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Succéartad sagosommar i Ekshärad
Efter 9 innehållsrika veckor,
med över 600 besökare fördelat i mindre grupper om
20 personer per aktivitetet,
så avrundar nu, föreningen
Skildra sin premiär av “Berättardagarna på Nygård”.
- Med berättarkonstens kraft,
rotad i Ekshärads rika sagoflora, lyckades våra arrangemang
att locka både barn, vuxna och
äldre, samt kommunbor och
värmlänningar liksom långväga turister och hemestrare.

Forts. inne i tidningen

KOMPLETT BILHJÄLP





Vi säljer, byter och förvarar däck
Service ovch reparation av alla bilmärken
1 års assistansförsäkring ingår vid service
Hämtar och lämnar din bil vid behov

 Försäljning av reservdelar
 Räntefri delbetalning
 Besiktning och ombesiktning

Välkommen till oss!

AUTOEXPERTEN I HAGFORS

Uvedsvägen 9, Hagfors • Tel. 0563-618 00 • Info@ewj.nu

www.autoexperten.se

ANNONSSTOPP TORSDAG KL 16.00

FORSHAGA-MUNKFORS FÖRSAMLING
GUDSTJÄNST LIVE PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/forshagamunkforsforsamling
STÖDTELEFON 054-87 45 51
Mån-fre 9.00-16.00 STÖDTELEFON. Känner du oro och vill prata med
någon? För alla åldrar, du får vara anonym.

Munkfors kyrka
Tis 8/9 kl 10.00 Môracafé, Anna-Lena Högman spelar jazz m.m.
Max 30 besökare i kyrkan.
Ransäters kyrka
Sön 6/9 kl 11.00 Gudstjänst, Kajs-Mari Engström.
Forshaga kyrka
Sön 6/9 kl 11.00 Mässa med återinvigning av kyrkan. Johan
forts.

Låftman, trumpet, Mattias Kareliusson, Per Mathisen. Enkelt
kyrkkaffe. Livesänds på Facebook. Livesändningen visas även på
storbild i församlingshemmet.
Tis 8/9 kl 9.30 Frukostklubben, musik & sång med Helena Andersson.
Max 30 besökare i kyrkan.
Ons 9/9 kl 18.30 Yin Yoga, församlingshemmet. 19.45 Tyst
meditation, församlingshemmet.

HAGFORS PASTORAT
Se annons

EKSHÄRADS FÖRSAMLING

Sön 6/9 kl 11.00 Gudstjänst, Anders Rådström.

Om inget annat anges gäller resp. församlings kyrka

Medborgarundersökning visar
positiv trend för Hagfors kommun
Kulturstipendium 2020

Dags att söka eller föreslå stipendiat till
Munkfors kommuns kulturstipendium 2020.
Förslag med motivering lämnas senast 12 oktober till:
Kommunstyrelsen, Box 13,
684 21 Munkfors
eller skicka per e-post till:
kommun@munkfors.se
Mer information hittar du på
www.munkfors.se
Förra årets Kulturstipendium
tilldelades Anders Ajaxson

Bild från Hagfors centrum.

Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter.
Rom 12:16

Gräs Missionshus

Mån 7/9 kl 19.30 Stugmöte på
Coronavis i missionshuset.

Munkfors

Blinkenbergskyrkan Hagfors
Tors 3/9 kl 18.00 Torsdagsträff,
film och samtal med Josef Sjöberg
och Billy Blomkvist. Välkomna!

Ons 2/9 kl 19.00 Bön hos Solveig.

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

Medborgarna har en positiv
uppfattning om kommunen. Det
visar resultatet av årets medborgarundersökning. Resultatet
2020 är mycket bättre jämfört
med tidigare år. Hagfors kommun ligger även över rikssnittet
på alla delar i undersökningen.
- Resultatet från årets medborgarundersökning är mycket
glädjande. Det visar att det goda
jobb vi alla gör varje dag sammantaget utvecklar vår kommun
och gör skillnad för invånarna.
Tillsammans ska vi fortsätta att
utveckla Hagfors kommun som
plats att leva, bo och verka i, säger Jens Fischer, kommunstyrelsens ordförande.
Syftet med medborgarundersökningen är att undersöka

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.

medborgarnas attityder till sin
hemkommun. Det är också ett
sätt att hitta förbättringsområden
utifrån vad medborgarna tycker.
Dessutom kan man se om det har
skett några attitydförändringar
jämfört med tidigare undersökningar.
Ligger över rikssnittet
Jämfört med tidigare år visar
resultatet 2020 att Hagfors kommun ligger över rikssnittet på alla
delar i undersökningen. Bland
annat visar undersökningen att
kommuninvånarna är mer positiva till kommunens verksamheter
än tidigare. Även bemötande och
service är en del i undersökningen som de svarande ger höga betyg. Medborgarundersökningen
visar också en stark positiv trend
sedan 2016 när det gäller attityder till kommunen.
Exempel på ett utvecklingsområde som undersökningen pekar
på är våra idrottsanläggningar.
En utmaning är också att försöka
bibehålla det goda resultatet trots
en tuff ekonomisk situation.
Källa: hagfors.se

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
Gudstjänst

Kulturarvsdagen

Monika Drewes och Eva Verde

i samarbete med Hagfors kommun

Söndag 6/9

kl 11:00 Gustav Adolfs kyrka
Kyrkbuss

Hagälven (Pallinkorset) kl 09.50
Hagfors kyrka kl 09.55 - Bussterminalen kl 10.00
Stjärnsnäs kl 10.05 - Geijersholm kl 10.15
Gustavsfors kl 10.30

Lördag 12/9

Våra kyrkor är öppna kl 10.00-16.00
Programpunkterna är ca 30 min. Enkel fika.

