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Kontakta Forshaga kommun
Du når oss via kommunens växel 
på telefon 054-17 20 00 eller 
e-post kommun@forshaga.se. 

Välkommen!
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Från det att vi föds 
så påbörjas en stän-
dig kunskapsin-
hämtning. Vi lär av 
våra föräldrar, våra 
kompisar, genom 
att uppleva, genom 
att läsa och genom 
att tänka efter. 

Kunskap ger oss 
obegränsade möj-
ligheter att förstå, 

utvecklas och att påverka framtiden. 
Kunskap är ju en förutsättning för att 
fatta rationella beslut.

En gång för snart 50 år sedan var jag 
en liten parvel som satt i klassrum-
met i den gamla Grossbolsskolan med 
fröken Anna-Lisa vid katedern. Hon 
lärde mig att läsa, skriva och räkna. 
Hon räknade tabeller, läste högt ur 
böcker och rättade glosor och stav-
ningar. Hon och så många andra tog 
sig tiden för att lära ut och ge kunska-
per till våra unga, och på något sätt 
är det så vi måste tänka – vi måste 
hjälpas åt att ge goda förutsättningar 
till nästa generation. 

Genom livet lär vi oss ofantligt mycket 
om vi bara har ett öppet sinne. Idag 
finns det mycket tyckande som gör 
anspråk på att vara faktabaserad 
kunskap, så en god regel är alltid att 
fundera på vem som skrivit det och i 
vilket syfte. Kunskap och information 
är ju en maktfråga som avgör om ditt 
beslut blir klokt eller tvärtom. 

Kommunen arbetar ständigt med 
kunskap, inhämtandet av den, nytt-
jandet av den och förmedlandet av 
den. Genom att inhämta kunskap så 
kan du och jag förbättra oss själva och 
dra slutsatser som är väl förankrade i 
fakta. Kunskap är också grunden till 
en god demokrati och garant för att det 
ska förbli så. Folkstyre och demokrati 

förutsätter ett folkligt underlag av 
kunniga och vetande invånare. 

Det är därför vårt gemensamma 
ansvar att kunskap förmedlas och 
är tillgänglig i alla dess former. Från 
lärarens kateder till en äldre släktings 
visdomsord, i boken från biblioteket, 
på föreläsningen i Folkets hus, från 
sociala medier eller vardagssamtalet 
mellan oss människor. Kunskap kom-
mer självfallet i många olika former 
och skepnader men ger samma värde 
i form av grundläggande mänskliga 
värderingar. Vi vet därför att män-
niskors möjlighet att kunna veta, vara 
delaktig i och att ha möjlighet att 
påverka, är så viktigt för att bygga ett 
öppet och fritt samhälle.

Det är nu tio år sedan kommunen 
gjorde sin hittills största investering 
när vi byggde Forshaga lärcenter. 
Tanken var att samla flera kunskaps-
baserade verksamheter som ett nav 
omkring ”det livslånga lärandet” och 
ge fler möjligheter för att alla kom-
muninvånare får tillgång till god 
utbildning och kunskap.

Vad har det gett oss och hur skulle det 
ha sett ut om vi inte gjort satsningen? 
Jag är övertygad om att vi gjort rätt! 
Varje krona som vi satsar på utbild-
ning får vi tillbaka i att vi blir klokare, 
oavsett om vi är gamla eller unga.

På Forshaga lärcenter och alla andra 
platser där kunskap ges så förändrar 
vi samhället. Kunskap ger oss fram-
tidstro och lägger grunden till att vi 
vågar ta nästa steg till en bättre värld.
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Jubileumsfirande
För 20 år sedan slog Familjecentrum 
upp portarna i Forshaga. Sedan dess 
har en hel generation barn och föräld-
rar fått stöd där. 

Familjecentrum firade sitt jubileum 
med öppet hus. Det dukades fram tårta 
och anordnades aktiviteter för barnen 
som glatt deltog i upptågen – ansikts-
målning, fiskedamm och käpphäst-
hoppning bland annat. Kommunens 
maskot Björn kom på besök och barnen 
bildade kö för att få ge honom en kram.

Tem
a

!

Familjecentrum har fyllt 20 år
Familjecentrum firade sitt 20-årsjubileum den 18 september och bjöd alla barn och vuxna på tårtkalas.  
Besökarna fick tillsammans under dagen möjligheten att pröva på en rad aktiviteter och det bjöds  
på mycket skratt och lek.

Familjecentrums verksamhet
Familjecentrum drivs av Forshaga 
kommun tillsammans med Region 
Värmland. Syftet med samverkan är 
att främja barn och föräldrars utveck-
ling och hälsa, och på så sätt skapa 
goda förutsättningar för barns framtid. 

Familjecentrum arbetar utifrån ett 
förhållningssätt som heter vägle-
dande samspel, eller ICDP som står 
för International Child Development 
Programme. Ett samhällsorienterat 
program vars målsättning är att 

stödja och främja psykosocial om-
sorgskompetens hos personer som 
ansvarar för barns omsorg.

På Familjecentrum kan du få kontakt 
med flera olika verksamheter:
• Barnmorskemottagning
• Barnhälsovård
• Familjestödjare
• Öppen förskola 0-6 år
• Babycafé 0-1 år
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Rum för lek  
och lärande

I Forshaga kommun vill vi lyfta fram betydelsen av den utomhusmiljö som våra barn vistas  
i dagligen. För att minska stillasittandet vill vi öka undervisningstiden utomhus. Tanken är att  

utegårdarna på våra skolor och förskolor ska vara ett rum för lärande, lek och aktivitet. 

Rum för lek och lärande
Vi vill att våra gårdar ska vara rum 
för lek och lärande. Gården ska vara 
anpassad för att fungera i den pedago-
giska verksamheten vilket betyder att 
den kan förändras utifrån de aktivite-
ter och lekar barnen tycker är spän-
nande. Pedagoger ska också mer aktivt 
ha möjlighet att arbeta med utemiljön 
som ett rum för lärande. En skolgård 
eller förskolegård ska inte förväxlas 
med en allmän lekplats.

Hälsa och utveckling
En annan viktig faktor är att rörelse 
och fysisk aktivitet är viktigt för barns 
hälsa och utveckling. Forskning och 
statistik visar dessvärre att barn och 
ungdomar blir allt mer stillasittande 
och att övervikt och fetma ökar bland 
barn.

Idag är flera aktörer på olika sätt 
involverade i det som händer på skol-
gårdarna och på förskolornas gårdar. 
Dels är det barn och pedagoger, dels 
är det personalen som sköter om våra 
gårdar med allt ifrån gräsklippning, 
snöröjning och underhåll. 

Målbeskrivning
Vi arbetar med att hitta gemensamma 
mål och riktlinjer för hur dessa miljöer 
ska utformas, utvecklas och förvaltas. 

