VÄRMSKOGSDAGEN, 8 JULI
Med utveckling och vind i seglen krävs nya idéer och initiativ. Vi kommer att flytta
Värmskogsdagen som tidigare legat på Söndagen, till Lördagen! Vi gör detta för att kunna
knyta samman en dag av aktiviteter med ett bygdekalas på kvällen, som anordnas av
Värmskogs Festkommitté. Dagen kommer att starta med fisketävling och sedan
Värmskogsloppet. Andra aktiviteter är lokala utställare samt ett 20 tal övriga utställare,
uppvisning på vattenskidor, ansiktsmålning, skytte, hoppborg, Minion-dans, heliumballonger,
lotterier och en ny tradition: Draget om Värmskog! En byalagsdragkamp där vi låter alla byar
tävla mot varandra. Cafét kommer att hålla öppet och hamburgare och våfflor kommer att
finnas till försäljning.
Kvällen hoppas vi att alla ni över 20 år vill spendera med trevligt sällskap och dans till liveband i matsalen! Det spelas allt från gamla klassiker till svängig bugg tillsammans med Kapten
Grus! Vi ser gärna att ni föranmäler er. Schema och mer info inför dagen kommer att
presenteras på affischer, Facebook: ”Värmskog, en liten by med affär och allt” samt på
hemsidan www.varmskog.se
Plats: Området vid Värmskogs fotbollsplan samt skola. Glöm inte bort att ta med lite
kontanter, men de flesta aktiviteter godkänner Swish.

09:00 – 11:00
11:30 – 13:00
13:00
13:30
14:00 – 15:00
14:40
15:00
16:00
18:30
21:00

Fisketävling & prisutdelning
Värmskogsloppet för vuxna & barn
Dagen öppnar med utställare
Prisutdelning Värmskogsloppet
Ansiktsmålning
Bollkastning
Uppvisning på vattenskidor
”Draget om Värmskog”
Sång i Värmskogs Kyrka
Bygdekalaset startar!
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Heja Värmskog!
Bygden står inför utveckling, och så även detta brev. Vi önskar att detta brev i fortsättningen
ska vara ett informationsblad om det som händer i hela bygden, och det händer mycket! Vi vill
i första upplagan ge er en bild över vårt nuvarande invånarantal. Hur åldersfördelningen ser ut
för oss som bor här samt vilken positiv trend vi går till mötes. Värmskog går en ljus och
levande framtid tillmötes.
Vi vill även visa upp en del av de verksamheter som finns och är viktiga för bygdens
utveckling. Vad vi förstått är ni, precis som vi, många som inte vet skillnaden mellan dessa. På
tredje sidan kan ni läsa en kort beskrivning på några av våra föreningar.
En blänkare inför kommande nummer: Med det ökande antalet invånare behöver skolan
större lokaler. Skolan, tillsammans med Bygdegårdsföreningen, är redan i full gång med
planeringen av utbyggnaden. I nästa brev planerar vi att berätta lite mer om framtidsplanerna
för den. Vill du eller din förening synas, eller har du förslag på intressanta ämnen till
Värmskogsbrevet, kontakta oss gärna. Kontaktuppgifter finns längst ner på baksidan av detta
brev.

Viktiga datum:
8 Juli Värmskogsdagen
Mer information på baksidan av detta brev.

18 Juli Visor & Hästjazz
Föreställningen ges i matsalen på Bygdegården.
Biljettförsäljning, Degerbyns Handel och vid entrén.

LM Eriksson muséet
Öppet dagligen från den 15 juni – 15 augusti.
Öppettider: 13:00 – 17:00

Kom ihåg att stödja VSK och titta
på herrarnas hemmamatcher, för
tider se tidigare utskick!

