. Kyrkkaffe

Vi finns på torget i Hagfors
Torsdag 23/12 kl 10.00-12.00
Vi bjuder på fika och en julhälsning 

På grund av nya restriktioner i samband med covid 
pandemin har vi begränsad det maximala antalet 
besökare i våra kyrkor till 100. För aktuell information se 
vår Facebook-sida Hagfors pastorat.

Kontaktuppgifter
Församlingsexpedition i Hagfors:

OBS! vi har stängt växel och expeditionen 
23/12 tom 30/1 Öppnar åter 3/1

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

Kyrkogårdsförvaltningen:
 Obs! Vi har stängt kyrkogårdsexpeditionen 

27/12-7/1 Öppnar åter 10/1 
 telefon 0563-14500, tider: månd&onsd 9.30-11.00; tisd 13.30-15 

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

www.svenskakyrkan.se/hagfors

Vi önskar er alla en fröjdefull Jul!  
Ja, det finns mycket att glädjas över vid jul. Att få
träffa familjen och vänner, den goda maten och
härliga mysiga stunder. Och samtidigt kan just 
Jul vara en tung tid när man kan känner sig 
ensam och är ledsen medan alla runtomkring 
verkar vara glada, utom just en själv. Jul är som 
ett förstorningsglas, det som är ljust blir ljusare 
och det som är tungt blir tyngre.
Den första julen, när Jesus barnet föddes, var
både ljus och mörk. Folket var fattiga och ofria i 
sitt eget land, mycket elände fanns överallt. Dock
just då, mitt i mörkret kom världens ljus till oss,
under de mest osannolika omständigheterna.
Mitt i mörkret, som ett barn av fattiga föräldrar
kom Gud till världen. Sedan dess finns det inga
mörka hörn i världen som skulle vara utan hopp
och utan ljus.
”Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte
övervunnit det.” så står det i bibeln och därför
kan vi våga att verkligen önska varandra en
fröjdefull Jul, där Guds ljus lyser för oss alla.

Kyrkoherde Th.Pfitzinger-Drewes



En Julhälsning
Förra julen blev på sätt och vis inställd. Folkhälsomyn-
dighetens restriktioner innebar i princip nedstängning av 
kyrkans möjligheter att fira gudstjänst fysiskt tillsammans. 
I år, kan vi tack och lov, återigen fira julens alla gudstjäns-
ter tillsammans. Visst Coronapandemin pågår fortfarande, 
nu i form av mutationen omikron, och vi måste fortsätta 
vara försiktiga och visa varandra hänsyn, men vi kan trots 
allt samlas fysiskt vilket känns befriande gott.
Jag och många med mig har längtat efter att få sitta ner en 
stund i vår vackra kyrka, lyssna till alla kära psalmer och 
välkända ord.
Känna in all värme, förväntan och inte minst uppleva 
kyrko-rummets speciella atmosfär i juletid.
Det gör gott för själen och det stärker känslan av sam-
hörighet med gångna tider och saknade kära. Samtidigt 
väcker det hopp om något mer, något förväntansfullt an-
norlunda mer.
Även du kanske känner samma sak som jag, vi är många i 
Ekshäradsbygden som gör det och det är just det som julen 
handlar om, att skapa samhörighet och skänka hopp.

Varmt välkommen att fira jul i Ekshärads kyrka eller någon 
annan. Budskapet är detsamma, med all säkerhet även 
psalmerna och sångerna. Det är just det som är meningen.

God jul, ett gott nytt år 
och Guds rika välsigne önskar jag dig.

Lars-Peter Hjärpe, kyrkoherde

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
EKSHÄRADS FÖRSAMLING

JUL JUL i Ekshärads kyrkai Ekshärads kyrka
Med reservation för nya restriktioner från Folkhälso-
myndigheten gäller tillsvidare max 100 besökande. 

     
24 dec kl. 11.00  Julbön 

Anders Rådström, Conny Söderström, Ellinor Karlsson
24 dec kl. 23.00 Midnattsgudstjänst

Obs: Max 100 besökande. Biljett för inträde finns att 
hämta gratis på JLT`s. Lars-Peter Hjärpe, Jenny Ekström, 

Lars Larsson, Chasmin Ekström
25 dec kl. 07.00 Julotta

Lars-Peter Hjärpe, Jenny Ekström, Lotta Gullberg, 
Adina Gullberg, Tora Gullberg

26 dec kl. 11.00 Annandag jul
Anders Rådström, Conny Söderström, Håkan Hjerdt

31 dec kl. 17.00 Nyårsbön
Anders Rådström, Jenny Ekström

1 jan kl. 17.00 Mässa
Anders Rådström, Jenny Ekström, Per-Thomas Eriksson

2 jan kl. 11.00 Gudstjänst
Patric Svensson, Conny Söderström

6 jan kl. 17.00 Musikgudstjänst på trettondagen
Obs: Max 100 besökande. Biljett för inträde 

finns att hämta gratis på JLT`s. Patric Svensson, ”Liit tå 
hôrrt” bestående av Lars Larsson, Helena Modén Knoph, 

Bengt Carlsson, Jenny Ekström
9 jan kl. 11.00 Gudstjänst

Anders Rådström, Conny Söderström

Varmt välkommen
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Varmt tack
till er alla som hedrat minnet 

av vår älskade

Peter Brunius
vid hans bortgång 
och begravning.

Tack för alla vackra blommor 
och gåvor till olika 

minnesfonder.
Tack även till grupp 6 och all 
övrig berörd personal för  om-
vårdnad och stöd jag fått från 
er. Rätt personal på rätt plats.

Gunilla, Alexander, 
Veronica, Håkan, Adam

Julafton
En jordisk familj i ett jordiskt hus,
under lumalampans mysterieljus
där rökskyar ringla lätta,
de bänka sej tungt tillrätta.

De bänka sej tungt vid bord och spis
vid mumma och lutfisk, rotmos och 
gris.
På fädrens vis,
de äta sej stadigt mätta,
ljuvligt och gruvligt mätta.

Allt sker till den nyfödde frälsarens 
pris 
varom änglar i plast berätta.

En jordisk familj i ett jordiskt hus
ger föga stort att beskåda.
Vår herre däruppe i rymdens brus
månde väl därför råda –
Vår herre däruppe som tänder
stjärnornas fladdrande bränder.

Nils Ferlin



Julafton fredag 24 dec
11.00 Forshaga kyrka - Samling vid krubban
11.00 Ransäters kyrka - Samling vid krubban
Med julspel.
23.00 Övre Ulleruds kyrka - Julnattsmässa 
Simon Estemark, solist. Övre Ulleruds sånggrupp. 
23.00 Munkfors kyrka - Julnattsgudstjänst
Kyrkokör.
23.00 Forshaga kyrka - Julnattsgudstjänst 
Ulrika Olsson Alm, solist. Forshaga kyrkokör. 

Juldagen lördag 25 dec
7.00 Nedre Ulleruds kyrka - Julotta
Nedre Ulleruds kyrkokör. 
7.00 Ransäters kyrka - Julotta

Juldagen söndag 26 dec
15.00 Munkfors kyrka - Musikgudstjänst
Kyrkokör.
18.00 Forshaga kyrka - Gudstjänst 
Chorus-59.

Nyårsafton fredag 31 dec
15.00 Deje församlingshem - Nyårsbön
 Elisabeth Blomgren och Birgitta Andersson, sång. 

Nyårsdagen lördag 1 jan
18.00 Forshaga kyrka - Allsångsgudstjänst 

Söndag 2 jan
11.00 Övre Ulleruds kyrka - Temagudstjänst

Trettondedag jul torsdag 6 jan
11.00 Forshaga kyrka - Gudstjänst
15.00 Nedre Ulleruds kyrka - Musikgudstjänst
Karolina Wallin Agaeus, solist. Nedre Ulleruds kyrkokör
18.00 Ransäters kyrka - Musikgudstjänst
Körverkstan.

Söndag 9 jan
11.00 Munkfors kyrka - Gudstjänst
11.00 Nedre Ulleruds kyrka - Mässa

OBS! Max 100 besökare i kyrkorna.

Julens tid är här
Julen är en av de bästa tiderna under året, enligt mig. Julens 
stämning med ljus, god mat, gemenskap, tomtar och  julklappar 
är en härlig tid. Förhoppningen är att vi på ett någorlunda 
 normalt sätt kan fira jul i år. En jul där vi får mötas och dela 
gemenskap och värme, även om vi ska vara försiktiga då vi 
 fortfarande lever i en pandemi. 

Tyvärr möter jag ibland människor som berättar att julen inte 
alls är en tid av värme och gemenskap. Tvärtom. Smärtsamma 
minnen av det som inte blev som tänkt. En ekonomi som inte 
tillåter utsvävningar på vare sig julbordet eller julklappar till 
barnen. Många önskar att julen snabbt går över, men det är inte 
endast i juletid som tillvaron gör sig påmind. Vår värld är full 
av lidande; alla vi människor vet hur det är att möta motgångar 
på olika sätt. Alla har erfarenheter av att livet ibland är tufft att 
leva, en del mer än andra.

Detta berörs i kyrkans två centrala händelser som utmärker och 
liksom ger kristendomen fundamentet. Den ena är berättelsen 
om att Jesus föds in i en kall och ond värld och den andra är 
 berättelsen om att Jesu död och uppståndelse bryter av dödens 
udd. Vid jul möter vi berättelsen om Jesu födelse, i det som 
 kallas för inkarnationen. Det handlar om när Gud blir kött i ett 
litet barn, att Gud blir människa. Enligt den kristna teologin 
innebär inkarnationen att Gud själv träder in i vår värld och 
delar människans villkor av synd och död.