Tanken är att kommunen ska ha en 
policy att följa så att våra barn och 
ungdomar ska ha tillgång till utemil-
jöer som är rum för lärande. 

De grundidéer som vi utgår ifrån  
är att våra gårdar ska vara:
• Ett rum för lek och lärande
• En plats som vi bryr oss om
• En plats som går att påverka 
• En plats med utrymmen för barn 

och ungdomars olika behov 
• En plats med biologisk mångfald 
• En säker och hälsosam plats 
• En tillgång för närboende

Delaktighet
Helhetssyn och långsiktighet ska 
genomsyra utformning, utveckling 
och skötsel av gårdarna. Barn och 
elever ska vara delaktiga i planering 
och utvecklingen av skol- respektive 
förskolegården. När planen förverk-
ligas ser de att det går att påverka sin 
omgivning, och att deras tankar och 
idéer är värdefulla och tas på allvar. 
Detta är ett viktigt led i att ge barn och 
elever förståelse för vad demokrati är. 

Gårdarnas innehåll
Gården ska utgöra ett rum för barn 
och elever med hänsyn till deras ålder 
och utveckling. Det innebär att där ska 
finnas utrymme för lek och idrott, lugn 

och ro, fantasi och kreativitet. Utom-
husmiljön ska vara tillgänglig för alla 
barn. Det ska finnas naturupplevelser 
och visa ekologiska sammanhang. 
Naturkontakt har en positiv effekt på 
barnens utveckling och hälsa, lärande 
och miljöengagemang precis som för 
vuxna. Genom att gynna biologisk 
mångfald kan vi synliggöra processer 
som till exempel fotosyntes och pol-
linering. 

Åsmyrens förskola är först ut
I nuläget har vi en ”projektförskola”. 
Åsmyren, där arbetet med att för-
vandla gården har kommit igång. Vi 
gör det i samarbete med pedagoger, 
barn, fastighet, specialpedagog och 
konstsamordnare. Med det här arbetet 
vill vi öka barns utevistelse och främja 
leken genom att till exempel erbjuda 
mer löst ”okodat” material. Okodat 
material kan bland annat vara sand, 
vatten och naturmiljöer som inte har 
ett förutbestämt användningsom-
råde så som exempelvis gungor eller 
rutschkanor har.
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Som en del av utomhusprojektet vid Åsmyrens förskola bjöd vi in  
konstnären Anya Blom, alias Q, från Lindesberg för att arbeta med den 
konstnärliga delen av processen.

Anya är utbildad vid Örebros konst-
skola och arbetar i många olika tekni-
ker och uttryck. Hon har medverkat i 
flera projekt både internationellt och 
nationellt och bland annat deltagit i 
Open Art och Artscape. 

I projektet med Åsmyren bodde Anya 
i Forshaga under en vecka. Hon höll i 
workshops med barnen på förskolan 
och avslutade veckan med att måla en 
muralmålning på en del av Åsmyrens 
fasad. 

Temat för workshopen var natur och 
Anja valde att blanda måleri och hant-
verk. Barnen arbetade med målade 
kottar och pinnar som bildade mönster 
och utsmyckning på gården och de 
fick måla tillsammans med Anya på 
förskolans nybyggda konstplank. 

Fem små plank är uppsatta på gården 
omgärdade av buskar för att successivt 
skapa ett litet konstrum i utemiljö. Här 
kommer barnen även fortsättningsvis 
ha möjlighet att tillsammans med sina 

Konstworkshop på 
förskolan Åsmyren 

pedagoger arbeta efter olika teman 
som en pågående kreativ konstpro-
cess.

Muralmålningen som vetter mot 
förskolans utegård är täckt av lekfullt 
illustrerade fågelholkar i ett fallande 
och tyngdlöst mönster målade med 
sprayfärg.

 - För mig är fågelholkar mysiga att 
ha på gården eller att se i offentlighe-
ten. Därför ville jag göra en skiss av 
ett myller av fågelholkar. Färgerna är 
jordnära och rörelsen kan ge uttryck 
av stillhet och lekfullhet. säger Anya 
Blom om sitt konstverk.

Vi gillar att 
du följer oss
Forshaga på Facebook: 
www.facebook.com/
forshagakommun

Du kan också följa vårt Face-
book-flöde på mikrobloggen 
Twitter på kontot 
@forshagakommun

3 5 3
Den 11 oktober 2019 hade vi 
4353 följare på vår sida.

4
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Uppskattad mässa
Mässan på Forshaga Folkets 
hus ordnas som en del av den 
nationella kampanjen Balansera 
mera. 

Mässan var välbesökt och uppskat-
tad. Kommunalrådet Per Lawén 
inledde mässan. Marie Josephsson, 
kommunens medicinsk ansvariga 
sjuksköterska (MAS), höll föredrag 
om att det går att minska riskerna 
för fallolyckor genom kost, balans- 
och styrketräning samt översyn av 
mediciner. 

Qigong, sittgympa och seniorjum-
ping var några av aktiviteterna som 
besökarna fick delta i. Man kunde 
även få sin rollator servad.

Det är socialstyrlsen som står 
bakom kampanjen Balanserar mera. 
Dess syfte är att uppmärksamma 
hur man kan minimera risken att 
falla. Kampanjens teman är mat, 
kost och motion. 
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Samverkan för bästa skola är den största regeringssatsningen som 
gjorts inom svensk förskola och skola. 

Skolverket har fått ett regeringsupp-
drag att i dialog, med till exempel 
kommuner, genomföra insatser för att 
höja kunskapsresultaten och öka lik-
värdigheten inom och mellan skolor. 

Forshaga kommun utvald
Sedan starten 2015 har över trehundra 
skolor deltagit. Nu har Forshaga kom-
mun blivit utvalda att under tre år få 
stöd i samarbete med Skolverket och 
Karlstads universitet. Uppdraget är att 
stärka ledningen och utvalda skolen-
heter i arbetet med att planera, följa 
upp och utveckla utbildningen. 

Vi har två personliga processtödjare 
från Skolverket som just nu besöker 
Forshaga var tredje vecka. Vi har även 
personliga kontakter på Karlstads uni-
versitet som hjälper oss att hitta olika 
metoder, arbetssätt och verktyg som är 
anpassade efter just våra utvecklings-
behov. 

Gynnar alla skolområden
I Forshaga kommun är det Dejesko-
lan förskoleklass till årskurs nio samt 
Forshaga lärcenter förskoleklass till 
årskurs sex som är utvalda att delta. 
Då vi parallellt har ett stort eget på-

Samverkan för bästa skola

gående utvecklingsarbete för att höja 
likvärdigheten i våra verksamheter ser 
vi att detta kommer gynna samtliga 
förskolor och skolor. Flera av utbild-
ningsinsatserna kommer även gälla 
alla skolområden. 

