
God fortsättning 

på nya året!

Nr 1  Vecka 2   Årgång 31 Onsdag 12 januari 2022Tel. 0563-616 66 www.veckobladet.se
Fax 0563-109 79 info@veckobladet.se

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

NÄSTA VB UTK. ONS 12/1  ANNONSSTOPP FRED 7/1 KL 12 Räkbomb
800G, JÄMFÖRPRIS 123,75:-/KG /ST

                    FÖR EN FANTASTISK START!
Vi har bara öppnat 1/3 av butiken, nästa del bygger vi nu! 

Fortsätt önska!
Det är du som

bestämmer över hur
vår butik ska se ut!

Vi bygger ditt lokala 
Matcentrum! 

Hej@matcentrum.se

Från Tors kl 16.00

Vi har laddat upp!

TACK! 

Vid kommunfullmäktige 
sista möte för året, som för 
övrigt hölls digitalt från 
Munkfors förenings- och 
konferenscenter, fick Jonas 
Wärja ta emot sitt kultursti-
pendium på plats.

Stipendiet som är på 5 000 
kronor avser att stödja och 
uppmuntra förtjänstfulla kul-
turella insatser i kommunen. 
Det var på kommunstyrel-
sens möte i november som 
det stod klart att kantor Jonas 
Wärja blev 2021 års kultursti-
pendiat. Nu fick han äntligen 
ta emot den fina utmärkelsen.

Kantor Jonas Wärja tog emot Munkfors kulturstipendium 2021
Motiveringen:
”Med entusiasm leder och 
inspirerar han körer i kom-
munen. Genom att tänja på 
gränser och ta sig an svårare 
verk, kan kommuninvånarna 
erbjudas förstklassig musik 
och sång i våra kyrkor. Tack 
vare hans stora kontaktnät 
kan gudstjänster och kon-
serter som anordnas, berikas 
med utmärkta musiker. Jonas 
är också en skicklig och upp-
skattad kompositör.”



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

Gäller 13/1-19/1
RANSÄTERS KYRKA 
Sö 11 Gudstjänst. M Johansson Flygg. 
Må 17 Veckomäsa. 
FORSHAGA KYRKA 
Sö 11 Gudstjänst. M Kareliusson. 
FORSHAGA FÖRSAMLINGSHEM
On 15 Mindra.  
18.30 Yin yoga (Covidbevis krävs). 
19.45 Meditation (Covidbevis krävs). 

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

Föreläsningen visas på ZOOM. Mer information och Föreläsningen visas på ZOOM. Mer information och 
möteslänken hittar du på bibliotekvarmland.se.möteslänken hittar du på bibliotekvarmland.se.

FÖRELÄSNING OM SLÄKTFORSKNINGFÖRELÄSNING OM SLÄKTFORSKNING
MED NIKLAS HERTZMANMED NIKLAS HERTZMAN

VarVar: Digitalt på ZOOM eller på Hagfors bibliotek: Digitalt på ZOOM eller på Hagfors bibliotek
NärNär: Torsdag 13/1 kl.14.00-15.00: Torsdag 13/1 kl.14.00-15.00

Föreläsningen visas också digitalt på Hagfors bibliotek. Föreläsningen visas också digitalt på Hagfors bibliotek. 
Det är gratis men begränsat antal platser. Boka din Det är gratis men begränsat antal platser. Boka din 
plats genom att kontakta Hagfors bibliotek! Värmlands plats genom att kontakta Hagfors bibliotek! Värmlands 
Släktforskarförening finns på plats 15.00-17.00. (För att Släktforskarförening finns på plats 15.00-17.00. (För att 
få personlig hjälp behöver du vara vaccinerad).få personlig hjälp behöver du vara vaccinerad).

Tis 18/1 kl 10.00 
börjar vi i källaren
För att komma in ring 
076-471 21 82
Kl 17.00 börjar boulen
Ons 19/1 kl 10.00 
börjar gymnastiken
Gamla som nya 
välkomna! 

MUNKFORS

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Sön 16/1 kl 11.00 Gudstjänst A Rådström.

