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Onsdag 2 november 2022

Äntligen Fasaden!
Tre dagars invigning

Äntligen öppnar Bion igen och äntligen är
det liv i gamla Fasaden, något som saknats och som många väntat på.
Ett kulturens hus mitt i centrum öppnar
igen efter flera år i malpåse. Den första
officiella invigningen (det blir fler) är
denna vecka då Bio Hagfors drar igång
verksamheten. Ett tredagarsarrangemang
är startskottet och vi vill visa mycket bra
och sevärd film framöver, och det är enkelt - ju fler som går på bio – desto fler
filmer kan vi visa!
Vi ska pröva lite nya grepp med en sen
visning på fredagskvällen så man hinner
hem men även ut och få sig en bit mat innan filmen. På lördagarna blir det matiné
och kvällsfilm men lite tidigare på kvälFÖLJ OSS PÅ
SOCIALAMEDIER FÖR FLER
BRA ERBJUDANDE

len än på fredag. Vi tror och hoppas detta
ska passa kommuninnevånarna och även
övriga näringsidkare. Här finns möjlighet
att haka på med erbjudanden och paket.
Vi rivstartar vår tredagars med en actionfilm – Black Adam på torsdagskvällen.
Fredag som är den officiella invigningsdagen visar vi tre filmer, Mamma Mu hittar hem för de minsta, LasseMajas detektivbyrå för de lite större barnen och efter
tal, mingel och bandklippning avslutar
vi med Alex Schulmans film Bränn alla
mina brev. Alex har ju hagforsanknytning
efter att ha bott här som barn och har vi
tur dyker han upp själv! Vi bjuder på något gott innan filmen.
Forts. inne i tidningen
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ANNONSEN GÄLLER V44 2022 SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER!

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

Allhelgonahelgen i Ekshärads församling
Fredag 4/11
kl 13.00-16.00

I S:t Olavs kapell, i södra
änden av kyrkogården,
serveras kaffe med kaka.

Lördag 5/11 kl 18.00
En spalt 47mm
Minnesgudstjänst
Två spalt 95mm / 100mm
i kyrkan

Lars-Peter Hjärpe tillsamVecka 44
47x120
mm Jenny Ekström
mans
med
och kyrkokören

Söndag 6/11 kl 11.00
Mässa i Allhelgonatid

Predikan av Britt-Marie
Hjärpe. Lars-Peter Hjärpe
leder mässan tillsammans
med Jenny Ekström.
Efter gudstjänsten serveras
kaffe på församlingshemmet

Varmt
välkommen!

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

GÄLLER TORS 3/11-ONS 9/11
ALLHELGONA - SE ANNONS

HEMLANDSSÅNGER
Musik i
allhelgonatid
mer Perneströms
Fre 4/11 kl 19.00

Servering

Välkomna!

Höje Missionskyrka
Söndag 6 nov kl 11.00

Allhelgonagudstjänst

Roland Jansson
Sång och musik
Välkommen till oss eller följ
oss via länken som finns på
www.kyrktorget.se/hoje.missionskyrka
Servering
Välkommen!

Allhelgonacafé och minnesgudstjänster.

MUNKFORS FÖRSAMLINGSHEM
TIS 9.30 MÔRACAFÉ. ”Burns &
Fröding” Jocke Axelsson.
14.00 SITTGYMPA.
ONS 12.00 SOPPLUNCH.

RANSÄTERS KYRKA

SÖN 11.00 GUDSTJÄNST.
E-K Angleborg.
MÅN 19.00 VECKOMÄSSA.

DEJE FÖRSAMLINGSHEM

TORS 10.00 FÖRMIDDAGSKAFFE
SITTGYMPA & STICKGRUPP.

FORSHAGA KYRKA

SÖN 11.00 GUDSTJÄNST.
K-M Engström.

FORSHAGA FÖRSAMLINGSHEM
TIS 9.30 FRUKOSTKLUBBEN. Per
Mathisen underhåller.
ONS 14.00 ÖPPEN MÖTESPLATS.
15.00 MINDRA. 18.30 YINYOGA.
19.45 MEDITATION.
Med reservation för ändringar.
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors
Församlingsexp. 054-87 55 00

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Fre 4/11 kl 13.00-16.00 Bjuder vi på kaffe och kaka i S:t Olavs
kapell.
Lör 5/11 kl 18.00 Minnesgudstjänst med ljuständning för avlidna
sedan förra allhelgona, L-P Hjärpe, kyrkokören medverkar.
Sön 6/11 kl 11.00 Mässa i Allhelgonatid, Lars-Peter och BrittMarie Hjärpe, kyrkkaffe.
Ons 9/11 kl 14.00 Syföreningen träffas i församlingshemmet.
Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

Equmeniakyrkorna och Pingstförsamlingen i Ekshärad
Jesus sa: Allt vad ni vill att människorna ska göra för er,
det ska ni också göra för dem.
Matt 7:12

Gräs Missionshus
Fre 4/11 kl 19.00 Hemlandssånger - Musik i allhelgonatid
med Perneströms. Servering.
Mån 7/11 kl 19.00 Stugmöte.
Munkfors Equmeniakyrka
Mån 7/11 kl 19.00 Måndax.
Ons 9/11 kl 19.00 Bön hos Solveig.

Klarälvskyrkan Ekshärad
Sön 6/11 kl 11.00 Gudstjänst med
Indira Wilson, Filadelfiasångarna.
Servering.
Mån 7/11 kl 18.00-20.00 Basement. Samling för ungdomar.
Tis 8/11 kl 18.00 Träff med kvinnogruppen.

ÖPPETTIDER Textåbild/Veckobladet

Mån 8-12 • Tis 8-14 • Ons 8-14 • Tors 8-16 • Fre 8-14

Veckobladet

utkommer onsdagar och ges ut
i ca 13.000 ex i Munkfors kommun
och Hagfors kommun med
Ekshärad, Stöllet, Ambjörby och Lesjöfors.

