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ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

”Största”

annonsbladet i

Klarälvdalen

PREMIX MATCENTRUM DIN LOKALA MATBUTIK! 

ORKIDÉ

MAJSKAKOR

MÅN.-LÖR. 7-21 , SÖN. 9-20 


ANNONSEN GÄLLER V37 2022 SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER!

PREMIX MATCENTRUM - STORGATAN 3, 68332 HAGFORS - 0563 20020 
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FLÄSKFILÉ 

Fryst, Import Garant, 125g
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KUPONG! KUPONG! KUPONG! 

5%

RABATT 

KUPONG

Erbjudandet gäller vid ett tillfälle mot inlöst kupong i
kassan, Rabatten gäller ej tidningar, tobak och spel.

Kupongen får ej kombineras med andra rabattkuponger.

MAX 1 KUPONG/HUSHÅLL

GÄLLER ENDAST HOS

GÄLLER TOM 18/9 2022 
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Handla andra varor för 200:- 
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STYCKPRIS 39,95


KNOPPLJUNG

K

Ö

P

 

3

 

F

Ö

R

 

2-stång

stst

F

R

Å

N

T

O

R

S

D

A

G

!

RÖKT

SKINKA

Mästarrökt 

T

O

K

-

B

I

L

L

I

G

T

!

 



DELIKATESSEN

ERBJUDER 

F

R

Å

N

O

N

S

D

A

G

!

 




stst

stst
kgkg

hghg

stststst

POTATIS
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I september är det åter dags för anrika 
Råda Höstmarknad. Marknaden är en 
gammal tradition vilken dog ut i slutet 
av 1960-talet. Återuppstod dock 1984 
då Råda IK tillsammans med Norra 
Råda Hembygdsförening arrangerade 
marknaden. Råda IK blev ensam ar-
rangör 1995 och totalt är det alltså 38:e 
gången sedan nystarten. Ett år blev 
inställt p.g.a Coronapandemin. Råda 
marknad är en liten men ändå populär 
och välbesökt marknad. Många tidigare 
Rådabor återvänder hem denna helg 
för att träffa gamla vänner och gran-
nar. Marknaden är numera förlagd till 
idrottsplatsen (första gången ifjol) vil-

Råda höstmarknad
ket var till stor belåtenhet av både knal-
lar och besökande. 
Det blir ett 30-tal knallar, en veteranfor-
donsutställning där man får rösta gratis 
och vinna priser.
 För barnen finns det Hoppborg och 
Häst- och ponnyridning. Damsektionen 
serverar åter sin goda kålsoppa, smör-
gåsar, varmkorv och kaffe. Det finns 
även möjlighet att köpa hamburgare, 
snickarkorv och grillkorv i grillen. Kyr-
kan kommer att vara öppen för de som 
vill göra ett besök.  Marknadskommit-
tén hälsar alla hjärtligt Välkomna! och 
hoppas naturligtvis på vackert väder.

Råda IK



PRO Hagfors 
FRILUFTSDAG!
Torsdag 22/9 kl 14.00

HAGFORSPARKEN
Tipspromenad + andra 
aktiviteter. Kanske en 
svängom på dansbanan. 

PRO bjuder på korv med bröd 
och dricka. Lotterier m.m.

Kom och känn på lite nostalgi 
från förr. Låt minnena flöda 
när du går in i parken.

= Gemenskap o Glädje
i samverkan

Med reservation för ändringar.
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors
Församlingsexp. 054-875500

GÄLLER TORS 15/9-ONS 21/9
MUNKFORS FÖRSAMLINGSHEM
MÅN 14.00 RANSÄTERS KYRKLIGA 
SYFÖRENING. Trygghetsboendet. 
TIS 9.30 MÔRACAFÉ. Visor med 
Anders och Christer Halvarsson. 
14.00 SITTGYMPA.
ONS 12.00 SOPPLUNCH.

RANSÄTERS KYRKA
LÖR 11.00 DOPFESTGUDSTJÄNST. 
L Czaika Okkonen. 
SÖN 11.00 HÖGTIDSGUDSTJÄNST. 
Ransäters kyrka firar 350 år. 
Se annons för mer information. 

NEDRE ULLERUDS KYRKA
SÖN 11.00 DOPFESTGUDSTJÄNST. 
Dopängelutdelning. L Czaika Okkonen. 

DEJE FÖRSAMLINGSHEM
TORS 10.00 FÖRMIDDAGSKAFFE,  
STICKGRUPP & SITTGYMPA.

FORSHAGA FÖRSAMLINGSHEM
TIS 9.30 FRUKOSTKLUBBEN. 
Korsord. ONS 14.00 ÖPPEN 
EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR 
ALLA ÅLDRAR. 15.00 MINDRA 
18.30 YINYOGA. 19.45 MEDITATION. 

