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Årets första brev
Här kommer årets första brev. Det har varit ett uppehåll med Värmskogsbrevet sedan december ifjol då Linnea Leijonmarck som tidigare hade hand om detta inte längre
har möjlighet att vara ansvarig. Nu har jag, Susanne Walan, som är ordförande i Värmskogs hembygdsförening tagit över. Syftet med brevet är framför allt att bidra till
att information om vad som sker i bygden sprids. Mycket information sprids via kanaler på internet, till exempel via websidan www.varmskog.se eller via två olika
kanaler på Facebook, dels Värmskog en liten by med affär och allt, (detta är en grupp på Facebook som man måste ansluta till och som alltså inte är tillgänglig för
allmänheten). Det finns också en kanal på Facebook som heter Värmskog världens vackraste by som är öppen för allmänheten. Fördelarna med de olika
informationsvägarna på internet är att där sprids informationen snabbt, men jag och många med mig vet att alla inte är bekväma med att använda internet. Därför blir
Värmskogsbrevet ett komplement för att sprida information. Denna gång fick brevet ett större format än vanligt eftersom det var svårt att få med allt på två stycken A4sidor. Tanken är att dock brevet endast ska omfatta just det. Så, denna större version blir ett undantag.
Det behövs personer som kan tänka sig att köra ut breven. Det finns ett tydligt och enkelt körschema med markerade slingor samt hur många brev som krävs per
slinga, så det är ett lätt arbete att ta sig an, men viktigt för att sprida informationen i bygden. Hör av dig till mig om du kan tänka dig att hjälpa till med detta
(kontaktinformation i slutet av brevet).

VÄLKOMMEN TILL VÄRMSKOGSDAGEN lördag den 2 juli
Delta i det stora utbudet av aktiviteter som anordnas av föreningar och företag i bygden. Som vanligt blir det fisketävling, Värmskogslopp, utställningar, lotterier,
dragkamp med mera, och för festsugna, en tillställning på kvällen.
Hålltider under dagen:
09.30 Fisketävlingen startar
11.00 Utställningarna öppnar (inomhus i bygdegården, samt utomhus på Liljenäsområdet)
11.00 Aktiviteter startar (Kaffe och väfflor i bygdegårdens matsal, Värmskogs musikquiz, tipspromenad, ansiktsmålning, med mera)
12.00 Värmskogsloppet startar
13.15 Musikquiz med live musik i bygdegårdens matsal
14.00 Erika Andersson Lööf och Henrik Andersson framför Värmskogsvalsen i bygdegårdens matsal
15.00 Utställningarna stänger
15.00 Dragkampen
19.00 Förfest på Servicepunkten
21.00 Fest i bygdegårdens matsal

Information från hembygdsföreningen
Är du inte redan medlem i föreningen?
Hembygdsföreningens uppgift är att bevara historiska värden, men också att kunna erbjuda olika aktiviteter i bygden. Det handlar inte bara om att tänka tillbaka i tiden,
utan även här och nu, och framåt i tiden. Vi har många intressanta aktiviteter på gång. Stöd verksamheten med ett medlemskap!
Enskild medlem: 125: - Viktigt! Ange ditt namn och adress alt. telefon/mailadress.
Familj: 200: - Ange vilka fler personer som ingår i medlemskapet.
Bankgiro: 281-4325, Swish: 123 100 03 55 märkt "medlem 2022" och medlemmens namn.

Kommande Aktiviteter förutom Värmskogsdagen.
LM gården öppnar för sommaren den 15 juni.
Ta med dina gäster på en utflykt!
Muséet håller öppet dagligen 15 17.00 15 juni-15 augusti.

Inträde: Vuxna 40 kr
Barn och ungdom 7-15 år: 15 kr
Barn under 7 år gratis
Grupp med fler än 10 personer: 30 kr/person
Bokning andra tider än ordinarie tel: 072-200 77 32
Mail: lmgarden@varmskog.se

Stortorpet i St Skärmnäs
Håller öppet den 18 juni kl. 11-15. Välkommen till fika och prat och en titt på denna fina hembygdsgård.
Rombottens hembygdsgård firar 60 år som hembygdsgård den 3 september.