Nulägesanalys
Under hösten pågår ett intensivt 
arbete med att ta fram nulägesanaly-
ser på olika nivåer för att identifiera 
problemområden. Skolverket och 
Karlstads universitet är ett stöd för oss 
i att hitta orsaker och sedan koppla 
lämpliga insatser för att höja vår mål-
uppfyllelse och öka likvärdigheten. 

Långsiktigt och hållbart
Det är viktigt att inte se det här som ett 
tillfälligt projekt. Det handlar istället 
om en förändring som är långsiktig 
och hållbar. Vi ser redan nu att det 
händer positiva saker i våra verksam-
heter och vi ser verkligen fram emot 
den här möjligheten som kommunen 
har fått.

Vi hjälper dig att 
bli mer digital
Hur gör man egentligen när 
man ringer ett videosamtal? 
Hur söker man efter informa-
tion på Internet? Hur skaffar 
man en egen e-postadress? Och 
hur fungerar sociala medier?
  
Forshaga kommun bjuder in dig 
som är 65 år eller äldre till ett av 
tre tillfällen där du får lära dig mer 
om, och inspireras av, det digitala 
samhället. 

Kom och ställ frågor om de digitala 
områden som just du är nyfiken på!
Vi tillhandahåller dator, men om 
du vill får du också ta med din 
egen mobiltelefon eller surfplatta. 
Högstadieelever i kommunen finns 
på plats för att guida dig.

Anmäl dig senast 8 november
Antalet platser per tillfälle är 
begränsat så det är först till kvarn 
som gäller. Vi bjuder på fika.  
Självklart är allt kostnadsfritt.

Mer Digital är ett samarbete  
mellan Forshaga kommun, Telia 
och Region Värmland. 

Välkommen till en trivsam  
eftermiddag!

Plats: Forshaga Folkets hus

Datum: 18, 19 eller 20 november

Tid: Klockan 15–18

Anmälan: Anmälan gör du till vår 
växel, telefon 054-17 20 00. 

Te
m

a
! 



8    Kontakten nr 5, 2019

Kultur i skolan vidgar vyer

Höstens kulturupplevelser:
• Föreställningen Hel  

– en klimatresa i underjorden
• Föreställning Brahms på  

cykel-Velociped 
• Arbeta med kultur och hållbarhet. 

Där ingår besök på IKEA såväl som 
Värmlands Museum. De kommer att 
skapa egna bilder utifrån konstnä-
rers verk med tema Hållbar miljö. 

• Arbeta naturvetenskapligt tillsam-
mans med Alma Löv Museum. 

• Genom det som kallas Kulturcrew 
få vara med att välja vad som ska 
bokas in i form av föreställning el-
ler workshop. Kulturcrew är sedan 
också med och arrangerar samt 
utvärderar kulturaktiviteten.

• Delta i författarveckan som  
arrangeras i samarbete med  
biblioteket. Se nästa sida.

Kultur i skolan vidgar elevernas vyer 
samt ger perspektiv och förståelse 
för världen de lever i. Att få ta del av 
kultur och skapa själv kan väcka lust 
till lärande, fördjupa förståelsen i olika 
ämnen såväl som ge tid för återhämt-
ning och reflektion. 

Skapande skola
Elever i kommunen erbjuds kultur 
av olika slag varje termin. För att ge 
eleverna tillgång till ett vidgat kultur-
utbud söker vi årligen statsbidraget 
Skapande Skola från Kulturrådet. 
Bidraget ger eleverna ett komplement 
till skolans ordinarie kulturverksam-
het. Idén med stödet är att elever ska 
få uppleva professionellt kulturutbud, 
diskutera aktuella ämnen och utveckla 
sitt eget skapande. 

Orkesterklass
Elever i årskurs två och tre i alla 

skolområden deltar gemensamt i 
Kulturskolans orkesterklass. I orkes-
terklasserna får eleverna prova olika 
instrument, de övar varje vecka och 
målet är att klasserna sätter upp en 
gemensam musikal tillsammans. 

- Eleverna får vara med och förbereda 
och genomföra en musikal. Det är 
väldigt uppskattat och musikalerna är 
så välbesökta att vi brukar få ha två fö-
reställningar, säger Anki Löwenhamn, 
pedagog på Kulturskolan. 

För kulturen i skolan spelar den 
kommunala Kulturskolan en viktig 
roll. Genom Kulturskolan ges barn 
på likvärdiga villkor möjlighet till 
musikundervisning. Kulturskolan 
har undervisning på alla kommunens 
skolor. På så vis kan barn som bor 
utanför centralorterna också ta del av 
undervisningen. 

Forshaga kommuns grundskolelever får varje år ta del av kulturupplevelse och utveckla sitt  
eget skapande. Detta kan handla om att de får besöka Wermland Opera för att se en föreställning,  
besöka ett museum eller att de får prova på bland annat dans, musik, fotografi eller måleri. 

Tem
a

! 
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Författarveckan – en  
årlig tradition i skolan

Författarveckan anordnas av bibliote-
ket och grundskolan i samarbete. De 
bjuder in författare från olika genrer 
som sedan kommer ut i klasserna för 
att berätta om sig själva, sina böcker 
och sitt skrivande. Innan författarbesö-
ket får eleverna läsa litteratur skriven 
av den författare som de ska få besök 
av. De förbereder också frågor till 
författaren.  

- Att möta människan bakom boken 
som man läst ger en extra kick både 
i läsintresset och för lusten att skriva 
själv, säger Sara Carlsson, bibliotekarie. 

Uppskattat koncept
I år är det nionde året i rad som förfat-
tarveckan äger rum vilket innebär 
att årskurs nio har fått besök av en 
författare varje år. Totalt har 30 olika 
författare varit på besök under åren. 
Några författare har kommit tillbaka 
flera gånger då de uppskattat koncep-
tet och hur väl de blivit bemötta av 
både personal och elever på sko-
lorna. I anslutning till författarveckan 
anordnar skolorna även läsdagar då 

eleverna själva får tid att läsa böcker 
för ytterligare läsmotivation och för ett 
avbrott i skolans vardag.

Veckan innan höstlovet äger kommunens årliga författarvecka rum. 
Under författarveckan får alla skolklasser från årskurs ett till nio besök 
av en författare. 

Årets författare:
• Årskurs 1-2 träffar Jo Salmson
Jo Salmson heter egentligen Catha-
rina Wrååk. Hon är en författare som 
främst är känd för sina fantasyböcker, 
hennes första bok Den försvunna 
staden kom ut 2007. 

• Årskurs 3-4 träffar Pia Hagmar
Författare och frilansjournalist som 
kanske är mest känd för sina häst-
böcker och serien Dalslandsdeckarna. 

• Årskurs 5-6 träffar Mårten Sandén
Författare och låtskrivare. Han har 
skrivit deckarserien om de 12-åriga 
tvillingarna Peter och Petra Petrini 
som löser mysterier i Lund. 