En spalt 47mm
Två spalt 95mm / 100mm

Vecka 37 47x120 mm

Högtidsgudstjänst kl. 11.00 Medverkande: Mattias Kareliusson, 
Lennart Nilsson (predikan), Olaf Traulsen, Eva-Karin Angleborg, 
Kajsa Kvarned, Karin Wibom, Stråktrio, Jubileumskör under ledning 
av Jonas Wärja.
Kyrkkaffe Efter högtidsgudstjänsten bjuds det på smörgåstårta och 
kyrkkaffe. Meddela ev. allergier till Karin Wibom, 070-3740876.
Musik och panelsamtal kl. 13.00 Panelsamtal under ledning 
av Anders Ajaxson. Bildvinsning - Ransäters kyrkas historia. 
Jubileumskör under ledning av Jonas Wärja.

350 ÅRSJUBILEUM!

Ransäters kyrka - söndag 18 september 

HÖGTIDS-
GUDSTJÄNST

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

Klarälvskyrkan Ekshärad
Sön 18/9 kl 18.00 Söndagskväll 
med Anders Bernspång och sång 
av Brödragruppen.
Mån 19/9 kl 18.00-ca 20.00 Öppen 
kyrka för alla. Fri samvaro och 
kvällsandakt.

Han har kommit för att predika frid för er som var långt borta 
och frid för dem som var nära. 

Ef 2:17

Blinkenbergskyrkan Hagfors
15/9 kl 18.30 Torsdagsträff Sång 
och bön med Billy Blomkvist. 
Servering, välkomna!

Gräs Missionshus        
Mån 19/9 kl 19.00 Stugmöte.

Equmeniakyrkorna och Pingstförsamlingen i Ekshärad

  

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

EKSHÄRADS FÖRSAMLING
Tors 15/9 kl 11.00 11-kaffe i församlingshemmet, Seniorshopen.
Sön 18/9 kl 11.00 Mässa Stig Löwenspets.

Söndag 18 sept kl 11.00
Gudstjänst

Roland Jansson
Sång och musik 

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

missionskyrka
Servering

Välkommen!

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Hjärtligt 
välkommen!

11-kaffe i Ekshärads församlingshem!
kl 11.00 torsdag 15/9

Seniorshopen visar kläder
Nu blir det äntligen mannekänguppvisning igen 

med personalen på Ekshärads församling
 

ÖPPETTIDER Textåbild/Veckobladet        Mån 8-12 • Tis 8-14 • Ons 8-14 • Tors 8-16 • Fre 8-14



KLÄDER
HAGFORS • Tel. 103 01
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Stor utförsäljningStor utförsäljning
START TORSDAGSTART TORSDAG 15/9 15/9
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Välkommen in!Välkommen in!
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helahagfors.se

Veckans 
Jobbmeny

HAGFORS & MUNKFORS
För aktuell jobbmeny 

gå in på 
arbetsformedlingen.se

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

LOPPIS
Bystugan UDDEHOLM
Lör 17/9 och sön 18/9 

mellan kl 11-15
Försäljning av kaffe och våfflor.

Välkomna! Byalaget

PLATSHYRA
VINTERFÖRVARING

Inställning av husbilar, 
husvagnar, båtar, bilar 

m.m. pågår.
I stabilt förrådslager 

i Ekshärad. 
Lagret är ventilerat, brand- 

och inbrottslarmat.
Prisex: Enkelaxlade husvagnar 

2.800:- inkl. moms. 
Boggivagnar 3.300:- inkl. moms.

Boka din plats snarast 
möjligt via telefon eller 

SMS (bekräftas senare)

070-513 12 02

Kvinnojouren 
Duvkullan

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

LP-KONTAKTEN 
Hagfors Blinkenbergskyrkan 

Tisdagar 10-12
070-645 65 20 (Kristina)
www.lp-verksamheten.se

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

Secondhand - Återbruk - Loppis
Köpmangatan 10, Hagfors

      Secondhand Återbruk Hagfors

REALTIDS-
AUKTION
Söndag 18 sept. 

med start 
kl 17.00 på nätet

Säljes bl a 
en Renault Clio 2017, 

Fyrhjuling Suzuki 2008.
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



FAMILJESIDAN

FAMILJ

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 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 

Till minne av

Kjell Moss
*  27/9 1961
= 17/9 2020

Två år av sorg och saknad.

Någonstans inom oss är vi 
alltid tillsammans.

Älskad - Saknad.