Tel. 0563-616 66 • Fax 0563-109 79

VECKOBLADET, Görsjöv. 2C, 683 33 Hagfors
E-mail: info@veckobladet.se www.veckobladet.se

ANNONSSTOPP:
TORSDAGAR 16.00
för alla annonser

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

VÄLKOMMEN TILL HAGFORS PASTORAT
Minnesgudstjänster

Vi möts i öppen verksamhet

kl 15.00 Gustav Adolfs kyrka
Åsa Bergsten, Tina Sundbäck
& Hagfors kyrkokör
kl 15.00 Norra Råda kyrka
Markus Porsche, Eva Verde
& Kyrkokören Credo Jubilo
kl 18.00 Hagfors kyrka
Åsa Bergsten, Tina Sundbäck
& Hagfors kyrkokör
kl 18.00 Sunnemo kyrka
Markus Porsche, Eva Verde
& Kyrkokören Credo Jubilo

Matteusgruppen tisdagar kl 14.00-16.00 jämna veckor
Hagfors kyrkokör onsdagar kl 18.15
Frukost med andakt torsdagar kl 10.00-11.00
Samtalsträffar kring ”Tro och liv”
Torsdagar kl 18.00-19.30 jämna veckor Ingen anmälan

Lördag 5/11 Alla helgons dag

Hagfors församlingshem

Norra Råda församlingshem

Sittdans måndagar kl 13.00-15.00 jämna veckor
Stickcafé tisdagar kl 14.00
Kör är hälsa onsdagar kl 17.30
Kyrkokör Credo Jubilo onsdagar kl 18.30

Sunnemo församlingshem

Onsdagscafé onsdagar kl 10.00-11.30
v 44 Musikquiz med Eva-Lotta
v 45 Skivor till kaffet - Rune Eriksson,
v 46 Sittdans m Eva-Lotta
Trevlig Samvaro med bordsspel och pyssel
torsdagar kl. 14:30 - 16.00 Jämna veckor
Samtalskrets ”Mat För Själen”
torsdagar kl 14.30-16.00 Ojämna veckor

Fredag 4/11

Inför alla helgona bjuder vi på fika
Norra Råda kyrkogård kl 13.00 -15,00
Skogskapellet Hagfors Kl 16.00-18.00

Vi möts i gudstjänst

Barn, Unga ,Familj Berggården Hagfors

Småbarnscafé 0-2 år måndagar kl 9.00-11.30
Öppen förskola 0-5 år vuxen/barn onsd. kl 9.00-11.30
Ungdomskvällar åk 7- 3:an gymnasiet tisd. & torsd.
kl 18.00-22.00, Anmäl till Hanna (sms) 0727462516
Klädbytarrummet fred. kl.10.00-12.00 övervåningen.
Välkommen att få och ge kläder.
Just nu söker vi höst och vinterkläder!

Söndag 6/11

kl 11.00 Hagfors kyrka
Jonna Karlsson & Eva Verde /kyrkkaffe
Musik till eftertanke framförs av:

Th.Lindberg, nyckelharpa Eva Verde, sång

Söndag 13/11

kl 11.00 Sunnemo kyrka

Sammanlyst ekumenisk gustjänst
Markus Porsche & Eva Verde
Kyrkokören Credo Jubilo medverkar
Kyrkbuss avgår från Hagfors kyrka kl 10.15

Kontaktuppgifter

ekm_full.png

Församlingsexpedition i Hagfors:
växel: 0563-540 530

https://mail.google.com/mail/u/0/

Öppet mån&ons 10-12, Endast telefontid tors 13-15
epost: hagfors.pastorat@svenskakyrkan.se

Torsdag 3/11

Kyrkogårdsförvaltningen: telefon 0563-14500

månd&onsd 9.30-11.00; tisd 13.30-15.00
epost: hagforspastorat.kgf@svenskakyrkan.se
Info och övrig kontakt www.svenskakyrkan.se/hagfors

Stilla mässa Kl 17.00 Hagfors kyrka
Åsa Bergsten & Tina Sundbäck

Kommande evenemang:
26/11 kl 18.00 - Norra Råda kyrka
Adventskonsert med Credo Jubilo och
Dejefors Musikkår

Personliga Julkort
er

Beställ innan den 18 novemb

Byggnadsmåleri inne och ute med traditionella material
och tekniker. Vackra och hållbara ytor; linoljefärg,
limfärg, slamfärg och tempera.
• Kulturmiljö såväl som nybyggnation.
• Fönsterrenovering, även med munblåsta glas.
• Pappspänning och reparation av pappspända tak
och väggar
• Färgtillverkning med äkta pigment.
• Konsultation och stöd i eget måleri.
Kontakta för förfrågan!
Telefon: 073 816 04 75 Mail: eva@ekmaleri.se
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0563-616 66
Görsjövägen 2C, Hagfors Tel.
kobladet.se
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Vi gör även andra modeller - du bestämmer!
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Allhelgona
ALLHELGONACAFÉ

Kyrkorna är öppna för ljuständning
och musikstunder. Vi serverar kaffe
och personal finns på plats för ett
värmande samtal.
Fredag 4/11
Alla fem kyrkor är öppna kl. 12-18
Musikstund kl. 12, 14 och 15

ALLA SJÄLARS DAG
Söndag 6/11
Ransäters kyrka kl. 11
Gudstjänst. E-K Angleborg.
Forshaga kyrka kl. 11
Gudstjänst. K-M Engström.

MINNESGUDSTJÄNSTER

Stilla gudstjänst med ljuständning och
namnuppläsning.
Lördag 5/11, Alla helgons dag
Munkfors kyrka kl. 18
E-K Angleborg. Munkfors-Ransäters kyrkokör.
Ransäters kyrka kl. 16
K Wibom. Munkfors-Ransäters kyrkokör.
Övre Ulleruds kyrka kl. 16
K-M Engström. Jonny Hedlund, saxofon.
Nedre Ulleruds kyrka kl. 16
Stilla musik från kl. 15.20.
L Czaika Okkonen. Nedre Ulleruds kyrkokör.
Forshaga kyrka kl. 18
P Mathisen. Solist Ann Ekberg.
Forshaga kyrkokör.

Välkommen till kyrkorna
och kyrkogårdarna
i allhelgonatid!