• Årskurs 7-9 träffar Magnus Nordin
Författare och högstadielärare som 
skrivit ett tjugotal böcker. Han inspi-
reras av bland annat myter, övernatur-
liga saker och skräckfilmer. 

Funderar du på att installera en en 
kamin eller annan eldstad? Kom 
ihåg att det ska anmälas till oss. Du 
behöver få ett godkännande i form 
av ett startbesked innan du sätter 
igång och ett slutbesked för att få 
börja använda den. 

På forshaga.se hittar du mer infor-
mation om vad din anmälan ska 
innehålla och var den ska skickas.

Värm dig i höst

Vill du göra en 
insats? Vi behöver 
fler gode män
En god man hjälper personer som 
på grund av sjukdom, försvagad 
hälsa, funktionshinder eller lik-
nande behöver hjälp med beva-
kande av rättigheter, ekonomi eller 
personlig omvårdnad.

Som god man bör du ha en em-
patisk förmåga och kunna hjälpa 
huvudmannen med ekonomin. 
Hjälpbehovet är stort och vi har 
brist på gode män för vuxna. 

Kontakta oss:
Telefon: 054- 17 20 00  
Telefontid: Måndag - torsdag 10-12 
E-post: ofn@forshaga.se

Te
m

a
! 
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Stort tack till alla familjer som tagit emot oss när vi åkt runt och hälsat på ännu ett gäng goa bebisar! Vi har 
fått massor av bra frågor och synpunkter som gör att vår gemensamma plats kan fortsätta att utvecklas. 

Besök hos våra nyfödda invånare

Några gånger om året åker kom-
munalråd Per Lawén runt i kommu-
nen för att hälsa på familjernas nya 
medlemmar. Barnet får blommor och 
kommunens maskot Björn. 

Bebisuppvaktningarna har blivit en fin 
tradition sedan första besöket år 2000. 
Med omkring 100 uppvaktade bebisar 
varje år har besöken blivit många! Och 
för oss är det mer än ett trevligt sätt att 

välkomna våra nya invånare. Det är 
också ett sätt att få ta del av familjer-
nas synpunkter och funderingar kring 
vår gemensamma plats!

Edith Strömberg Eira Hedqvist Elias Nordlander Elias Toriseva Nawaz

Ella Tågerud Hailey Fahy Hilding Wignell Hugo Persson

Athena Örnborg Charlie LövgrenAxel Amnell Bianka Szelesi
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Nellie Holmberg

Wera Nilsson

Nellie Nordling

Wilmer Axestål

Stina Kristoffersson Tynn Oom

Lilly Pettersson Max Lindberg

Li Thernström

Lionel Hulander Lowelia Mälqvist

Ilse Pallin Ines Gyllestad Julian Vestlund

Hej förälder! 
Går ditt barn på BVC i en  

annan kommun? Då har vi inte  
era kontaktuppgifter. Vi vill gärna 

träffa alla barn. Kontakta oss  
om ni vill ha besök. 

054- 17 20 00
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Den 16 november är det Kulturskolans festival  
Kulturer Möts på Forshaga lärcenter. För fjärde året  
i rad bjuder vi in till en dag fylld av olika kulturella intryck,  
workshops, matupplevelser och musikframträdande.

Dans, musik 
och mat

16 november 12-16
Forshaga lärcenter

Festivalen är ett arrangemang med 
syftet att både länders och personers 
olika kulturer såväl som konstformer 
ska mötas. Kulturer möts handlar 
om integration. Årets konferencier 
är Johan Fält, skådespelare, regissör 
och musiker. Johan kommer att leda 
besökarna genom ett program fyllt av 
musik, dans, konst och mat från olika 
kulturer. 

Olika sorters underhållning
Utanför Forshaga lärcenter träffar du 
gycklargruppen Narrarna. Inne på 
Forshaga lärcenter fortsätter sedan 
skådespelet där bland andra swing-
musikerna The Hebbe Sisters uppträ-
der på scen. En trumupplevelse från 
Frida Johansson och Mohamed Ca-
mara från Camara Drumming School 
inviger dagen. 

Invigning
Under invigningen visas även kläder 
och gycklarkonst från Narrarna upp. 

Kulturskoleelever framträder med kör 
och instrumentartister och bjuder på 
dansframträdanden. 

Mer dans bjuder Baseline Dance 
Company och Center Dance Company 
från Dansstudion i Karlstad på samt 
Dansgruppen EC Clique som kommer 
dansa hiphop. Kulturer möts gästas 
även av bandet The Loonies samt 
Livia Hellekant Rowe och Ludvig  
Sjöstedt från Karlstads kulturskola.

Som besökare kommer du förutom 
scenupplevelser få möjlighet att delta 
i skaparverkstad där du bland annat 
får pärla pärlplattor med ABF. Under 
dagen finns porträttmålningar av Ida 
Rådbergs att beskådas i en utställning. 
Dagcenter Tryckerigatan medverkar 
med konsthantverk och Forshaga 
hembygdsförening finns på plats för 
att visa upp vackra folkdräkter från 
olika regioner. 

Något att äta
Blir du hungrig under dagen finns 
Forshaga IF på plats utanför byggna-
den för att sälja mat och inne på Fors-
haga lärcenter bjuds det på provsmak-
ning av mat och sötsaker från olika 
länder i samarbete med Röda Korset 
och Svenska för invandrare. 

En dag fylld av kultur med andra ord.

12.00 Invigning, Carmara Drumming School, käduppvisning,  
 Narrarna och tal av Per Lawén då han knyter band. 

12.30  Dans - Jazzmix, Baseline Dance Company,  
 Center Dance Company

13.00  The Loonies

13.30  The Hebbe Sisters

14.00  Hemlig gäst

14.30  Kör och Kulturskolans elever

15.00  Dans från EC Clique 

15.30  Avslutning med Livia Rowe och Ludvig Sjöstedt

Program

Kulturer möts
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AKTUELLT

AKTUELLA BIDRAGForshaga PRO bildades den 26 
februari 1944. Föreningen är till för 
alla som har pension samt dess make, 
maka eller sambo. Medlemmarnas 
åldrer skiljer sig och spänner över tre 
generationer. För att inleda förening-
ens hösttermin bjöd de in till 75-års-
firande. Jubileet firades tillsammans 
med medlemmar och gäster under en 
gemensam tillställning. På firandet 
bjöds alla på god mat, gott sällskap 
och underhållning av trubaduren 
Christer Bergsten.  

Höstens aktiviteter innefattar bland 
annat Qi-Gong, vävning, handarbe-
ten, boule och sittgymnastik. Andra 
torsdagen i månaderna januari till maj 
och september till december anordnas 
medlemsträffar med underhållning, 

lotterier och kaffe i Forshaga Folkets 
hus. Stor del av verksamheten bedrivs 
i PRO-lokalen på Torggatan 4 i Fors-
haga samt i lokaler på Forsgården. 