Agneta Larsson

Konfirmander, Hagfors Pastorat 2022

Vänster fram: Sally Olsson, Ebba Nyqvist, Elias Johansson, Rixt Rondaan, Hanna Nordwall.
Mitten från vänster: Präst Åsa Bergsten, Ledare Nelia Nilsson, Maja Andersson, Nova Hultgren, Ledare Ella 

Nilsson och Hanna Isaksson. Bakre raden från vänster: Ledare Ella Skoghammar, Jonna Lindgren, Elias Nilsson, 
Dylan Sandvik, Patricia Eriksson. Frånvarande: Stina Storm Jonasson.

Vi gratulerarVi gratulerar
OSCAR MÖRKING
Grattis på 11-årsda-
gen den 10 septem-
ber! Hela släkten i 
Värmland skickar 
en stor kram till dig. 
Grattis önskar mor-
mor och morfar.

GOTTFRID KATZBERG
Vi vill fira vår fa-
voritkille Gottfrid 
som fyller 10 år den 
17/9. Vi önskar dig 
en underbar födelse-
dag! Puss och kram 
från mamma, pappa, 
lillasyster Alva och 
Tarzan.

till Klaran Tandvårds personal 
för proffsigt och vänligt bemötande 
när det krånglar för en rädd patient.

Krångelpatienten

och ett stort tack till all personal 
på Björken/Milan för att ni tagit så 
väl hand om mig. Tack även till all 
personal på Enen och Linden som 
ni samarbetar med.

Kram från Melwin Karlsson

Tummen upp Vinnare 
FINN FEM FEL
Vi har haft dragning och 
vinnarna erhåller varsitt 
presentkort värde 100 kr 
som gäller i hela Hagfors 
kommun.
Kevin Sjöstedt, Munkfors
Karl-Erik Bäckström, Torsby

Grattis önskar VB-red.        
Vi skickar vinsterna med post.



Simon Persson
Ekshärad, Torsby
simon.persson@moelven.se
010 122 65 30

Fredrik Thyberg
Norra Råda, Skoga, Hagfors
fredrik.thyberg@moelven.se
010 122 64 22

Mer timmer i skogen
moelven.se/skog

Vi har kunskapen och tiden att hjälpa dig förvalta, avver-

ka och förnya din skog. Genom att göra rätt åtgärd i rätt 

tid betalar det sig bra och du kan ägna dig åt din fritid.  

 

Vill du veta mer om alla fördelarna? Läs mer på 

moelven.se/skog eller kontakta din lokala virkesköpare.

Ska du avverka 
din skog?

Att säsongens vardagshjältar utses tre gånger om året och är 
ingen nyhet i Munkfors kommun. Utmärkelsen hedershjältar 
däremot, delas ut för första gången någonsin. Det är ett pris 
som inte kommer delas ut varje säsong, utan kan dyka upp när 
som helst, när det känns motiverat i vissa sammanhang.
Munkfors-Ransäters näringslivsforum och gruppen ”Profilera Munk-
fors-Ransäter” har sedvanligt utsett säsongens vardagshjältar. Wil-
liam Björling och systrarna Persson Lunde blev säsongens val av 
utförda ideella insatser och blev glatt överraskade när blommor och 
motivering lämnades över.
För att sprida lite extra positivitet och uppskattning inom kultur och 
miljö, delas också några hedershjälte-priser ut denna gång som ett 
komplement till vardagshjälte-priset.

Vardagshjältar:
William Björling
För talangfullhet och förmåga att 
sprida glädje med dragspelsmusik i 
olika sammanhang och för den ny-
ligen utkomna cd-skivan ”Melodier 
från Ransäter” med fina egenskriv-
na låtar.
Alva, Lisa, Emma och 
Elin Persson Lunde
Systerskara som hållit på med trav sedan de var riktigt små. Det 
stora intresset för hästar och travsport har gått i arv i släkten Lunde 
i Ransäter som förvaltas väl av de talangfulla systrarna. De är redan 

framgångsrika ponnytravkuskar 
med licens genom Färjestad trav-
sällskap och är även med i Värm-
lands travsällskap.
Nyligen tävlade alla fyra syskonen 
i samma travlopp, där till och med 
ponnyerna unikt nog också var 
syskon med varandra.

Vardagshjältar och hedershjältar utsedda i Munkfors
Så man kan säga att både häst- och kusksyskon sätter Munkfors-
Ransäter på ponnytravkartan.
( En femte syster kommer med i travskaran inom en snar framtid. 
7-åriga Klara ska nämligen ta travlicens när hon fyllt 8 år.)