Jag tror inte att födelsen i stallet var så där gullig som ofta 
gestaltas i julkrubbor, med söta djur och glada herdar på en äng. 
Födelsen skedde snarare på ett kallt jordgolv med två livrädda 
blivande föräldrar som i kärlek gjorde allt för att deras barn 
skulle överleva. Genom historien har berättelsen berättats vidare 
i generationer. Den har kryddats med glädje och gemenskap 
och blandats med folktro till det som idag är den jul vi gärna 
 förbereder och lever oss in i. Men bakom alla tomtar, julljus, 
stjärnor, mandlar och julklappar gömmer sig det allvarliga och 
förunderliga; ett litet barn i en krubba i ett stall i en liten by vid 
den då kända världens utkant. Genom det barnets ögon ser Gud 
dig och mig, med en blick så full av kärlek och vill ge dig en frid 
som övergår allt förstånd.

Jag vill önska dig en välsignad jul och ett gott nytt år!

Mattias Kareliusson, kyrkoherde

JULETID I KYRKAN
24 DECEMBER - 9 JANUARI

Mer information och aktuella 
uppdateringar finns på hemsidan:
svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors



Kristi födelse firas över stora delar av världen inom kort 
och när detta 

ägde rum förtrycktes judarna av världens starkaste mili-
tärmakt. Israels land hade blivit en lydstat under Rom och 
nu väntade ett nytt pinomede nämligen kejsar Augustus 
påbud ..”hela världen skulle skattskrivas..” 

Med betoning på -a l l a. De skatter som på det sättet 
kom in gick inte till humanitär verksamhet utan till en jätte 
armé som krävde underhåll av olika skäl. All opposition 
slogs brutalt ner. Sörgårds idyll fanns inte i Beth Lehem 
när Jesus föddes. 

Omständigheterna kring detta finns att läsa i både Lukas 
och Matteus evangelium andra kapitel.

 ÄVEN I EKSHÄRADS SOCKEN  har hänt endel under 
speciella tider.

Digerdöden drabbade Sverige hårt och inte minst 
Klarälvdalen. Eländet drog gång 1349. Var tredje person 
av Europas befolkning dog, det är svårt att föreställa sig 
omfattningen av denna farsot. Det förekom att man skyllde 
pesten på judarna och som av den anledningen brändes 
på bål  levande.

Kung Magnus Eriksson uppmanade folket att göra bot 
och bättring med fasta och mässor, man piskade sig själv 
och varandra för att avvärja Guds vrede som visade sig i 
pesten.

Efter digerdöden säger sägnen att det fanns endast två 
familjer kvar i dessa trakter. En i Likenäs och en familj i 
Gräs. Hustrun i Likenäs skulle en gång resa till grannfrun 
i Gräs på ”tittöl” . Hon åkte släde efter en ren med sådan 
fart att ”barnsängsgröten” forfarande var varm vid fram-
komsten.

Hennes hund som hette Lemund klarade inte farten utan 
stöp mellan Edebäck och Sjögränd vid en tjärn som av den 
anledningen kallas Lemundtjärn.

Detta hände i närheten av Kroppheden, vilken är den 
äldsta kända avrättningsplatsen i Älvdals härad.

På 1740 talet stal tre tjuvar kyrksilvret i Ekshärad och 
delade bytet  norr om kyrkan i en dal som kommit att kallas 
tjuvdalen. Två av dem avrättades på Kroppheden och den 
tredje fördes till Marstrands fästning på straffarbete livet ut.

Sista avrättningen här ägde rum 1823, då två mördare 
halshöggs. Kropparna hängdes upp till ett varnande exem-
pel och resterna av dem hängde kvar i flera år.

Elof i ”Hörn” bodde i Lakenetorp och en gång försvann 
hans bjällra. Elof sa då:

” ..det krötter som bär min bjällra skall snart dö”
En tid härefter hittades ett föl, som tillhörde Lars Persson 

i Skoga, död vid en stötta med Elofs bjällra runt halsen. 
Enligt uppgift från hemmanet Södra Skoga fick Elof stå in-
för rätta för att ha dödat fölet och måste sälja två kor för att 
betala ”hästbot”.

Elof yttrade då ...” när jag trolla ihjäl hästen fick jag böta- 

men när jag trolla ihjäl gumman slapp jag straff..”
Händelsen tilldrog sig på 1880-talet och avsåg en mys-

tisk händelse med en gumma som Elof blev beskylld för att 
ha mördat medelst ”trollskott”. 

Det gick till så att man ritade en bild av sin ovän på ett 
papper eller vägg och sköt på bilden. På den tiden tog man 
sådana åtgärder på fullt allvar.

Senare delen av 1600talet fanns det 36 knektar i sock-
nen. Inte alla var fotfolk, vissa av dem tillhörde kavalleriet. 
Enligt Jordaboken lades endel under adelsfanan.

Äldsta förteckning över soldaterna förskriver sig fram till 
1716.

Det finns även  anteckningar bifogad till en soldatlängd 
skriven av prästen B. Piscator daterad till 29 Augusti 1729 i 
Ekshärads prästgård. Där finns släktnamn som varit kopp-
lade till socknen i flera hundra år och in i vår egen tid:

 Tönnberg Tönnman Skogfeldt Elfvman Hornman Skog-
man Rådman Mossberg Öijeberg m.fl. - ekshäringer alli-
hop och är alltså antecknade av Piscator.

Man var även mån om att fostra soldaterna i kristliga dyg-
der lika väl som i krigiska värv.

Med stor respekt för vad de gick igenom av krigens fasor 
i försvaret av kung och fosterland - Frid över dem.

 Många i bygden bidrog till  kyrkbygget i Ekshärad 1686-
88,  här är ett par exempel på betalningar efter själva upp-
förandet.

1694 En smed från Lysvik fick 1:16 -för bänkjärn till kyr-
kan, han hette Erik.

1698 Till Engelbrekt i Sälje betalades 1:16 - han gick till 
Filipstad för att hämta byggmästare Anders Larsson. 

Tydligen var 1:16 ett pris som täckte in mycket.
I äldre tider var de fattiga och eländiga hela församling-

ens angelägenhet.
De fick efter indelning uppehålla sig i husen några dagar 

för att där leva på ”nådebröd”. Endel auktionerades bort till 
de som hade möjlighet att ge dem livsuppehälle.

Att de inte glömdes bort visar fattigräkenskaperna. Vid 
stora fester och bröllop gjordes insamlingar som bokför-
des. Bonden Per Svensson i Västra Tönnet testamente-
rade 100 daler kopparmynt till socknens fattiga. Så stora 
summor var det inte alltid, ett bröllopståg i Råda gav 12 
öre till de fattiga.

Julens huvud person Jesus gav oss riktlinjer som är värt 
att beakta.

Bland annat  ”..älska din nästa som dig själv..” Detta var 
motiveringen för församlingens insatser i äldre tider och 
fortsätter än idag med stora projekt till behövande. Du 
som läser detta och vill vara med att bidra  - kontakta din 
församling för information om Karlstad Stadsmission eller  
Fasteinsamlingen för människor som lever i utsatthet. 

Låt det hända ..”vid den här tiden..” igen.
God Jul och Gott Nytt År tillönskas Veckobladets läsare.

Urban Persson Ekshärad.

”Och det hände sig vid den tiden.....”



Handla med hänsyn  –  God Jul & Gott Nytt År – 

HELG-ÖPPETTIDER
Julafton 24/12 9-13
Juldagen 25/12 stängt
Annandag jul 26/12 11-17
Nyårsafton 9-16
Nyårsdagen 12-16
I övrigt gäller ordinarie öppettider
mån-fre 8-19, lör 9-17, sön 11-17

Åhströms i Råda
Vid Rådakorset Rv 62 • Tel. 0563-600 65

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

      Westlunds

     POTATIS
1 5 kg:s påse 25:- 2 för 40:-

(Ord.pris 45:- 5 kg)

Från  
onsdag

Handla lokalt med 
Hela Hagfors-kortet och fyll i 

ditt Juljakten-kort hos oss

Vi har även 

Gustavalax och 

Hemgårdens Prinskorv
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Här köper du Hela Hagfors presentkort
BUTIK: Norbergs kläder / Hagfors, Euronics / Ekshärad
(endast kortbetalning). FÖRHANDSBESTÄLL VIA E-TJÄNST:
Gör din beställning på www.helahagfors.se (betala med 
Swish, hemleverans till självkostnadspris).

Årets 
julklapp!

Det fi nns en särskild tid som stundar 
varje år, när julen står för dörren med 

allt gott man ger och får.      

100%
LOKALT

Pricka av 15 rutor genom att handla i Hela Hagfors Näringslivsförenings 

medlemsbutiker och svara på utslagsfrågan. Glöm inte dina kontakt-

uppgifter. Lämna ditt kort i lådan på Bågskytten eller stadshuset senast 

den 13/1 kl. 15.00. Dragning sker den 14/1 kl. 13.00 på stadshustrappan.

Tä
vla

 om      

10
.000 kr

Mobil:

Namn:

NÄRINGSLIVSFÖRENING

i samverkan med Hagfors köpmannaförening, 

Ekshärads företagare och Hagfors kommun

Juljakten!

100%lokalt

  

 

BARA händer  

 
 

  

  

  
God jul & Gott nytt år önskar Christina Bratt

Jag utför
Massage • Laser

Gellack • Lashlift
m.m.