Programmet för festligheterna är ännu inte fastställt, men planera för en utflykt den dagen. Information kommer
bland annat att finnas på https://www.hembygd.se/varmskog, men vi ska även sprida programmet via affischer
och kanske någon annons. Gården är faktiskt Värmskogs äldst bevarade gård och är från 1690-talet. Det är väl
häftigt! Tipsa gärna gäster om att göra utflykter hit. Gården kan dock bara ses från utsidan förutom vid särskilda
tillfällen.

Uthyrning av lottkiosken på Liljenäs
Vill du hyra lottkiosken på Liljenäs? Värmskogs Hembygdsförening hyr ut lottkiosken vid Värmskogs Café till föreningar, hantverkare, småskaliga försäljare eller andra
som är intresserade av att visa upp sina produkter! Är du intresserad? Kontakta ordförande Susanne Walan (kontaktuppgifter i slutet av brevet).

Viktig hälsning från bygdegårdsföreningen
Under våren har ett upprop kommit från bygdegårdsföreningen som äger och förvaltar Värmskogs skolbyggnader om bidrag till akuta renoveringar (byte av
ventilationssystem, samt åtgärder av läckande tak) som kommer att utföras under sommaren. Lokalerna används av alla föreningar, skolan och även av privatpersoner i
bygden. Skolverksamheten är dock hjärtat och navet i Värmskog och det är otroligt viktigt att ha fungerande ventilation och hela tak för att kunna bedriva
skolverksamheten i bygden. Många har redan skickat bidrag, vilket tacksamt har tagits emot! Uppropet har dock skett framför allt via Facebook och därför vill vi även

här be dig som inte redan har gjort det, att skicka bidrag. Skänk ett valfritt belopp genom att Swisha till 123 484 4254, eller sätt in pengar på Bankgiro 250-9065.
Även mindre belopp hjälper, men nu behövs också större belopp! Känner du till företag som kan sponsra? Hjälp till på alla sätt du kan!
Bygdegårdsföreningen vill även tipsa om möjligheten att hyra den fina matsalen med utsikt över Värmeln för festligheter och kalas. Mycket prisvärt. För bokning och
information se: https://varmskog.bokamera.se

Vad händer i Värmskogs församling?
Sommarkonsert 11 juni kl 18.00
Värmskogskören, under ledning av Julia Nylander har en fin sommarkonsert! Den får du inte missa!

Sommarkyrkan 3-9 juli 2022 – 50-års jubileum
Som vanligt kommer vi att ha en hel vecka med sommarträffar för barn, sommarvandring med tipspromenad, kvällssång på olika gårdar runt om i vår bygd, ”Hela
kyrkan sjunger”. Du som har minnen från din barndom och sommarkyrkan på Östra eller Västra sidan, kom och känn vibbarna från din barndoms ”sommarkyrka”.
Inledningsgudstjänst vid gamla kyrkplatsen söndagen den 3/7 kl 11.00. Avslutning med gudstjänst i Värmskogs kyrka den 9/7 kl 18.00. Välkomna hälsar Svenska
kyrkan och Equmeniakyrkan i Värmskog.

Vägkyrka

Renoveringar

Kyrkan håller öppet den 10-17 juli kl. 14-18 med guidning. Tipsa gäster!

Under försommaren skall den stora kormattan, samt den lilla
blå dopmattan, renoveras och tvättas. Mattorna har används
sedan 1959 och främst fransarna på bägge mattorna har slitits
och behöver åtgärdas. Mattorna skickas iväg juni i år till en
konservator. Under försommaren skall sockenstugan målas
och snyggas upp. Den har varit lite eftersatt, men under
sommaren kommer den stå nymålad och fin med engelskt rött
runt fönstren.