Hedershjältar:
Konstkristallerna- Daglig verk-
samhet i Munkfors
För deras medverkan och entusi-
asm i konstprojektet ”Konstkristal-
lerna”, där de uttrycksfullt skapat 
sin egen konst, tillsammans med 
Hans Westlund, konstnärlig leda-
re i projektet. Deras härliga tavlor 
har sedan visats under somma-
rens utställning på Laxholmen 
kulturhus.
Munkerudsskolan och Forsnässkolans elever
För elevernas arbete i ”Skapande skola” med skulpturala konstkon-
ceptet Multilampor, tillverkade av insamlad plast som återvunnits. 
Multilamporna har under sommaren kunnat ses på Laxholmen kul-
turhus i samband med sommaren konstutställning.
Lamporna kommer sedan placeras ut på respektive skola.
Vid utdelningen av utmärkelsen hedershjältar samlades några ur 
projektet Konstkristallerna samt skolornas representanter
från skolornas elev- och kulturråd
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Melodikrysset v.37 - 17 september

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. 37 - 17 september

VID IDROTTSPLATSEN 
Veteranbilsutställning, 

Häst- och ponnyridning, Hoppborg
Kålsoppa • SERVERING       VÄLKOMNA!          

Vi tar både swish och kontant         Råda IK

LÖRDAG 17/9 
KL 10-17

RÅDA MARKNAD

Snart startar Äventyrskonfa 
i Hagfors pastorat!

Vill du hänga, tänka, leka, fundera, fika, åka på läger, tävla och 
göra massa annat kul? Ta då chansen att konfirmera dig!

”Något av det roligaste jag gjort”  säger många om sin konfir-
mationstid. 

Konfirmation är så mycket! Det är skratt och allvar, läger och 
andakt, nära vänner och nya vänner.

Tillsammans med kompisar får du fundera över vad du 
egentligen tror, tycker och tänker. Träffarna handlar till 
stor del om dina egna frågor och funderingar om livet; kär-
lek, vänner, rättvisa, om Gud finns, miljö, avundsjuka, 
sorg, är jag normal, vem Jesus är, vad Bibeln handlar om…  
Vi pratar och diskuterar, leker och tävlar, använder olika former 
av skapande, musik och mycket annat. 

Vi drar igång ett nytt upplägg och vi kallar det för Äventyrskonfa. 
Vi drar igång konfirmation med uppstart 1:a advent. Sedan ses 
vi varannan onsdag eftermiddag efter skolan fr o m jan 2023 
till maj samt några gånger i augusti. Vi åker på sportlovsläger i 
februari till Branäs och ett påskläger (fred-lörd) på hemmaplan i 
anslutning till påsk. Sedan är det sommarläger på västkusten en 
vecka i augusti och konfirmationen sker i slutet av augusti.

För det mesta genomförs konfan i/från Hagfors församlings-
hem eller Berggården, men vi besöker även N Råda och Sun-
nemo under året. Konfirmationen sker i Hagfors kyrka.

Konfirmand- och lägerverksamheten är kostnads-
fri. Alla kan/får gå på konfirmation om man vill.  
Man behöver inte vara döpt och behöver inte kunna en massa 
om kyrkan. Man kan prova på några gånger och se. Tycker man 
det är så kul som alla vittnar om, så döper man sig under konfir-
mationstiden.

Nu bjuder vi in dig som är född 2008 eller tidigare att konfir-
meras. Häng med! Välkommen med din anmälan, se info i an-
nonsen eller på Hagfors pastorats hemsida.



17/9 Marknad i Råda 17/9 Marknad i Råda 

LOPPISEN ÅRÅSV. 6 
I RÅDA

Öppen i samband med marknaden
Lördag 17/9 kl 10-16

070-218 54 33 Marcus
(gamla Gulf Råda)

Råda Lastvagnsservice 
söker mekaniker.
Erfarenhet av tunga 
fordon är meriterande.

Heltid.

Ring eller maila.
0563-69 00 90
fredrik@lastvagnsservice.se

Åhströms i Råda I Spelhörnan

kg

Stort V-75 system
ca 500:-/andel

Super - V75 - andelar 
ca 500:-/andel  12 andelar. 

Andelarna är klara 
lördag morgon

Vid Rådakorset Rv 62   Tel. 0563-600 65   Mån-fre 8-19, Lör 9-19, Sön 11-19

Solrosfrö 8 kg 

199:- ord 249:-

Ps. Ljungen finns både på 
Marknaden och vid affären

  

Erica 2 för2 för 59:- 59:-

LjungLjung
Olika 
sorter

Åk till Råda på lördag

Nick´s 
GLASS
473 ml 

Fläsk-
färs 6290

Vitkål   Vitkål   990
kg

på all styckglass på all styckglass 
från GBfrån GB

50%50%

Fläsk-Fläsk-
ben    ben    3290

ord 19.90

ord 72.90

(finns från onsdag)

från 
onsdag 

em

kg

En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli

Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

EKSHÄRAD 

ord 
42.90

39:-
Ord pris 60.90/bytta

  

  25:- -100:-25:- -100:-

 Åk till Råda på lördagÅk till Råda på lördag

SÄNKT PRISSÄNKT PRIS
50 öre 50 öre /liter/liter

Gäller både bensin och dieselGäller både bensin och diesel

Alla barnen förstod utom 
Ada, hon fattade nada

Alla barnen var försiktiga 
förutom Bella, hon klev rätt 
i en fälla

Alla barnen var sjuka 
utom Jill, det var hennes 
bacill

Alla barnen sitter tysta i 
kyrkan utom Joar, han står 
på läktar´n och tjoar

Alla barnen var fattiga 
utom Otto, för han hade 
vunnit på lotto.