Klarälvsvägen 17, Ekshärad
073-820 97 93

Städ & Fönsterputs
Ett rent nöje!

Hemstäd - Företagsstäd - Flyttstäd 
Fönsterputs - Hushållsnära tjänster  

Byggstäd - Sanering
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

Torsdag 13 jan kl. 18.00 
på Skolgården i Munkerud, 

Munkfors
Nu är det dags att tänka på hur 
Du ska klä dej till ”Knutkvällen”. 
Vi vill att just du kommer utklädd 

till denna vinterfest. 
Ta också med släkt och vänner.

 Gåvor mottages tacksamt 
Pg 7 73 61-4

Se vidare annons i jan.
Fina vinster!    Munkeruds Bygdelag

Den stora 
KNUTFESTEN

Julens öppettider
Julafton 10-12

Juldagen (lördag) Stängt
Annandag jul 10-14 V75

Nyårsafton 10-13 Multijackpot V75
Nyårsdagen Stängt

OBS!  Vecka 51 & 52 har vi lunchöppet

Glöm inte lämna in LOTTO senast fre 23 dec
Vi har andelsspel på V75 och 

Bingolotto till Uppesittarkvällen

Vi har många julklappstips i butiken
God Jul & Gott nytt år önskar Annika och Annelie

HAGFORS PAPPERSHANDEL
Skolgatan 4, 0563-101 56

Munkfors Auktioner

MELLANDAGS-
AUKTION

Söndag 2/1 kl 11.00
Visning från 10.00

Se bilder på: 
www.ifkmunkfors.se/auktioner

10% slagavgift, kont. & kortbet.
OBS! Covidpass! 

Auktionsgruppen önskar alla
GOD JUL & Gott Nytt År!

Munkfors Förenings 
och Konferenscenter

Tel. 070-516 13 59

Fina Foten
m e d i c i n s k  f o t v å r d

Ekshärad

Fredag 23/12 har 
jag öppet för 
försäljning av 
PRESENTKORT 

kl 11-13

God Jul & 
Gott Nytt År

070-203 25 76070-203 25 76

God Jul!  
önskas alla som ställt upp i 
Ekshärads Hemtjänst. Ni är 
änglar, tack!

önskar Bengt Byh m familj



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

Sånggruppen Three PINK Friends från Munk-
fors som vi skrivit om tidigare i olika sammanhang 
fick häromveckan motta Helmiastiftelsens stipen-
dium på 30 000 kronor. Samma vecka släpptes 
också deras första fysiska cd-skiva ”Vi sjunger för livet” med 
eget låtmaterial, där en del intäkterna går till välgörenhetsor-
ganisationer som Bröstcancerfonden och Prostatacancerför-
bundet.

-Det kändes lite 
som att vinna på 
lotto den veckan, 
säger Maj-Britt Al-
hqvist i gruppen 
Under ett och ett 
halvt år har man 
samlat på sig sex 
egna låtar. Fem av 
dem finns redan 
ute som singlar på 
Spotify och YouTu-
be och tanken var 
att de fem skulle 
bli till en fysisk EP-
skiva.

-Sen blev det 
bara så att en låt till 
kom upp i huvudet 
och satt kvar där. 
Kunde inte släppa 
den utan skrev den 
som en hyllnings-
låt till Portugal, där 
vi var och sjöng 2019. Så vi la till den låten också på cd:n och 
den kommer ut strax före jul som singel också, berättar Birgitta 
Svensson också medlem i de rosa vännernas grupp.

-Självklart är vi oerhört stolta över vårt stipendium. Det är ett 
kvitto på att allt arbetet vi lägger ner på musiken uppskattas, sä-
ger Maj-Britt, Birgitta och Bosse som utgör Three PINK Friends. 

Stipendium och cd-släpp 
samma vecka!

Birgitta Svensson och Maj-Britt Ahlqvist (saknas på 
bilden gör tredje medlemmen Bosse Strömstedt.

SPF Ransäter-Munkfors hade julfest den 6 december i 
Munkfors församlingshem. Vi bjöds på ett fint luciatåg av 
barn från Munkfors.
Fick där höra på fina julsånger.. Därefter kom tomten,Stina 
Hellqvist, som läste dikten av Viktor Rydberg
Där vi fick höra hur tomten smyger omkring våra hus. Där-
efter fick vi njuta av julens läckerheter.
Och lyssna till sång och musik av Tord Sölvesson

JULFEST



Julklappstips!

 Köp Stängda ögon här!
stangdaogon.se

Hjälp dina barn att säga nej. Köp inte ut 
alkohol. 

Dricker man inte 
är man rädd för 
att folk sprider 
det vidare. Att 
man är tråkig 
och så.”Hjälp dina barn att säga nej. 

Köp inte ut alkohol. 

Munkfors
Ransäter
 Munkfors Kommun

Veckobladet / Textåbild tar julledigt!
Onsdag 22 dec öppet 8-14
Torsdag 23 dec  stängt
Mån-tors 27-30 dec stängt
Mån-ons 3-5 jan 2022 stängt

Vi öppnar fredag 7 jan  kl 8-14
OBS! ANNONSSTOPP KL 12.00 INFÖR VECKA 2  7 jan

Första Veckobladet 2022 
utkommer ONSDAG 12 jan

Boka din annons i god tid!
info@veckobladet.se
0563-616 66
Ord. öppettider: mån 8-12, 
tis-ons 8-14, tors 8-16, fre 8-14



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 

Vi gillar svenskt kött!

FRUKT & GRÖNT-avdelningen

Revbensspjäll
Sverige, ca 1 kg (har varit fryst) 4990

kg

Prinskorv
HEMGÅRDEN, 840 g 7990

st

Salami Snacks
Göl, 80-100 g 2 för 3500

Västerbottenost
450 g 6900

st

Gustavalax 
Kallrökt, Varmrökt, Marinerad o Gravad

Inlagd sill och senapssill 
- ett måste på julbordet!

När-
producerat

Vårt eget 
recept!

Mimosasallad, Potatis-
sallad, Skagenröra

- och mycket, mycket mera ...

Kaffe
Löfbergs 450 g.  2 för 6900 Julmust

Apotekarnes, 140 cl  3 för 2500
Max 1 köp/hushåll

+ pant

Smör 500 g, Arla 3200
st

Vispgrädde /
Matlagnings-
grädde 5 dl, Arla 2 för 3500

Apelsiner
i nät, 1 kg, Spanien, klass 1 1000

st

Äpplen 
Ingrid Marie, Sverige 1500

kg

Potatis 
Alltid närproducerad 

från Westlunds!

Kronljus 
ICA, 30-pack 7900

Gravljus 
med lock, 36 h 3 för 2900

Vårt eget 
recept!

När-
producerat

Välkomna till vår manuella 
DELIKATESSAVDELNING 

som erbjuder

SUPERKLIPP!

SUPERKLIPP!

När du handlar andra varor  för 300 kr. Max 1 köp/hushåll

Aladdin
Paradis
400-500 g

 3900
st

Vörtbröd 
500 g, Pågens 2400

st



Ons 22/12: Kalops serveras med potatis eller ris
Tors 23/12: Kasslergratäng serveras med ris eller 

potatis
Fre 24/12:  JULAFTON: Stängt
Lör 25/12: JULDAGEN: Stängt
Sön 26/12: Rödspätta serveras med med mos och 

remouladsås
Mån 27/12: Stekt laxfilé serveras m potatis o romsås
Tis 28/12:   Stekt rimmat sidfläsk med alternativen 

raggmunk, bruna bönor eller löksås
Ons 29/12: Lasagne. 
 Alt. Köttbullar med mos o gräddsås
Tors 30/12:  Kycklinggryta serveras med ris eller 

potatis 
Fre 31/12: Nyårscatering (se annons framsidan) 
Lör 1/1: NYÅRSDAGEN: Stängt
Sön 2/1:   Pepparrotskött serveras med potatis
Mån 3/1: Kokt torsk m äggsås serveras med potatis

Tis 4/1:   Stekt rimmat sidfläsk med alternativen 
raggmunk, bruna bönor eller löksås

Ons 5/1: Köttgryta serveras med potatis o ris
Tors 6/1:  Rödspätta serveras med mos och
 remouladsås
Fre 7/1:  Fläskfilé serveras med potatisgratäng 

och champinjonsås
Lör 8/1: Baconlindad köttfärslimpa serveras med 

potatis och gräddsås
Sön 9/1: Kycklingfilé serveras med klyftpotatis 

och bearnaisesås

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

När-
producerat

Mån 10/1:   Laxgratäng serveras med potatis
Tis 11/1: Stekt rimmat sidfläsk med alternativen 

raggmunk, bruna bönor eller löksås
Ons 12/1:  Levergryta serveras  med ris och potatis  

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År
till alla våra kunder

önskar Janne med personal

Julgranar
  Rödgran 
      ”Disneygran”  
          175-200 cm 25000

st

     Kungsgran 
                 200-250 cm
 39500

st

Julklappstips!
Radiostyrd 
bil 21 cm, Dickie Toys 17900

Pussel 500 bitar 6900
st

Stek-
termometer 
Sunartis 14900

st

Chokladaskar & Julgrupper
olika priser - stort urval!

Julgrupper
Röda Korset. Olika utförande 9900

st

5 kr går till Röda Korset

Chokladask 
Anton Berg, 400 g 7900

st

Tulpaner
Sverige, 10-pack 4990

Bra sortering på 

Lego, Dockor, 

Bilar m.m.SUPERKLIPP!

SUPERKLIPP!

Öppettider i Jul- och nyårshelgen:
Julafton  8-14  Juldagen  10-20

Annandag jul  8-22  
Nyårsafton 8-18   Nyårsdagen  10-20



God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!