FAMILJESIDAN
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

Vi gratulerar

FAMILJ
FAMILJ
Vår älskade

Jenny Mäkinen
* 14 oktober 1976
har lämnat oss
i sorg och saknad,
men i ljust minne bevarad
Hagfors 22 oktober 2022
PEKKA
Samuel, Alex, Linnea
Mamma
Syskon med familjer
Minnen som rör
vid vårt hjärta
går aldrig förlorade.
Begravningen äger rum i
Skogskapellet, Hagfors
fredagen den 11 november
i kretsen av de närmaste.
Istället för blommor,
tänk gärna på valfri minnesfond.
Se erikssons.varaminnessidor.se

Melodikrysset v.44 - 5 november
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ARVID JOHANSSON

Vi vill fira goa gossen Arvid Johansson i Geijersholm
som fyllde 4 år den
31/10. Han önskade
sig många presenter
han. Grattis önskar
ARVID JOHANSSON
mamma
o pappa,
Vi vill firaHilma
goa gossystrarna
o Signe, G-mormor
sen Arvid
JohansSolveig,
mormor
o morfar, Linus o
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Felicia,
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Vi gratulerar
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MALVA FORSS
Grattis
50
ÅR!!till vår fina

spralliga
tjej Malva
Nu
på torsdag
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Forss Hoppas
som fyller
fyller.
ni alla6
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Grattiskramar
från
men
kalaset får vänta,
farmor,
farfar
och
det är ju så hög ränta.
mormor,
Det
får blimorfar.
en loppis,
det är ju så poppis.
50 ÅR!!
Vill
ni mig hjälpa så
Nu på
jag av
50 era saker i trädkan
ni torsdag
få stjälpa
fyller. Hoppas
ni allajag bakar hoppas
gården
min. Tårtan
minsmakar.
dag förgyller,
jag
Jag bjur ju på kaffe när ni
men kalaset
lämnar
in. får vänta,
det är ju så hög
Välkomna!
ISAränta.
Det får bli en loppis,
det är ju så poppis.
Vill ni mig hjälpa så
kan ni få stjälpa av era saker i trädgården min. Tårtan jag bakar hoppas
jag smakar. Jag bjur ju på kaffe när ni
lämnar in.
Välkomna! ISA
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Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka
Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Adress:
Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm
Namn:.....................................................................................................................................................
Namn:.....................................................................................................................................................
Adress:...................................................................................................................................................
Postadress:...............................................................................................................................................
Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................

Inbjudan till idéträff-

Företagare i Munkfors-Ransäter
Kan ”samrekrytering”
göra att företag
och kommun hittar
kompetens och att
fler flyttar till orten i
framtiden?
Vi vet inte, vi har inte prövat
tidigare men tycker du det låter spännande och vill höra
mer om tanken och idén på hur vi tillsammans skulle
kunna jobba vidare med den?
Kan vi locka fler att bosätta sig i vår kommun där
exempelvis båda parter kanske kan få jobb?
Du och ditt företag är kanske inte i behov att rekrytera just
nu men vi tänkte ta tillfället i akt att börja jobba med idén
redan nu av följande trevliga anledning:
Region Värmland/Värmlandstrafik utökar sin verksamhet vid Trafikcentralen i Munkfors i samband med nya
trafikavtal inom servicetrafiken från 1 september 2023.
De nya trafikavtalen innebär att all anropsstyrd trafik i
Värmland inklusive Karlstads kommuns färdtjänst kommer bokas och trafikledas från Trafikcentralen, vilket är
en utökning av uppdraget. Verksamhetens arbetstider
utökas samtidigt till att omfatta hela dygnet årets alla
dagar. Förändringen kommer leda till ett nyrekryteringsbehov.
Rekryteringen planeras starta redan i december i år.
Det innebär alltså att det kommer bli fler som får arbete i
Munkfors.

Nyfiken på idén?
Då är du förutsättningslöst hjärtligt välkommen att lyssna
och diskutera kring tanken.

Region Värmland/Värmlandstrafiks
representanter finns på plats
Vi erbjuder två tillfällen, du väljer själv det som passar:

9/11 kl 18.30 Munkfors Förenings- och
Konferenscenter
10/11 kl 10.30 Munkfors Förenings- och
Konferenscenter
Du får jättegärna meddela att du kommer men ingen föranmälan krävs, kaffet står på!
Kontakt: Birgitta Svensson, Näringslivsenheten Munkfors
kommun 0563-54 10 80

• Körkortsfoto
• Inramningar • Klockor
• Batteribyte klockor
• Fotoramar • Fotoartiklar • Naturfototavlor

Öppet:
mån-tors 10-17
lunch 12.30-13.30

Dalbråtsv. 12
070-336 33 31

Nu är det dags för

SLAMTÖMNING
i Munkfors Kommun

Under veckorna 44-49 tömmer vi din slambrunn
i Munkfors Kommun.
För att slamtömningen ska gå så lätt som möjligt,
tänk gärna på detta:
Se till att vägen fram till din fastighet och brunn är röjd från
trädgrenar, buskar och gräs. Locket ska vara frilagt, inga
saker får stå på locket. Tack för hjälpen!

Har du frågor, ring kontoret 0552-310 77

Oljeservice Olsäter AB

HARENDTUEN
PRELSL FAR?
TI

GLÖM INTE
att annonsera inför
FARS DAG 13/11

0563-616 66 • info@veckobladet.se

Forts. från fram

Äntligen Fasaden!...
Lördag blir en verklig heldag
när biblioteket flyttar melodikrysset till Fasaden. Kryssa
på Fasaden så ingår kaffe och
macka och du deltar även i utlottning av biobiljetter.
Sen blir det matiné med en repris av Mamma Mu och därefter Tassar av stål. En spännande barnfilm om hunden Hank
som vill bli samuraj.
På kvällen kommer Julia Roberts och George Clooney och
besöker oss på duken i den
romantiska komedin Ticket
to Paradise och vi rundar av
lördan med en riktig skräckis

– Smile.
Alla tider hittar du i en separat
annons. Halva priset gäller på
all film under invigningsdagarna. I fortsättningen blir det
som vanligt annons i Veckobladet för helgens filmer och
du kan såklart följa oss på Facebook och Instagram. Biljetter köps enklast digitalt i förväg på biohagfors.se. Godis
och popcorn på plats.
Tillsammans med oss, Bio
Hagfors, finns fritidsgården
och även kulturskolan nu i Fasaden så fler invigningar och
visning av de fina nyrenoverade lokalerna kommer men
nu kör vi äntligen igång.
Välkommen!

PROs Höstmöte

Hotell Monica 20 okt
Torsdagen den 20 oktober hade PRO Hagfors sitt
Höstmöte på Hotell Monica. Drygt 70 personer var
närvarande och bevakade
mötet. Kaffe o smörgås
serverades
Då antogs budget för
2023, som kassören Lennart Nilsson föredrog för
medlemmarna, sen gicks
verksamhetsplanen igenom för 2023
Advokaterna David och
Amanda från Berg & Staf
Advokatbyrå. De hade ett
anförande ang. framtidsfullmakter, hur de fungerar
och vilka fällor som finns
vid skrivning. Intresset var

bra just kring detta föredrag.