Frälsarkransen
Under våren/försommaren kommer en meditativ
frälsarkransslinga att anläggas i anslutning till gamla kyrkplatsen
vid Värmskogs kyrka. En stig med pärlorna i fokus, vi får möta
pärlorna i naturen och dess betydelse. Stigen kommer att vara
handikappanpassad och sittplatser för meditation och vila
kommer att finnas. Där du kan få njuta av Värmelns strand,
stillheten och pärlorna i Frälsarkransen.

Aktiviteter i Karsbols skolhus
Söndag den 10 juli öppnar en foto- och konstutställning som kommer att visas till söndag den 17 juli varje dag mellan kl 14-17.
Onsdag-fredag 13-15 juli kl 14-17 kommer det dessutom att vara pysselaktiviteter för barn i åldrarna 4-13 år i skolhuset.

Annonseringar
Händelser vid och omkring SERVICEPUNKTEN i sommar.
Egna arrangemang,




16/7 JUST KIDDING uppträder
30/7 Mikael Karlsson uppträder
12/8 Nicke Borg Uppträder

Arrangemang på området vi är delaktiga i.




2/7 Värmskogsdagen. Öppet hela dagen + förfest med
trubadur på kvällen som uppvärmning inför bygdefesten på
kvällen som anordnas av Värmskog Event.
27/7 Packmopedsturnén. Servicepunkten är arrangör men
hela området samarbetar denna kväll.

Jag söker kontakt med alla medborgare i
Värmskog som är intresserade av att
fördjupa sig i eller att starta ett företag.
Mina tjänster är att grundutbilda,
förbereda registrering av bolag, göra
kundanalyser, eller bygga affärsplaner.
Jobbar gärna i diskussionsgrupper,
studiecirklar eller med stödåtgärder. Jag
är villig att göra detta kostnadsfritt för
Värmskog upp till 16 timmar om de
medverkande betalar hyran för lokalen
(skolans lokaler). Min erfarenhet inom
området. Utbildat företag på Komvux i
Karlstad samt UF utbildning tidigare år.
Egen verksamhet sen 2019 och varit
anställd av Pasionworks mellan 20162019. Thorbjörn Belenos,
www.varmskog@regensa.se.
Tel. 072-219 35 55






Nytt för i år som Servicepunkten är med och anordnar. I
gott samarbete med företagen i området och föreningslivet,
Samtal i sommarkvällen. ”Om Värmland, livet och världen
utanför”
14/7 Malte Hallquist
21/7 Håkan Loob
28/7 Anna Karin Eneström
4/8 Georg Andrén
Plats, Liljenäs

Jag söker kontakt med alla föreningar
som känner att ni behöver stöd i
föreningsarbete, utbildning eller
metodutveckling för sitt arbete. Även
inom organisation och problemlösning.
Jag är villig att göra detta kostnadsfritt i
8 timmar och för en billig peng om vi
kommer överens och föreningarna
känner att det finns någon nytta av
arbetet. Mina erfarenheter är att jag
varit föreningsaktiv sedan 1984 med allt
från musikförening, till politik och
bostadsrättsföreningar, samt utbildad
inom HSB samt Tjänstemännens
bildningsverksamhet. Har även
utbildningar via fackföreningar och inom
politiken. Har även varit
föreningsstödjare under 90-talet.
Thorbjörn Belenos,
www.varmskog@regensa.se
Tel. 072-219 35 55

Värmskogsbrevet är ett brev skapat för att omfamna allt som
sker i bygden, både hos företag, i föreningar och annan
verksamhet. Vi hoppas att informationen skall nå alla då det
hamnar som ett fysiskt brev i brevlådan. Har du information
du vill nå ut med? Vill du som företagare annonsera i
Värmskogsbrevet? Kontakta Susanne Walan, tel. 070-525
8807 eller sml.walan@gmail.com