JOHAN SUNNERHEIM AB 

Redovisningshuset
ekonomer att räkna med  

God Jul & Gott Nytt År!

Wåhlstedts väg 1, Torsby
070-220 11 21 , 070-312 00 13

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi er alla

0563-141 60

God Jul & Gott Nytt År!
Therese

070-314 66 22

God Jul & Gott Nytt År
önskar

Leg. Kiropraktor 

Lars Larsson
Tel 070-344 24 20

Hagfors 0563-109 55

God Jul & Gott Nytt År

072-706 87 78072-706 87 78
Älvdalsv. 17, 683 93 Råda

God jul & gott nytt år!

önskar vi 
alla nya 

och 
gamla kunder

Lars-Ove & Britta 
med personal

God Jul & Gott Nytt År!

WANJAS 
LEKSAKER AB

HAGFORS • 0563-103 63

God Jul & Gott Nytt År
önskar

Kiki med personal

God Jul & 
Gott Nytt År

önskas alla kunder

//Henrik070-93 93 690

Rådasjöns
Måleri

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar

Altans Godiscenter
med personal

Skolgatan 6, Hagfors • Tel. 0563-120 06



God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!

 EKSHÄRAD  0563-400 90 

JOHANNAS
H Å R S T U D I O

God Jul & Gott Nytt År
till alla kunder och vänner

God Jul & 
Gott Nytt År!

önskar vi alla våra 
medarbetare och kunder

Conny 073-816 72 21
Drutten 070-665 05 20

Hagfors, Karlstad

GÖRSJÖVÄGEN 2, HAGFORS
Tel 0563-54 02 40 
www.colorama.se

God Jul & Gott Nytt År
önskar

God Jul & Gott Nytt År

Värme • Vatten • Sanitet
Tel. 076-77 12 999

God Jul & Gott Nytt År

önskar Eric

076-1097722 
eric@lokomotivstad.se

070-225 68 72

God Jul &
Gott Nytt År

önskar jag alla
kunder och vänner

God Jul & Gott Nytt År

0563-501 30           mfkc@telia.com

070-696 59 99

God Jul & Gott Nytt År
önskar

0563-419 00
www.skogsmaklarna.com

God Jul & Gott Nytt År
önskar

HAGFORS 
073-843 54 12

God Jul & Gott Nytt År! 
önskas alla härliga kunder 



HAGFORS

AKTUELLA
ERBJUDANDEN
21/12–26/12

MEDLEMSKLIPP
Ve� � s

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

SKIVAD LAX 
Norge/Coop. Välj mellan kallrökt och gravad. 
150 g. Jfr-pris 166:67/kg. Latin: Salmo salar.

MAX 2 ST/MEDLEM.

CLEMENTINER I NÄT
Spanien/Coop. Klass 1. 1 kg.

1 KG

9)=/nät
MEDLEMSPRIS

MAX 3 ST/MEDLEM.

SILL I GLAS Abba. Välj mellan olika sorter. 
210-240 g. Jfr-pris 83:33-90:91/kg utan sås/spad.

MAX 2 ST/MEDLEM.

SMÖR Valio. Välj mellan olika sorter. Gäller ej 
laktosfritt. 500 g. Jfr-pris 55:80/kg.

500 G

27)=�  
MEDLEMSPRIS

25k�  

MAX 1 KÖP/HUSHÅLL. HANDLA ANDRA VAROR FÖR 200�  SÅ FÅR DU KÖPA:

KAFFE Zoegas/Löfbergs. Välj mellan olika sorter. Zoegas; gäller ej Hazienda eller Estanzia. 
Löfbergs; gäller ej Fair. 325-450 g. Jfr-pris 54:44-75:38/kg.

BRYSSELKÅL I NÄT
Nederländerna. Klass 1. 500 g. Jfr-pris 20:-/kg.

500 G

10k/nät

MAX 2 KÖP/HUSHÅLL.

RISGRYNSGRÖT 
Felix. Kyld. 500 g. Jfr-pris 15:-/kg.

JULGRUPP
Spira. Med tre växter i olika utföranden.

149k�  

2 FÖR

15k

MAX 2 ST/HUSHÅLL.

CHEDDAROST I BIT Kvibille. I bit. Lagrad. 
32%. 6 mån. Välj mellan olika sorter. Ca 500-1400 g. 

79)=�   

  � -
� � rit
J

2 FÖR

49k

10k�  
MEDLEMSPRIS



PRINSKORV
Sverige/Hemgården. I naturskinn. 360 g. Jfr-pris 110:83/kg.Sverige/Hemgården. I naturskinn. 360 g. Jfr-pris 110:83/kg.

39)=�  

  � -
� � rit
J

RÖDBETSSALLAD
Nästgårds. 400 g. Jfr-pris 62:50/kg.

25k�  

RÖDBETSSALLAD/MIMOSASALLAD
Nästgårds. 200 g. Jfr-pris 75:-/kg.

400 g. Jfr-pris 62:50/kg.

2 FÖR

30k

HEL VARMRÖKT LAX
Lillängshamnens fiskrökeri. Latin: Salmo salar.
HEL VARMRÖKT LAX

99kK

59)=�  

HANDSKALADE RÄKOR
Sverige/Lillängshamnens fiskrökeri.
580 g. Avrunnen vikt 240 g. Jfr-pris 249:58/kg.

  � -
� � rit
J



Hej på er!
Många får nu för tiden mycket information via sociala medier men alla har inte tillgång till 
digitala hjälpmedel. Eller saknar kunskap och intresse att använda den typ av tekniska lösningar. 

Därför skriver jag detta brev som når ut till samtliga som bor i Hagfors kommun. Allt för att så 
många som möjligt ska få ta del av det som händer och sker inom kommunen.

Under hösten genomfördes en stads
vandring i kommunens större tätorter 
Ekshärad och Hagfors. I vandringen 
deltog representanter från Svenska 
stadskärnor, fastighetsägare och  
kommunala tjänstemän. Under 
vandringarna kunde man konstatera 
att det finns olika delar att jobba med 
både på kort och på lång sikt. Det 
kan handla om papperskorgar, sneda  
lyktstolpar, belysning på fasader, 
trasiga lampor, avsaknad av kantsten, 
gräs som växer högt på lyktstolpar 
med mera. Men det kan även vara 
större frågor som till exempel utveck
ling av större ytor som parkeringsytan 
framför stadshuset och mellan Kaffe
stugan/blomsterhandeln, belysning 
på Bågen, upprustning av Hagfors 
parken, ställplatser, med mera.

I budgeten för 2022 finns det pengar 
för att möjliggöra dessa delar både på 
kort och på lång sikt. Men det finns 
även pengar för andra delar. Bland 
annat för blommor och julbelysning. 
Det pågår mycket arbete för att göra 
kommunen ännu mer attraktiv. 

Vi lägger mer pengar på våra vägar 
där vi höjer anslaget inför 2022  
som sedan höjs successivt till 2024. 
Därutöver ska ett flerårigt projekt på 
Skullåsen i Ekshärad starta 2022.  
Ett projekt som kommer sträcka sig 
hela vägen till Skolvägen. Här kom
mer man jobba med nytt VAsystem 
och ny ytbeläggning. 

Anlaget för belysning i kommunen ökas 
2022. Vi ska jobba med att byta ut gam
mal belysning mot ny ledbelysning. 

Vi har även tillfört extra driftpengar 
för att börja tända lampor som släck
tes under 2011. 

Det har också lagts mer pengar i år 
för att byta ut gammal belysning i 
Gustavsfors till ny modern ledbelys
ning. Belysning skulle även ha bytts  
i Skymnäs 2021. Men där stötte man 
på patrull så förhoppningen är att 
belysningen kan bytas under 2022. 

I budgeten för 2022 finns det även 
pengar för nya lekplatser både i Bergs
äng och Geijersholm. Samtidigt med 
det här gör man en genomlysning av 
antalet barn i olika områden i kom
munen. Vilket kan leda till att det blir 
fler lekplatser i kommunen men även 
att befintliga lekplatser ska utvecklas 
ännu mer. 

Inom skolan pågår ett projekt för att 
få fler behöriga till gymnasiet. Det är 
en oerhört viktig fråga då vi vet idag 
att det ställs stora krav för att få ett ar
bete. Vi vill också utveckla och stärka 
de skollokaler som finns i kommunen. 
I Sunnemo har vi placerat moduler 
för årskurs 4–6 vilket har gjort att vi 
skapat betydligt bättre lärmiljöer för 
både lärare och elever på skolan. 

Barn och bildningsavdelningen 
jobbar med att ta fram underlag för 
hur framtidens skola ska se ut på 
Kyrkheden. En skola som är i stort 
behov av ett riktigt ansiktslyft. I Råda 
ska vi bygga ut skolan för årskurs 4–6. 
Ett arbete som ska starta vid årsskiftet 
2021/2022. Parallellt med det här har 
vi fått placera moduler vid skolan då 
för skolan har växt ur sina lokaler och 
här ska man nu renovera och bygga 
om förskolan (Prästkragen).

Vi satsar stora pengar på att bygga  
ett helt nytt teknikhus på cirka 6500 
kvadratmeter som ska ligga i anslutning 
till Älvstrandens Bildningscentrum. 