Klarälvskyrkan Ekshärad
Lör 15/1 kl 19.00 Klarälvskväll 
med predikan av Frida Blomqvist. 
Sång av Brödragruppen.

Han skall inte förtröttas eller brytas ner förrän han grundat rätten på jorden.
Jes. 42:4

Gräs Missionshus 
Mån 17/1 kl 19.30 Stugmöte.

Equmeniakyrkorna och 
Pingstförsamlingen i Ekshärad

Vårt varma tack
till er alla som hedrade 
minnet av vår mamma

Kerstin Szeles
Martinsen

vid hennes bortgång
och begravning med

blommor och gåvor till 
olika minnesfonder.

Ett särskilt tack till präst
Margareta Hagelberg som
gjorde akten så ljus och fin

samt till personalen på
Lillåsen för Er goda och

omsorgsfulla vård.

Mikael och Petra 
Maria och Johan

Anneli
Barnbarn med familjer

Vi lämnar 20% rabatt på annons 

vecka 4 (26/1) under rubriken till vårt 

TEMA: Ta hand om dig Ta hand om dig 
    - Unna dig!    - Unna dig!

• Uteaktiviteter ...
• Träning och hälsa ...
• Ny inredning ...
• Nya kläder ...
• Ny frisyr ...
• Massage ...
• Ny hobby ...
       m.m.

Vilka åtgärder har du gjort för att minska 
smittorisken vid besök hos dig?

Glädje!
Nystart!

Boka senast 20/1 kl 16.00  0563-616 66  info@veckobladet.se

Vi lämnar 20% rabatt på annons 

vecka 4 (26/1) under rubriken till vårt 

TEMA: Ta hand om dig Ta hand om dig 
    - Unna dig!    - Unna dig!

Glädje!
Nystart!

Boka senast 
20/1 kl 16.00
0563-616 66  
info@veckobladet.se

FAMILJ LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 
Måndagar o onsdagar 10-12 

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

AA-MÖTEN 
Hagfors

Blinkenbergskyrkan
Tisdagar kl 19.00-20.00

Öppet möte första 
tisdagen i månaden. 

AA-MÖTEN 
Munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.00

Kvinnojouren 
Duvkullan

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

ÖPPETTIDER TEXTÅBILD OCH VECKOBLADET
Mån 8-12 • Tis 8-14 • Ons 8-14 • Tors 8-16 • Fre 8-14



Välkommen till Hagfors pastorat
Gudstjänster

Söndag 16/ 1
Vi hälsar vår nya präst Markus Porsche välkommen

kl 11.00 Hagfors kyrka
Markus Porsche & Eva Verde
Brassensemblen medverkar

kl 16.00 Sunnemo kyrka
Markus Porsche & Eva Verde

Avtackning av kyrkvärd Majbritt Persson
Söndag 23/1

kl 11.00 Hagfors kyrka 
Sommarkonfirmander hälsas välkomna

Åsa Bergsten, Hanna Isaksson, Eva Verde
Unga Ledare  

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

Vill Du ha en egen Bibel? 
Söndagen den 23 januari firas Bibelns Dag. Det är en 
dag av tacksamhet över Bibeln och dess innebörd. 
Bibeln är inte en bok – den är ett helt bibliotek med 
olika böcker, i olika genrer. Bibelns böcker är fyllda 
med poesi, ordspråk, historiska skildringar, framtids-
visioner, släktbeskrivningar – och framförallt berättel-
ser….om människor, om livet och om Gud. 
Att läsa Bibeln är en upptäcktsresa. Den är fylld med 
livserfarenhet, och berättar om förlåtelse och upprät-
telse, om hopp och liv. I Bibeln möter du många spän-
nande gestalter: Adam och Eva, Noa, Mose, kung 
David och många fler. De modiga kvinnorna Rut och 
Ester skildras i varsin egen bok. Och så finns där fyra 
evangelier, fyra olika versioner av berättelsen om Je-
sus.  
Den har gett näring till många av de grundläggande 
värderingar som vårt samhälle vilar på. Bibeln är en 
kulturskatt, som under lång tid inspirerat konstnärer, 
författare, kompositörer och filmmakare. Är du nyfiken 
och vill ha ett eget exemplar? I samband med Bibelns 
Dag delar vi ut ett antal Biblar gratis! Det finns Biblar 
för olika åldrar. Kom till gudstjänsten eller hör av dig till 
pastoratets expedition om du är intresserad! 
Välkommen! Åsa Bergsten, präst i Hagfors pastorat

Kolla på facebook och hemsidan angå-
ende uppstart av verksamheterna.
Pga. rådande Covidläge sker det med 
kort varsel. 