Norra Råda kyrka

Ekumenisk gudstjänst

Konstutställning
Samarbete med Målargruppen i Uddeholm
Kl 12.00 Lunchmusik
Boel Johansson och Sandy Wallgren Trio
Baguette med dryck serveras efter
musikprogrammet

kl 16.00 Norra Råda kyrka

Sunnemo kyrka

Kl 16:00 Sunnemo kyrka

Söndag 13/9

kl 11.00 Blinkenbergskyrkan
Åsa Bergsten,Conny Westlund och Ida Nyström
Åsa Bergsten och Tina Sundbäck

På gång!

Stilla mässa torsdag 3/9
kl 17.00 Hagfors kyrka
Åsa Bergsten och Tina Sundbäck

Klädbytarrummet på torget i Hagfors
Torsdag 3 september kl 11-14
Du behöver inte lämna något för att hämta något.
Hjärtligt Välkomna!

Skynda dig älskade, skynda att älska! Så lyder en del av
refrängen i Tove Janssons älskade Höstvisa. Enligt kristen
människosyn är varje människa oändligt värdefull och ska
mötas med respekt. Denna syn är också grunden för diakoni. Enkelt kan diakoni beskrivas som kristen tro omsatt
i handling och handlingskraft. För vad blir kärlek om den
inte omsätts i handlingar? En förälder, en partner, ja vem
som helst som har relationer till människor, djur, natur,
kan känna kärleken i sitt hjärta, men vad blir kärleken till
nästan om den bara känns i hjärtat, men inte visas i handlingar? Vad blir det av handlingar som i praktiken är goda,
om de inte görs i känsla av kärlek? ” Om jag talar både
människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag
bara ekande brons, en skrällande cymbal” det är ett citat ur
första korinthierbrevet, i Bibel 2000.
Diakoni är den kristna kyrkans tro på en kärleksfull Gud
som omsatt i handlingar. Diakoni är den kristna kyrkans
delaktighet i allas vårt ansvar att göra jorden till en bättre
plats för alla. Höstvisan påminner oss om det viktiga: Att
inte skjuta upp kärleken. Det är Nu vi har chansen. Gårdagen är förbi och om imorgon vet vi ingenting: Skynda att
älska!
I september, Diakonins månad,
Jonna Karlsson församlingsassistent i diakoni

Gå på upptäcksfärd i kyrkan och på kyrkogården
Drop in upplevelsevandring i och runt kyrkan
under dagen. För unga och vuxna

Hagfors kyrka

Högläsning av tänkvärd text
kl 10.15, 11, 12, 13, 15,15
Har du skrivit en text eller har du en favorittext
som du vill framföra?
Välkommen att kontakta expeditionen
Tankerunda i naturen runt kyrkan
kl 14.00 Musikunderhållning
Boel Johansson och Sandy Wallgren Trio

Gustav Adolfs Kyrka

kl 12.00 Berättelser från Gustavabygden
väcks till liv genom drama och musik.
Per-Thomas Eriksson m fl.
kl 12.30-15 Stek din egen kolbulle
Lajv. Du kan stöta på karaktärer från förr runt
kyrkan och på kyrkogården under öppettiden

Välkommen till barnoch ungdomsgrupperna
i Hagfors, Sunnemo och Råda
Barngrupper för olika åldrar, småbarnsrytmik,
konfirmation, ungdomskvällar, öppen förskola.
Läs mer på vår hemsida.
Där kan du även anmäla ditt barn/dig.
Behöver du hjälp med anmälan?
Kontakta oss på tel: 0563-541 685.
Församlingsexpeditionen 0563-54 05 30
mån-fre kl. 9.00-16.00
Kyrkogårdsförvaltningen 0563-145 00
Mån, Ons. Tor, Fre kl. 9,30–11.00 Tis 13,30-15.00
epost: hagfors.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/hagfors

FAMILJESIDAN
FAMILJ
FAMILJ

På begäran; Läsarsångskonsert
i Råda kyrka!

Vi gratulerar
Vår käre

Yngve Danielsson
* 3 maj 1949
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Hagfors 18 augusti 2020
Syskonbarnen
Hans
Nicklas
Vänner
Blott en dag,
ett ögonblick i sänder,
vilken tröst vad än
som kommer på!
Allt ju vilar
i min Faders händer,
skulle jag, som barn,
väl ängslas då?
L. Sandell
Begravningen äger rum i
Skogskapellet Hagfors
fredag 18 september kl.14.00.
Efter akten inbjudes
till minnesstund i
Församlingshemmet. Svar om
deltagande önskas till Erikssons
Begravningsbyrå Eftr.
0563 - 258 00

SONDRE KILEN FORSDAL
Ett stort grattis på
din första födelsedag den 29/8. Massa
pussar och kramar
ifrån mamma, pappa,
Naemi, Nellie och
Greta.