Alla barnen dök från 
trampolinen även Tage, 
som landade på mage

Alla barnen...



PRO´s Trivselfest i 
Ransäter

Onsdag 31 aug
Onsdagen 31 aug. anordnade Ransätergruppen den 5:e 

Trivselfesten i Ransäters Hembygdsgård .Det kom c:a 150 
personer för att träffas o trivas en stund. Festen har inte varit 
på 2 år, så det fanns ett sug efter att få träffas på det här viset.  
Invigningstalare var vår tidigare ordf. i Distrikt Värmland 
Lisbeth Staaf-Igelström. Hon pratade om framtiden för 
PRO och att det måste komma till fler pensionärer i våra 
föreningar, och önskade oss lycka till med vår Trivselfest 
framledes.

Detta är en träff som arrangeras av fem PRO- föreningar,  
Ekshärad, Hagfors, Råda, Sunnemo och Munkfors. Detta 
betyder att det är folk som träffas från de olika förening-
arna. Man träffs, man trivs, man pratar och har trevligt.

Dagen bestod av tipspromenad som vanns av Viviann 
Larsson Ekshärad. Flera tävlingar som det tävlades i var 
raketpilar, steggolf och bilracetävling, Folket stod o hejade 
klappade händer, en mycket fin stämning i det fina väder 
som var över Ransäter denna dag. Varje förening hade 3 
st tävlande med, trevligt arrangemang.

Sen så var det fläsk o nävgröt, kaffe o kaka, som alla 
tyckte det var mycket gott. En eloge till Maria i köket.

För underhållningen stod Ulf Persson från Råda, med 
den äran. Han fick verkligen publiken att sjunga med i sina 
låtar vilket man gillar. Programmet innehöll det mesta som 
vi pensionärer gillar o gärna klappar händer o dansar till.

Därefter var det prisutdelningar o lotteridragningar, sen 
var dagen slut. Alla gick hem o var nöjda med dagen, ville 
att festen skall fortsätta nästa år.

Ha det bra alla pensionärer Ni är bäst !!!!
Roffe

Görsjövägen 2C, HAGFORS • 0563-616 66
tryck@veckobladet.se
www.veckobladet.se

TEXTÅBILD
I HAGFORS AB

SKYLTAR
EFTER DINA ÖNSKEMÅL

Olika storlekar
och material

JAKT
PÅGÅR

JAKT
PÅGÅRJAKT

PÅGÅR

SPF Ransäter-Munkfors månads-
möte måndag 5 september, Försam-
lingshemmet i Munkfors.
På menyn ikväll stod sillbord, som fint inbjudande intogs med 
god aptit.

Vi besöktes då av jurist Helena 
Lindqvist-Olsson. Hon presente-
rade sig och  sitt företag ”Helio 
Juridik” som är beläget på centr-
um i Munkfors och där du kan 
söka hjälp med alla olika ekono-
miska ärenden.

Helena pratade om testamente, 
något som alla bör skriva, ung 
som gammal, gift som ogift och 
om framtidsfullmakt gällande 
ekonomi eller personliga ange-
lägenheter.

Ordförande Uno Ahlström 
framförde olika tips och råd an-
gående viltolyckor, som har en 
benägenhet att öka under höst-
tiden. Viktigt är att en viltolycka 
blir anmäld till SOS alarm 112, 
annars kan man till och med bli 
bötfälld.

Kvällen avslutades med Värmlandsvisan.