En psalm av David.

Herren är min herde, 
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar, 
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft 
och leder mig på rätta vägar, sitt namn till 
ära.
Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något 
ont, ty du är med mig, din käpp och din stav 
gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig i mina fienders 
åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyl-
ler min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig varje dag 
i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem 
så länge jag lever.

10% Beställ senast 31/1-22

TRYCKSAKER
 även på originalkostnaden

på

TEXTÅBILD
Tel. 0563-616 66

info@veckobladet.se • www.veckobladet.se



Vi gratulerarVi gratulerar

GABRIEL 
Ett stort grattis i ef-
terskott till Gabriel 
Larsson Antonsen 
som den 5 januari 
fyllde 13 år! Många 
kramar till tonåringen 
från mamma, Kristof-
fer, Noora, Clara och 
alla kusiner, mostrar, mormor o morfar.

AMELIA FLOOD
Vi vill gratulera Ame-
lia som fyllde 4 år den 
8/1. Grattiskramar 
från mamma, pappa, 
Wilmer, mormor & 
morfar, farmor & 
farfar.

CARL RÅÅD
Vi vill gratulera vår 
goding Carl Rååd 
som fyller 2 år den 
17/1. Hoppas du får 
en toppendag! Många 
pussar & kramar från 
mormor o morfar.

JOLIN & JENNIFER
Vi vill gratta våra två underbara tjejer 
Jolin och Jennifer Vilhelmsson i Råda 
som fyller 13 resp. 20 år den 12:e resp. 
den 11:e januari. Grattiskramar från 
övriga familjen och farmor Asta.

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

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 

1 2 3 4 5

6

7 8

9 10 11

12 13

14

Melodikrysset v.2 - 15 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. 2 - 15 januari

och tusen tack för all uppvakt-
ning nu när jag blir pensionär. 
Ingen nämnd och ingen glömd.

Kram, Lippa

Tummen upp Besök vår hemsida

www.veckobladet.se
och se vad du behöver av våra produkter.

Passa på! Just nu 10% på trycksaker



 

 
Anlita en mäklare som är uppväxt på 

orten!  

Styrkan hos Michelle är lokal närvaro och ett personligt 
engagemang.  

Går du just nu i flyttankar eller är du bara nyfiken på 
värdet? Varför inte kontakta en mäklare som är uppväxt i 

dina områden.  
Hoppas vi hörs snart! 

Tel: 072-092 69 96 / Mail: michelle.felixson@maklarhuset.se 

Michelle Felixson 

KNUTFESTEN
i Munkerud
13 januari 2022
är tyvärr 
INSTÄLLD!
Vi ser fram emot 2023!
hälsn. Munkeruds Bygdelag

 LOPPIS
i Höje, Munkfors 
Lördag 15 jan.
kl 10.00-15.00

Vi lämnar 20% rabatt på annons 

vecka 4 (26/1) under rubriken till vårt 

TEMA: Ta hand om dig Ta hand om dig 
    - Unna dig!    - Unna dig!

• Uteaktiviteter ...
• Träning och hälsa ...
• Ny inredning ...
• Nya kläder ...
• Ny frisyr ...
• Massage ...
• Ny hobby ...
       m.m.

Vilka åtgärder har du gjort för att minska 
smittorisken vid besök hos dig?

Glädje!
Nystart!

Boka senast 20/1 kl 16.00  0563-616 66  info@veckobladet.se

Vi lämnar 20% rabatt på annons 

vecka 4 (26/1) under rubriken till vårt 

TEMA: Ta hand om dig Ta hand om dig 
    - Unna dig!    - Unna dig!