- Varje sommar arrangerar vi sommar-
fest för Forshaga kommuns samtliga 
pensionärer. En fin tradition som vi 
kommer att fortsätta med, säger Lennart 
Andersson, ordförande i Forshaga PRO. 

Förutom aktiviteterna under vecko-
dagarna och den årliga sommarfesten 
arrangerar PRO bussresor till olika 
besöksmål för inspiration och nya 
upplevelser. 

- Vi vill bedriva en så varierad och bred 
verksamhet som möjligt för att den ska 
passa våra medlemmar och för de olika 
åldersgrupperna vi har i föreningen, 
avslutar Lennart Andersson. 

PRO - en aktiv 75-åring
Föreningen Forshaga PRO har varje vecka aktiviteter för sina cirka 400 
medlemmar. I år firade föreningen 75 år vilket firades på  
Forshaga Folkets hus. 

Ungdomsrådet
Är du mellan 13 och 20 år och 
vill göra skillnad i kommunen? 
Välkommen till Forshagas ung-
domsråd! 

Vår uppgift är att få fler unga 
engagerade och öka ungdomsin-
flytandet. Det gör vi bland annat 
genom att arrangera aktiviteter för 
ungdomar. 

Har du en idé som du vill genomfö-
ra eller vill veta mer om ungdoms-
rådet? Kontakta oss gärna på  
ungdomsrad@forshaga.se. 

Stöd till investeringar i  
fritids- och idrottsanläggningar

Projektstöd med syfte om att skapa 
och behålla anläggningar för fritids-
aktiviteter på landsbygden. Söks 
löpande. 
www.jordbruksverket.se 

Stiftelsen Karin och  
Ernst August Bångs minne

Bidrag för sociala ändamål med 
syfte om att främja vård och fostran 
av barn och unga. Ansök senast den 
31 januari. 
www.bangs-stiftelse.se
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Lördag den 9 november 
klockan 13.00 - 17.00 
Deje sporthall

13:00        Invigning med  
                dans av Kulturskolan

13:30        Folkdans
14:00        Hypnos med Dan Athola

14:30        Modevisning 

15:00        Stipendieutdelning

15:30        Modevisning 

15:45        Folkdans    

16:00        Dejeförs Musikkår

16.30        Körsång

16:45        Avslutning

På mässan får företag, föreningar, 
organisationer och kommunala verk-
samheter möjligheten att visa upp det 
utbud de erbjuder invånarna i deras 
vardag. Kommunen erbjuder även 
utställare att anordna till exempel 
workshops och kommunen själv kom-
mer presentera ett utbud av kringak-
tiviteter såsom underhållning, fika 
föreläsningar och aktiviteter för barn.

Ifjol hade mässan runt 2000 besökare 
som tog del av de 70 utställarnas 
montrar, erbjudanden och aktiviteter. 
Det är fri entré till mässan som hålls i 
Deje sporthall. 

VAR DAGS LIV
Den 9 november är det för sjätte gången dags för mässan Var Dags Liv 
som vi anordnar för att visa vår kommunen i miniatyr. Syftet är att visa 
det stora utbud som finns i kommunen och allt som är kopplat till vårt 
vardagsliv.

En mässa för hela familjen!

Konferencier 2019
Vår konferencier på Var dags liv 2019 
är Dan Ahtola. Han är känd bland an-
nat från sina föreläsningar om hur vi 
kan befria oss från buggar eller men-
tala blockeringar och tar oss närmare 
den vi vill vara. I TV-programmet Ta-
lang 2019 hypnotiserade han Pär Lern-
ström och visade hur enkel hypnos är 
och vilka snabba, häpnadsväckande 
förändringar man kan göra med rätt 
fokus. På mässan Var Dags liv ger han 
ett smakprov på hur detta kan gå till. 

Stipendieutdelning
Under mässan delar vi ut stipendier. 
Det finns fyra olika stipendier; Kul-
turstipendium, Ungdoms-ledarstipen-
dium, Årets värdskapare och Stefan 
Holm-stipendiet. 
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Information från näringslivsenheten

Näringslivs-

SVEPET

SEMINARIUM

Almis startseminarier är kostnadsfria 
och finns i moduler med olika teman 
som ger dig både kunskap och inspira-
tion. De skapar också handlingskraft 
som ger dig möjlighet att ta företa-
gandet till en långsiktigt hållbar och 
lönsam verksamhet.

Dessa seminarier vänder sig  
främst till dig som:

• Har en idé om ny produkt/tjänst 
med utvecklingspotential, som 
du brinner för och funderar på att 
bygga en verksamhet kring.

• Nyligen har startat ett företag och 
arbetar med att hitta rätt affärsmo-
dell ochvill lära dig mer kring frågor 
som rör försäljning och marknadsfö-
ring, ekonomi, utveckling, nästa steg 
med mera.

• Driver företag sedan en tid tillbaka 
och vill ha lite inspiration och  
kunskap.

 

ALMI i samarbete med Forshaga kommun erbjuder två startseminarier för invånare i Forshaga  
som är sugna på att starta företag eller har en idé men inte vet hur man ska gå tillväga.  

Inspirerande seminarium

Startseminarium:  
Du och ditt företag 
Du och ditt företag – om att gå  
från idé till affärsmodell

Tid och dag: 14 november kl. 15-18
Lokal: Kommunhuset
Adress: Storgatan 52, Forshaga 
Sista anmälningsdag: 11 november 

Anmäl dig via webben:
www.almi.se/kalendarium/ 
För övriga frågor eller funderingar maila 
marcela.nyberg@forshaga.se eller ring 
054-17 23 10. 

Startseminarium:  
Räkna på din affärsidé 
Räkna på din affärsidé – om ditt  
företags viktiga ekonomiska samband

Tid och dag: 28 november kl. 15-18
Lokal: Kommunhuset
Adress: Storgatan 52, Forshaga 
Sista anmälningsdatum: 24 november 

Anmäl dig via webben: 
www.almi.se/kalendarium/
För övriga frågor eller funderingar maila 
marcela.nyberg@forshaga.se eller ring 
054-17 23 10. 

Fler och fler företag inser vikten att 
jobba strategiskt med frågor kring  
jämställdhet, mångfald och miljö. 
Både affärsmässigt och för att ta ett 
socialt ansvar. 
 
Många företag har insikt om de 
fördelar som detta ger. För arbetsgi-

Välkomna till ett inspirerande, kostnadsfritt webbseminarium genom projektet  
Hållbar handelsutveckling i staden 2.0. Nina Kask från företaget Up Is Down AB föreläser.  

Företagsfrukost: Varför ska jag som lokal företagare  
jobba utifrån de globala målen?

vare, för anställda, för kunder och för 
framtiden. 

