Värmskogs Folkdräkt
Folkdräkt, eller bygdedräkt som det också kallas bars från
början av bondesamhället. Efter att bondesamhället börjat
bära folkdräkt i allt mindre utsträckning,
uppmärksammades klädseln från sent 1800-tal av
societeten och började användas vid festliga sammanhang.
Folkdräkt räknas som högtidsklädsel och ett fullgott
alternativ till moderna dräkter som frack vid de flesta
högtidliga tillfällen. Det är alltså formellt korrekt att bära
folkdräkt vid exempelvis en nobelmiddag. Den som bär en
bygdedräkt gör sig till representant för bygden. Detta gör
att en kunskap om bygden blir nästan obligatorisk samt att
det är viktigt att respektera hur dräkten ska bäras och
skötas.
Värmskogs folkdräkt för herrar fyller nämligen 60 år den 1 februari 2018. Damernas
folkdräkt för Värmskogs introducerades 1952, och
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Kalendarium
7 december 18:00 – 19:00 möte i matsalen på Bygdegården för alla företagare i
Värmskog. Vi kommer gå igenom planeringen av det kommande bygget av en
Servicepunkt. Se nästa sida.
9 december 19:00 har vi äran att presentera Wermland Operas Julturné 2017. Den
framförs av Stefan Ljungqvist, Anton Ljungqvist och Samuel Skönberg. Titeln är
”Kura Skymning, En afton i väntan på julen”. Showen börjar 19.00, pris 150:-.
Biljetter kan förbokas på Degerbyns Handel, eller köps direkt i entrén mot kontant
eller swish betalning.
9 december Elva-kaffe i Krokseruds missionshus där Värmskogs Församling och
missionsförsamling bjuder in de äldre i bygden för att dela ut en julblomma och lyssna
på kören ”te åra”.

Värmskogsbrev nummer 2 för år 2017 gick vi igenom de olika föreningarna. I
nummer 3 redogjordes för de olika Hembygdsgårdar som finns. I kommande
nummer 2018 kommer vi ge en överblick på alla de sevärdheter vi har. Som
Värmskogsbo är det viktigt att se sig själv som ambassadör, vi vill därför fräscha upp
minnet så vi alla vet vad som finns här i skogen.
Vi i Värmskogs Hembygdsföreningen vill även passa på att önska en god jul och ett
gott nytt år. Tack för ett fint år, nu blickar vi framåt mot nya utmaningar!

10 december 11:00 Pepparkakshusbak i matsalen på Liljenäs. Mer info nästa sida.
10 december 17:00 Luciafirande i Krokseruds missionshus.
18 december 18:00 – 19:00 vill vi bjuda in alla i Värmskog till en kväll i Bygdegården
där vi kommer berätta mer om det planerade bygget av en Servicepunkt. Se nästa
sida.
31 december 10:00 Nyårsfotboll i Värmskogs Sporthall. Kom ner på nyårsaftons
morgon för att göra av med lite energi, dricka bubbel och kanske planera kvällens
bravader. Korta fotbollsmatcher för oss vuxna, krav på medlemskap i
Bygdegårdsföreningen. Anmäl er gärna på Facebook-evenemanget.

Degerbyns Handel – Nära Dig
Tel: 0555-20029

6 januari 10:00 årets Pingisturnering i Värmskogs Sporthall. Krav på medlemskap i
Värmskogs Sportklubb och Bygdegårdsförening för deltagande.

Utgivare: Värmskogs Hembygdsförening. Kontakta Agneta 070-2154034, Linnea 072-4281528

6 januari 19:00 Grötfest i matsalen på Bygdegården. Kvällen startar 18:00 i kyrkan
och fortsätter sedan i matsalen. Det servas gröt och en kortfilm med händelser från
kyrkan i Värmskog planeras.

Projekt Servicepunkt
Genom ett gediget ansökningsarbete har Bygdegårdsföreningen här i
Värmskog beviljats pengar för att bygga en Servicepunkt. Nu vill vi veta hur
just du tycker att pengarna ska investeras. Vad betyder service för dig och vad
tycker du saknas här i Värmskog? Vilken vision har du för Värmskog och hur
ska vi dra nytta av denna fantastiska möjlighet?

Vi vill börja med att bjuda in alla er företagare till ett första möte, sedan hela
bygden.
Mötet för företagare kommer äga rum den 7 december klockan 18:00 –
19:00 i matsalen på Bygdegården.

En ny Tradition
Den 10 december är det dags för en ny tradition, nämligen Pepparkakshusbak i
matsalen på Bygdegården. Priset är 200:- och man tävlar i lag, i priset ingår
max 2 kg pepparkaksdeg, garnering medtages själv. Anmäl ditt lag senast den
1 december till Annica Sandström 070-2882686 eller Lisa Gärdt 073-8241798.

Filmvisning
Under våren kommer Hembygdsföreningen eventuellt visa två kortfilmer med
material från Bengt Fröling. Han har filmat ett stort antal timmar med
händelser från bygden genom åren. Det kommer vara ett axplock med snuttar
från olika händelser. Alla är välkomna att minnas tillbaks, se gamla bekanta
eller så kanske din farmor eller mormor är med på någon av filmerna! Tycker
just du att detta är intressant eller vill du hjälpa till att gå igenom materialet, hör
av dig till Hembygdsföreningen. Vi återkommer med eventuella datum.

Två veckor efter, den 18 december mellan 18:00 – 19:00 kommer vi hålla
ett möte för alla i bygden! Ta med er grannen och ring
sommarstugegästerna, för nu får de göra ett vinterbesök. Alla är välkomna,
med eller utan idéer. Kom och lyssna, drick en kopp kaffe och prata framtid.
Alla är viktiga och det är viktigt att vi här i Värmskog känner att detta är vårt
projekt!

Är du intresserad av att komma på mötena,
anmäl dig gärna till någon av oss så vi vet hur
mycket fika vi ska fixa:
Lisa Gärdt: 073-824 17 98
Tommy Sandström: 070-200 71 34
Joakim Bengtsson: 070-108 02 50
Linnea Henriksson: 072-428 15 28

Värmskogshandduken
Värmskogshandduken säljs av Värmskogs Hembygdsförening och är vävd på
Klässbols Linneväveri. Genom att köpa handduken stödjer du hembygden,
föreningslivet och arbetet med att bevara allt det historiska som finns i denna
vackra bygd. Priset är 200 kr och den säljs i Degerbyns handel samt hos Johans
Diversehandel.

Interaktiv Karta
Under sommaren 2018 kommer Värmskog få äran att få en Interaktiv karta
över vårt område. Det betyder att alla turister kommer genom en länk få upp
en karta över området Värmskog där alla sevärdheter, hembygdsgårdar, mat
och sov möjligheter samt badplatser och mycket mer är markerat.