Roffe

ng! FAMILJEANNONSER
o
p
u
K
Text och betalning oss tillhanda SENAST TORSDAG kl 16.00
INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!): Namn:
Annonstext:

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:-

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

Införd vecka

Bifogar

kr

kontant
via Swish 1230489690
via Plusgiro 457018-0



Kryssa valfri rubrik:

Tel:

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.

EKSHÄRAD
En riktig mataffär
Restaurang, Café, Bageri, Deli
Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

VÄNSTERPARTIET
MUNKFORS
gick starkt framåt i årets val
hela 53% fler röster gav ett nytt
mandat i fullmäktige!

Stort tack för visat förtroende!
Medlemmar, väljare och sympatisörer
hälsas välkomna till ABF vid torget
Torsdagen den 3 nov kl 18
På programmet:
Plockmat: bröd, pålägg, frukt, öl, äppelpaj, kaffe
Vänsterpartiets syn på skola, vård, klimat,

Vid Rådakorset Rv 62 • 0563-600 65 • Mån-Fre 8-19, Lör 9-17, Sön 11-17

Alla helgons lör öppet 9-16

Nyåkers Stora hjärtan

Pepparkakor
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Dessutom 7 andra Blossasorter, med varierat pris.
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Dessutom finns
KRANSAR
och LYKTOR

Ord. pris 79:00

och den lokala demokratin
Film: ”Några människor och deras gruvor”
av Staffan Jofjell

Harboevägen 1
HAGFORS

0563-145 20

SKOR

Varmt välkomna!
Anmälan till 070-699 20 95

Vänsterpartiet
Munkfors

Nu säljer vi
KAMINER!
Kampanj denna vecka

Efter allt elände som varit
pandemi, krig osv har vi klarat detta
tack vare er alla underbara kunder ª

Så nu firar vi 2-års jubileum
med pompa och ståt

Fredagen den 4 nov. kl 10-18
er
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Varmt välkommen in till oss! Lena & Eva priser.

på följande modeller:

Magdalenas
Corner

TOTAL
UTFÖRSÄLJNING!

Björnängsv. 10 Hagfors
Tel. 079-349 74 40

Finns kvar av vår fina

FÖNSTERPUTS • STÄDNING
Följ oss på
FLYTTSTÄD • FLYTTHJÄLP
Hämtning och transport till återvinning

Tel. 076-820 30 71

danielbrosius@hotmail.com

Hjälp mig tömma butiken.
För öppettider, ring eller kolla
Facebook / Instagram

HAGFORSLYKTA där viss del av
försäljningen går till Barncancerfonden. Passa på - för när de är slut
kommer de inte gå att köpa igen.

VÄLKOMMEN
ATT FYNDA!

Plura och Tina Ahlin ställer ut sin konst
på Laxholmen Kulturhus 2023

– Redan nu ser vi fram emot sommaren 2023 och en ny spännande
kultursommar i Munkfors där vi även nästa år välkomnar två speciella
gästutställare. ”Kändisar som är kända för något annat än konsten”.
Plura och Tina har båda två tidigare medverkat i Göran Samuelssons
välkända Packmopedsturné som med sitt 30-årsjubileum avslutades i
somras. Båda har under lång tid tillbaka faktiskt ägnat sig åt måleri vid
sidan av sitt artisteri, säger Birgitta Svensson, turism- och näringslivschef samt ansvarig för Laxholmen Kulturhus i Munkfors.

PLURA Jonsson- målar
som han skapar låtar

Legendar inom artisteriet som låtskrivare, sångare, gitarrist och författare. Många känner igen honom
från sin medverkan i bandet Eldkvarn, som han även var med och
grundade. han har också synts till en
hel del i tv-rutan, bland annat Pluras
kök, Pluras Paradis, Så mycket bättre, Stjärnornas stjärna med mera.
Passionen för matlagning är väl
känt sedan matlagningsprogrammen men han är också en hejare på
penseldrag och måla. Det kanske
det inte är lika många som vet. Han
har målat så länge han kan minnas.
– Jag målar förresten ungefär som jag skriver låtar. Jag vet inte vad det
ska bli, utan sätter pennan/penseln till pappret och ser vad som händer
och i bästa fall hamnat man i ett tillstånd som varar i flera dagar, veckor
eller den tid det tar att få målningen klar, berättar Pluta själv.

Tina Ahlin- älskar känslan att försvinna in i en
fantasivärld

Pianist, sångerska, munspelare och
kompositör sedan 30 år tillbaka. Genom åren har Tina samarbetat med
en rad kända namn såsom Hasse Alfredsson, Robert Broberg, Lisa Nilsson, Olle Adolphsson för att nämna
några. Hon samarbetar även årligen
med körer, orkestrar och storband.
2013 startades också ett samarbete
med Orsa Spelemän som pågår än.
Hon har varit programledare i en serie uppskattade musikmöten i SVT,
släppt grammisnominerade soloskivor och hon har gett ut två böcker.
2021 fick Tina SKAP:s Taube stipendium och våren 2022 Tage Danielsson vänners stipendium.
– Jag började måla en sommar för 25 år sedan när jag bodde själv ute
på en ö i tre månader. Behövde komma bort lite, så jag och min labrador
tillbringade denna tid i ett gammalt torp från sekelskiftet. Där satte jag
igång med oljan och penslarna. För mig är det total frid att måla. Timmarna går, samtidigt som tiden står stilla. Jag har aldrig målat för någon annan än mig själv, älskar känslan att försvinna in i en fantasivärld,
nya dimensioner och dagdrömmerier. Så beskriver Tina sin målarlust.

TonArt är titeln på utställningen 2023

Likt tidigare år kommer konstnären och poeten Hans Westlund samordna den populära utställningen och snart kommer också övriga medverkande konstnärer och kulturarbetare i temautställningen presenteras.
Där finns det också en hel del överraskningar.

Sänd en hälsning på Fars dag!
Text: (Högst 15 ord) ..........................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Från: ..................................................................................................................
Insänt av: ...............................................................

Tel: ................................

#

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

Senast torsdag 3/11 vill vi ha din hälsning! Publiceras i VB 9/11 v 45.

Skicka in kupongen
tillsammans med en
femtiolapp (50:-) alt. med

foto en hundralapp (100:-)
till Veckobladet, Görsjöv. 2 C,
683 33 Hagfors.
Eller lämna in direkt hos oss
(bredvid Norab, ingång gavel mot
Molkers)

Det går även bra att maila till
info@veckobladet.se och betala
via Swish.

Betalat via Swish
1230489690
OBS Ingen hälsning i
swishmeddelandet
end. avsändare)
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Då är det
hos oss
du ska
annonsera!