Även om insikten finns så är ofta den 
stora utmaningen hur och vad. Vad 
börjar vi med? Hur kommer vi framåt? 
Vad ska vi prioritera? Hur gör vi för 
att jobba med frågorna ”på riktigt”?

Välkommen
Dag: Torsdagen den 7 november 
Tid: 7.30-9.30, frukost 7.30 
Plats: Forshaga Folkets Hus,  
Vinkelgatan 18
Anmälan: linda-marie.fors@forshaga.se 
senast den 4 november
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Vi söker  
fler schyssta  
samarbeten
Kommunens Fairtrade-grupp efter-
lyser fler schyssta samarbetspart-
ners som vill vara med och satsa på 
att köpa in rättvisemärkta varor. 

Genom att lägga någon krona mer 
på kaffe eller te som är rättvise-
märkt kan du se till att fler barn får 
gå i skolan och få tillgång till rent 
vatten. Det handlar endast om pro-
dukter som odlas i fattiga länder, så 
det är ingen konkurrens mot våra 
närodlade varor.

World Fairtrade Challenge
I våras deltog kommunen i den 
globala fikautmaningen World 
Fairtrade Challenge. Där fick vi en 
silvermedalj tack vare allt engage-
mang från politiker, företag och 
föreningar. Vi hoppas på ännu 
bättre uppslutning för nästa år och 
kanske en vinst – kanske med din 
medverkan?

Träffa oss!
På kommunens mässa Var Dags 
Liv den 9 november finns vi på 
plats för att informera om varför 
kommunen och ett flertal företag 
och föreningar väljer att satsa på 
Fairtrade-märkta produkter. Där 
kan du också anmäla ditt intresse 
att engagera dig som privatperson, 
företag eller förening.

Socialpsykiatrins dagliga sysselsättning, Solrosen,  
har sedan augusti en loppis i Slottet. 

Loppisen har varit i gång ungefär två 
månader och de spontana reaktio-
nerna från kunder är att det är fint och 
ordning och reda i butiken. 

-Vi går och plockar hela tiden. Ser vi 
att något är slut, så som glas, då går vi 
och hämtar fler på lagret. Eller plockar 
om så det är snyggt på hyllorna berät-
tar Zelda Ellvin. 

Samverkan
Alla gåvor och saker som tas emot 
på loppisen sorteras på plats. Sorte-
ringen sköts av en person från LSS 
dagliga verksamhet. Samarbeten och 
samverkan med andra verksamheter 
är viktigt för loppisen. I dag ska de 

Solrosens loppis

till korttidsverksamheten som ska 
upphöra, för att se om det finns saker 
de kan återbruka i loppisen, som hyl-
lor och bord eller saker de kan sälja. 
Samverkan med andra verksamheter 
i kommunen är något de vill öka. Det 
mesta går att återbruka i stället för att 
saker går till tippen. Hållbarhetsper-
spektivet är något som genomsyrar 
hela loppisens verksamhet. 

Gåvor
Solrosen tar väldigt gärna emot gåvor 
till loppisen som exempelvis små 
möbler, husgeråd, leksaker, skivor, 
serietidningar och böcker etcetera. 
Solrosens personal kommer gärna och 
hämtar inom kommunens gränser, om 
man inte kan komma själv och lämna. 

Pengarna som kommer in går tillbaka 
till verksamheten, målet är att loppi-
sen ska bli självfinansierad. 

Vill du veta mer? 
Ulrika Thorén, Energi- och  
klimatrådgivare
Telefon: 054- 17 22 36

Zelda Ellvin, Fredrik Andreasson och Glen 
Leverström är några av de som jobbar här. De 
är glada att loppisen har öppnat och tycker 
jobbet är kul. 

Öppettider och kontakt:

Tisdagar och torsdagar 10.00-15.30
Lunchstängt 12.00-13.00  
Kontakt: 054-17 21 18
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Trygga barn i vattnet

Den första veckan av simskolan ägnas 
helt åt vattenvana och att barnen ska 
känna sig trygga i vattnet. Man leker, 
hoppar som delfiner eller grodor, sim-
mar under ”broar” och plockar skatter 
under vattnet med simglasögon på 
sig. Allt för att få barnen att känna sig 
trygga med att vara i vattnet. Simsko-
lans personal är med barnen i vattnet. 
På så sätt kan man hjälpa till och 
finnas till hands men också för att lära 
känna barnen. 

Simskola för nybörjare
Utöver simskolan i förskoleklass har 
man två grupper med simskola för 
barn på eftermiddagstid. Även där 
börjar man med lite uppvärmning i 

vattnet, så som lekar och vattenöv-
ningar. Målet är att få vattenvana, för 
att bli tryggare och säkrare i vattnet 
och på så vis lära sig att simma.

Simskolan är på måndagar och torsda-
gar under 10 veckor på hösten och på 
våren. I skrivandets stund finns det 
lediga platser till vårens simskola. 
Anmälan sker via telefon 0552-446 70. 
Anmälningar till höstens simskola tas 
emot från och med vecka 4. 

Simskolan är till för nybörjare från 6 
år. Har man lite mer simkunskaper 
och kan simma 25 meter så får man 
istället komma till simhallen för att 
träna när det är öppet för allmänheten. 

Deje simhall har en simskola som är näst intill unik. När barn i de flesta 
kommuner får simträning en gång i veckan så får våra förskoleelever 22 
tillfällen i simhallen; 22 skoldagar i rad! 

Simhallen: om- eller tillbyggnad?
Den andra december ska kommunstyrelse arbetsutskott (KSAU) besluta om 
framtiden för simhallen i Deje. Simhallen är snart 60 år och flera undersökningar 
har visat att den gamla konstruktionen inte klarar många år till. 

KSAU har utsett byggfirman Serneke som kommunens partner i projektet. Till-
sammans med Serneke arbetar kommunen med att ta fram förutsättningar och 
kostnader för två alternativ: ombyggnad eller nybyggnad. 

Vi marknadsför 
ditt evenemang
Låt oss alla hjälpas åt att sprida 
viktiga, roliga och spännande 
evenemang och större händel-
ser i kommunen. 

Det kan du göra genom att lämna 
in information om ditt evenemang 
på www.forshaga.se. Det hamnar 
då i vår kalender där vi plockar 
information till Visit Karlstad och 
även Visit Värmland om det är av 
nationellt intresse. 

Evenemanget har också stor chans 
att spridas och synas i och på 
välkomstskylten vid riksväg 62, på 
kommunens Facebooksida: och i 
Kontakten. 

Så här gör du:
• Surfa in på www.forshaga.se
• Scrolla ner till den lilla blå  

kalendern på höger sida
• Klicka på ”föreslå evenemang”
• Fyll i formuläret med  

information
• När du skickar evenemanget 

hamnar det hos vår InfoPoint 
som lägger upp det i vår  
kalender och på Visit Karlstad 
och eventuellt Visit Värmland 
inom två arbetsdagar.

Visste du att...

