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Årets tredje brev 
Bästa Värmskogsbor, här kommer en hälsning i senhösttider med en uppdatering om vad som händer i bygden. 
Brevet läggs liksom tidigare även ut på www.varmskog.se                

Information från hembygdsföreningen 
Extra årsmöte 
Du som är medlem i Värmskogs hembygdsförening kommer att bjudas in till ett extra årsmöte innan jul i 

bygdegårdens matsal. Kallelse kommer tre veckor i förväg. Mötet har en enda fråga och det är fastställande av ny 

hyra för Värmskogs café. Nuvarande styrelse har arbetat med frågan sedan vårens årsmöte och har tillsammans 

med Catrin Sundling som driver caféet kommit överens om en ny hyresnivå som anses som rimlig av båda parter. 

Enligt stadgarna ska årsmötet godkänna hyror och därför kallas alltså medlemmar in till ett extra årsmöte. Under 

mötet kommer information att presenteras kring processen och medlemmar får möjlighet att ställa eventuella 

frågor. 

Damernas kafferep 
Söndag den 20 november kl 15-17 är kvinnor, tjejer, tanter från 18 år och uppåt välkomna till ett gammeldags 

kafferep i bygdegården. Vi klär upp oss i klänning och hatt och med handväskan i handen samlas vi för att muntra 

upp oss med kaffe/te och kakor. Vi får lyssna på några korta inspirationsprat om och av driftiga kvinnor. Det 

kostar 125 kr per person som du betalar på plats. Det kommer även finnas möjlighet att köpa lite avec för de som 

så önskar. 

För att vi ska veta hur mycket kakor som behöver bakas vill vi att du anmäler dig senast den 10 november, 

antingen via mail till sml.walan@gmail.com eller via tel eller sms till Lena Nordahl 070 - 6115146. 

Tycker du om att baka kakor och vill bidra med sort får du jättegärna göra det och berätta det när du anmäler dig. 

Du får naturligtvis delta gratis på kafferepet i så fall! 

Arrangemanget är ett samarbete mellan hembygdsföreningen och bygdegårdsföreningen. 
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Bli företagssponsor och stärk varumärket 

Nu drar Bygdegårdsföreningen i gång sin sponsorsatsning och hoppas på att många företagare vill vara 

med på en spännande resa! 

Att som företag synas i Värmskog ger dig en oslagbar kundexponering. Året runt pågår aktiviteter i våra lokaler 

där dina kunder eller blivande kunder vistas. Det här är ett gyllene tillfälle för dig som företagare att synas!  

Första steget i sponsorsatsningen är att erbjuda sponsortavlor i sporthallen. Alla sponsortavlor har bra synlighet 

för besökarna och du kan välja mellan olika sponsorpaket. Som sponsor kommer du att bjudas in till en årlig 

sponsorträffar där du träffar andra företagare och bygger samarbeten. Häng med och bli en av 

Bygdegårdsföreningens stolta sponsorer! 

Ett levande Värmskog 

Genom att sponsra Bygdegårdsföreningen bidrar du aktivt till förbättring och utveckling av våra lokaler. Bygdens 

barn får bättre och trevligare skollokaler, och fritidsaktiviteterna får fräschare och mer passande utrymmen. Ditt 

stöd som sponsor är ovärderlig för en fortsatt positiv utveckling av Värmskog! 

Vill du bli vår sponsor? Hör av dig till Bygdegårdsföreningens sponsorteam så berättar 

vi mer om sponsorerbjudandet.   

Kontaktperson: Gunilla Wredenberg, gunilla@wredenberg.se Tel: 070-34 22 754.  

Hauke Schloer, h-schloer@web.de Tel: 072-54 32 451. 

 

Bygdegårdsföreningen i Värmskog förvaltar lokaler för skola och förskola som idag har 100 barn och elever i sin verksamhet. I 
lokalerna bedriver Värmskogs Sportklubb en rad aktiviteter som bordtennis, skytte och fotboll. Här erbjuds även gym, och olika 
träningspass. Andra verksamheter i Bygdegården Servicepunkt, Outlet och fina lokaler för möten och fest.   

Sjunga med i en julottekör  
Vill du vara med och sjunga några julsånger på julottan i år? Vi kör några få övningar och får till något fint ihop. 

Vi övar några olika veckokvällar så behöver det inte alltid krocka med annat som du gör. Första tillfället 9 nov kl 

18.30 i sockenstugan. Jag tar lite ansvar för oss och försöker att leda, men se det som ett samskapande!  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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? Kontakta Susanne Walan, tel. 070-525 8807 eller sml.walan@gmail.com 

 

 

 

Sponsorerbjudande 

Bygdegårdsföreningen Värmskog 
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