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Kalendarium 
4 September startar Cirkelträningen igen! Tisdagar mellan 19:15 – 20:00  under hela hösten har ni möjlighet att delta i en 

träningsaktivitet där alla övningar kan individanpassas. Det finns inga ursäkter, allt görs efter egen kapacitet med hjälp av ledare.  

 

13 September startar Tabatan igen! Torsdagar mellan 19:15- 20:00 under hela hösten har ni möjlighet att delta i denna roliga, effektiva 

och pulshöjande träningsaktivitet. 

 

22 September arbetsdag Bygdegårdsföreningen & Värmskogs Friskola 09:00 – 15:00. Alla som är aktiva inom föreningen, har barn på 

skolan, är med på träningsaktiviteter eller deltar i övriga aktiviteter i byggnaden är hjärtligt välkomna att hjälpa till under dagen. 

Arbetsdagarna med ideellt arbete ger oss här i bygden chansen att faktiskt ha en så fin skola och bygdegård med tillhörande lokaler som 

nyttjas även av övrigt föreningsliv. Varmt välkomna att hjälpa till, det bjuds på fika och lunch! 

 

29 September arbetsdag Bygdegårdsföreningen & Värmskogs Friskola 09:00 – 15:00. Alla som är aktiva inom föreningen, har barn på 

skolan, är med på träningsaktiviteter eller deltar i övriga aktiviteter i byggnaden är hjärtligt välkomna att hjälpa till under dagen. 

Arbetsdagarna med ideellt arbete ger oss här i bygden chansen att faktiskt ha en så fin skola och bygdegård med tillhörande lokaler som 

nyttjas även av övrigt föreningsliv. Varmt välkomna att hjälpa till, det bjuds på fika och lunch! 

 

30 September Höstmarknad på Liljenäs, 11:00 – 15:00. Matsalen fylls med utställare och Hembygdsföreningen serverar kolbullar! 

 

1 Oktober startar Gympan igen! Måndagar mellan 18:45-19:30 har ni möjlighet att träna gympa, pulshöjande aktivitet där 

koordination, styrka och motion blandas. 

 

8 December Julshow med Wermland Opera I matsalen på Bygdegården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstmarknad 30 September 
Matsalen i Bygdegården fylls med utställare den 30 september och Hembygdsföreningen säljer fika och kolbullar utanför. Är du 

intresserad av att ställa ut, sälja dina verk eller vet du någon som vill visa upp sig. Kontakta Linnea på 072-4281528  

 

 

 

Är du inte intresserad av att delta i 

träningsaktiviteterna men vill motionera 

hjärnan? Då har vi aktiviteten för dig, nämligen 

Bridge! Bridge är ett kortspel som spelas i 

par och vi ses på onsdagar i Bygdegårdens 

matsal klockan 19:00 för att umgås, spela och 

lära oss spelets alla möjligheter.  

 

 

Till alla er Herrar som tycker om att laga mat 

och umgås! Gastronomiska sällskapet ses 

första tisdagen i månaden och testar nya recept 

och idéer tillsammans. Killar, det finns ingen 

åldersgräns, alla är välkomna! 

● ● ● 

Än finns ett fåtal tröjor kvar till försäljning från Värmskog Event, dessa tröjor säljs i Lanthandeln och pengarna går till att utveckla bland annat Värmskogdagen! 

 

● ● ● 



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

 
 

 

 

 

Glöm inte bort att besöka vår uppdaterade hemsida www.varmskog.se för att se vad som är på gång i byn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inte nog med allt detta vi redan lyft fram i tidigare brev, vi är även en bygd där vi har otroligt många entreprenörer och egenföretagare. I detta brev ska 

vi lyfta fram dem. Vi vill att det ska falla sig naturligt att man alltid tänker på företagarna från bygden när man behöver ett jobb gjort. Genom att, i den 

mån det går, gynna de som driver företag i Värmskog och anlita dem för arbete lägger det grunden för företagandet. Det betyder att det blir möjligt att 

driva företag på landsbygden, det blir möjligt för företagare att bosätta sig här och det blir möjligt för vår bygd att utvecklas och växa.   

 

Listan kan göras lång över alla de företagare och yrkeskategorier vi har. Besök www.varmskog.se för att se vilka företagare du kan anlita när du 

behöver hjälp. Är det så att du är företagare men ditt namn och nummer inte finns med på listan, eller vill du uppdatera din information. Kontakta då 

utgivarna till detta brev för korrigering på hemsidan.  

 

 

Värmskogs Sportklubb 75 år! 
Årets fotbollsdag i Värmskog blev även i år en succé! Vilken dag och kväll! Först och främst vill vi rikta ett stort tack till alla företag och 

privatpersoner som valde att vara med och sponsra årets match. Även ett sort tack till de över 200 personer som tog sig till Liljevallen för att 

se matchen mot Torsby. Tillsammans inbringade vi lite drygt 60000:- till klubben, ett välbehövligt tillskott. Sist men inte minst vill styrelsen 

tacka alla som var med och firade vårt 75-årsjubileum under kvällen. Det blev en härlig tillställning! 

 

Matcher på Liljevallen: 

A-lag    B-Lag   P10  

31/8  18:30    8/9  16:00   8/9    11:00 

7/9    18:30       23/9  11:00  

22/9 14:00 

 

 

♥ Hälsning från Lanthandeln ♥  
Vilken sommar! Tack alla som handlar, önskat oss lycka till och gett förhoppningar om fortsatt drift. Jag har många gånger 

under sommaren fått höra: ”Vi ska bli bättre på att handla och stötta dig.” Tack för att ni vill stötta mig, men glöm då inte 

att det gynnar er själva i slutändan. Ni kommer hem med handlad mat, bygden fortsätter leva, era boenden fortsätter stiga i 

värde och Värmskog fortsätter vara attraktivt. Nu närmar vi oss mörkret, rutinerna och kanske vanan att handla sin mat på 

orten där man arbetar. Det tar i snitt 66 dagar att byta vana, är du beredd att kanske en gång i veckan byta vana och handla 

dina varor hemma i Värmskog? Nu bevisar vi att Värmskog kan ha en fräsch och modern lanthandel även om trenden säger 

motsatsen! 

FÖRENINGAR SE HIT! 
Som vi nämnt tidigare har vi i 

Hembygdsföreningen haft svårt att 

bemanna lottkiosken under 

sommaren. Inför nästa sommar 

har vi därför nya planer med 

kiosken. Det är då viktigt att de 

föreningar som är intresserade av 

att ha ett lotteri sommaren 2019 

kontaktar Cattis på 076-8105985 

för att boka sina veckor. 

Lottkiosken ser oinbjudande och 

kanske till och med lite tråkig ut 

när den är stängd. Vi vill därför ge 

sevärdheter i bygden en chans att 

synas där då vi har ett stort antal 

besökare som passerar dagligen.  

 

I tidigare nummer har vi lyft fram: 

- Sevärdheter 

- Hembygdsgårdar 

- Föreningar 

- Invånarantalet 

- De olika 

träningsaktiviteterna och 

gymmet. 

 

Alla de tidigare breven går att läsa på 

www.varmskog.se och innehåller bra 

och nyttig information om bygden, är 

du nyinflyttad eller vill fräscha upp 

minnet på vad de olika föreningarna 

faktiskt gör? In och läs breven! 
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