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

Vi blir allt fler i Värmskog!
Antal

Män & Kvinnor
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Värmskogs Hembygdsförening
Värmskogs Hembygdsförening ansvarar för de hembygdsgårdar som finns i Värmskog:
Liljenäs hembygdsgård (byggnaden där Värmskogs Café drivs), LM Ericsson gården,
Soldattorpet, Nattstugan, Halla och Rombotten. Hembygdsföreningen anordnar olika
tillställningar, bland annat Valborg, Värmskogsdagen och Höstmarknad. De värnar om den
historia som finns i bygden och delar den genom bilder och text för att sprida den vidare till
kommande generationer.

Bygdegårdsföreningen Värmskog
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Förening förvaltar Värmskogs friskolas lokaler samt idrottshall och matsal. Bygdegården är en
samlingsplats för invånare, företagare och föreningar. Förutom att skolans elever äter i
Bygdegårdens matsal, så är det under ett år nästan 500 olika aktiviteter i huset. Bygdegården
används vid privata och föreningarnas tillställningar och köket är välutrustat med plats att duka
för ca 100 gäster.
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Diagrammet visar antalet invånare i Värmskogs i dagsläget. Staplarna visar ett femårsintervall
över åldrarna på de som bor här, där både män och kvinnor är inräknade. Idag uppgår antalet
män till 302 och antalet kvinnor till 293. I hela Grums kommun finns idag ca 9100 invånare,
varav 595 bor i Värmskog.
När vi undersöker diagrammet kan vi se, att vi har en stor grupp på hela 18 barn födda från år
2015 till idag. Under 2017 hoppas vi att Värmskog kan hälsa sin 600:e invånare välkommen!
Av det skälet planeras en utbyggnad av förskolan, och på sikt även skolan. Unga familjer flyttar
hit och det är många som letar boende i just Värmskog. Vi får inte heller glömma att
Värmskog växer under sommarhalvåret när alla sommarstugor blir bebodda.
Vi kan konstatera att det går framåt för Värmskog! Vi har gjort mycket de senaste åren! Vi har
startat friskola och förskola, byggt idrottshall, byggt ut Hembygdsgården där Värmskogs Café
drivs. Vår fotbollsplan är välskött, Cafét lockar fler och fler besökare och är känt i stora delar
av landet men även utlandet. Vandrarhemmet har renoverats och gästerna trivs bättre än
någonsin! Vi ska även vara stolta över att vi har många företagare, och framför allt att många
av dessa drivs av människor i 30 års åldern.

Värmskogs Sportklubb
Sportklubben är den förening som står för de idrottsaktiviteter som finns i Värmskog. Gympa
för barn och vuxna, bordtennis, gruppträningar och fotboll för herrar, damer och barn.
Sportklubben ansvarar för Liljevallen, fotbollsplanen och klubbstugan, men håller även vissa
av sina aktiviteter i Bygdegårdens lokaler.

Värmskogs Friskola & Förskola
Skolan är en extremt viktig grundpelare för vår bygd. Den lockar och attraherar barnfamiljer
att flytta hit, och inte minst bo kvar. Skolans verksamhet håller till i Bygdegårdens lokaler. Det
går totalt 64 elever på skolan & förskolan. Det finns 35 barn som är mellan 6-12 år och 29
barn som är i åldrarna 1-5 år.

Värmskogs Byalag
Värmskogs byalag är ett samlingsorgan för ordförande och ledamöter från alla de föreningar
som finns i Värmskogs. Byalagets uppgift är att samordna och dela information om vad som är
på gång i bygden, där alla får möjlighet att diskutera med varandra. För en god utveckling
krävs samarbete mellan alla de aktiva föreningarna.
I kommande nummer av Värmskogsbrevet kommer vi beskriva fler av våra aktiva föreningar!

På kommande sida kan ni läsa en kort beskrivning av det föreningsliv som är viktigt och
engagerade för en levande landsbygd.

Glöm inte bort att allt arbete i föreningarna görs ideellt. Vill du bli medlem
eller stödmedlem, gå in på www.varmskog.se för att läsa mer. Det är
tack vare er medlemmar denna utveckling är möjlig!