Glädje!
Nystart!

Boka senast 
20/1 kl 16.00
0563-616 66  
info@veckobladet.se

Läraren som var arg på klassen sa:
- Alla som vet med sig att de är idioter reser sig upp!
Ingenting händer men efter ett tag reser sig en 
pojke.
- Vad får dig att tro att du är en idiot?
- Ingenting, men jag tycker synd om magistern
som får stå alldeles ensam...



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

TJUGONDAG KNUT
Konung Knut bad dem hjälpa sig att driva julen 
ut, står att läsa i Bondepraktikan. Den 20:e dagen 
efter jul är julen slut, en tradition som vi har åt-
minstone sedan 1600-talet. Att slänga ut granen 
tillsammans med en så kallad julgransplundring 
härstammar från 1800-talets borgerliga traditio-
ner.

Tjugondag Knut – en efterfest
Den 13 januari, tjugo dagar efter jul, är julen slut i vårt land. I 
äldre tradition och på andra håll i Europa tar julen slut den 7 
januari, det vill säga när vi firar trettondagen. Knutdagen har 
sitt namn efter den danske hertigen Knut Lavard, som mörda-
des den 7 januari 1131 och senare blev helgonförklarad. Hans 
dödsdag råkade vara dagen efter trettondagen, då julen var 
slut. Men vid slutet av 1600-talet förlängdes julfirandet med en 
vecka, och namnet Knut flyttades från 7 till 14 januari. Orsaken var att 
varje stor kyrkohögtid i äldre tid hade en efterfest åtta dagar senare, en 
så kallad oktav.

Runstaven var en evighetskalender av trä som an-
vändes ända in på 1700-talet. Det upp-och-nedvän-
da hornet markerar att Knut kör julen ut. Det krönta 
huvudet är Knut. Foto: Sören Hallgren

Julgransplundring ca 1960. Barn och vuxna dansar kring julgran. 
Foto: Sten Didrik Bellander, ©Nordiska museet.

Den konung Knut som nämns i Bondepraktikan är den danske kungen Knut, som även 
han blev helgonförklarad och som var beskyddare av de medeltida Knutsgillena. Gillen 
var en form av medeltida handelskompanier. Knutsgillena arrangerade ibland knuts-
baler, vilket sannolikt påverkar tjugondag Knut och julgransplundringarna.

En annan faktor som påverkat julgransplundringarna är sannolikt de upptåg som man 
kunde se i bondesamhällets byar vid denna tidpunkt. Då sprang barn och unga om-
kring och tiggde mat och dryck till sista julstugan, samtidigt som de ropade ut julen.

Under 1900-talet har tjugondag Knut kommit att associeras med barn och godis. Jul-
gransplundringar förekommer ännu idag, men hade sin storhetstid främst under ef-
terkrigstiden.

www.nordiskamuseet.se



Missa inte vår stora Missa inte vår stora VINTERREAVINTERREA

Kyrkogatan 2, HAGFORS   0563-101 93Harboevägen 1, HAGFORS   0563-145 20 Kyrkogatan 3, HAGFORS 0563-103 01

since 1935

KLÄDER

Besökare får ett positivt intryck av en levade detaljhandel.
Trevligt bemötande i butiker med brett sortiment och bra service 
sprider ett gott rykte omkring sig. Det ger bra förutsättningar för en 
ökad turism och därmed ökade intäkter för både affärer
och kommun.

Mer pengar cirkulerar i din kommun när inköp görs lokalt.
Detta ger bättre förutsättningar för en bra kommunal skattebas,
ett brett utbud och en stark lokal ekonomi.

           När fler inköp görs lokalt behövs fler anställda. Det gör också
           att nya småföretag ser möjligheter att etablera sig och dra till
            sig ny arbetskraft.

Med ett starkt lokalt handels- och näringsliv blir tätorterna mer
livfyllda och kommunen ett mer attraktivt boendealternativ,
vilket ger bättre förutsättningar för kommunal service- skola,
vård och omsorg.

