Värmskogsbrevet
Februari 2018

KALENDARIUM
24 Februari Värmskogs föreningsmete.
Samling från 09:00 med fiskestart 10:00
– 13:00. Reservplats Norra Nästjärn.
Tremannalaga, startavgift 50:- Det bjuds
på korv och dricka efteråt. Kontakta
Anders Gustafsson 076-848 82 29 vid
frågor

Nr 1

Värmskog en liten by med affär och allt
Ni som är aktiva Facebook-användare har säkert lagt märke till att det finns två
grupper/sidor på Facebook som representerar Värmskog. Det finns en liten
skillnad på dessa två.

Värmskog en liten by med affär och allt – Facebook Grupp – Detta är
en grupp där alla medlemmar kan skriva inlägg. Detta betyder att vissa inlägg
lätt kan försvinna i sidflödet. Gilla gärna sidan och dela era frågor och
funderingar.

18 Mars årsmöte Hembygdsföreningen.
Plats: Värmskogs Café 17.00

Värmskog - Världens bästa by – Facebook Sida – En sida där endast de

25 Mars årsmöte Bygdegårdsföreningen.
Plats: Värmskogs Bygdegård (Matsalen
på Liljenäs friskola) 17.00

som är administratörer har tillgång till att skriva inlägg. Detta betyder att här
kommer endast information om händelser, viktiga datum och viktig information
upp. På denna sida kan inte medlemmar göra inlägg. Detta för att händelser inte
ska försvinna i flödet. För att aldrig missa några vitkiga inlägg på denna sida,
klicka på ”Följer” – välj sedan - ”visa först i ditt nyhetsflöde”

30 April Valborgsfirande på Liljenäs
med brasa, vårtalare, sång av kören,
kaffe & våfflor. Mer info kommer på
www.varmskog.se samt Facebook.

Glöm inte bort
att besök www.varmskog.se

7 Juli Värmskogsdagen. Förra årets
succe blir av i år igen. Utställare, musik,
gäster och självklart kalas på kvällen.
Mer info kommer.

Varför ska man vara medlem i Hembygdsföreningen – VIP KORT
Detta är en fråga som dykt upp. Varför ska man vara medlem i hembygdsföreningen? En hembygdsföreningn är den förening som
aktivt arbetar för att bevara allt historiskt i bygden, bland annat alla hembygdsgårdar som påminner om livet från förr. Detta är en
förening som samtidigt håller bygden aktiv och levande genom att arrangera evenemang löpande under året. Genom att bli medlem i
sin hembygdsförening ger man sin hembygd en chans att fortsätta arbetet med att bevara det gamla och skapa ny historia!
Här i Värmskog ansvarar hembygdsföreningen för bland annat LM gården som sprider historien vidare genom sina guidade turer,
skolmuseet i Rombotten samt soldattorpet i Skärmnäs. Under året ordnas även evenemang som valborg, värmskogsdagen,
höstmarknad och julkonsert. Här i Värmskog har vi även äran att få hyra ut en av våra hembygdsgårdar till ett företag som verkligen
har satt Värmskog på kartan, nämligen till Cattis & Annelie på Värmskogs Café. Något som känns viktigt för Värmskogs Café är att
alla vi här i Värmskog ska känna att det är vårt Café. Vi ska inte låta de långa köerna göra att vi väljer att avstå en smarrig
räkmacka. De vill därför ge alla medlemmar i hembygdsföreningen förmånen att få ett VIP-kort. Genom att betala medlemsavgiften
(och märka betalningen med sitt namn) får man hämta utt ett VIP-kort. Detta kort ger dig förmånen att kunna handla din räkmacka
genom kaffekassan när den är öppen och kön är lång.
VÄND



GYMKORT
Bygdegårdsföreningen kommer istället för Sportklubben ansvara för Gympan,
Cirkelträningen, Tabatan, de vuxnas Innebandy samt Gymmet. Det betyder alltså att ni,
genom att betala den enskilda träningsavgiften, kan medverka i alla de aktiviteter
Bygdegårdsföreningen håller i samt utnyttja Gymmet.
I årsavgiften på 750:- (600:- i träningsavgift samt 150:- i medlemsavgift till
Bygdegårdsföreningen) ingår:
o
o
o
o
o
o

Medlemskap i Bygdegårdsföreningen
Gymkort
- Öppet alla dagar i veckan, dygnet runt
Gympa
- Måndag 18:45
Cirkelträning
- Tisdag 19:15
Tabata
- Torsdag 19:15
Innebandy för vuxna
- Söndag 18:45

Glöm inte bort att be om kvitto så ni kan utnyttja ert Friskvårdsbidrag!
Avgiften betalas till bankgiro 287-0376 eller Swish 123 484 4254
Ange namn vid betalning! Anges inget namn är medlemskapet ogiltigt!
Är ni aktiva medlemmar i sportklubben behöver ni inte betala medlemsavgiften till
Bygdegårdsföreningen då den ingår i medlemsskapet till sportklubben.
Kontakta Elin Skansen vid frågor 072-508 78 27

PROJEKT SERVICEPUNKT
Bygdegårdsföreningen fortsätter planeringen
inför bygget av en Servicepunkt. Sammanlagt
finns nu ett belopp på ca fyra miljoner inför
bygget, detta efter att Grums kommun valt att
stötta till med en miljon kronor. Vad som ska
bli i den nya lokalen, samt var den ska ligga är
under planering. Efter mötet med företagare
och invånare i bygden inkom många bra förslag
på vad som kan finnas i servicepunkten.
Arbetet med att gå igenom alla förslag och
möjliga lösningar fortsätter. Vid frågor
kontakta Lisa Gärdt 073-824 17 98

Värmskogs Brandkår

Nyheter kring lottkiosken sommaren 2018
Hembygdsföreningen kommer ha ett lotteri i lottkiosken under
sommaren. För varje lotteri ska det införskaffas 250 vinster. Vi tar
gärna emot hemgjorda alster. Många har också skänkt saker som de
själva har köpt.
Vad passar som vinst? Något som du själv skulle vilja vinna!
Kontakta Agneta Funcke 070-215 40 34
Det kommer även finnas möjlighet att hyra lottkiosken veckovis för
föreningar, företag eller privatpersoner som vill ha chansen att visa
sin verksamhet och sälja sina föremål under sommaren. Då
lottkiosken ligger i precis anslutning till Värmskogs Cafe, som
under sommaren har ett stort antal besökare, ger detta en fantastisk
möjlighet att verkligen få synas och sälja. Kontakta Cattis Sundling
076-810 59 85 för bokning.

En viktig och extremt värdefull samhällsfunktion vi har här i
Värmskog är vår brandstation. För att kunna hålla den vid
liv och kunna erbjuda snabb hjälp behöver vi nu fler
frivilliga som vill ställa upp som brandmän. Detta är ett
viktigt arbete, så om du träffar någon som frivilligt är med i
brandkåren, ge personen en klapp på axeln och tacka för
initiativet. Nästa gång kanske det är du som behöver hjälp i
väntan på ambulans eller glömde släcka ljusstaken. Vi ska
vara stolta över våra hjältar, tack för att ni ställer upp!
Kontakta Anders Lindgren 070-333 00 26 för mer
information.

Värmskogs AMBASSADÖR. Glöm inte bort att
alla ni Värmskogsbor är ambassadörer för vår bygd. Håll
er uppdaterade och sprid information vidare!
Utgivare Värmskogs Hembygdsförening, kontakt Linnea Henriksson 072-4281528

