
Värmskogsbrevet   
                                                                                                                                    Nummer 1, februari 2023 

 

 

Årets första brev 
Bästa Värmskogsbor, här kommer en hälsning för att ge dig en uppdatering om vad som händer i bygden.  

Som aviserades i det sista brevet 2022 delas inte brevet längre ut i brevlådor utan sprids endast via  

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

Information från hembygdsföreningen 
Redan nu kan du skriva in i din kalender att den 19 mars kl 17.00 är det ordinarie årsmöte för föreningen. 

Årsmötet hålls i bygdegårdens matsal (skolan). Glöm inte att betala in medlemskap! Trots prishöjningar inom 

det mesta i samhället är medlemsavgiften densamma som ifjol och vi hoppas att många även fortsättningsvis vill 

stödja vår verksamhet och delta i de aktiviteter som vi anordnar.  

 

 

  

 

 

                                   

                       Enskild medlem.         Familjemedlem 

Under året planerar vi att som vanligt anordna Valborgsmässofirande, medverkan på Värmskogsdagen, 

Höstmarknad och mycket annat. Årets stora nyhet blir utvecklingen av aktiviteterna på LM Ericsson gården där vi 

den 1 juli kommer att inviga ett Science center, Ericssons Science Lab (Ess Lab) där barn, unga och andra nyfikna 

kan undersöka och upptäcka olika sätt att kommunicera på. Det kommer att handla om såväl gammal teknik, till 

exempel hur en telegraf fungerade, till dagens moderna teknik med Artificiell Intelligens. Mer information om 

Enskild medlem: 125: -  Viktigt! Ange medlems 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 2023" och medlemmens namn. 

 

http://www.varmskog.se/


invigningen och öppettider kommer längre fram. Tanken med science centret är koppla ihop historiska perspektiv 

relaterade till LM Ericsson och att även bidra till kunskaper om vår nutid och tankar om framtiden. 

Information från bygdegårdsföreningen 
Välkommen till Bygdegårdsföreningens årsmöte den 26 mars kl 17.00 i bygdegårdens matsal (skolan). 

Glöm inte att förnya ditt medlemskap, eller bli medlem om du inte redan är det. I bygdegården bedrivs mycket av 

aktiviteterna i Värmskog. Idrottsaktiviteter i sporthallen, diverse evenemang och dessutom uthyrningar till olika 

kalas. 

 

 

 

 

Information från Värmskogs församling 

Pastoratsresa 
Under våren kommer en pastoratsresa att anordnas av Värmskogs församling. Bussen kommer att ta oss på en 

dagstur med sevärdheter, mat o dryck någonstans i Värmland. Mer information om anmälan kommer längre fram. 

 

Du hänger väl med på en trevlig resa!                           

Soppluncher 

Värmskogs sockenstuga. Torsdagar kl 11.00-13.00 

   

 

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

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. Susanne Walan, tel. 070-525 

8807 eller sml.walan@gmail.com  

Medlemsavgift 175kr/enskild, 350kr/familj. Du får aktivt vara med och utveckla 

föreningen och du stödjer din bygd. Du omfattas av föreningens försäkring och du 

kan medverka på årsmöten och få din röst hörd. 

Bankgiro: 250-9065 

Swish: 123 484 42 54 

Ange namn vid inbetalning! 

 

Underhållning och enkel andakt 

40 kr. 

• Torsdagen den 9 mars. Sjung med 

Danne Nilsson Trubadur o 

Vissångare. 

• Torsdagen den 13 april . Elever från 

Stage&perform Estetiska skolan 

Arvika  

• Torsdagen den 11 maj. *Den 

sjungande polisen* Lennart Karlsson 

Annmälan ring Helene Waerme 0706561251 

Varmt välkommen 

Svenska kyrkan Värmskogs församling 
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