Dags för

VINTERDÄCK!!
DÄCK

Annonsstopp torsdag kl 16.00

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

Att göra affärer utan att
annonsera är som att stå i
mörkret och blinka åt en
flicka. Du vet vad du gör,
men det gör ingen annan.

Stewart H Britt

Att göra affärer utan att
annonsera är som att stå i
mörkret och blinka åt en
flicka. Du vet vad du gör,
men det gör ingen annan.

Stewart H Britt

Molkers

Tel. 0563-616 66 • info@veckobladet.se
Öppet mån 08.00-12.00,
tis-ons 8.00-14.00,
tor 08.00-16.00, fre 08.00-14.00

däck ab
Hagfors 0563-109 55

Delbetala avgiftsoch räntefritt
upp till 6 månader
Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.se
Öppet mån 08.00-12.00, tis-ons 8.00-14.00,
tor 08.00-16.00, fre 08.00-14.00

0563-400 05

FYND & FÖRENINGSNYTT
60:-/annons
OBS! Mottages EJ per telefon!
Betalas kontant el. via swish.

072-706 87 78

Älvdalsv. 17, 683 93 Råda

OBS! Gäller ej för fackföreningar, politiska partier, religösa
samfund, näringslivsverksamhet, yrkesmässig försäljning
eller service, ej heller försäljning av djur!

Fyll i kupongen på annan plats i tidningen. Skall vara oss tillhanda senast torsdag kl 16.00.

Trädgårdsarbeten
Röjsågsarbeten
Hushållsnära tjänster

FÖRENINGSNYTT

Skydda ditt hem mot
de kalla vintermånaderna med våra
underhållsfria fönster.
Lantligt, retro
eller modernt
PVC-3 glasfönster.
ster.

Tel. 072-546 27 85
Mail:
info@swedishhouseinvest.eu

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

JULMARKNAD ÖSTRA NÄSBERGS
SKYTTEPAVILJONG
Den 5/11 2022 kl 10.00-17.00. Hantverk
av olika slag både inne och ute. Kafé
med hembakat och kolbullar. Hjärtligt
välkomna önskar Östra Näsbergets
Finnbygdsförening.
********************************************
DAX ATT FIXA KOSTYMERINGEN
inför den stora Knutfesten i Munkerud
den 13 jan. Ta fram lösnäsan och masken du också! Munkeruds Bygdelag
********************************************
SPF HAGFORS
Månadsmöte den 8 nov i Odd Fellowlokalen kl 14.00. Gäst är socialchef
Maria Persson. Kaffe/smörgås. Lotterier.
Anmäl till Monica Fröding 070-2205171
eller Gunvor Preisler 070-5728829. I
samarbete med Vuxenskolan.
********************************************
NU ÄR KONSTVERKEN PÅ PLATS
i Stadshuset. Besökslotteri! Köp lotter av
Lionsgubbarna. Lions Hagfors.
********************************************
EKSHÄRADSBYGDENS KVINNOR
Bussr. Kulinarika, V Ämtervik 23/11. Pris
500 kr. I priset ingår buss (avresa fr Eksh.
15.00), vinterbuffé, provn. av 3 sorters
vin, kaffe + godsak. Anm. (bindande) till
Birgitta Klementsson 073-0213909 senast 16/11. Bet via swish till 1233522612
el. pg 2105598-3 senast 16/11.
********************************************
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EDEBÄCKSKÖREN FIRAR 50 ÅR
med en Jubileumskonsert 12 november
kl 16. Välkomna!
********************************************
PRO SUNNEMO HÖSTMÖTE
10 nov kl 14.00 Sunnemo FH. Mötesförhandl, budget och verksamhetsplan
2023. Underhålln Torleif Styffe m vänner.
Inträde 100 kr, icke medl. 150 kr. Förtäring, lotterier. Anm. senast 6/11 till Ruth
076-8293481 eller Kajsa 070-5686080.
I samarb. m ABF. Välkomna! Styrelsen.
********************************************
JULMARKNAD ENA BYGDEGÅRD
12 nov. Se annons kommande vecka.
********************************************
JULKONSERT ”EN MINNESVÄRD JUL”
Lördag 19/11 kl 16.00 kommer Wermland Opera med sin julkonsert med
gamla och nya julfavoriter till Rämmens
Bygdegård. Entré 200 kr inkl. glögg före
och kaffe & smörgås i pausen. Förboka
på 070-6541660 (SMS eller telefon).
Hjärtligt välkomna!
********************************************
SPF RANSÄTER-MUNKFORS
Har månadsmöte måndag 7/11 kl 17.00
på församlingshemmet i Munkfors. Anki
Lindh, Deje, underhåller med sång och
musik. Kaffe och smörgås 60 kr/pers.
Lotteri. Gamla som nya medlemmar hälas varmt välkomna! Styrelsen. Samarr:
Vuxenskolan.
********************************************

PRO MUNKFORS
Hejsan! PRO har julbord på Värdshuset i
Ransäter lördag 3/12 kl 15.00. Pris 360:-.
Anmälan senast 23/11 till Sickan Persson 070-5378658 eller lista i lokalen.
Välkomna hälsar styrelsen. I samarb.
m ABF

SÄLJES
FINA DUBBADE DÄCK
på fälg 4 st, strl: 185/65 R15, 4 håls.
Pris: 2.000:-.
Tel. 070-288 14 72
********************************************
LÄGENHET SÄLJES
Fin 1 1/2 rum med kök på Troiligatan 1B,
andra våningen med balkong. 40 kvm.
Hyra 3451:-.
Tel. 073-835 59 90 Linda

UTHYRES/ÖNSKAS HYRA
DHR BROSTUGAN
Samlingslokalen uthyres. Privat 600:-,
föreningar 400:-.
Tel. 0563-616 75
********************************************
LOKALER OCH PARK UTHYRES!
För fester, sammanträden, konferenser,
kurser, försäljning, teater etc. Sunnemo
Folkets Hus och Park
Tel. 070-230 76 62 Eva-Lena
********************************************

Ambjörby

Ambjörby

Ekshärad

Ekshärad
Hagfors

Munkfors

Lesjöfors

Hagfors

Olsäter

Munkfors
Olsäter

UTKOMMER VARJE ONSDAG

Lesjöfors

och utges i drygt 13.000 ex.
till alla hushåll och företag i
Munkfors- och Hagfors kommuner
med Ekshärad, Stöllet, Olsäter och
Lesjöfors.