Ideella föreningar, idrottsföreningar och skolklasser kan lättare 
skapa samarbeten med livskraftiga lokala företag för att få stöd 
och bidrag. Både föreningar och affärer är viktiga mötesplatser och 
inslag för ett levande samhälle.

Din lokala butik känner dig, och du får personlig service. Om du
behöver reklamera, eller komplettera, så får du snabb hjälp.

Att förflytta sig med bil kostar både för dig och miljön,
genom att handla lokalt sparar du både bensinpengar
och gör miljön en tjänst.

7 Goda skäl att
handla lokalt!
Goda skäl att
handla lokalt!

1

2

4

5
6

7

3

070-580 19 06
www.bergsangsror.se

Allt inom VVS

Rikard 
070-693 77 19 

Jan 
070-693 77 18

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

Gilla oss på 

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

Jasmine
Jag sitter i mörkret
med en ängel.
Jag ska bygga dig 
en kibbutz, älskling.
Det är vinter på gatan 
där du går, Jasmine.

Per Berglund, Bergsäng

Sydney
It’s hard to belive
next flight is to Sydney
Put that whiskey away
I need that love so bad
Don’t leave me, Sydney
Don’t leave me

Per Berglund, Bergsäng



Roll Up Standard

www.ordochrad.se

Roll Up Standard är en enkel och portabel
roll-up. God kvalitet trots det låga priset och
den levereras komplett i en smidig nylonväska.

Mått: B=85 cm H=200 cm

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, Hagfors  •  Tel. 0563-618 99
info@veckobladet.se  •  www.veckobladet.se

Prisex: 

Easy sign
50 x 70 cm

1740:- 
Delux sign
50 x 70 cm

2290:- 

Wind sign 50 x 70 cm 1890:- 

Alla priser 

är exklusive 

moms.

Alla ställ finns även i 
storlek 70 x 100 cm
ring för pris!

NÄR DU BEHÖVER
PRESENTATIONSMATERIAL 

såsom trottoarpratarställ, roll up, beachflagga, 
led-ljus tavlor, plåtskyltar m.m, m.m.

VÄND DIG TILL OSS!

Vi har även Beachflaggor samt 
Skyltar i olika material

Ring för info

Rollup Standard

1295:- 



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

 
 

Snabblagad köttfärssoppa 
med tacosmak
Köttfärssoppa - en snabblagad rätt med ett orättvist 
namn. Denna soppa är så mycket godare än det 
låter! Recept ur boken Monikas vardagsmat

4 portioner
400 g köttfärs
4-5 potatisar [ca 400 g]
2 morötter [ca 200 g]
smör, att steka i
8 dl vatten
3 msk kalvfond 
(eller 2 buljongtärningar)
500 g krossade tomater
2 msk tomatpuré
1 förp taco kryddmix [40 g]

Till servering
2 dl matyoghurt

Gör så här
Skala och dela potatis och morötter i bitar.
Hetta upp en gryta med smör och fräs köttfärs. Rör 
hela tiden så att det inte bränner fast.
Tillsätt potatis och morötter och fräs ytterligare 3–4 
minuter.
Häll på vatten, kalvfond, krossade tomater, tomat-
puré och tacokrydda. 
Koka upp och låt soppan sjuda i 10 minuter, eller tills 
potatis och morötter är klara.
Servera med en klick matyoghurt och ett bröd.

Köket.se
Från: Monikas vardagsmat

Spansk köttgryta
Ingredienser:
300 g chorizo
1 gul lök
1 vitlöksklyfta
400 g nötkött
1 msk vetemjöl
2 msk oxfond
800 g konserverade körsbärstomater
1 dl rött vin
2 paprikor
1/2 apelsin
1 dl grädde
1 dl finhackad färsk persilja
2 dl gröna oliver utan kärnor
Salt och svartpeppar

Gör så här:
1. Slanta korven, skala och finhacka lök och vitlök. 
Stek allt i lite olja i en gryta.
2. Ta ur korven och löken ur grytan. Skär nötköttet i 
mindre bitar och stek i grytan tills de fått fin yta.
3. Lägg tillbaka korven och löken i köttgrytan. Pudra 
över vetemjöl och rör om.
4. Tillsätt oxfond, konserverade körsbärstomater och 
rött vin. Låt allt koka upp och koka köttgrytan under 
lock i cirka 20 minuter.
5. Skär paprikan i mindre bitar. Tillsätt paprika, saft 
från apelsin, grädde, finhackad persilja och oliver. Låt 
köttgrytan koka i 5 minuter till. Smaka av med salt 
och peppar.
6. Servera köttgrytan med kokt ris, ett gott bröd och 
tapenade.