På forshaga.se finns protokoll från  
kommunfullmäktiges, kommun- 
styrelsens och nämndernas samman- 
träden. 

Du finner också mål, budget,  
årsredovisning, utvärderingar,  
kvalitetsredovisningar m.m.

Te
m

a
! 



18    Kontakten nr 5, 2019

Vecka 44 i Forshaga kommun

Öppettider på höstlovet:
Forshaga:
måndag 10 - 19
tisdag  8.30-19
onsdag 8.30-19
torsdag 8.30-19
fredag 10 - 15
söndag    11 - 14 

Deje: 
måndag 14 - 19
tisdag 10 - 14
torsdag 10 - 14

Biblioteken: 

Fullspäckat läslov på biblioteken. Alla är välkomna 
men är du under 10 år bör du komma med en vuxen. 
Drop-in, ingen föranmälan.

Deje bibliotek
28 oktober kl. 14.00–16.00 – Legobygge
29 oktober kl. 10.00–12.00 - Lek med lera
31 oktober kl. 10.00–12.00 – Mandalamålning

Forshaga bibliotek
28 oktober kl. 10.00–12.00 - Lek med lera
29 oktober kl. 10.00–12.00 – Mandalamålning
30 oktober kl. 10.00–12.00 - Pärlplattor
31 oktober kl. 10.00–12.00 – Legobygge

Sagostund
Sagostunden passar alla barn mellan 3-6 år. Är ni en 
förskolegrupp vill vi att ni föranmäler er till  
biblioteket.
1 november kl. 10.00, Forshaga bibliotek

Afternoon read
Alla mellan 9 och 13 år är välkomna på afternoon read. 
Avsluta höstlovet med att lyssna på spännande  
berättelser och fika. Ingen föranmälan.
1 november kl. 13.00, Forshaga bibliotek

Höstlov! 
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Hubben: 
Går du i högstadiet eller gymnasiet? Hubben i Kulturhu-
set, Deje, är öppen:
fredag 25 oktober klockan 17.00–23.00 
fredag 1 november klockan 17.00–23.00

Lan 
Fredag den 25 oktober klockan 21.00-8.00 (natten 
fredag till lördag)
Häng med och kör lan på fritidsgården i Deje.
Påskrift av målsman krävs. Lappar för påskrift av måls-
man finns att hämta hos Kim och Pär på lärcenter eller 
Hubben i Deje. 
Begränsat antal platser, först till kvarn. Anmäl dig 
senast onsdag den 24 oktober till par.ekberg@forshaga.
se eller kim.jensen@forshaga.se 

FIFA-turnering
Onsdag den 30 oktober klockan 17.00 - 24.00 
Var med och spela FIFA 20 på bioduken i Forshaga Fol-
kets Hus 
Anmäl ert 2-mannalag senast fredag 25 oktober till:  
kim.jensen@forshaga.se eller par.ekberg@forshaga.se 

Tjejkväll med Linda Olson
Onsdag den 30 oktober klockan 17.30–21.00
Välkommen på tjejkväll på Forshaga Lärcenter.
Du kan själv vara med och påverka kvällens innehåll. 
Ta kontakt med Pär, Kim eller Linda om du har idéer 
och förslag!
Anmälan senast fredag 25 oktober till par.ekberg@
forshaga.se eller kim.jensen@forshaga.se. 

Simhallen: 
Extraöppet under lovet! 
Måndag  10.00–14.00
Tisdag   10.00–14.00 + 16.00-20.00
Onsdag   10.00–13.00 + 16.00-20.00
Torsdag  10.00–14.00 + 16.00-19.00
Fredag   10.00–14.00
Lördag   Stängt
Söndag   12.00 - 16.00

Övriga öppettider samt tider för de vanliga  
gruppaktiviteterna se forshaga.se/simhall.

Bio på Forshaga Folkets hus: 
Folkets hus visar filmen Drömparken på läslovet. 

Dag: tisdag 29 oktober   
Tid: 12.00 och 15.00

Fri entré och kiosken är öppen.

Höstlov! 
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Kalender
Fler evenemang hittar du på forshaga.se,  
visitkarlstad.se och visitvarmland.se

Evenemangen är hämtade från 
vår kalender på forshaga.se. 
Anmäl ditt evenemang du också!  
Då har det också möjlighet att 
visas på informationsskylten 
vid Lyckan, Rv 62 och på vår 
Facebooksida, facebook.com/
forshagakommunMed reservation för ändringar
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Lördag 26 oktober 2019
Dans: Lövgrens, Forshaga Folkets hus 20:00 
Välkommen att dansa loss. 

Zombie Game, SISU-gården, I en mörk och 
zombieinfekterad skog finns någonting farligt, 
blodigt, hungrigt, staplande, dött kött som vill 
äta dig. 

Söndag 27 oktober 2019
Bilbingo, Ängevi 13:00 Bingo, minibingo och 
rövare. Fina priser. 

Måndag 28 oktober 2019
Handarbetscafé på Deje bibliotek
Deje bibliotek, Kulturhuset 15:00 För alla som 
gillar att handarbeta och träffas i grupp, umgås 
och utbyta erfarenheter. 

Tisdag 29 oktober 2019
Handarbetscafé på Forshaga bibliotek 15:00 
För alla som gillar att handarbeta och träffas i 
grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Frukostklubben, Three pink friends underhåller, 
Forshaga församlingshem 09:30 Välkommen till 
Frukostklubben - kaffe, smörgås och gemenskap. 

Onsdag 30 oktober 2019
Bio:Rocketman, Forshaga Folkets hus 14:00 
Berättelsen om legendaren Elton John. 

Fredag 1 november 2019
Sagostund på Forshaga bibliotek
Forshaga bibliotek 10:00 Välkommen till bib-
liotekets sagohörna! Sagostunderna passar alla 
barn mellan 3 och 6 år. 

Afternoon read, Forshaga bibliotek 13:00 Avsluta 
höstlovet med att lyssna på spännande berät-
telse och fika. 

Måndag 4 november 2019
Handarbetscafé på Deje bibliotek, Kulturhuset 
15:00 För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter.

Tisdag 5 november 2019
Frukostklubben, Per Mathisen sjunger och spelar
Forshaga församlingshem 09:30, Välkommen till 
Frukostklubben - kaffe, smörgås och gemenskap.  

Handarbetscafé på Forshaga bibliotek 
Forshaga bibliotek 15:00, För alla som gillar 
att handarbeta och träffas i grupp, umgås och 
utbyta erfarenheter.

Onsdag 6 november 2019
Bio:Quick, Forshaga Folkets hus 14:00 och 18.30 
Thriller som bygger på den fängslande och 
sanna historien bakom en av Sveriges största 
rättsskandaler. 

Hockeyettan:Forshaga IF-Mariestad, Ängevi 
19:00 Hockey på hög nivå. 