THEO MELBERG
Grattis till farmors
hjärta Theo Melberg
som fyller 1 år den
2/9.

ALVA KATZBERG
Ett stort grattis till vår
goa älsklingstjej Alva
som fyller en hel
hand den 3/9. Grattis
på 5-årsdagen hjärtat!
Puss och kram från
mamma, pappa, storebror Gottfrid, Tiger
och Tarzan.

ELSA KJELLVANG

Min älskade Make

Pappa
till vårtill
a barn
Ett stort
tack
Er alla
Sven Kvarnström
som *haft
fina
tankar
till
23 mars 1931 Hagfors

Sven

† 14 juli 2020 Bålsta
INGABRITT
Peter och Ingalill
Barn
Barnbarn
AnnSoﬁ och Tapani
Barn
Barnbarn
Övrig släkt och vänner

INGABRITT

Vi såg inga spår
Vi hörde inga ljud
PIPPI,
vart var du och
ditt lamm?
I ljust minne bevarad

Begravning äger rum i kretsen av
de närmaste. Tänk gärna på
Hjärnfonden tel. 020-523 523.
Urnsättning sker i Hagfors.
Se minnessidor.fonus.se

Spirit skickade budskap
till en medial kvinna, Carina,
som ledde oss rätt!
Där låg du, utan ditt lamm!
Mikael och Birgitta

Tummen upp
till Ing-Marie Byström för att
du tog dig tid att hjälpa mig. Du
är aldrig omöjlig trots att du har
fullt upp.
Tack från Sigrid

Vi vill fira Elsa Kjellvang som fyller 10
år den 3/9. Snäll, go
och omtänksam är
denna tjej. Hoppas du
får en bra födelsedag
med många presenter.
Hurra, hurra utropar
G-mormor Solveig, mormor, morfar,
moster Lina, Jimmie, Hilma o Arvid,
morbror Linus o Felicia samt alla
dogsen. Y

NOVA FORSDAHL

För 9 år sedan, den
7 september föddes
denna underbart goa
hästtjej Nova Forsdahl. Grattis önskar
mamma, pappa och
Gry. Samtidigt kommer ett stort HURRA
från mormor o morfar
och alla kusiner med familjer.

TILDE BOMAN

Den 7/9 fyller Tilde
Boman 20 år! Ett
stort grattis från hela
släkten.

I fjol gästade countrybandet “Honey Bears” Ekshärads kyrka
och de framförde en Läsarsångskonsert tillsammans med lokala artister. Hela kyrkan svängde och den var fylld till bredden av den sångglada publiken. Allsångshäftena tog slut,
men vad gjorde väl det!? Alla och envar kunde ju stämma in
i dessa så välkända och härliga sånger. Nu är det dags igen
och den här gången föräras Råda kyrka ett besök inom kort.
“Björnarna från Grums” kommer åter att sprida svängig musik och temat är detsamma som förra gången; Läsarsånger. Vi har upptäckt, att dessa sånger med fördel kan framföras i dansbandstappning.
De liksom kommer till sin fulla rätt då, på något vis…
Förra gången önskade publiken mer country mellan
Läsarsångerna, eftersom “Honey Bears” faktiskt är ett
countryinfluerat dansband. Sagt och gjort, vi tog publiken på orden och det kommer att bjudas på country- och
gospelinspirerade låtar mellan varven. Country, gospel och fri religiös musik flyter ofta ihop, både vad gäller
text och harmoni. Så publiken kommer absolut att kunna hålla fast vid den röda tråden hela konserten igenom.
Vad gäller publiktillströmningen, så önskar vi ju naturligtvis
att den ska bli lika stor som förra gången. Men den rådande
samhällssituationen är ju som bekant något komplicerad.
Vi har två scenarion att spekulera kring; antingen så är det
50 personers gränsen som råder, eller om vi har tur, får vi
ett mycket efterlängtat och positivt besked av Herr Tegnell
som lyder att vi får ta in mer publik på vår sittande tillställning. I så fall gäller två meter mellan de sjungande besökarna och vi hoppas innerligt att det sistnämnda scenariot
kommer att gälla. Vi avvaktar besked som väntas komma
innan konserten äger rum. Så håll ögon och öron öppna!
Annons kommer i Veckobladet inom kort, så förbered Er redan nu på en Läsarsångskonsert i Råda
kyrka, med mycket härlig sång och musik. Och som
vanligt så vill vi påminna; glöm inte sångrösterna!
Hjärtligt välkomna och väl mött!
TEXT: PERNILLA MÖLLBERG

