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Årets fjärde och sista brev 
Bästa Värmskogsbor, här kommer en hälsning i vintermörkret som förhoppningsvis kan sprida lite ljus och ge dig 
en uppdatering om vad som händer i bygden. Högst upp till höger har jag lagt in en bild om hur jag önskar att det 
såg ut just nu, men det kommer väl sådana dagar så småningom! 

Detta blir det sista brevet som vi kör ut! Det är alldeles för kostsamt.  

Vi kommer att fortsättningsvis lägga ut brevet på www.varmskog.se 

Vill du trots allt ha en tryckt version kommer några exemplar att läggas i Värmskogs lanthandel och kan hämtas 
där. 

Jag vill passa på att tacka de som har hjälpt till att köra ut under året: 

Anette Nordström, Lars Walan, Gunnel Widin och Börje Willman, Helen Waerme och Urban Elmefjäll, Kenneth 
och Anna-Lisa Martinsson, Hanna Karlsson, Tommy Sandström och nu hoppas jag ingen har blivit glömd! Tusen 
tack för era insatser! Ni är guld!  

  
 

Nästa år ska jag försöka att skicka breven med tydligare framförhållning och information om sista datum för 
inskick för de som önskar att få med någon informationen med i brevet.               

Information från hembygdsföreningen 
Extra årsmöte 
Du som är medlem i Värmskogs hembygdsförening bjuds härmed in till ett extra årsmöte tisdag den 27 

december kl 17-18 i Bygdegårdens matsal. Vi hann inte med att få till det innan jul som utlovat. Mötet har en 

enda punkt, nämligen fastställande av ny hyresnivå för caféet. Som nämndes i det förra brevet har nuvarande styrelse 

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.  

Upprop från Värmskogs lanthandel 
Ni som har Facebook har kanske sett uppropet från vår lanthandel. De skriver att det är tuffa tider och extra 

utmaning för dem just nu. De vädjar till oss att handla mer i butiken för att den ska kunna överleva. En viktig del i 

bygden är skolan, men även en lanthandel och vi vill inte att den ska behöva gå samma framtid till mötes som 

Klässbols lanthandel och tvingas att slå igen. Så, även om du kanske inte vill handla allt, kanske du kan handla 

något i Värmskogs lanthandel så att den kan få finnas kvar. Vi önskar dem lycka till med den fortsatta 

verksamheten! 

http://www.varmskog.se/


Damernas kafferep 
Söndag den 20 november hölls Damernas kafferep som blev välbesökt och uppskattat. Tillställningen anordnades 

av Hembygds- och Bygdegårdsföreningen tillsammans och den blev även uppmärksammad av NWT som skrev 

en fin artikel. Vi tror att det kommer att upprepas nästa år då många uttryckte ett önskemål för detta! 

 

Hälsning från Värmskogs församling 
I över 20 år har Värmskogs församling haft julmarknad vid sockenstugan. Vi har tillsammans haft möjlighet att 
under åren bidra med ekonomiska bidrag till människor i stort behov av hjälp i världen, så också i år.  Vi hoppas 
och vet att vår julmarknads bidrag kan och kommer att göra det möjligt att stoppa barnäktenskap och 
könsstympning för unga flickor. Så ett stort Tack till Er alla som skänkt gåvor, köpt lotter och handlat och med 
ideella krafter gjort detta möjligt. Ett stort och innerligt Tack till Er alla. 
”Vi bor under samma himmel” är parollen för Svenska kyrkans julinsamling 2022. 
Värmskogs församling önskar Er alla en riktigt God Jul och Guds välsignelse. 
 
Som vanligt bjuder kyrkan i Värmskog in till olika evenemang under julhelgen. Deras program brukar annonseras i 

GV-nytt och förstås på tavlan utanför kyrkan. Själv vill jag slå några puffar för att komma till Julkrubbe-stunden 

på Julafton kl 10.00 och till Julottan på juldagen kl 7.00 då bland annat julottekören medverkar. Det är fantastiskt 

mysigt att gå till ottan med alla tända ljus och uppleva julstämningen! 

JAG ÖNSKAR ER ALLA EN UNDERBART HÄRLIG JULETID OCH SEN ETT RIKTIGT GOTT 2023! 

 

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

Värmskogsbrevet är ett brev skapat för att omfamna allt som sker i bygden, både hos företag, i föreningar och annan 
verksamhet. Kontakta mig om du vill ha någon information i kommande brev som kommer att skrivas i skiftet 
januari-februari 2023, Susanne Walan, tel. 070-525 8807 eller sml.walan@gmail.com  
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