Kreativ onsdag, Forshaga Lärcenter 16:00 - 18:00 
Kom och var kreativ på Torget Lärcenter.
 
Stickträffar hösten 2019, Hvilan 14:00 Träffas 
och handarbeta tillsammans under lättsamma 
former. 

Torsdag 7 november 2019
Godnattsagostund på Forshaga bibliotek, Fors-
haga bibliotek, 18:00. Alla små välkomnas till en 
godnattsagostund på biblioteket. Ta gärna på 
dig pyjamas och ta med ditt gosedjur så kan du 
gå direkt och lägga dig när du kommer hem från 
sagostunden. 

Fredag 8 november 2019
After school på biblioteket, Frågesporter med 
Kahoot, Forshaga bibliotek 14:00 - 16:00 Forshaga  
Välkommen alla som går i årskurs 3-6. 

Lördag 9 november 2019
Dans:Wickströmz, Forshaga Folkets hus 20:00 
Välkommen att dansa loss. 

Var Dags Liv 2019,13:00-17:00, Deje Sporthall. 
Mässan som visar Forshaga kommun i miniatyr. 

Måndag 11 november 2019
Stickat så in i Norden, Kulturhuset 17:00 - 19:00 
Välkommen till en föreläsning med hemslöjds-
konsulent Carina Olsson. 

Handarbetscafé på Deje bibliotek. Kulturhuset 
15:00. ör alla som gillar att handarbeta och träf-
fas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Tisdag 12 november 2019
Handarbetscafé på Forshaga bibliotek, 15:00. 
För alla som gillar att handarbeta och träffas i 
grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Onsdag 13 november 2019
Bio:Blinded by the light, Forshaga Folkets hus 
14.00  och 18:30. En brittisk komedi. 

Hockeyettan:Forshaga IF-Lindlövens IF, Ängevi 
19:00 Hockey på hög nivå. 

Kreativ onsdag, Forshaga Lärcenter 16:00 - 
18:00, Kom och var kreativ på Torget Lärcenter.
 
Torsdag 14 november 2019
Boken vs filmen, Forshaga bibliotek 18:00 Är 
boken bättre än filmen? Träffen är två torsdags-
kvällar och disskuterar Domaren av Ian McEwan 

Fredag 15 november 2019
After school på biblioteket, Gör din egen skriv 
eller målarbok, Forshaga bibliotek 14:00 - 16:00 
Forshaga bibliotek välkomnar alla som går i 
årskurs 3-6 på After school.

Sagostund på Forshaga bibliotek 10:00. Välkom-
men till bibliotekets sagohörna! Sagostunderna 
passar alla barn mellan 3 och 6 år. 
 
Lördag 16 november 2019
Kulturer möts 2019, Forshaga Lärcenter 12:00 - 
16:00 En multikulturell dag där besökaren kan ta 
del av scenframträdanden, konst och workshops. 

Måndag 18 november 2019
Handarbetscafé på Deje bibliotek,Deje bib-
liotek, Kulturhuset 15:00. För alla som gillar 
att handarbeta och träffas i grupp, umgås och 
utbyta erfarenheter. 

Tisdag 19 november 2019
Frukostklubben, Föreläsning om att förebygga 
fallolyckor. Forshaga församlingshem 09:30 
Välkommen till Frukostklubben - kaffe, smörgås 
och gemenskap. 

Handarbetscafé på Forshaga bibliotek, 15:00 
För alla som gillar att handarbeta och träffas i 
grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Onsdag 20 november 2019
Bio:Pavarotti, Forshaga Folkets hus 14:00 och 
18:30 Dokumentär. 

Kreativ onsdag, Forshaga Lärcenter 16:00 - 18:00 
Kom och var kreativ på Torget Lärcenter.

Stickträffar hösten 2019, Hvilan  14:00  Träffas 
och handarbeta tillsammans under lättsamma 
former.

Torsdag 21 november 2019
Boken vs filmen, Forshaga bibliotek 18:00 
Träffen är två torsdagskvällar och disskuterar 
Domaren av Ian McEwan 

Fredag 22 november 2019
Hockeyettan:Forshaga IF-Malungs IF, Ängevi 
19:00 Hockey på hög nivå. 

After school på biblioteket, Tygtryck, Fors-
haga bibliotek 14:00 - 16:00 Forshaga bibliotek 
välkomnar alla som går i årskurs 3-6 på After 
school. 

Lördag 23 november 2019
Dans:Engdahls, Forshaga Folkets hus 20:00 
Välkommen att dansa loss. 

Tisdag 26 november 2019
Frukostklubben, Dalenskaparna, Forshaga för-
samlingshem 09:30
 
Onsdag 27 november 2019
Kreativ onsdag, Forshaga Lärcenter 16:00 - 18:00 
Kom och var kreativ på Torget Lärcenter.

Fredag 29 november 2019
After school på biblioteket, Skrivövningar, Fors-
haga bibliotek 14:00 - 16:00 Forshaga bibliotek 
välkomnar alla som går i årskurs 3-6 på After 
school.

Sagostund på Forshaga bibliotek, 10:00 Välkom-
men till bibliotekets sagohörna! Sagostunderna 
passar alla barn mellan 3 och 6 år. 
 
Söndag 1 december 2019
Julmarknad 2019, Forshaga Folkets park 14:00 
- 18:00 Kom och upplev julstämning. Tomten 
smyger sig nog fram ur vrårna. 

Hockeyettan:Forshaga IF-Surahammars IF, 
Ängevi 16:00 Hockey på hög nivå. 

Måndag 2 december 2019
Handarbetscafé på Deje bibliotek, Kulturhuset 
15:00 För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Tisdag 3 december 2019
Litteraturquiz på Forshaga bibliotek, 18:00 Ta 
en fika i Café Rasten och testa dina kunskaper i 
en frågesport om högt och lågt från böckernas 
värld. 

Handarbetscafé på Forshaga bibliotek 15:00 

Frukostklubben, Leif Svensson visar bilder från 
Värmland, Forshaga församlingshem 09:30 

Onsdag 4 december 2019
Hockeyettan:Forshaga IF-Köping HC
Ängevi 19:00 Hockey på hög nivå. 

Kreativ onsdag, Forshaga Lärcenter 16:00 - 18:00 

Fredag 6 december 2019
After school på biblioteket, Afternoon paint, 
Forshaga bibliotek 14:00 - 16:00 

Lördag 7 december 2019
Dans:Matz Bladhs, Forshaga Folkets hus 20:00 
Välkommen att dansa loss. 

Tisdag 10 december 2019
Frukostklubben, Trubadur Anders ESS
Forshaga församlingshem 09:30
 
Onsdag 11 december 2019
Hockeyettan:Forshaga IF-Borlänge HF
Ängevi 19:00 Hockey på hög nivå. 

Kreativ onsdag, Forshaga Lärcenter 16:00 - 18:00