Från: Folk o folk



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

10%
Beställ senast 31/1-22

TRYCKSAKER även på originalkostnaden

på

PASSA
PÅ!



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

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

Torsdag 13/1  kl 10.30-15.00 
STEKT FISK  

Alt. LASAGNE   100:-
––   HÄMTLÅDOR 90:-   ––
Beställ gärna matlådor från kl 9.00

Begränsat antal sittplatser
CAFÉ O LOPPIS ÖPPET 
VARDAGAR 10.30-15.30

Tel. 0563-257 55   Välkomna!

Barngymnastik/Bamsegympa

Kontaktpersoner: 
Motion: Elisabet 070-537 86 38

Måndag 17:45-18.45 Motion 
Tisdag 18.00-19.00 Motion Råda 
Tisdag 19.00-20.00
Torsdag 18.00-19.00 Styrka/kond.
Priser:
Ett pass/vecka: 350kr/termin
Flera pass/vecka: 450kr/termin

Prova en vecka gratis!

Motion
Älvstranden, start v.3

Fortlöpande information i våra 
Facebook-grupper

Gott om utrymme och 
rengjorda redskap

Barngrupperna är fulla. Nya 
medlemmar hälsas välkomna 
att anmäla sig i höst. Se annons 
i augusti.

Barngymnastik/Bamsegympa

Kontaktpersoner: 
Motion: Elisabet 070-537 86 38

Måndag 17:45-18.45 Motion 
Tisdag 18.00-19.00 Motion Råda 
Tisdag 19.00-20.00
Torsdag 18.00-19.00 Styrka/kond.
Priser:
Ett pass/vecka: 350kr/termin
Flera pass/vecka: 450kr/termin

Prova en vecka gratis!

Motion
Älvstranden, start v.3

Fortlöpande information i våra 
Facebook-grupper

Gott om utrymme och 
rengjorda redskap

Barngrupperna är fulla. Nya 
medlemmar hälsas välkomna 
att anmäla sig i höst. Se annons 
i augusti.

7 RESTAURANG INDIANEN

Vi serverar 
frukostbuffé 65:- 
vard. 8.00-10.00

EKSHÄRAD  0563-406 22

LUNCHBUFFÉ:
Mån-fre 90:- 

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

Pensionär 90:- Hämtlåda 69:-

Alternativa 
rätter finns 
varje dag

Fullst. rättigheter

BUFFÉ & 
A LA CARTE  
öppet 11-15
alla dagar

Med res. för ev. ändringar

Ons 12/1 Levergryta serveras med ris och 

potatis

Tors 13/1 Dillkött serveras med potatis

Fre 14/1 Gräddbrässerade kotletter serveras 

med klyftpotatis

Lör 15/1 Lasagne Alt. Pyttipanna

Sön 16/1 Revbensspjäll serveras med stekt 

potatis

Mån 17/1 Panerad strömming med mos

Tis 18/1 Stekt rimmat sidfläsk serveras med 

alt. raggmunk, löksås el. bruna bönor

Ons 19/1 Pannbiffar serveras med kokt potatis 

och gräddsås

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

King Edward, Snöboll, Asterix, 
Folva, Sava, Amandine, Cherie, 
Gul mandel. Även KRAV-potatis. 5 
och 20 kg förp. Sv äpplen, moröt-
ter, lök, rödbetor, solrosfrö, foder-
morötter. Nykokt sylt, flera sorter, 
(60-70% bärhalt). 