Vi hjälper dig med annonslayouten utan extra kostnad.
Rabatt utgår alltid vid annonsering flera veckor.

OBS! Annonsstopp: TORSDAGAR
Görsjövägen 2 C
683 33 HAGFORS

Telefon 0563-616 66
Fax 0563-109 79

Alla får bdoertnreklam!
lt

va
även de som

kl 16.00 för alla annonser

info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

Plusgiro 45 70 18-0
Swish 1230489690

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

Allt inom plåtslageri och takbyten.

JUST NU! KAMPANJ

REGNHUVAR

Skydda din skorsten från regn och snö så slipper du
överraskande fuktskador.

Vi gratulerar
Eric 076-1097722 Gilla oss på
ARVID JOHANSSON
Vieric@lokomotivstad.se
vill fira goa gos-

sen Arvid Johansson i Geijersholm
som fyllde 4 år den
31/10. Han önskade
sig många presenter
han. Grattis önskar
mamma o pappa,
systrarna Hilma o Signe, G-mormor
Solveig, mormor o morfar, Linus o
Felicia, samt alla vovvarna.

Vi gratulerar

MALVA
FORSS
ARVID JOHANSSON

3.595:-

efter rotavdrag,
inkl resa och montage.

Allt inom VVS

Vid öppningsbar huv
tillkommer 400:-

070-580 19 06

www.bergsangsror.se
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RING 072 215 95 66
VID INTRESSE

Vi monterar även kaminer
och är återförsäljare för

SUNNEMO GÅRD

har ekobyns odlingar fokuserat på bär, örter, frukt & grönsaker
men nu experimenterar de alltså även med olika sädeslag. Särskilt nyfikna är de på en av vetesorterna - Dala Lantvete - som
är en mindre vetesort som sås och skördas tidigt eftersom den
har relativt kort växtperiod. Alla som i trakten passerat ett litet
gult fält med väldigt långa, nästan liggande ax, har tittat på en
traditionell svensk vårsort av vete som nu fått nytt liv i Sunnemo.
I september slogs även portarna upp till Sunnemo Trädgårdscafé. Det är byggt helt och hållet av gårdskollektivet och drivs nu

av samma personer som varit med och byggt det. Förhoppningen
är att det även kan bli en social mötesplats för människorna i
trakten. Än så länge består menyn endast av bra kaffe, bakverk,
bröd och våfflor. Gårdsägg och grönsaker finns till försäljning.
Tanken är att kunna utöka sortimentet beroende på efterfrågan.
En idé är till exempel att så småningom erbjuda t.ex. pizza-kvällar och ”matigare meny.” De vill framöver även kunna hyra ut
lokalen för diverse happenings och catering.
Sunnemo Gård hälsar alla nyfikna varmt välkomna på besök
under kommande helger.

SPORT • SPORT
Innebandy

Hagfors IF Uddeholm

På söndag mötte våra tjejer i Röd 2
Grums på bortaplan. Samtliga spelare
gjorde en kanonmatch, vi sprang mycket,
lade snabba passningar och var grymma
i vårt försvar.
Den största delen av matchen spelade vi på motståndarnas planhalva och
matchen slutade med vinst, 1-6.
Matchens lirare var Maya Steorn som
gjorde tre av målen, men var förutom det
grym i brytningar och försvar.
Målgörare: Maya Steorn 3, Wilma
Henriksson, Norah Bäckman, Hanna
Nordwall.

HIF-Örnen 4-7 D3

Det var en jämn match men Örnen fick
bra utdelning på sina chanser i första

perioden efter 14 min så lede Örnen
med 0-4.
Skotten var i första 8-5
Andra perioden startade HIF bra
men fick inte utdelning , Örnen ökade
på till 0-5 efter 4min. 12.56 in i andra så
gör Tova Lövenheim 1-5 passad av Isa
Axelsson . 17.35 så gör Karla Hanna 2-5
utan assist. 8.17 så gör Isa Axelsson 3-5
assist Karla Hanna.
Efter 9.20 så gör Örnen 3-6. 3 min
senare så gör Isa Axelsson 4-6 sitt andra
mål för dagen.
15 min in i sista perioden så gör Örnen
4-7 och fastställer slut resultatet till 4-7.
Bra match HIF men fick inte utdelning
på sina chanser . HIF vann skotten
med 32-26
Period siffrorna 0-4, 2-1, 2-2.
Bra jobbat. ISA Axelsson gör 2+1 i
matchen född -07

FÖRENINGAR

ALLA IDROTTSFÖRENINGAR ÄR
VÄLKOMNA ATT MAILA IN INFO
OCH RESULTAT!
Senast måndagar kl 9.00 vill vi ha
ert material.
info@veckobladet.se
VB-sporten
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Wermland Operas julturné
är på väg till Rämmen

Det blir en härlig julstämning i Rämmen när Wermland
Opera, som är ute på sin julturné kommer med sin julkonsert till bygdegården i mitten av november. Årets tema är
”EN MINNESVÄRD JUL”. Publiken kommer att få höra
traditionella julsånger som Jul, jul, strålande jul, White
Christmas, O helga natt, Knalle Juls Vals och många nya
julfavoriter.
Det har blivit en kär
och mycket uppskattad tradition för publiken när bygdegårdsföreningen i Rämmen
arrangerar julkonserterna från Wermland
Opera. Första gången
de arrangerade deras
julkonsert var 2013
och i år blir det för åttonde gången. Endast
med uppehåll under
pandemiåren
2020
och 2021. Det har
alltid varit fullsatt och
stämningsfullt vid deras julkonserter, säger Hans Bergkvist
från bygdegårdsföreningen.
Julturnén gästspelar i samlingslokaler på 23 ställen i hela
Värmland.
Medverkande i 2022-års julturné är sångsolisterna
Agnes Christiansson och Stina Olsson, Johan Gund
på piano och dragspel, Andreas Sjögren på gitarr
och Mattias Petersson, som spelar bas.
(Foto: Robert Hammar)

FYND & FÖRENINGSNYTT
Text och betalning oss tillhanda SENAST TORSDAG kl 16.00

Gäller ej för fackföreningar, politiska partier, religösa samfund, näringslivsverksamhet, yrkesmässig försäljning eller service, ej heller försäljning av djur!

INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!): Namn:
(Max 8 rader inkl. rubrik och telefonnummer)

Föreningsnytt

RUBRIK: ....................................................................................................................

Säljes

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

Köpes

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

Övrigt
Uthyres/Önskas hyra
Annonskostnad 60:-/st

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

Införd vecka

Bifogar

kr

kontant
via Swish 1230489690
via Plusgiro 457018-0

TEL.NR: .....................................................................................................................