I denna byggnad ska vi bygga upp 
moderna och attraktiva utbildningar 
kopplat mot industri, fordon, bygg 
och el med mera. Förhoppningen är 
att bygget ska stå klart hösttermin 2024 
om allt går enligt plan. Parallellt med 
detta arbete pågår ett projekt kring 
innehållet med flera olika branscher 
inom kommunen. Vi bygger även upp 
ett lärcenter i Älvstrandens Bildnings
centrum för distansstudier. Vi ska 
verkligen sätta Hagfors kommun på 
kartan som en utbildningsort! 

Det ska även satsas mer pengar på  
löner 2022 och för att skapa förbätt
rad arbetsmiljö på särskilt boende.

Samhällsbyggnadsavdelningen håller 
på att bygga upp ett ”röjarlag” som 
kommer röja på kommunens mar
ker så att vi får fram fina vyer som 
har växt igen. Det tillförs även mer 
pengar för skötsel av grönytor som 
gräsklippning och slaghacka inför 
sommaren 2022. 

Vi kan även glädjas åt att det verkar 
som vi ökar i antal boende i kom
munen under 2021. Det är nästan ett 
historiskt ögonblick och något som 
hänt enbart några gånger de senaste 
50–60 åren! 

Jag vill önska er alla en riktigt god jul  
och ett gott nytt år!

Jens Fischer, 
kommunstyrelsens ordförande

HAGFORS KOMMUN, Dalavägen 10, 683 80 Hagfors, e-post: kommun@hagfors.se

HAGFORS KOMMUN     Julhälsning från kommunstyrelsens ordförande
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I denna byggnad ska vi bygga upp 
moderna och attraktiva utbildningar 
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detta arbete pågår ett projekt kring 
innehållet med flera olika branscher 
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kartan som en utbildningsort! 

Det ska även satsas mer pengar på  
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kommer röja på kommunens mar
ker så att vi får fram fina vyer som 
har växt igen. Det tillförs även mer 
pengar för skötsel av grönytor som 
gräsklippning och slaghacka inför 
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Vi kan även glädjas åt att det verkar 
som vi ökar i antal boende i kom
munen under 2021. Det är nästan ett 
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God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!

Magasinsvägen 2, HAGFORS 070-561 52 31 • mats@algotigropa.se

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

070-580 19 06 info@bergsangsror.se

Allt inom VVS

God Jul & 
Gott Nytt År 

önskar

Tel. 076-820 30 71
danielbrosius@hotmail.com

God jul & 
Gott nytt år

alla gamla och nya kunder
önskar

God Jul & Gott Nytt År!

Höghedens Bil AB
0563-24221

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi alla kunder och vänner

Din bilskadeverkstad

073-037 96 68
info@janmarservice.com   Norra Loffstrand 54, EKSHÄRAD

God Jul &
Gott Nytt År

        önskar

070-262 30 08 Peter Walstad
Nya Trafikskolan i Sunne/Hagfors

God Jul
&

Gott Nytt År

Suricats Trading 
Patrik 070-582 81 25
suricatstrading.n.nu

God Jul & Gott Nytt År
önskas leverantörer, vänner 

och kunder

S:a Broddheden, 683 93 Råda (Rv 62, 2 km sö om Råda) 
0706674309

info@keramikhuset.se • keramikhuset.se

Keramikhuset 
    Diana

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

God Jul & Gott Nytt År!
önskas kunder & vänner

CENTRUMS DAMFRISERING
Christina Ohlsson

Storgatan 3A, Hagfors
0563-101 70, 076-764 71 13



God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!
God Jul & Gott Nytt År

önskar

Massageterapeut
Eva-Lena Hagström

Tallåsvägen 10B, 
Gamla Servicehuset

Munkfors
073-061 71 41

      God Jul & Gott Nytt År 

   Tillönskas alla kunder och vänner 

Pär Karlsson 

V:a Tönnet, Stensnäs  

God Jul & Gott Nytt År
tillönskas alla kunder och vänner

Pär Karlsson

V:a Tönnet, Stensnäs 070-614 41 34

Myrvägen 10, Ekshärad
0563-406 00

070-364 44 36

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År!

0563-140 45

önskar vi på

Franks Måleri & Bygg
i Uddeholm        0738-22 42 43

God Jul & Gott Nytt År
till alla gamla och 

nya kunder

Tel: 0563-520 25       Fabriksvägen, Näset  

God Jul och          Gott Nytt År

www.vagsta l .com

Vi önskar Er alla
God Jul & Gott Nytt År!

0563-410 15

God Jul & 
Gott Nytt År 
önskar vi alla 
från Sälje Gård

Marcia & Dimitry
Yggenäs Norra Heden, Ekshärad  Tel. 070-5593967

Rikard 070-693 77 19
Jan 070-693 77 18

God JulGod Jul
&&

GottGott
Nytt ÅrNytt År

önskar alla

God Jul & Gott Nytt År
Britt-Marie Johansson

0768-30 39 79



God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi på

0563-148 71 • www.bilhallenihagfors.se

GodkändBilverkstad

BILHALLENBILHALLEN

Motorcenter
ATV SKOTER SKOG TRÄDGÅRDl l l

God Jul & Gott Nytt År
önskar

BASTERUD BISKOPSDALEN, EKSHÄRAD
TEL: 0563-402 04

073 829 50 68
önskar

God jul & Gott nytt år!

Dalavägen 26, HAGFORS     0563-615 89

God Jul & Gott Nytt År
önskar

Uddeholmsv. 37, HAGFORS    Tel. 0563-104 67

God Jul & Gott Nytt År
önskar

Hotell

Monica
Hagfors

Hotell

Monica
Hagfors   0563-156 50

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi alla våra 
gäster och kunder

Maria och Anna med personal
Folkets väg 1 • 0563-156 50 www.hotellmonica.se

073-023 20 25
Ekshärad

önskar jag 
alla mina kunder 

och vänner

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

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

www.maklarhuset.se/hagfors

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
önskar

0563-482 60           www.miljohalsan.se

                önskar sina kunder

God Jul och Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År
önskas kunder och vänner

SETAB
B Spångberg Entreprenad & Transport AB 

Hagfors
Kalle 070-327 65 25  Björn 070-662 72 20



God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & 
Gott Nytt År

önskas alla kunder

//Henrik070-93 93 690

Rådasjöns
Måleri

NUNU ÄR DEN PÅ GÅNG -  

Munkerudsvägen 23 Munkfors 0563-500 30Munkerudsvägen 23 Munkfors 0563-500 30

God Jul & Gott Nytt År! God Jul & Gott Nytt År
önskar

072-232 41 38

God Jul & Gott Nytt År
tillönskas kunder, vänner och bekanta

070-589 51 55 
Bert & Mayvor

EKSHÄRADS ELSERVICE

070 - 627 03 05

070 - 627 03 05

God Jul & Gott Nytt År
tillönskas kunder och vänner

Karin

ENGES FOTHÄLSA
I CENTRUM
Tel. 073-820 47 54

ENGES

ENGES

FOTHÄLSA
I CENTRUM
Tel. 073-820 47 54

FOTHÄLSA
I CENTRUM
Tel. 073-820 47 54

ENGES FOTHÄLSA
I CENTRUM
Medicinsk fotvård
Tel. 073-820 47 54

God Jul & Gott Nytt År
önskar

073-820 47 54

God Jul & Gott Nytt År

www.radamaskinstation.se

till alla hyresgäster och kunder
önskar Per och Helena

MARKISER
Mobil 070-311 93 04

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

GOD JUL 
& 

GOTT NYTT ÅR
önskar

Pontus och Calle
med personal

BIL & MASKIN
                                                 I MUNKFORS AB

God Jul & Gott Nytt År
alla kunder och vänner

Tel. 0563-500 88
Klarälvsv. 36, EKSHÄRAD

Tel. 0563-404 42 
byggprodukter@telia.com

God jul & Gott nytt år!God jul & Gott nytt år!
önskar Thomas & Eric 

med personal



God Jul & Gott Nytt År!God Jul & Gott Nytt År!

Elsie Anderssons Hemförsäljning
Filarevägen 12 B, Hagfors Tel. 070-527 54 39

God Jul & Gott Nytt År
önskas alla kunder och vänner

Vi vill önska våra anställda, kunder och samarbetspartner

En God Jul & Ett Gott Nytt År!
Kyrkogårdsvägen 18

Hagfors
0563-100 80

070-264 80 55BYGGSERVICEi
Geijersholm AB

0563-54 75 00 
Järnvägsgatan 6 Hagfors 

(G:a Godsmagasinet)

God Jul 

& 

Gott Nytt År!
i Hagfors AB

Gjutarevägen 7, HAGFORS Tel. 070-337 01 27

God Jul & Gott Nytt År

Telefon: 076-103 94 92   
E-post: helena@heliojuridik.se   
Webbsida: www.heliojuridik.se

God Jul & 
Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År

Köpmangatan 6, Box 172
683 24 HAGFORS

Olle Thyr
Ellinor Östlund
Tel. 0563-258 00

God Jul & Gott Nytt År
önskar

Anders m personal
0563-409 93 • 070-340 00 22

Tel 0563-506 20
Munkfors
www.bilelektriska.se

önskar Mikael och Nils 
med personal

God Jul & Gott Nytt År



God Jul & Gott Nytt ÅrGod Jul & Gott Nytt År
önskar vi familj, släkt och vännerönskar vi familj, släkt och vänner