Säljes från lastbil. 
LÖRDAG 15/1: Lesjöfors värdshus 
10.45, Hagfors stn 11.45, Uddeholm 
12.15, Ekshärad mittemot  kyrkan 
13.00,  Stöllet OK/Q8 13.45, Ambjörby 
Folkets hus 14.30, Likenäs macken 
15.00.
SÖNDAG 16/1: Munkfors systembol 
9.30, Olsäter skola 10.30.

Ej kort. Nästa tur om 4 veckor.

POTATIS - SYLT - SOLROSFRÖ

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

Beställ dina trycksaker hos oss
Se vårt utbud på

www.veckobladet.se
TEXTÅBILD

I HAGFORS AB

Tidningen som ligger 

kvar på bordet 
hela veckan!

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!

SPF RANSÄTER-MUNKFORS
har ÅRSMÖTE måndag den 7/2 kl 
17.00 i församlingshemmet i Munkfors. 
Välkomna!
********************************************
IK VIKING IDROTTSALLIANS
Årsmöte måndag 31/1 kl 18.00, klubb-
stugan.

FÖRENINGSNYTT

SÄLJES

ÖVRIGT

KÖPES
UTEDASS
Byggsats, lösvirke eller platsbyggd. 
Munkfors
SMS 070-377 79 20
********************************************

LOKALER OCH PARK UTHYRES!
För fester, sammanträden, konferenser, 
kurser, försäljning, teater etc. Sunnemo 
Folkets Hus och Park
Tel. 070-230 76 62 Eva-Lena
********************************************
UTHYRNING BROSTUGAN
Från och med 1/1 2022 höjs hyran för 
föreningar till 400:- (tidigare 300:-). Hyra 
för privata kvarstår på 600:-. Välkomna! 
DHR styrelsen.
Tel. 0563-616 75
********************************************

BOSTADRÄTT HAGFORS
Lägenhet 2 r.o.k., 47 kvm, Blinkenbergs-
vägen 3, vån 1. Hyra 2.752 kr/mån. Pris 
30.000 kr eller bud.
Tel. 070-394 45 17
********************************************

PÅ GRUND AV FLYTTNING
Klaffbyrå (gammaldags stil) 1.200:-. 2 st 
sängbord, vita 500:-/st. Pottskåp, furu 
500:-. 2 st porslinselefanter (höga) 500:- 
för bägge. Takfläkt (nyskick) 450:-. Tre-
bent bord (att ställa intill en vägg) 700:-.
Tel. 070-203 80 08

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!

SPF RANSÄTER-MUNKFORS
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17.00 i församlingshemmet i Munkfors. 
Välkomna!
********************************************
IK VIKING IDROTTSALLIANS
Årsmöte måndag 31/1 kl 18.00, klubb-
stugan.

FÖRENINGSNYTT

SÄLJES

ÖVRIGT

KÖPES
UTEDASS
Byggsats, lösvirke eller platsbyggd. 
Munkfors
SMS 070-377 79 20
********************************************

LOKALER OCH PARK UTHYRES!
För fester, sammanträden, konferenser, 
kurser, försäljning, teater etc. Sunnemo 
Folkets Hus och Park
Tel. 070-230 76 62 Eva-Lena
********************************************
UTHYRNING BROSTUGAN
Från och med 1/1 2022 höjs hyran för 
föreningar till 400:- (tidigare 300:-). Hyra 
för privata kvarstår på 600:-. Välkomna! 
DHR styrelsen.
Tel. 0563-616 75
********************************************

BOSTADRÄTT HAGFORS
Lägenhet 2 r.o.k., 47 kvm, Blinkenbergs-
vägen 3, vån 1. Hyra 2.752 kr/mån. Pris 
30.000 kr eller bud.
Tel. 070-394 45 17
********************************************

PÅ GRUND AV FLYTTNING
Klaffbyrå (gammaldags stil) 1.200:-. 2 st 
sängbord, vita 500:-/st. Pottskåp, furu 
500:-. 2 st porslinselefanter (höga) 500:- 
för bägge. Takfläkt (nyskick) 450:-. Tre-
bent bord (att ställa intill en vägg) 700:-.
Tel. 070-203 80 08



MEDLEMSKLIPP
Ve� � s

MAX 1 KÖP/MEDLEM.