Vi gjorde det igen!
Fredagen den 19 augusti. Andra sommaren. Samma datum. Fint väder 
och glada pensionärer. Musik på Z-tåget av Andreas ”Rajj Rajj” Larsson 
som fick folket att sjunga med. Alla platser var fyllda. Z-tåget åkte förbi 
och hämtade upp på alla boenden. Väl vid Hembygdsgården mötte det 
upp ett gäng av ännu mer publik! Sammanlagt blev vi ca 90 st.
Tords Band stod redo. Vilka killar! De kan verkligen få igång publiken 
med sin musik och historier. Efter underhållningen blev det kaffe och 
våfflor, vilka gräddades av enastående damer så det stod härliga till.
En annan gång ska vi inte läsa in all information om väderleken. Regn, 
regn, sa de, men vädergudarna såg till att solen sken som på beställ-
ning. Men tyvärr fick vi ställa in dansen för det påstådda ösregnet. Men 
vi slog våra huvuden ihop och inom en halvtimma bestämdes att det 
skulle bli uppvisning av folkdans utanför alla boenden en annan dag 
istället. Sagt och gjort, fredagen därpå kom det fantastiska folkdanslaget 
från Sunne och åkte runt och dansade. De fick även de boende att ta sig 
en svängom.
Vi är glada för de som sponsrar oss så detta blir möjligt.

Jaana, Yvonne, Sigrid och Karin

Tusen TACK till
Hagfors Kommun, Hembygdsgården Hagfors, 
Järnvägsmuseet, Kaffestugan, Coop Hagfors, 
Wanjas Leksaker, Oberoende Realister.



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

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

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se vad vi kan erbjuda!

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

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Lack som effektfärg eller tillägg 
ger ett exklusivt och professionellt utseende

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Affischer i alla storlekar 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

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

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

Tackkort inklusive kuvert 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se vad vi kan erbjuda!

Etiketter 
i valfri storlek 

TEXTÅBILD
Görsjövägen 2C, HAGFORS

0563-616 66
tryck@veckobladet.se

www.veckobladet.se

Välkommen in och se 
vad vi kan erbjuda!

I vår 
produktionsprinter 

kan vi skriva ut även 
små kvantiteter av 

KUVERT 
Allt efter dina behov

Kuvert i alla storlekar 

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

Såklart 
även

A3
A4
50x70
70x100
... som du 
önskar

Tack för all 
uppvaktning på 
min student

Angelica

100x47

47x55

100x55 100x60

SPORT • SPORT • SPORT • SPORTSPORT • SPORT • SPORT • SPORT
INNEBANDY 

Bergsängs BK
V.

Hammarö FK
Parkvallen

Sön. 18/9 kl. 16.00

FFoottbboollll  DDiivv..  55

Matchsponsor:

Golf
Uddeholms GK
H50/D50 8 september
  1) Lars Sjögren 70
  2) Alice Ekelund 70
  3) Sten-Inge Olsson 71
  4) Christer Bodin 72
  5) Tony Welam 72
  6) Bengt Andersson 73
  7) Roger Lundberg 73
  8) Thryggve Engström 74
  9) Olle Tönnberg 75
10) Karl-Erik Miller 75

Fo
to

: J
an

 H
af

fli
ng

Inträde: 0-12 år fri entré. 13-17 år 60 kr. Från 18 år 140 kr. Pens. 120 kr. 
OBS! Ingen parkeringsavgift.    Swish finns 12 3033 6933

SPEEDWAYSPEEDWAY

FINAL  Allsvenskan

VALSARNA - VARGARNAVALSARNA - VARGARNA
Tallhults Motorstadion

15 september kl 19.0015 september kl 19.00

VALSNATTA   Lördag 17/9   kl 14.00

– Ett pensionärshem är en sorts 
kennel för gamla människor. Famil-
jerna kan lämna de gamla där om 
de ska åka på semester eller om de 
vill vara i fred. Fast de behöver inte 
ha koppel på sig. 

Torsten, 8 år

Om jag var statsminister skulle jag 
bestämma bra saker. Men jag vet 
inte vad som är bra direkt, så lite 
får man väl gissa. 

Vincent, 6 år

Källa: nuntium.se



Norra Råda 
hembygdsförening

bjuder in alla som 
medverkat under årets, eller 
någon av de tidigare årens 

Klar-Hälja, till ett samkväm 
på Kärnåsen

 Lördag 17 sept kl 18.00
Vi bjuder på mat 

och underhållning
Bindande anmälan 

senast 14/9 till  
Bo 070-369 79 47, Ulf 070-

665 56 47, Jan 723 52
Välkomna! Styrelsen

Torsdag 15/9  kl 10.30-15.00 
Rårakor med stekt fläsk 

100:-
 ––   HÄMTLÅDOR 90:-   ––
Beställ gärna matlådor från kl 9.00
Betalning görs kontant el. m swish

CAFÉ O LOPPIS ÖPPET 
VARDAGAR 10.30-15.30

Tel. 0563-257 55   Välkomna!

KLUVEN VED
Beställ nu, levereras 

efter överensk.
Ove 070-203 24 62

SÄLJES

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!