Alpo Penttinen

Ingrid. B. Davidsson

Monica å Kenneth Källberg

Nils-Erik Larsson och 
Birgitta Åhslund

Anneli och Anders Hedlund

Anny Gustavsson

Hannelore Nilsson

Doris och Kenth

Ingalill och Holger Persson
Kyrkheden

Gunilla och Roger Lundin

Birger och Anita

Gunvor och Karl-Åke Westlund
Kyrkheden

Carina och Hans-Olov
Mezzy

Hälsning från 

Sunnemo

Ruth och Bertil Köhler
Björkil, Sågen

Mary och Elis

Yvonne och Hugo
Vagnbrotorp

Sven på Lyckbacken

Ann-Mari och Alf på Sväljen

Familjen Karphammar

Hälsning från 

Råda

Gunnar Bengtsson
By Brottfall

Dirk och Beate Eichelberg
Myra

Kaj Backman
Myra

Ingrid å Gunnar Olsson

Siv, Ulrika, Julia o Emma

Anna-Maria och Nutte
Uddeholm

Åke Reiner
Uddeholm

Calle och Lisbeth Aldrin
Geijersholm

Hannah och Simon
Lion och Lennie

Geijersholm

Claes Ekberg, Stöllet

Inger Bergman Wendin
Skogaängarna

Gudrun Peterson
Lakene

Sven-Erik Sundkvist

Annika och Micke

Ingrid och Johnny

Annica och Jan Holmqvist

Jim, Anki, Marcus och Max 
Jansson

Inga-Greta Moss

Margareta Bodén

Anna-Maj och Roland
Plomptorp

Agnes Bergman
Hamra

Kerstin och Urban
Buda

Marianne och Per-Erik 

Catherine och Niklas
Jernqvist

Hälsning från 
Hagfors

Hälsning från
Ekshärad

Ove och Katie Nyberet
Lakene

Kent och Lena Mårtensson
Bergsäng

Sven Anders Karlsson
Höje

Bo-Göran Johansson
V:a Skymnäs, Höje

Stig Jonsson
Munkfors

Olle Engström
Lesjöfors

Patrik, Maria o Ella
Lesjöfors

Hälsning från oss
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Melodikrysset v.51 - 25 december

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

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

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

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

Postadress:...............................................................................................................................................
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Melodikrysset v.52 - 1 januari

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

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

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

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

Postadress:...............................................................................................................................................
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Melodikrysset v.52 - 1 januari

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

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

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

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

Postadress:...............................................................................................................................................
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13 14
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Melodikrysset v.52 - 1 januari

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. 51 - 25 december Melodikrysset v. 52 - 1 januari

Vi tackar medlemmar och sponsorer
för 2021 och önskar samtidigt

en God Jul samt ett Gott Nytt År

Pensionärsbowling   
BK Rullan

Styrelsen
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                          Hagfors 

GOD JUL och TACK till er alla 
för julklapparna (ca 200 st).

från tomtarna 
på tomtetåget

Tummen upp

Blanda grädde, socker, sirap och pepparkakskrydda i en tjockbottnad 
kastrull. Koka på medelvärme tills temperaturen uppnått 114-115 g. Ta av 
kastrullen från värmen och häll i chokladen. Rör blandningen med visp 
eller slickepott tills den kommer ner till ca 50-60 g. Häll upp den i en form 
som mäter ca 15x15 cm. Låt svalna helt och skär sedan upp i bitar.

baka.se

2,5 dl Sojagrädde
2,5 dl Socker
2 msk Ljus sirap
1 tsk Pepparkakskrydda
80 g Vegansk vit choklad

20 bitar.

12 st Skumtomtar
2 dl strösocker
1 dl vispgrädde
50 gram smör
100 gram vit choklad
ev några droppar röd 
hushållsfärg

Vegansk pepparkaksfudge

Lägg allt utom chokladen och 
färgen i en kastrull. Smält på 
svag värme tills allt har lösts 
upp. Klipp gärna tomtarna i mindre bitar så går det snabbare. Rör 
runt ofta. Ta kastrullen från värmen och rör ner chokladen tills den 
har smält. Rör eventuellt ner några droppar karamellfärg till önskad 
färg. Klä en form med bakplåts papper och häll i smeten. Ställ in 
formen i kylen i minst en timme för att stelna och skär sedan i rutor.

elinsbakficka.sewww.hopp.org Tel: 08-6440359 jour@hopp.org

Skumtomtefudge
Gillar du skumtomtar kommer du älska det här.
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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
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0563-615 89

4

0563-141 60

2

0563-109 55
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0563-140 45
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072-23 24 138
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Entreprenad & Transport AB 
Kalle 070-327 65 25
Björn 070-662 72 20

NÄRA
DIG!

Välkommen!
Välkommen!
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TEXTÅBILD

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

10% Beställ senast 31/1-22

TRYCKSAKER
 även på originalkostnaden

på

TEXTÅBILD
Tel. 0563-618 99

info@veckobladet.se • www.veckobladet.se



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 

Pro har haft 2 st evenemang på kort tid, Julbord och 
Lucia. Bägge tillställningarna har vi haft på Hotell Mo-
nica som Pro har ett bra samarbete med.

Till Julbordet den 8 dec kom det c:a  70 personer 
som åt o drack o njöt av det goda julbordet som var 
upp duckat för oss. Underhållningen stod ”GLOW” för, 
med den äran. Sandra o Hanne var mycket duktiga 
gjorde ett bra intryck på publiken. En trevlig tillställ-
ning tyckte alla.

Lucia den 13 dec var mycket  lyckad vi var c:a 125 
personer som hade det trevligt under några timmar. 
Kaffe o skinksmörgås serverades.

PRO HAGFORS
I Luciatåget var tre flickor med från femte klass i sko-

lan, Hilda, Alice och Tove övriga var medlemmar från 
PRO Hagfors 

Efter detta uppträdde ””  OLDTIMERS ””  med några 
nummer ur sin reportoar. Publiken uppskattade verk-
ligen detta uppträdande. Oldtimers = 8 st medlemmar 
i PRO som tycker att det är mycket roligt att visa upp 
sig å  tydligen vill publiken att vi kommer tillbaka med 
mer underhållning. Kanske kan det bli nått kul fram på 
vårsidan.

PRO Hagfors vill härmed önska alla sina medlem-
mar en GOD JUL o GOTT NYTT ÅR! Så ses vi i Jan 
2022

Roffe



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

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

Skotta snön, halkbekämpa vid kärlen och 
vägen mellan kärl till/från sopbilen.

Har du fått ett kärl 
för matavfall så 
ställer du matkärlet 
på högra sidan med 
draghantagen ut 
mot sopbilens upp-
ställningsplats.

Ändrad sophämtning i jul och nyår:
Ingen sophämtning på julafton och nyårsafton!

De kunder som har ordinarie hämtning fredag 24/12 
ställer ut kärlen måndag 27/12 senast kl. 06.00

De kunder som har ordinarie hämtning fredag 31/12 
ställer ut kärlen måndag 3/1 senast kl. 06.00

Mellan 27/12 - 7/1 kan en viss fördröjning ske, 
låt kärlen stå ute till de blir tömda.

Torsdag 6/1 Trettondagen körs som vanlig torsdag.

God Jul & Gott Nytt År önskar

Vi är ett nystartat Hagforsföretag med mer än 
25 års erfarenhet av städbranschen.

Vi erbjuder professionell städning och 
fönsterputsning och vi riktar oss mot 

både privata som företagskunder. 
Rut-avdrag med 50 % på arbetskostnaden 

till privata kunder.
För mer information och bokning 

kontakta Eric på: 076-1097722 
eller via e-post: eric@lokomotivstad.se

Hoppas vi hörs!

Kära läsare!
TACK FÖR ATT DU

SKOTTAR
FRAMFÖR DIN 

POSTLÅDA
så att våra utdelare kan 

KÖRA bilen intill!
Tack för Er hjälp!

RÄTT!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
önskar Hörselskadades Förening

Kansliet öppnar åter 10 januari



Julkonserten i Råda Or-
denshus blev mer välbe-
sökt än väntat, fler bord 
och stolar fick bäras fram 
och stämningen var upp-
sluppen. Från scenen 
bjöd Möllbergs & Steelwi-
res på såväl rockiga som 
finstämda jullåtar, samt 
bandets signum; gitarrlå-
tar från -60 talet. 

-  Det är så roligt att 
vi har en trogen skara 
som alltid kommer på 
våra evenemang, men 
den här gången kom 
det även folk som aldrig 
tidigare varit här, vilket 
naturligtvis var jättekul, 
säger Anna-Greta Jo-
hansson. Varje år de-
las Årets Pepparkaka 
ut till eldsjälar som inte 
är med i föreningen, 
men som ändå väljer 
att ideellt hjälpa till med 

verksamheten. I år var det 
Siewert Andersson och Lil-
lemor Edqvist som förära-
des hederspriset.
-  Det är en symbolisk upp-
skattning för dessa männ-
iskor, som ser värdet i våra 
evenemang och i vår verk-
samhet. Det har blivit en 
årligt återkommande tradi-
tion och det är alltid trevligt 
att få visa vår uppskattning 

och tacksamhet till dessa 
godhjärtade människor 
som hjälper oss, poängte-
rar Anna-Greta. Ett flertal 
evenemang var inplane-
rade framöver, men i dags-
läget ser man över vilka 
man på ett säkert sätt kan 
genomföra. 
- Ett jullovs disco i Or-
denshuset för barn mellan 
5-15 år ska i alla fall gå av 
stapeln samt Jullovsbio. 
Vidare så ämnar vi fort-

Julkonsert i Råda Ordenshus den 9/12
Välkomstglögg, skinksmörgås och julmusik hos Anna-Greta

Orkestern bestod av Hans-Olof Skoog klaviatur och sologitarr, Stefan 
Möllberg bas och sång,Thomas Andersson trummor,  Axel Möllberg so-
logitarr och Pernilla Möllberg kompgitarr och sång. 