TEXTÅBILD
Öppettider
08.00-12.00
måndag
08.00-14.00
tisdag , onsdag
08.00-16.00
torsdag
08.00-14.00
fr edag

info@veckobladet.se

ANNONSSTOPP
TORSDAGAR
KL 16.00
0563-616 66

www.veckobladet.se

Verksamheter för barn, unga och vuxna
Höstterminen startar vecka 37

UPPSTART HÖSTEN 2020
Vi går mot höst. I normala fall hade det inneburit
verksamhetsstart runt omkring oss. Men också
hösten 2020 får vi fortsätta att hålla fysisk distans
till varandra. Forshaga-Munkfors församling startar
upp en del av sin verksamhet där vi anpassar efter
myndigheters råd och riktlinjer.
Gudstjänster kommer att firas i våra kyrkor. Dessutom livesänder vi en av våra gudstjänster varje
söndag kl. 11.00 på vår Facebook-sida. En del av
vår barnverksamhet startar. Mycket av det kommer att hållas utomhus. Ungdoms- och konfirmandverksamheter startar upp. Mötesplatser så
som Frukostklubb och Möracafé kommer att hålla
hus i våra kyrkorum med begränsat antal platser.
Vi fortsätter att erbjuda dop och vigslar som vanligt.
Tveka inte att höra av dig till vår expedition för att
boka tid i någon av våra kyrkor. Våra kyrkor är också naturligtvis öppna för begravningsgudstjänster.
Tyvärr kan vi tillsvidare inte erbjuda lokal för dopeller begravningskaffe.
För samtliga av våra verksamheter och mötesplatser gäller att hålla avstånd och god handhygien. Är
du sjuk eller känner minsta symptom ber vi dig att
vara hemma. Jag hoppas också att du har förståelse för om det begränsade antal platserna gör att du
inte kan delta i någon av våra verksamheter.
Jag hoppas att du, trots omständigheter, känner
att Forshaga-Munkfors församling finns för dig.
Om du behöver nå oss finns våra kontaktuppgifter
på vår hemsida. Där finns även aktuell information
om alla verksamheter.
Jag vill med detta önska dig en
fin höst och Guds rika välsignelse!
Mattias Kareliusson
Kyrkoherde

FÖRSAMLINGSEXP. 054-87 55 00, SE HEMSIDAN FÖR ÖPPETTIDER
E-POST: FORSHAGA-MUNKFORS.FORSAMLING@SVENSKAKYRKAN.SE
STÖDTELEFON: 054-87 45 51, VARDAGAR 9-12 & 13-16
HEMSIDA: WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/FORSHAGA-MUNKFORS
FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/FORSHAGAMUNKFORSFORSAMLING

ÖPPEN FÖRSKOLA
För barn tillsammans med någon vuxen. Lek och
umgås utomhus! Ingen anmälan. Start v. 37.
Forshaga ons 14-16, Lekplatsen Skiftagatan/Älvgatan,
fre 10-12, Motionsspåret/Hembygdsgården Skived
Deje mån 10-12, Lekplatsen Älvkroken
Ransäter tors 10-12, Lekplatsen Rastplatsen/Elljusspåret
Munkfors tis 10-12, Lekplatsen Hellgrens väg (Hea)
Läs om alla grupper och körer för barn och unga på
www.svenskakyrkan.se/forshaga-munkfors

SITTGYMPA
Med kroppen som redskap gör vi enkla övningar
som mjukar upp stela muskler.
Munkfors församlingshem
Onsdagar kl. 14.30-15.30, start 9/9
Deje församlingshem, övre plan
Torsdagar kl. 11.00-12.00, start 10/9
Forshaga församlingshem, nedre plan
Torsdagar kl. 14.30-15.30, start 10/9
Anmäl dig till Gunilla Berglund 054- 87 55 45
OBS! Begränsat antal platser.

YOGA & MEDITATION
Frid, stillhet & närvaro. Lär dig att slappna av och
finn ditt inre lugn, så kommer du livet lite närmare.
Forshaga församlingshem, start 9/9
Onsdagar kl. 18.30 Yin yoga med Anette Höljo Polleryd
kl. 19.45 Tyst meditation med Per Mathisen
Scanna koden med din
mobil för att komma
direkt till hemsidan!

Guld, Silver, Mynt
KÖPES

Hotell Monica, Folkets väg 1, Hagfors
Fredag 4/9 kl. 14.00-16.00
20 kr guld
10 kr guld
5 kr guld
50 kr 1975 - 76
10 kr 1972
5 kr före 1972
2 kr före 1942
2 kr före 1968
1 kr före 1942
1 kr före 1968
50 öre före 1962
25 öre före 1962
10 öre före 1962

Köp dina ramar
hos oss!

3800 kr
1800 kr
900 kr
115 kr
65 kr
32 kr
54 kr
26 kr
27 kr
13 kr
8,5 kr
4 kr
2,5 kr
Guldsmycken
425 kr/g, guld
Silverbestick (ejNS)
3300 kr/kg
Silvertackor
5000 kr/kg
Herrfickur 14/18k
2800/5000 kr
Armbandsur h. 14/18k
1300/2700 kr
Sedlar, Plåtmynt/Riksdaler, Tandguld,
Medaljer, Utländska mynt, Silversmycken

Över 30 år i branschen.

Priserna gäller fr.o.m. 24 aug 2020. Reservation för prisändringar.

