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Värmskog Sportklubb fyller 75 år!
Detta ska självklart firas! Den 4 augusti arrangerar vi Fotbollens dag på Liljenäs. Dagen
kommer bestå av flera matcher som avslutas med en enkronasmatch mellan Värmskogs SK –
Torsby IF. Vid enkronasmatchen så betalar samarbetspartners och privatpersoner valfri summa
per åskådare. Fri entré till matcherna under hela dagen. När kvällen närmar sig fortsätter vi
firandet inne i Bygdegården. Här bjuder vi in representanter från förbundet, omkringliggande
klubbar samt allmänheten här i Värmskog. Vi slår på stort med servering och catering. Mer
information om denna kväll och hur föranmälningen går till kommer finnas på www.varmskog.se
I dagsläget bedriver Sportklubben innebandy, pingis och fotboll för barn samt fotboll för herrar.
Herrarnas fotboll är fördelat på 5-, 7- och 11-mannalag och med både ett A & B – lag inför
säsongen. Inför säsongen så lyckades A-laget kvala sig upp till division 5. Det kommer att bli en
tuff men spännande säsong som nykomling i division 5.
Är du sugen på att snöra på dig skorna, stor som liten, gammal som ung, så har vi plats för dig i
våra aktiviteter!
Under Värmskogdagen kommer Värmskog Sportklubb även arrangera årets Värmskogslopp.
Loppet startar vid 11:30 och vi har lopp för alla åldrar. Mer information om Värmskogsloppet
kommer i samband med övrig information om Värmskogsdagen.

Säsongens hemmamatcher
för A-laget i division 5

27/4 Gillberga FF
11/5 Ämterviks FF
25/5 Årjängs IF
9/6 IFK Velen
20/6 Töcksfors IF
29/6 Jössefors IK
4/8 Torsby IF
17/8 Nordvärmland FF 2
31/8 Fiskeviks IF
7/9 IF Örnen
22/9 Rottneros IK
Samtliga föreningens
matcher finns på
www.varmlandsff.se

Kalendarium
5 Maj Arbetsdag tillsammans med Bygdegårdsföreningen & Värmskogs Friskola. Det betyder att alla vi som nyttjar
lokalerna genom olika aktiviteter eller har barn på skolan är välkomna. Bygdegårdsföreningen är en helt ideell förening
och för att lokalerna ska fortsätta vara i fint skick krävs det att vi alla hjälps åt. Varmt välkomna mellan 09:00 – 15:00.
Alla som deltar bjuds på lunch och fika.
15 Juni öppnar LM Eriksson muséet för säsongen. Öppet dagligen från den 15 juni – 15 augusti mellan 13:00 – 17:00.
7 Juli Värmskogsdagen. Förra årets succé blir av i år igen. Värmskogsloppet, utställare, musik, gäster och självklart
kalas på kvällen. Mer info kommer på facebook samt www.varmskog.se.
18 Juli 19:00 Grålleturnén. Föreställningen visas i matsalen, Bygdegården, Värmskogs skola och arrangeras av
Värmskogs Hembygdsförening. Kom och lyssna på en blandning av visor och country och njut av härlig stämning!
Biljetter finns att köpa i entrén kontant eller mot swish samt i Värmskogs Lanthandel.
4 Augusti Fotbollens dag på Liljenäs i Värmskog. Mer info i detta blad.

Sevärdheter
Stentorget
Stentorget i Näs är en geologisk lämning på ca 180 m
höjd öh. som visar högsta strandlinjen efter inlandsisen.
Det finns en markerad vandringsled dit från Norra Näs.
Värmskogs Kyrka
1763 var arbetet färdigt med Värmskogs kyrka och den
18 september samma år kunde kyrkan invigas av prosten
Anders Lagerlöf. Kyrkan målades 1785 av Joneus från
Karlstad och kyrkogårdsmurarna byggdes 1778-1779.
Den 27 juli 1799 brann Värmskogs kyrka. Brandorsaken
var att gnistor från en hyggesbränning i närheten
antände tornet och branden gick inte att stoppa utan
kyrkan blev helt utbränd. Arbetet med att bygga en ny
kyrka startade och den 19 augusti 1804 godkändes
kyrkan vid en avsyning och kunde därefter invigas på
nytt.
Kolerakyrkogården
En bit norrut från kyrkan ligger Jämnäsets
kolerakyrkogård. Den blev utsedd till ”en för ändamålet
tjänlig plats” 30 oktober 1857. Platsen är vackert
belägen vid Värmeln.
LM Ericssons Minnesgård
Lars Magnus Ericsson föddes den 5 maj 1846 på gården
Nordtomta i Värmskog som sedan 1961 är minnesgård
och telefonmuseum. Huset är även inrett som en
heminteriör med kök och kammare, ett enklare
bondehem i Värmskog från slutet av 1800 talet. Muséet
innehåller telefoner och elektrisk utrustning från tiden
före Lars Magnus utträde ur företaget 1903.

Jättegrytan i Degerbyn
Stenformation från istiden.
Rombotten skans
Rombottens “Skans” är ett märkligt byggnadsverk av
sten med långa murar och öppningar, vars ålder ingen
vet. Ligger strax intill Rombottens skolmuseum.
Rombottens Skolmuseum
Nytomta i Rombotten från slutet av 1600-talet sägs vara
det äldsta bevarade boningshuset i Värmskog.
Timmerhuset ägs av Värmskogs Hembygdsförening.
Byggnaden är vackert renoverad enligt gammal
byggnadsteknik.
Långeudde badplats
En mycket fin badplats med långgrund strand, för de
som vill ta sin tid innan de doppar sig. Omklädningsrum
finns på plats.
Silvergruvan i Vegerbol
År 1847 arbetade 100 gruv-karlar och smältare samt 50
skrädare vid gruvan. Gruvdriften upphörde under 1850talet. Även i Södra Gärdsjön, Karsbol, Degerbyn och
Norra Näs finns mindre gruvhål.
Hällkista
Stenkammargrav Degerbyn.
Bron vid Stenorsängen
Fint välvd gammal stenbro som senare kom att ersättas
av en modern bro över ån mellan Överudssjön och
Värmeln.

Värmskogs Lanthandel
Som ni många säkert redan vet kommer jag, Linnea Henrikson, att ta över Degerbyns Handel efter Sigurd och Ingrid.
Det känns otroligt roligt och jag är så glad att Ingrid & Sigurd ger mig denna möjlighet. Utveckligen av butiken kommer ske
successivt under resans gång och framför mig ser jag en gammaldags lanthandel med vit pärlspont och blommiga tapeter. Detta i en
modernare tappning där vi ska försöka fylla butiken med funktioner som efterfrågats. Hoppas vi ses framöver och följ oss gärna på
Facebook: Värmskogs Lanthandel och Instagram: Varmskogslanthandel.
OBS NYA ÖPPETTIDER: Mån – Fre 10:00-18:00 Lör: 10:00 – 13:00
Glöm inte bort att besöka vår uppdaterade hemsida www.varmskog.se för att se vad som är på gång i byn!

Som vi påpekat tidigare är det viktigt att alla vi som bor här i Värmskog har
lite koll på våra aktiviteter och sevärdheter. I tidigare brev som går att läsa
på varmskog.se under fliken Värmskogsbrevet kan du bland annat läsa om:
Brev nummer 2, 2017 några av våra föreningar och deras olika
ansvarsområden.
Brev nummer 3, 2017 våra hembygdsgårdar.

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