Kenny Ludvigsson framförde i egenskap 
av gästartist Evert Taubes Knalle Juls 
vals. 

satt ha corona anpassade 
Kulturaktiviteter en gång i 
månaden, berättar Anna-
Greta som var mycket nöjd 
med årets julkonsert. Från 
scenen bjöd Möllbergs & 
Steelwires på både jullåtar 
och gitarrmusik och efter 
avslutad paus innehål-
lande kaffe och skinksmör-
gås, bjöd gästartisten Ken-
ny Ludvigsson på Evert 
Taubes vackra “Knalle Juls 
vals”. 

Istället för att skicka ut julkort
skänker vi pengar till 

LIONS CANCERFORSKNINGSFOND

TEXTÅBILD
Patrik, Ingrid,

Annika & Anneli

Stort tack 
till alla våra trogna annonsörer & kunder

för det gångna året.

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi alla våra läsare, annonsörer, kunder och vänner



ÖPPNING AV
HAGFORS BADHUS
VI SOM SIMKLUBB SÖKER DIG SOM

ÄR INTRESSERAD AV SIMNING!
 

DU KAN VARA AKTIV SOM SIMMARE
SJÄLV ELLER TRÄNARE

 
VID INTRESSE KONTAKTA OSS PÅ

VÅR FACEBOOKSIDA FÖR MER
INFORMATION:

 
HAGFORS SIMSÄLLSKAP

 
 

0563-185 00  |  hagfors.se   |  visithagfors.se

God jul och gott nytt år 
önskar Hagfors kommun!

TORSDAG 23/12  08.00–12.00

FREDAG  24/12  STÄNGT

MÅNDAG  27/12   08.00–12.00, 13.00–16.00 

TISDAG  28/12   08.00–12.00, 13.00–16.00

ONSDAG  29/12    08.00–12.00, 13.00–16.00

TORSDAG  30/12  08.00–12.00

FREDAG  31/12  STÄNGT

MÅNDAG  3/1      08.00–12.00, 13.00–16.00

TISDAG  4/1  08.00–12.00, 13.00–16.00

ONSDAG  5/1  08.00–12.00

TORSDAG 6/1  STÄNGT

FREDAG  7/1  08.00–12.00, 13.00–16.00

JULTIDER PÅ 
HAGFORS STADSHUS

Under jul och nyår 2021/2022  
har vi följande öppettider: 

Lennart Abrahamsson och Pehr 
Trollsveden driver tillsammans 
butik Alla Sinnen i Munkerud., 
Munkfors Efter att ha varit i Hag-
fors en tid så har butiken flyttat till 
rymligare lokaler i Munkfors där 
det erbjuds ett brett urval av ma-
giska ting och presentartiklar. Du 
kan hitta Tarotkort och orakelkort 
i stort urval. Du kan också välja 
bland ca 200 olika sorters sten 
och kristaller i olika formatio-
ner. Rökelser, drömfångare och 

pendlar m.m. Stort urval av silversmycken, doftoljor och änglar.
Det erbjuds också behandlingar i lokalen. Lennart har jobbat 

med zonterapi i 18 år, och healing ännu längre. Nyligen har han 
också utbildat sig i Regndroppsmassage och Hot stone massa-
ge.. Han jobbar även med cellnäring.

Pehr är andningspedagog och jobbar även med Regression/
Reinkarnationsterapi.

Butik Alla Sinnen - Inte bara en butik
Pehr har också skrivit böcker, 

och tillsammans med Lennart 
har de skrivit en enkel Tarotbok, 
och även gjort varsin tarotlek. 

Både Pehr och Lennart erbju-
der också mediala sittningar och 
spådomar, och även husrening-
ar av dåliga energier och besök 
från andra sidan som stör.

Pehr har också seanser i min-
dre grupper eller enskilt.

På alla sinnen finns också ett fiskspa, med doktorsfiskar som 
tar bort förhårdnader på fötterna och som också ökar cirkulatio-
nen. 

Varför inte pröva på ett Detox fotbad som drar ut gifter och 
slaggprodukter ur kroppen.

Du kan också välja någon av de kurser som erbjuds, t.ex Tarot, 
Mediumutbildning, Healing m.m.
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Melodikrysset v.1 - 8 januari

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. 1 - 8 januari

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.

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

eller service,  ej heller försäljning av djur!

HAGFORS PRO
önskar alla sina medlemmar en riktigt 
God Jul o Gott Nytt År! Styrelsen.
********************************************
DAX ATT FÖRBEREDA INFÖR
den stora Knutfesten i Munkerud 13 
januari. Fixa knutgubbe/gummakläder, 
masker, lösnäsor etc.
********************************************

FÖRENINGSNYTT SÄLJES

ÖVRIGT

KÖPES
LP-SKIVOR & SINGLAR
även CD, köpes o hämtas. Även i 
helgerna.
Tel. 070-643 89 51 Per

JAG SÖKER ER
som såg på mitt hus i Hjellstad i somras. 
Ni var från Lakene. Tyvärr har jag förlorat 
ert telefonnummer.
Tel. 072-443 01 53
********************************************

BOSTADSRÄTT HAGFORS
Lägenhet 3 rum + kök, 71 m2, Filare-
vägen 10. Våning 1. Hörnlägenhet. 
Tvättmaskin. Golvvärme badrum. Hyra 
5.233:-/mån. Pris 40.000:-
Tel. 070-270 17 77
********************************************
FIN 2:A I MUNKFORS
med inglasad balkong på 62 kvm säljes.
Tel. 076-405 23 61
********************************************

för ansvariga i PRO Hagfors. 
Tack för en trevlig Luciafest med 
jättebra underhållning. Vi möts 
igen nästa år. God Jul och Gott 
Nytt År.

PRO-medlemmarna

Tummen upp

Vilhelm Mobergs vackra saga Utvandrarna kommer till BioHagfors 
på annandag jul. Det här är andra gången man gjort film på böckerna 
och den här gången är det norske Erik Poppe, känd sen tidigare för sin 
Oslotrilogi, som står bakom regin.

Som tidigare så handlar det om när tusentals svenskar flydde misären 
och fattigdomen på 1840-talet, men det är den sista boken i serien här 
man fokuserat på, och de intranationella konflikter Kristina och Kar 
Oskar möter i sitt nya land. När äventyret Amerika breder ut sig, kom-
mer både inbördeskriget och Siouxupproret 1862 till svenskarnas nya 
gård.

Lisa Carlehed och Gustav Skarsgård spelar här huvudrollerna; två 
veteraner med erfarenhet både här och i utlandet.

BioHagfors

ELSA & EDVIN
Grattis till våra 
älskade Elsa o 
Edvin Olsson 
på deras 4-års-
d a g  2 3 / 1 2 . 
Många paket 
väntar! Kram, 
mamma, mormor, morfar, morbror.

Vi gratulerarVi gratulerar

Film på Bio SPORT • SPORTSPORT • SPORT
Bowling

Pensionärsbowling 
BK Rullan
Riksserien omg 7
HERRAR
Div 1
Strike Karlskoga-Rullan 1 4590-4530
Div 8
Nässjö-Bowlingspensionärerna 2-
Rullan 2 4068-3686
DAMER
Div 4
Nässjö-Rullan Dam 1 2310-2467
Div 5
Frida Uppsala-
Rullan Dam 2 2290-2448
Div 7
Rullan Dam 3-SPF Orsa 2186-2046
Resultat Värmlandsserien omg 5
Div 1
Vet/Fryksdalen 1-Rullan 1 10-10
Bästa spelare i Rullan 1: Bo Nilsson 774, 
Torbjörn Nilsson 666, Thomas Jansson 
655, Johnny Ekström 648.
Div 2
Rullan 2-Torsby 1 16-4
Bästa spelare i Rullan 2: Krister Söder-
ström 783, Magnus Olsson 731, Peter 
Stålberg 729, Leif Frödin 667.
Div 3
Vet./Fryksdalen 2-Rullan 3 10-10
Bästa spelare i Rullan 3: Ola Sjöberg 
599, Ottar Törnkvist 591, Jörgen Nord-
ström 580, Allan Norberg 572.
Div 4
Arvika 4-Rullan 4 9-11
Bästa spelare i Rullan 4: Else Emilsson 
633, L-E Persson 631, Elisabeth Persson 
630, Helena Frödin 591.
Div 4
Rullan 5-Monitor 3 9-11
Bästa spelare i Rullan 5: Birgitta Kul-
lander 648, Krister Envall 561, Viveca 
Jansson 538, Ulla Persson 448.

Innebandy
Munkfors vann toppmöte!
Munkfors IBK-GS 86 AIF U 11-9
(5-2, 1-3, 5-4) Skott 32-32 Publik 75
Målskyttar MBIK: Marcus Svensson 3, 
Pontus Persson 2, Albin Larsson 2, Linus 
Söderström, Magnus Jonsson, Rasmus 
Strandberg, Erik NIlsson-Onnerfors.

”Det var tabelltreorna Munkfors mot 
gästande serieledarna GS 86 AIF U som 
drabbade samman  på fredagskvällen i 
Munkfors Arena inför dom 75 åskådare 
som hittat dit. Allt var upplagt för en bra 
match och det skulle visa sig inte bara bli 
mål utan riktigt många dessutom. 20 st 
sammanlagt varav hemmalaget stod för 
11 av dessa och alltså tog revansch på 
GS 86 för uddamålsförlusten i Forshaga! 
Matchen som innehöll det mesta slutade 
med Munkfors-seger 11-9 efter att man 
summerat periodsiffrorna 5-2, 1-3, 5-4.”