TEXTÅBILD

Kihlberg Antik AB

0709-32 00 02

www.kihlbergantik.se

AA-MÖTEN
Munkfors

Församlingshemmet
Onsdagar kl 19.00-20.00

Görsjöv. 2 C Hagfors • Tel 0563-616 66

Mjönäs Djurklinik
JOURÖPPET • Tel 0563-72 333 • www.mjonasdjurklinik.se
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Text och betalning oss tillhanda SENAST TORSDAG kl 16.00
INSÄNT AV (OBS! Måste ifyllas!): Namn:
Annonstext:

Tummen upp
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Vi gratulerar

100:-
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Födda med ram max 31 mm 200:-

.............................................................................................................
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Tack med ram max 31 mm

200:-

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

Födda med foto och ram

300:-

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

Dop/Vigda
”Guldbröllop” (Max 30 ord)

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

300:-

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

Införd vecka

Bifogar
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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.

KULTURARVSDAGARNA
I HAGFORS KOMMUN

12-13 SEPTEMBER 10.00-16.00
Aktiviteter sker tillsammans med
• Hagfors Hembygdsgård - Vävning, tunnbrödsbakning,
kolbulletillagning, servering, loppis, guidad visning.

• Hagfors Järnvägsmuseum - Fri entré.
• Hagfors minnesmuseum - Monica
Zetterlundmuseet - Alla besökare bjuds på kaffe.
• Hembygdsgården Kärnåsen - Servering, guidning av
hembygdsgården, rovdjurscentret öppet.

• Konstföreningen Kreativitet - Digital konstutställning.
Se facebook.com/konstforeningen.kreativitet.3

• Målargruppen i Uddeholm - Ateljén öppen för besök.
• SKILDRA - Utställning, försäljning, berättelsevandringar,
sagoberättande.

• Stavkyrkan i Ekshärad - Hinderbana, utklädning,
ansiktsmålning, örtagården öppen, lekar, utställning,
fikaförsäljning, guidning av Stavkyrkan.

• Svenska kyrkan Hagfors pastorat - Öppen kyrka i
Hagfors, N Råda, Sunnemo och Gustav Adolf. Musikprogram, textläsning, upplevelsevandring, konstutställning.
Alla har öppet lördag 12 september. Söndag 13 september
har Konstföreningen Kreativitet, Målargruppen i Uddeholm,
SKILDRA och Stavkyrkan öppet med samma program och
samma tider. Välkomna!
Kulturarv - kulturen vi ärver och kulturen vi ger vidare

Se fullständigt program, eventuella ändringar och tillägg på visithagfors.se

forts. från fram

Succéartad sagosommar...
8 aktivitetsdagar och en stor
berättarfestival var planerade
år 2020. Digerdödsdagen, (14:e
Mars) var den första av de 8
planerade aktivitetsdagar, som
som den nystartade föreningen
Skildra hann genomföra innan,
vår tids “digerdöd” rullade in och
lamslog hela världen.
- Istället för att fortsätta våra
filmsläpp av digitaliserade berättelser i projektet Ekshärad i Sagor
& Sägner, fick vi dra i nödbromsen och tänka om, börjar Samuel
Nilsson, initiativtagaren, projektledare och ordförande för föreningen Skildra.
Resultatet efter omställningen
blev “Berättardagarna på Nygård”, som nu under sommarmånaderna bjudit in en bred
målgrupp till totalt 5 veckovisa
aktiviteter, alla med sin grund
i bygden Ekshärads rika berättartradition. Ett, minst sagt, ambitiöst arrangemang, som på en
liten projektbudget, med stort
stöd från sponsorer och bidragsgivare lyckats genomföras med
stor framgång. Hela 9 veckor (V.
26 - 35) ledda av huvudsakligen
3 eldsjälar, och fullbordade tack
vare deras otroliga ideella insats,
kraft och brinnande intresse för
berättandets bevarande, återberättande och moderniserande.

En planerad berättarfestival fick bli berättardagar

- Vid stavkyrkan höll vi sagostunder för barnen, på Ekesberget tog vi med besökare på en
unik berättelsevandring och på
Logen vid Nygård har vi bjudit
in våra 70 plussare till berättarcafé på Terrassen, med nya berättare varje vecka, säger Samuel.
Under hela sommaren så har de
även hållit öppet för besökare 3
dagar i veckan att ta del av föreningens första utställningen: Från
Höök till Höökeshara. Där har
projektets insamlade sagor, från
berättelserna Höök till Höökeshara, presenterats i sin helhet.
Framförallt verkar sagostunderna och vandringarna på
Ekesberget satt märkbart djupa intryck på besökare.
I utställningen kan man skåda en
hel vägg med över 50 teckningar
skapade av bygdens och besökande barn, som där målat det

dom fått höra och upplevt under
sagostunderna.
- Det verkligen märks, när man
ser hur barnen ivrigt lyssnat, frågat och sen själva berättat om det
dom fått höra. Barn idag matas
ju med filmer, spel och all social
media, som på ett eller annat sätt
tagit inspiration från folksagor
och lokala bygdeberättelser, från
världen över. Det är inte alls en
lång parallel för barnen att kunna
dra mellan exempelvis Ekesjätten
i Ekshärad och jättarna i Disneys
senaste film Frost 2. Många föräldrar som låtit sina barn följa sagosommarens upplägg med nya
sagor varje vecka, har kommenterat att barnen levt sig in i berättelserna så till den grad att de
själva velat ge sig ut och utforska
sägenplatserna. Tinglöfs gravkors och Ekesbergets gravröse
har fått sig en och annan ny skrajsen barnbeundrare under sommaren, kommenterar Samuel.
På Ekesberget har besökare fått
vandra i historiens fotspår. Där
på bergstoppen har föreningen
Skildra, skildrat de många berättelser som skett på och kring
berget. Vid platsen där den legendariske stormannen Höök ska ha
mött sitt självbevålade öde, börjar första skrönan. Med inlevelsefull berättarkonst gestaltas sagan
till tidsenlig stämningsmusik.
Besök görs sen vid gravröset och
en uppsjö av andra platser utifrån