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:

Tel:

Guld, Silver, Mynt
KÖPES

HAGFORS

Hotell Monica, Folkets väg 1, Hagfors
Torsdag 3/11 kl. 14.30-16.00

100%

20 kr guld .......................4100 kr
10 kr guld .......................2050 kr
5 kr guld .........................1025 kr
50 kr 1975 - 76 .................117 kr
10 kr 1972 .........................71 kr
5 kr före 1972 ....................34 kr
2 kr före 1942 ....................56 kr
2 kr före 1968 ....................27 kr
1 kr före 1942 ....................28 kr
1 kr före 1968 .................13,5 kr
50 öre före 1962 ...................9 kr
25 öre före 1962 ................4,5 kr
10 öre före 1962 ................2,5 kr

ÅTERVINNING

Allt vi köper in återvinns

Guldsmycken ........................... 465 kr/g, guld
Silverbestick (ejNS) ........................3400 kr/kg
Silvertackor ...................................5200 kr/kg
Herrfickur 14/18k ...................... 3000/5500 kr
Armbandsur h. 14/18k .............. 1300/3000 kr
Sedlar, Plåtmynt/Riksdaler, Tandguld,
Medaljer, Utländska mynt, Silversmycken

Över 30 år i branschen.

Priserna gäller fr.o.m. 25 okt 2022. Reservation för prisändringar.

Kihlberg Antik AB

0709-32 00 02

www.kihlbergantik.se

Almanacka
med egna foton

1

Beställ senast fredag 11/11
för leverans före jul
Vi behöver dina 12 (+ ev. 1 extra för framsidan)
liggande bilder i högupplöst format per mail,
på ett USB-minne eller så är du välkommen
in med dina framkallade
originalfoton.

Första utskriften 190:A3 format (utvikt, häftad)

därefter per st

ndag

Nyårsdagen

Erland

5

Laura
Lorentz

2

Vincent
Viktor

85:-

inkl. moms

(Kan även fås med ringbindning
i överkant A4/A3. Ring för pris.)

· Januari 2023 ·

52

2

1

9

Diana

9

2

5

TEXTÅBILD

16

3

4

5

23
30

3

Svea

Gunnar
Gunder

Hjalmar
Helmer

10
17

Frej
Freja

Gunilla
Gunhild

24
31

Rut

4

Alfred
Alfrida

5

Hanna
Hannele

Sigurd
Sigbritt

11

Anton
Tony

Erika

Ivar
Joar

12

Frideborg
Fridolf

1

31

6

7

Kasper
Melker
Baltsar

August
Augusta

Trettondedag jul

Trettondagsafton

Jan
Jannike

Söndag

Lördag

Fredag

30

29

28

27

26

Torsdag

Onsdag

Tisdag

Måndag

Knut

13

Felix
Felicia

14

Tjugondedag jul

Hilda
Hildur

18
25
1

Paul
Pål

Henrik
Henry

19
26

Bodil
Boel

Fabian
Sebastian

20
27

Göte
Göta

Förintelsens minnesdag

2

3

Agnes
Agneta

21
28

Karl
Karla

Nyårsdagen

8

Erland

Laura
Lorentz

15
22

Vincent
Viktor

29

Diana

Konungens namnsdag

4

5

Görsjövägen 2C, HAGFORS
0563-616 66 info@veckobladet.se

www.veckobladet.se

H AG F OR S

Julbord &Julmarknader
Välkommen till

Julbord

Jul på Mårbacka
3–6 november

Serveras i Tyngsjö Bygdegård
Lördag 26 november kl. 14.00
Begränsat
antal platser!

Vuxna 350:- | Barn 8–15 år 100:Barn 0–7 år gratis
Måltidsdryck ingår
Tyngsjö Bygdegårdsförening & Uvanå Byalag

Handla julklappar direkt av hantverkarna. Över 80 av Sveriges skickligaste keramiker, vävare, slöjdare m.fl. Stor matbod med massor av småskaliga mattillverkare
som erbjuder julbordets alla tänkbara läckerheter. Café med hembakat bröd.

Anmälan till: Karl-Erik Sakofall 070-525 10 39.

Gratis ponnyridning för alla barn fredag, lördag och söndag kl 11–15!



Julbord


Lördag 19 nov. kl. 15
Lördag 3 dec. kl. 15
Basteruds skola · 300 kr

Öppet: Torsdag–lördag 10–18, söndag 10–16.
Entré vuxna 100:-, barn under 12 år gratis i målsmans sällskap. Vägbeskrivning: Från Sunne följ
skyltar till Mårbacka. Fri parkering.
Info: 070-766 68 73, www.svenska-slottsmassor.se



Ring Gullan 450 78 senast 11 nov.

Julmarknad

söndag 6 nov. kl. 12–16

Julmarknad

—

JULBORD

Försäljning av hantverk

Sittningar varje
fredag & lördag

—

—

med julbord på Wärdshuset

Kafé med brödförsäljning

19 november 10-16

Väl mött i Basteruds skola

18/11-17/12

Fri entré och fri parkering

Pris: 595:-/person
Barn 0-12 år 10:-/år

info@ransater.com
0552 303 43

Boka bord: 0590-60 77 77

Varmt välkomna!

psst... Tomten kommer!

star tar
Julstämningen
rl!
på Her tig Ka
VECKOBLADETS UTGIVNINGSDAGAR
fram till jul & nyår 2022

Drottninggatan 6, Filipstad
www.hotellhertigkarl.se

?
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Julbord?
!
nonsera

Då ä

ska an
u
d
s
s
o
s
o
h
r det

Annonsstopp torsdag kl 16.00
Tel. 0563-616 66
info@veckobladet.se
www.veckobladet.se

v 45

onsdag 9/11

v 46

onsdag 16/11

v 47

torsdag 24/11 inför julskultningen

v 48

onsdag 30/11

v 49

onsdag 7/12

v 50

onsdag 14/12 Julklappsnummer

v 51

onsdag 21/12 Julhälsningar

v 52

ingen utgivning

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

MODEVISNING

Ekshärads Hembygdsgård torsdag 10/11 kl 19.00
Röda Korset, Ekshärad och Ekshäradsbygdens Kvinnor presenterar
fräscha och prisvärda second-hand kläder för hösten och vintern.
Bra för din plånbok och en vinst för miljön och klimatet.
Entré: 120 kronor. I priset ingår modevisning, kaffe,
smörgås och kaka.