Bästa lirare i hemmalaget gick till 
Pontus Persson

”Vi gjorde ingen vidare bra match men 
vi lyckas ändå knyta ihop säcken och ta 
hem matchen och vinna säger man på 
lagets instagram ! 

Nästa match för dom nya tabelltvåorna 
är borta mot Degerfors.

Hemmalagets Albin Larssson har precis 
stänkt in 6-4 i toppmötet mot GS86AIF. 
Det var Larssons andra fullträff denna 
kväll.



REALTIDS-
AUKTION

Söndag 26/12
och

Söndag 9/1 
med start 

kl 17.00 på nätet
Man kan endast 
buda på nätet

Se villkor, info och annonser på 
www.danielssonsauktioner.se

Anders med personal!

0563-409 93 • 070-340 00 22

 

Tel. 0563-257 55

NU TAR VI JULLEDIGT
från 22/12 tom 9/1

Vi tackar alla besökare 
och matgäster för 2021 

och önskar 
God Jul & Gott Nytt År

Biljetter finns att köpa 
på biohagfors.se och 

på plats 45 minuter 
innan visning

BAMSE OCH VULKANÖN
SÖNDAG 26/12 KL 14.00 
Barntillåten, 90 min, 100:-

UTVANDRARNA
SÖNDAG 26/12 KL 18.00  
Från 7 år, 148 min, 120:-

SING 2 (sv. tal)
SÖNDAG 2/1 KL 14.00  

Barntillåten, 110 min, 100:-

TILLS SOLEN GÅR UPP
SÖNDAG 2/1 KL 18.00  
Från 7 år, 98 min, 120:-

SPENCER
SÖNDAG 9/1 KL 14.00  

Från 11 år, 117 min, 100:-

THE KING’S MAN
SÖNDAG 9/1 KL 18.00  

Åldersg. Ej angivet, 
130 min, 120:-

För mer information om våra visningar 
besök oss på våra sociala medier;

Bio Hagfors på Facebook & Instagram!

Torsbyv. 4   Ekshärad 
0563-413 80

NYÅRSMENY Nyårsafton kl 12.00-21.00
Vill du inte stå vid spisen och laga mat 
till nyårsafton? - Vi har supergod mat!

Förrätt: Räkcocktail m vitlöksbröd, rhodeislandsås
Varmrätt: Oxfilé med pepparsås, klyftpotatis, wokgrönsaker

Efterrätt: Kladdkaka

Servering 219:- • Avhämtning 209:-
Boka gärna bord! Beställ även för avhämtning
0563-413 80, 073-524 91 93

   Nyårsdagen öppnar vi kl 13.00
God Jul och Gott Nytt År!

Vi har även 
pizza, pasta 

m.m.

Alla är varmt 
välkomna!

Vi önskar er alla 
en god jul & 

ett gott nytt år!
Skoga 

Bygdegårdsförening

För en del barn är 
bästa julklappen
nyktra och trygga 

vuxna.

• För barn som far illa av vuxnas drickande är det säl-
lan bara på julen det sker - men sveket på julafton kan 

kännas hårdare.

• I december 2020 såldes allra mest alkohol under 
vecka 51, det var veckan före julafton.

• Enligt IQ uppgav mer än var fjärde svensk att de har 
varit på ett julfirande där det har druckits 

för mycket alkohol.

www.vitjul.se               IOGT-NTO RÖRELSEN

 

M I L A N OM I L A N O
GRILL & PIZZAGRILL & PIZZA
Sjukhusvägen 4, Hagfors

LUNCH A LA CARTE dricka, sallad, kaffeSERVERAS MELLAN 11.00-14.00

Vi anordnar firmafester, födelsedagskalas, privata fester m.m
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0563-120 28

UTKÖRNING eller gå in på foodora.seDet går även bra att betala med kort
Beställ och betala på www.milanogrill.se

1. VÄSTKUSTSALLAD isbergssallad, majs, tomater,  gurka, lök, pepperoni, kebabkött, räkor, kebabsås,  hembakat bröd  ........................................................................ 1102.  KYCKLINGSALLAD isbergssallad, tomater, gurka, lök, majs, hembakat bröd, kyckling  ............................................. 1103. SKINKSALLAD isbergssallad, tomater, gurka, lök,  majs, skinka, ost, hembakat bröd  ......................................... 1104.  KEBABSALLAD isbergssallad, tomater, gurka, lök, pepperoni, majs, kebabkött, kebabsås, hembakat bröd  ..... 110 5.  GREKISK SALLAD isbergssallad, napolitansk mix,  tomater, gurka, lök, avokado, majs, hembakat bröd,  fetaost, olivolja, oliver   ........................................................... 1156. RÄKSALLAD 
 isbergssallad, napolitansk mix, tomater, gurka, lök, avokado, majs, ägg, hembakat bröd, citron........ 1157.  LAXSALLAD isbergssallad, napolitansk mix, tomater, gurka,  lök, avokado , gröna bönor,  hembakat bröd,  citron  ........... 120

SALLADSBÅT  + 10:-
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Kvalitet med 

erfarenhet

Fakta om våra pizzor: Svensk riddarost, mozzarellaost, fetaost. Färska råvaror t.ex. champinjoner, paprika, soltorkade tomater, vitlökÄkta italienskt vetemjöl.

Fullständiga 

rättigheter

KEBABTALLRIK med bröd, isbergssallad, strips, kebabkött, tomat, lök, peperoni, kebabsås ..................................................  110:-KEBAB I BRÖD med kebabkött, grönsaker, kebabsås ............  90:-KEBABRULLE kebabkött, isbergssallad, lök, peperoni,kebabsås ......................................................................................  110:-GRILLRULLE isbergssallad, lök, peperoni, kebabkött, kebabsås, strips ........................................................  120:-KYCKLINGTALLRIK kyckling, strips, isbergssalladpeperoni, tomat, lök, kebabsås ..................................................  110:-KYCKLINGRULLE kyckling, isbergssallad, lök, peperoni,          kebabsås ......................................................................................  110:-

KEBABMENY med bearnaisesås, stark sås, vitlöksås

          HAMBURGERMENY
 

Bröd       StripsHAMBURGARE 90 gr ...............................   80:- 90:-HAMBURGARE 150 gr .............................   90:- 100:-DUBBELBURGARE MILANO 300 gr ....150:- 165:-HÖGREVSBURGARE 200 g, cheddarost, bacon, tryffelsås, rödlök, isbergssallad, tomat, strips ..........................  135:-

Bland de bästa pizzorna i Värmland!

A LA CARTE m. kebabsås, bearnaisesås el. remouladsås samt strips el. klyftpotatis
  1. LAX MED POTATISGRATÄNG ..........................................110:-  2. BAKAD POTATIS Räkröra eller kycklingröra ....................110:-  3. LANGOS Räkor, räkröra eller kycklingröra ........................110:-  4. MÖRBIT m aromsmör, bearnaisesås .................................  120:-  5. KRÖGARSCHNITZEL m aromsmör ..................................  120:-  6. RÖDSPÄTTA m remouladsås ............................................  120:-  7. CHICKEN NUGGETS (6 st) med strips  ..............................  70:-  8. CHILI CHEESE (5 st)  ............................................................  40:-  9. MOZZARELLASTICKS (5 st)  ..............................................  40:-10. BBQ-TALLRIK Oxfile, fläskfile, kycklingfile, grönsaker,        valfri potatis, valfri sås samt bröd .......................................160:-

SALLADER 

11. ITALIENSK KYCKLINGPASTA kyckling, soltorkade tomater,         vitlök, spenat ..........................................................................115:-12. OXFILÉ PASTA oxfilé, färska champinjoner, timjan, lök,        vitlök  ......................................................................................120:-13. FLÄSKFILÉ PASTA rimmat fläsk, bacon, lök, äggula,        parmesan  ..............................................................................115:- 14. PASTA CARBONARA rimmat fläsk, bacon, lök, äggula,        parmesan  ..............................................................................115:- 

PASTA

M I L A N OM I L A N O
GRILL & PIZZAGRILL & PIZZA

Sjukhusvägen 4, Hagfors

0563-120 28
Lunchmeny vardagar 11.00-14.00

Röda pizzor 1-23 
A la carte 1-7

Sallader Pasta 
Hamburgare 
90 g & 150 g
Kebabmeny

100:- inkl dricka

”Pizzadagen” 
1 januari

 bjuder vi alla 
som handlar 
hos oss på 

chokladbollar/
kokostoppar!

Du kan också läsa Veckobladet på nätet 
www.veckobladet.se



Nu satsar vi på bygden och 
startar fastighetsbolag!

Vi önskar er God Jul & Gott Nytt År!

i stugan

Med önskan om en  
god jul och ett tryggt 

hem för fler.
På vår önskelista står trygghet högst upp. Vi vill bidra till att 
fler får ett tryggt hem. Därför skänker vi för varje förmedlad 
bostad 100 kr till SOS Barnbyar, Sveriges Stadsmissioner 

eller BRIS. Det har sedan 2018 resulterat i drygt  
17 miljoner kronor i arbetet för ett tryggt hem för fler. 

Vi hoppas att du också får en lugn och trygg jul – 
och ett gott 2022! 

Läs mer på fastighetsbyran.com/samhallsansvar

God jul &
gott nytt år!

Fastighetsbyrån i Hagfors
0563-50 500 / fastighetsbyran.com/hagfors

Vi hoppas att du också får en lugn och 
trygg jul - och ett gott 2022!

Önskar Rebecca, Julie och Hans
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