BACON
Sverige/Scan. Välj mellan skivat och tärnat. 140 g. Jfr-pris 53:57/kg.

2 FÖR

15k
MEDLEMSPRIS

MAX 5 ST/MEDLEM.

KROSSADE/PASSERADE 
TOMATER Coop. Välj mellan 
olika sorter. 390-400 g. Jfr-pris 
12:50-12:82/kg.

5k�  
MEDLEMSPRIS

MAX 2 ST/MEDLEM. 

PIZZAKIT
Coop. Kyld. Innehåller deg och tomatsås. 600 g.

15k�  
MEDLEMSPRIS

Pasta
med bacon

och blomkål
Receptet hittar du 

på coop.se  

RÖDLÖK/MORÖTTER/
PALSTERNACKOR Sverige.
Klass 1. Välj mellan Rödlök 1 kg, 
Morötter 2 kg och Palsternackor 
500 g. Jfr-pris 4:95-19:80/kg.

9)=�  
MEDLEMSPRIS

MAX 4 ST/HUSHÅLL.

NÖTFÄRS I RULLE
Irland/John’s Selection. Fetthalt 
20%. 500 g. Jfr-pris 50:-/kg.

NÖTFÄRS

25k�  

MAX 2 ST/MEDLEM.

TULPANER 10-PACK
Coop. Odlade i Sverige.

T� � � ns 
� g 15/1

10-PACK

39)=�  
MEDLEMSPRIS

AKTUELLA
ERBJUDANDEN

11/1–16/1

HAGFORS

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

LÖRDAG PÅ 
BIBLIOTEKET
15 JANUARI 10.00-14.00
Kl. 10.00-11.00: Vi löser Melodi-

krysset och fikar tillsammans.

VÄLKOMMEN!

Kl. 11.00-11.30: Sagostund för  
barn på svenska

Kl. 13.00:Lars Svensson berättar om 
sin deckarserie om Sundheden och 
läser ur sin senaste bok Sökaren.

Kl. 13.00-13.30: Sagostund för
barn på arabiska

Allt är gratis men du behöver anmäla dig till 
Lars Svenssons författarbesök i förväg. 

Boka din plats genom att kontakta biblioteket.

DIGITAL FÖRSTA HJÄLPEN

Få hjälp med din dator, surfplatta eller

smarta telefon på Hagfors bibliotek.

Drop-in tisdag 4/1 kl.14.00-19.00!

DIGITAL FIRST AID

Get help with your computer, tablet or

smartphone at Hagfors library.

Drop-in January 4th at 2:00 pm-7pm!

المساعدات األولیة الرقمیة
احصل على مساعدة بشأن جھاز

الكمبیوتر أو الجھاز اللوحي أو الھاتف

الذكي الخاص بك في مكتبة ھاكفورش.

الثاني)(كانونینایر4الثالثاءیومتعالوا

مساء!٠٠:٧حتى٠٠:٢الساعةمن

سرد.٣٠:١٣حتى٠٠:١٣الساعةمن

قصص باللغة العربیة.

DIGITAL FÖRSTA HJÄLPEN

Få hjälp med din dator, surfplatta eller

smarta telefon på Hagfors bibliotek.

Drop-in tisdag 4/1 kl.14.00-19.00!

DIGITAL FIRST AID

Get help with your computer, tablet or

smartphone at Hagfors library.

Drop-in January 4th at 2:00 pm-7pm!

المساعدات األولیة الرقمیة
احصل على مساعدة بشأن جھاز

الكمبیوتر أو الجھاز اللوحي أو الھاتف

الذكي الخاص بك في مكتبة ھاكفورش.

الثاني)(كانونینایر4الثالثاءیومتعالوا

مساء!٠٠:٧حتى٠٠:٢الساعةمن

سرد.٣٠:١٣حتى٠٠:١٣الساعةمن

قصص باللغة العربیة.

Kära läsare!
TACK FÖR ATT DU

SKOTTAR
FRAMFÖR DIN 

POSTLÅDA
så att våra utdelare kan 

KÖRA bilen intill!

Tack för 

Er hjälp!
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