BIO I FASADEN MED TRE
DAGARS INVIGNING!

Obs! Obligatorisk föranmälan till Marie Renhult
070 653 73 41 senast måndag 7 november 2022.

TORSDAG 3 NOVEMBER
19.00 Black Adam (11 år)

Välkomna!

FREDAG 4 NOVEMBER
11.00 Mamma Mu hittar hem
14.00 LasseMajas detektivbyrå - Skorpionens
gåta (7 år)

Ekshäradsbygdens Kvinnor/Röda Korset, Ekshärad

18.00 Kassor öppnar, bubbel, mingel och
nostalgi i foajén

EKSHÄRADS
HEMBYGDSFÖRENING
inbjuder alla med respektive
som på något sätt
hjälpt till under året på
Ekshärads Hembygdsgård
på NÄVGRÖT & FLÄSK
FREDAG 11/11 kl 18.30
på hembygdsgården.
Ring för anmälan senast 7/11
till Mona 070-344 63 79.
VARMT VÄLKOMNA!

18.45 Invigningstal och bandklippning i salongen

Söndag 6 november
kl 10.00-14.00

LOPPIS

Kaffeförsäljning!

Boka ditt bord på
0563-156 50

(ingen ihoppackning får ske
innan 14.00)

Varmt välkomna
Hotell Monica

–– HÄMTLÅDOR 90:- ––
CAFÉ O LOPPIS ÖPPET
VARDAGAR 10.30-15.30

0563-40 590

Tel. 0563-257 55 Välkomna!

ALLHELGONA-

LOPPIS

Kvinnojouren
Duvkullan
Välkomna till oss!

073-807 16 07, 073-807 22 69

By Skymnäs
Folkets Hus
Fre-Lör-Sön 4-5-6 nov
Öppet 10.00-16.00
Ca 50 säljare
Servering kaffe, våfflor, korv.
Kontant eller Swish.

Veckans
Jobbmeny
HAGFORS & MUNKFORS
För aktuell jobbmeny
gå in på
arbetsformedlingen.se

LÖRDAG 5 NOVEMBER
10.00 Melodikrysset med frukost
13.00 Mamma Mu hittar hem
15.00 Tassar av stål (7 år)
18.00 Ticket to Paradise (7 år)
21.00 Smile (15 år)
Alla filmer halva priset under invigningsdagarna!
Biljetter finns att köpa på biohagfors.se och på plats.
Besök oss på Instagram, Facebook och biohagfors.se.

Öppet hus på Stjerneskolan i Torsby
Lördag 12 november kl.10-13

Torsdag 3/11 kl 10.30-15.00
Ärtsoppa, pannkakor 100:Alternativ: Nävgröt m fläsk
Beställ gärna matlådor från kl 9.00
Betalning görs kontant el. m swish

19.00 Bränn alla mina brev (11 år)

Välkomna!

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

www.rj-maleri.se
info@rj-maleri.se
Gilla oss på

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

Välkommen till oss!
stjerneskolan.se

HARENDTUEN
PRELSL FAR?
TI

GLÖM INTE
att annonsera inför FARS DAG 13/11
0563-616 66
info@veckobladet.se

HAGFORS KOMMUN informerar
INBJUDAN

Psykisk hälsa – vad är det?
Hur når vi en god psykisk hälsa?

Världshälsoorganisationen definierar psykisk
hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande
där varje individ kan förverkliga sina egna
möjligheter, klara av vanliga påfrestningar,
arbeta produktivt och bidra till det samhälle
som hen lever i. Psykisk hälsa är alltså inte
detsamma som frånvaron av psykisk sjukdom.
I Hagfors kommun pågår nu ett arbete för att skapa
en plan för god psykisk hälsa i Hagfors. Utgångspunkten för arbetet är ”Plan för god psykisk hälsa i
Värmland” och ”Länsgemensam strategisk plan för
suicidprevention i Värmland”.

I detta arbete är du viktig. Hagfors kommun, Region
Värmland och Svenska kyrkan i Hagfors bjuder in allmänheten, föreningsslivsrepresentanter och idéburen
verksamhet till en workshop.
Där får du information om pågående arbete och det
bjuds in till samtal om psykisk hälsa. Samtal om vad
vi gemensamt kan göra för att öka möjligheten till en
god psykisk hälsa i Hagfors. Kom och lyssna och om
du vill är du varmt välkommen att vara med i samtalet
och bidra till en aktivitetsplan för god psykisk hälsa.
WORKSHOP KRING PSYKISK HÄLSA
Tid: Onsdag 16 november kl. 17.00–19.00
Plats: Hotell Monica, Folkets väg 1, Hagfors
Arrangör: Hagfors kommun, Region Värmland
och Svenska kyrkan i Hagfors
Anmälan senast 8 november
Anmälan till föreläsning och workshop görs via
formulär genom att scanna QR-koden, alternativt
maila kim.henriksson@hagfors.se eller ring 0563-187 07.

ISTIDER FÖR ALLMÄNHETEN
- h ö s t l ove t 2022 p å Valhall
Måndag 31 oktober
0930 - 1130 med klubba/puck
1200 - 1530 utan klubba/puck

Torsdag 3 november
0900 – 1130 utan klubba/puck
1200 – 1530 med klubba/puck

Tisdag 1 november
0900 – 1130 utan klubba/puck
1200 – 1530 med klubba/puck

Fredag 4 november
0900 – 1130 med klubba/puck
1140 – 1400 utan klubba/puck

Onsdag 2 november
Viking bandy prova-på
hela dagen
0900 – 1200 endast tjejer
1300 – 1500 allmänt

Övriga tider
För tider på vardagar efter
16.00 samt lördag och söndag, se laget.se/vikinghc

Ändrade öppettider

Fredag 4 november
Hagfors stadshus öppet klockan 08.00-12.00

Julgran sökes
Jakten på årets adventsgran pågår för
fullt. Vi söker efter en stor ståtlig gran som
ska pryda Järntorget i Hagfors i juletid.
Har du har en gran på din mark som du
tror kan passa, och som du kan tänka dig
att skänka till ändamålet?
Kommunen står för kostnaden för att ta
ner granen och hjälper till att fräsa bort
stubben efteråt. Granen ska helst finnas
inom Hagfors tätort.
Kontakta
Malin Skoog, driftledare gata och park
E-post: malin.skoog@hagfors.se
Via växeln 0563-185 00

Lördag 5 november
Holkesmossen återvinningscentral stängd

Vecka 44

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

www.hagfors.se