FÖRENINGSNYTT
PÅMINNELSE OM SISTA ÅRSMÖTET
för Fiber Västanberg-Basterud söndag 
18/9 kl 14.00 i Bågskytten (fd Kom-
munhuset) Ekshärad. Vi ska besluta om 
överskottet, slutredovisningen o avslut 
av föreningen. Välkomna! Likvidator 
PeO Dungel.
********************************************
DANS
Klintgården Gåsborn lördag 24/9 kl 
17.00-21.00 Zandex orkester. Gåsborns 
Hembygdsförening.
Tel. 072-720 02 46
********************************************
PRO MUNKFORS
Vi börjar gymnastiken den 14 sept kl 
10.00. Gamla som nya är välkomna! 
Medarr: ABF
********************************************
PRO MUNKFORS
Lokalen är öppen mån-fre kl 10.00-
12.00. Vid frågor kom till oss för informa-
tion. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. 
Medv. ABF.
********************************************

SUNNEMO ÄLGSKYTTEBANA
Banmästerskap lördag 17/9. Anmälan 
12.00-12.30. 50:-/person. Fika. Sty-
relsen.
********************************************
PRO EKSHÄRAD
Nu börjar Öppet hus mån 19/9 14.00-
16.00. Sy & teknik tors 29/9 14.00-16.00. 
Luftgevärsskytte fre 7/10 10.00-12.00. 
Boule tis 4/10 15.00-17.00 i Sporthallen. 
Styrketräning pågår mån o tors 10.00-
12.00. Samarr m ABF. 
Se hemsida: pro.se/eksharad.
********************************************
PRO EKSHÄRAD
PRO:s nationella Friluftsdag onsdag 
22/9 kl 14.00. Vi samlas vid skidstadion 
på Kyrkheden. De som kan och vill, tar 
en promenad. Vi bjuder på korv, dricka o 
kaffe. Välkomna! www.pro.se/eksharad
********************************************
MUNKFORSBUGGARNA
startar motionsdansen tisdag den 13/9 
klockan 19.00-21.00 vid Stensdalens 
Ordenshus. Frågor på 070-6610836. 
Inger o Lars
********************************************

BINGO SÖNDAG 18/9 KL 14.00
Reumatikerföreningens lokal Skolgatan 
3. Varmt välkommen till social samvaro 
över en kopp kaffe med dopp samt Bingo! 
I priset 60 kr ingår 1 spelbricka och fika, 
extrabrickor 10 kr/st. Anmäl dig till Berit 
073-8124540 eller Barbro 070-6928926 
senast 16/9.
********************************************
EKSHÄRADSBYGDENS KVINNOR
Medlemsresa Tällberg 21-22/10. Krog-
show med Lasse Stefanz. Pris 1.700:- 
inkl lunch, kaffe, drink, show, 3-rätters 
middag, övernattning, frukost. Begr. antal 
platser. Anm. till Birgitta Klementsson 
073-0213909. Bet swish 1233522612 
eller pg 2105598-3 senast 7/10.
********************************************
RÄKFROSSA MED LIVEMUSIK
i Bergsängs skola, lördag 24/9 kl 19.00. 
Pris: 150 kr (medlemskap i byalaget 
obligatoriskt och kan lösas på plats.) 
Välkommen att frossa i räkor. För mer 
info och anmälan. Eva 072-2228004 
senast 18/9. Bergsängsbygdens Byalag.
********************************************

UTHYRES
Vinterförvaring
MC • Bil • Husvagn

Husbil • Båt
Förråd för tillfällig 

förvaring
Uppvärmd och 
larmad lokal 

Uddeholmsvägen 10 
Hagfors

För info. 070-542 72 70
Våge Tönnberg

Det är i Rämmen det händer. I 
september blir det nostalgifest 
med 1950-talet i fokus när en trio 
från Wermland Opera kommer 
på besök i Rämmens bygdegård 
med musikkonserten ”FAMNEN 
FULL UTAV SOLSKEN”.

Ingrid Langaard, Fredrik Sjö-
stedt och Pär Jorsäter serverar 
ett program med 50-talsmusik 
som varvas med historiska vik-

Nostalgifest i Rämmen när ”Famnen full utav 
solsken” kommer till Rämmens Bygdegård

tiga händelser både i och utanför 
Sverige.

Publiken kan förvänta sig sång, 
musik och autentiska radioreferat 
kryddat med kostymer och 
scenografi som kittlar den 
nostalgiska nerven. Famnen full 
utav solsken återupplivar 50-ta-
let i minnet. Ett årtionde fullt av 
framtidstro.

Hans Bergkvist

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

Från idé till färdig produkt

Behöver du hjälp med trycksaker?

Vi hjälper dig!