besökarnas egna intresse.
- Vissa är där för att få se utsikten och samtidigt lära sig något, andra vill mest vandra över
berget och vissa väljer att helst av
allt bli trollbundna av de många
berättelserna vi samlat in. Det
är en exotisk sak att få ta del av
ett lokalt kulturarv i berättande
form. Nästan alla besökare har
kommit långväga. Noterbart är
också att totalt 10 av drygt 40
vandringarna jag fått göra i sommar, har varit på engelska. Bra
berättande har inga landsgränser,
utan överskrider både land, kultur och generationsglapp, fortsätter Samuel, som tillägger att de
engelsktalande besökarna mestadels bestått av holländare, tyskar,
ryssar och engelsmän som bor i
trakterna.
Med små medel och stora visioner
Trots Coronapandemins strypgrepp om kultur och upplevelsebranschen i sommar, lyckades
föreningen Skildra genomföra
“Berättardagarna på Nygård”.
De närmare 30 personer som, på
ett eller annat sätt involveras i
projektet och föreningen, är alla
utspridda över halva Sverige. Ett
fåtal finns här i kommunen och
de är framförallt 3 av dem som
valt dra de tunga lasset denna
sommar. Samuel Nilsson och
kamraterna Ida Björkman, ordförande i Stavkyrkogruppen, och
Josefin Nilsson, kommande verksamhetsutvecklare för Studieförbundet Vuxenskolan i Ekshärad,
är de 3 unga ideella eldsjälarna
som under sommaren stått bakom
och lett arrangemanget. Till sin
hjälp har de haft ett flertal andra
ideella krafter inom och utanför
föreningen, samt stor uppbackning från några av Ekshärads företagare.
Under sommaren har det utöver berättardagarna också författats och skrivits på kommande
böcker, varav i alla fall en, de
hoppas på ska kunna släppas
inom minst ett års tid. Därutöver
släpptes också i sommar föreningens första tryck “I Nordens
sköte, ur aska och is”. Det är den
första utgåvan av den så kallade

Lille Georg, 4 år:
- Pappa, jag såg en
tant vid badet i dag
och hon hade båda
lungorna utanför.

Ekshäradstapeten. Totalt 100st
finns numrerade och signerade att
få köpa.
- Med Klarälven som tidslinje
är Ekshäradstapeten en resa genom bygdens berättelser som
sagolikt slingrar sig fram från
forntid till nutid. Just denna utgåvan bryter dock av i digerdödens
berättelser, där vår förplanerade
resa för i år, 2020, fick ta sin förtidliga paus. Än finns det tapeter
kvar ifall man vill ta hembygdshistorien med sig hem. Det är ett
väldigt fint sätt att som privatperson stötta vår förenings arbete
med sago insamlande och berättande, fortsätter Samuel.
Blir det några berättardagar
2021?
- Just nu växer vår förening så
det knakar. Det vi gör och skapar
verkar i Värmland, och rentav
Sverige, vara unikt, så många
möjligheter har uppradat sig för
kommande månader och år. Men
en sak är säker, och det är att vi
planerar en sagosommar även
nästa år! I vilken omfattning får
vi se, men det otroliga gensvaret
vi fått från i sommar talar för sig
själv. Här finns mycket att utveckla och arbeta med. Förhoppningen är bara att vi, som i grannkommunen Munkfors med sina
framgångsrika
nattvandringar,
kan då ha ett närmare samarbete
med Hagfors Kommun. Det är ju
väntat att det är svalt i och med
att detta varit vårt premiärår, men
jag menar, vår kommun sitter på
underlaget och framförallt historiken till att kunna bli en riktig
kulturkommun, bara man vågar
visionera för att sen förverkliga
det. Vi har ju banne mig, en av
Värmlands nu äldsta bekräftade
stenåldersboplatser på 9000 år!
Här finns många kulturtraditioner
att tillvarata och utveckla - däribland kommunens unika arv av
berättelser och berättarkonsten
att faktiskt kunna skildra dem,
avslutar Samuel, som ser fram
emot en höst där berättartemat
kommer fortsätta med extrainsatta berättarkvällar och vandringar.
Om väder, vind och det lokala intresset tillåter!
*** ***
- Förstorar dina glasögon,
mormor? frågade dotterdottern.
- Ja, det gör de väl.
- Då kan du väl ta av dem
innan du skär en tårtbit till mig,
sa flickan.

Kära kunder, kollegor
och leverantörer
Jag har gjort min sista dag
som ägare till ModeBoden. Det känns både vemodigt och
bra. Nu är det dags för en ny fas i livet.
Det är tack vare Er, alla kunder och kollegor i branschen,
som min vardag har varit så rolig och stimulerande i 29 år!
Med glädje lämnar jag nu över ModeBoden till Lena Norberg
och önskar henne lycka till med den fortsatta verksamheten.
Till alla Er andra säger jag: STORT TACK!
Kram, Monika

Akupunktur på hund med infrarött ljus

IR HUND

Akupunktur med
infrarött ljus
Johnny Lindén
070-666 77 28

Led och muskelproblem,
höftproblem, artros
Både akuta och kroniska
inflammatoriska tillstånd
går att behandla med
IR impuls akupunkt terapi
Minskar konvalecenten
med upp till 60% EKSHÄRAD
Jag behandlar
i hundens
En riktig
mataffär
hemmiljö

Restaurang, Café, Bageri, Deli
Öppet till 21
Torsbyvägen 1 • Tel 0563-40622

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

5:-

ICA’s

Tacosås
ICA’s

Creme
Fraiche

ICA’s

Tortilla
Chips

/st

Nu stänger vi 17.00
lörd & sön

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

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

Öppet:
mån-tors 10-18
lunch 12.30-13.30
070-336 33 31 Dalbråtsv. 12

Vi gör allt inom byggnation på bästa sätt.
Tveka inte på att ringa oss för offert.
Självklart jobbar vi med rotavdrag.
Kontakta:

Jimmy Persson

070-242 65 36

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

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.

DHR BROSTUGAN ÖPPETTIDER:
Måndag 08.00-16.00, lunchstängt 12.3013.30. Tisdag 08-16.00. Onsdag-Torsdag 08.00-15.30. Ingen lunchstängning
dessa dagar. Fredagar 08.00-11.30.
Kondoleanser kan lämnas DIREKT
på Brostugan eller via telefon 056361675. Välkomna!
********************************************
KNON-TÖNNETS FVOF
Härmed kallas till Fiskestämma onsdag
den 16/9 kl 18.00. Plats: Stora Ensos
kontor i Ekshärad.
********************************************
SPF RANSÄTER-MUNKFORS
ställer in månadsmöten måndagarna
7/9 och 5/10 pga pandemin. Styrelsen.
********************************************
BY SKYMNÄS FOLKETS HUS
Bakluckeloppis 5 sept kl 10-15. Välkomna! Inställt vid regnväder. Styrelsen.
********************************************
EXTRA ÅRSMÖTE FÖR SUNNEMO
FOLKETS HUS- & PARKFÖRENING
Plats: Folkets Hus Sunnemo. Tid: Onsdag 9 september kl 18.30. Info: Ny
ordförande ska väljas. Välkomna!
********************************************

Investor letar efter
fastigheter
(villa och lägenheter)

SNABBT BESLUT
SNABB BETALNING
Kontakta oss 072-5462785

Nyfiken på
TRUMRESOR och
KLANGSKÅLAR?

12-13 sept på Triangelgården.
Tider för regression och
healing finns.
Frågor och bokning:
Birgitta 070-731 15 89
Välkommen!

GRÄS BYGDEGÅRDSFÖRENING
Vi har beslutat att ställa in resterande
aktivitet under hösten 2020. Dragningen
i stora lotteriet kommer att filmas och
läggs ut på vår hemsida, vinnare meddelas personligen. Dragningen sker 20
sept. Vi hoppas kunna mötas nästa år!
Styrelsen
********************************************
UDDEHOLMS BYALAG
Lördag den 12/9 kl 10.00 samlas vi för
städdag, ute o inne. Korv o hamburgare
serveras. Välkomna! Edebäck/Uddeholm
och Byalaget.
********************************************
SUNNEMO ÄLGSKYTTEBANA
Banmästerskap 19/9. Anmälan kl 12.0012.30. Välkomna! Sunnemo älgskyttebana

LÄGENHET 2 R.O.K.
Flygfältet Hagfors. Andra våningen, renoverad hörnlägenhet. 60.000:- eller bud.
Tel. 076-763 51 60
********************************************
TILL SALU! Tylö bastuaggregat, ej
använt, nypris 4.000:-, NU 1.000:-.
Elektrolux frysbox 350 l, 500:-. Cylinda
frysbox 200 l, 300:-. Pelletsbrännare
Janfire 400:-. Electro Helios elmangel
150:-. Alla priser är hämtpriser. Garantier
efter överenskommelse.
Tel. 0563-506 40 (Munkfors)
********************************************
3 R.O.K. RIKSBYGGEN
Sättravägen, 1:a vån. Nya golv, ny diskmaskin, ny spis. Bör ses. Pris 150.000:eller högstbjudande.
Tel. 070-524 25 01

FIN 2 RUM OCH KÖK
Hörnlägenhet på 1:a våningen i Sättra.
62 m2 med allrum och balkong mot söder.
Hyra 3.500:- och Internet o TV ingår.
Tvättmaskin och torktumlare finns. Pris
85.000:Ring 070-281 56 59
********************************************

LOKALER OCH PARK UTHYRES!
För fester, sammanträden, konferenser,
kurser, försäljning, teater etc. Sunnemo
Folkets Hus och Park
Tel. 0563-920 32
********************************************

Melodikrysset v. 36 - 5 september

Melodikrysset v.36 - 5 september
1
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Torsdagsgolf H50/D50
1) Hans-Erik Gerebro 68. 2) Jan Ekelund
70. 3) Bo Cederholm 71. 4) Alice Ekelund
71. 5) Christer Söderström 72. 6) Christer Bodin 73. 7) Bengt Andersson 73.
8) Sibylla Robertsson 73. 9) Sten-Inge
Olsson 74. 10) Tony Welam 75.
35 deltagare

FÖRENINGAR
Maila gärna in era
matchresultat senast
måndag kl 9.00
info@veckobladet.se

VB-sporten
Mikael Davidssons
Minnesfond
Ett stipendium ska delas ut till en
spelare från Hagfors Innebandysällskap.