Textåbild 0563-616 66

tryck@veckobladet.se www.veckobladet.se



HAGFORS KOMMUN informerar

Vecka 37 HAGFORS KOMMUN, Dalavägen 10, 683 80 Hagfors, e-post: kommun@hagfors.se www.hagfors.se

Har du frågor, kontakta:
Maria Stålberg
073-84 04 221
maria.stalberg@hagfors.se

HAGFORS/MUNKFORS

Är du 16 år eller äldre utan skolexamen, eller har  
du blivit arbetslös? Sitter du hemma utan drömmar 
om framtiden? 

Känner du igen dig eller känns det igen på någon du känner? 
Då kan Värmland ReAct vara något som passar. Projektet går 
ut på att stärka och stötta för att så snabbt som möjligt komma 
ut i jobb eller studier. Vet du inte vilka drömmar du har än, så 
är vi gärna med och hjälper dig på vägen så att du kan komma 
på vad du skulle vilja göra. 

Information och intresseanmälan:    
http://hagfors.se/varmlandreactrs.se

Välkommen på skrivarworkshop med Louise Alvarsson! 
Temat är ”Minnen från Värmland”. Du kan ta med ett eget 
foto eller skriva utifrån ett minne. Texter som skapas under 
workshoppen kommer att visas upp i en digital utställning 

på Värmlands bokfestival i november.

SKRIVARWORKSHOPSKRIVARWORKSHOP

OBS! Begränsat antal platser! Anmäl dig genom att 

kontakta biblioteket. Från 16 år och uppåt.

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

Skrivarworkshoppen är en del av 
projektet Värmland skriver. Läs 
mer på www.varmlandskriver.se.

LÖRDAG 17/9 kl.11.00-14.00 

PÅ HAGFORS BIBLIOTEK

I samarbete med Riksteatern 
Värmland och Kultur på Landsbygd. 
Med stöd av Region Värmland.

Foto: Magnus Lersten

DELTA I EN UTSTÄLLNINGSTÄVLING 
MED DINA HANDGJORDA VANTAR

Ägaren till det vinnande paret vantar samt lotto-
dragning bland alla som röstat genomförs under 
Värmlands största stickcafé på Klarälvdalens 
Folkhögskola onsdag 12 oktober kl.17.30.  

Lämna ett par handgjorda vantar till Hagfors  
bibliotek senast 1 oktober. Ett par vantar per 
person. Vantarna visas sedan i en utställning på 
Hagfors bibliotek mellan 4 oktober till 11 oktober. 
Rösta på det par du tycker ska vinna. Ägaren till 
det par vantar som får flest röster vinner ett pris.  

PRISUTDELNING

Alla som röstar är med i 
en utlottning av ett pris.

KULTURSTIPENDIUM 2022
Sök själv eller nominera en stipendiat till Hagfors 
kommuns kulturstipendium 2022. Senast 
söndag 9 oktober vill vi ha din nominering.
Mer information finner du på hagfors.se

UTSTÄLLNINGSTÄVLING

Onsdagsräkning efter val 2022
Valnämndens preliminära rösträkning, även kallad 
onsdagsräkningen genomförs onsdagen den 
14 september 2022, klockan 09.00 i plenisalen, 
Hagfors stadshus. Sammanträdet är offentligt och 
resultatet av rösträkningen är preliminärt.

VAD INNEBÄR ONSDAGSRÄKNINGEN?
Tre dagar efter valdagen ska kommunen genomfö-
ra en preliminär rösträkning. Valnämndens preli-
minära rösträkning genomförs i två olika moment.  
Det handlar om att  bedöma de förtidsröster som 
valdistrikten har underkänt på valdagen. 
Det andra momentet är att hantera de förtidsröster 
som inte granskats i vallokalen. Alltså förtidsröster 
som inte hunnit fram till valdagen samt brevröster 
från utlandet som inte skickats ut till vallokal. 

Rösterna måste granskas och om de bedöms som 
giltiga registreras i röstlängden och dessutom räk-
nas in bland övriga röster.

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

Välkommen på skrivarworkshop med Louise Alvarsson! 
Temat är ”Minnen från Värmland”. Du kan ta med ett eget 
foto eller skriva utifrån ett minne. Texter som skapas under 
workshoppen kommer att visas upp i en digital utställning 

på Värmlands bokfestival i november.

SKRIVARWORKSHOPSKRIVARWORKSHOP

OBS! Begränsat antal platser! Anmäl dig genom att 

kontakta biblioteket. Från 16 år och uppåt.

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

Skrivarworkshoppen är en del av 
projektet Värmland skriver. Läs 
mer på www.varmlandskriver.se.

LÖRDAG 17/9 kl.11.00-14.00 

PÅ HAGFORS BIBLIOTEK

I samarbete med Riksteatern 
Värmland och Kultur på Landsbygd. 
Med stöd av Region Värmland.

Foto: Magnus Lersten
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