Vill ni vara med och stödja denna
fond? Penninggåvor eller kondoleanser sätts in på Handelsbankens bankgiro: 701-3501. Ange
till vem, plats och datum samt
avsändare på kondoleansen.
Fam. Davidsson
HIBS
Handelsbanken

Vi har pappret!
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10
11
12

Uddeholms GK

Vill du ha bra
utskrifter?

7

9

Golf

13

Kopierings
papper 80 g
Utmärkt till kopiatorer, dataskrivare och faxar (för ark)
A4 hålat/ohålat A3 ohålat
Kopieringspapper 500 ark
(minsta förpackning 500 st) Pris:

50:inkl. moms

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

14
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:...............................................................................................................................................

Vid köp av kartong
med 2.500 ark

235:-

Pris:
Pris: 47:- per förp. inkl. moms

TEXTÅBILD

Välkommen till Görsjövägen 2C

Tel. 0563-618 99

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

RESTAURANG INDIANEN
EKSHÄRAD 0563-406 22
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BUFFÉ &
A LA CARTE
öppet 11-15
alla dagar
Fullst. rättigheter

LUNCHBUFFÉ:
Mån-fre 90:-

Pensionär 80:- Hämtlåda 69:-

Lör-Sön 100:-

Pensionär 90:- Hämtlåda 69:-

Alternativa
rätter finns
varje dag

Vi serverar
frukostbuffé 65:vard. 9.00-10.15
Med res. för ev. ändringar

SÄLJES

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

KLUVEN VED

Beställ nu, levereras
efter överensk.
Ove 070-203 24 62
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www.rj-maleri.se
info@rj-maleri.se

Allt inom VVS

070-580 19 06

www.bergsangsror.se

FALKS HAGFORS

Torsdag 3/9 kl. 10.30-15.00

Kyrkogatan 4 • Tel. 0563-611 25
Öppet: må-fr 10-18, lördag 10-13

RÅRAKOR med FLÄSK
90:- HÄMTLÅDOR 80:-

Beställ gärna matlådor från kl 9.00
Begränsat antal sittplatser
Om du vill komma till oss och äta och
inte har en lunchtimme att passa,
kom då gärna före eller efter lunchtid
CAFÉ O LOPPIS ÖPPET
VARDAGAR 10.30-15.30

BÄR
KÖPES!

Tel. 0563-257 55 Välkomna!

www.ransatersinvest.com
Tfn 0563-50170

Annonsera på
ts
VeckobladeFörst
till
framsida! kvarn...

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

a
Närmast ledig
41
veckor är 38 &

Gilla oss på

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:

Vi söker tidningsutdelare
till Munkforsområdet
Egen bil, B-körkort • Utdelning tisdagar och onsdagar
Vid intresse ring Patrik
för mer information
tel 0563-616 66

Görsjövägen 2 C 683 33 HAGFORS • Telefon 0563-616 66
info@veckobladet.se • www.veckobladet.se
FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

FASTIGHETSBYRÅN HAGFORS, 0563-505 00, FASTIGHETSBYRAN.COM

Uddeholm | Melltorpsvägen 15
Utgångspris 490 000 kr Rum 3 rum, varav 2 sovrum Boarea 85/85 kvm Tomt 1 145 kvm Byggt 1965
Energiprestanda 156 kWh/kvm år Energiklass E Visas Tors 17/9 16.30-17.00
Mäklare Rebecca Mellquist 0563-50500, 070-5269025

Hagfors |Risberg Sandtäppan
Utgångspris 2 350 000 kr Rum 7 rum, varav 4 sovrum Boarea 211/25 kvm Tomt 2,755 ha Byggt 1850
Energiprestanda 73 kWh/kvm år Energiklass C Visas Kontakta mäklaren för information
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

Ekshärad Busjöåsen 16

Ekshärad Busjöåsen 16

Utgångspris 275 000 kr Rum 4 rum, varav 2 sovrum Boarea 91/5 kvm Tomt 2 989 kvm Byggt 1928
Energiprestanda 70 kWh/kvm år Energiklass C Visas Ons 15/4 16.15-16.45
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

Utgångspris 275 000 kr Rum 4 rum, varav 2 sovrum Boarea 91/5 kvm Tomt 2 989 kvm Byggt 1928
Energiprestanda 70 kWh/kvm år Energiklass C Visas Ons 15/4 16.15-16.45
Mäklare Julie Henriksson 0563-50500, 070-5269062

