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DEGERFORS

– evenemangstips 

Degerfors / 
Karlskoga

Med reservation
…för sena programändring-
ar, bland annat på grund av 
Covid-19.

Tipsa oss…

Tipsa oss om kommande 
evenemang som kommer 
genomföras, mejla 
dennis.johansson@vby.se 
(märk: TIPS).

REDAKTIONEN

Att röra på sig är bra 
för hälsan, det känner 
vi till. En promenad i 
skogen några gånger i 
veckan gör gott i både 
hjärta och själ. Men 
naturen har också mer 
att ge, och det är 
bland annat det som 
det nystartade projek-
tet ”Språka mellan tal-
larna” tar fasta på. Ett 
annorlunda språkkafé 
och ett brobryggande 
med naturen som ut-
gångspunkt. Den allra 
första promenaden i 
det gröna anordnades 
i Degerfors. 

Det är Naturskyddsfören-
ingen, Studiefrämjandet och 
kommunerna som står bak-
om satsningen. Allt som ett 
komplement till andra språk-
caféer och SFI-aktiviteter.

– Vi vill bjuda in till grö-
na promenader, eftersom det 
är lätt att umgås i skogen och 
lätt att känna sig hemma vare 
sig man är gammal eller ung, 
menar Kajsa Grebäck som ar-
betar inom Naturskyddsför-

Språkkafé mellan tallarna
DEGERFORS (VB)

Degerfors först med gröna promenader
eningen i Örebro län. 

– När man promenerar i 
naturen mår man bättre och 
blir gladare. Människor från 
andra kulturer har ofta ing-
en relation till sådana här na-
turupplevelser, därför är ett 
språkkafé utomhus helt per-
fekt, fortsätter Kajsa Gre-
bäck. 

Hon menar att det på ett 
helt naturligt sätt dyker upp 
samtalsämnen när man strö-
var runt i skog och mark.

– Friluftsliv öppnar dörrar.
Hala Buraq håller med. 

Hon engagerade sig i Natur-
skyddsföreningen i Karlsko-
ga och är nu med och byg-
ger upp verksamheten för 
att stärka de mångkulturella 
banden. Som både arabisk- 
och svensktalande är hon en 
viktig språklänk, men avsik-
ten är att man ska prata så 
mycket svenska som möjligt.

– På promenaderna i natu-
ren, som här i Degerfors, får 
man bra motion förstås men 
vi promenerar lugnt. Fram-
förallt ges möjligheten att 
prata med andra människor 
från orten, och den som är 
ny i Degerfors kan lära känna 

nya människor. Det är det vi 
kallar att ”språka mellan tal-
larna”, förklarar hon.

– Språka betyder prata och 
en tall är ett ju ett träd. Det 
betyder helt enkelt att man 
övar på att prata svenska ute 
i naturen.

Sedan finns det mer att 
hämta förutom språkkun-
skaper, och då kan det vara 
bra att ha en sådan som Åke 
Jansson med sig på turen. 
Åke, aktiv i Degerfors na-
turskyddsförening, har va-
rit guide på Berget i Deger-
fors i över tjugo år.  Det här 
är hans marker, och han be-
rättar för deltagarna om bär, 
träd, klipphällar och inlands-
isens efterlämningar. Och 
om lagar och regler i naturen.

– Och vad är det här? sä-
ger han och plockar upp en 
bit skräp från marken. Plast! 
Sådant hör inte hemma här. 
Det ska ligga där.

Åke pekar på skräptunnan 
en bit bort.

Det finns mycket att lära, 
kort sagt, men det där med 
inlandsisens framfart och hå-
len den lämnat efter sig vill 
inte Kasmin köpa rakt av.

– Det vet jag inte om jag 
ska tro på, det är nog män-
niskors verk, menar han och 
skrattar hjärtligt.

Gröna promenader riktar 
sig till alla som vill gå ut i na-
turen och lära känna andra 

människor. Det finns många 
olika modersmål represente-
rade i Degerfors, och genom 
att umgås kan alla lära sig av 
varandras kulturer och språk.

ROLF CARLSSON

Fikapaus. Kasim, Yazin och Muhammed i diskussion med Åke Jansson. I 
skogen finns det mycket att samtala om. 

Språka mellan tallarna, det är vad de gröna promenaderna syftar till. 
Men också att bara umgås och uppleva naturen. Foto: ROLF CARLSSON

Hala Buraq, Åke Eriksson och Kajsa Grebäck från Naturskyddsföreningen håller i 
promenaderna. 

Liten kurs i ämnet lingon och blåbär. Kajsa Grebäck be-
rättar. Kasim, Yazin och Muhammed lyssnar intresserat. 

Lokal expert. Ingen kan skogarna runt Berget som Åke 
Jansson. I över tjugo år har han fungerat som guide i 
området. 

Bingo
Degerfors folkets park.
Drive in-bingo.
Sö 13, 20/9, kl. 15.

Fotboll
Stora Valla, Degerfors
Superettan (h)
Degerfors – Jönköping 
Södra
Lö 12/9, kl. 17.30.
Degerfors – Dalkurd
On 16/9, kl. 19.
Div. 3 Värmland (d)
Degerfors – Rävåsen 2
Sö 20/9, kl. 14.
Nobelstadion, Karlskoga
Div. 4 Värmland (h)
KB Karlskoga – 
Strömtorp
Lö 19/9, kl. 15.
Kilsta IP, Karlskoga
Div. 1 N:a Götaland (d)
Rävåsen – Säffle
Sö 20/9, kl. 14.

Föreläsning
Karlskoga konsthall.
Människosafari. Stads-
vandring i människans 
spår genom Karlskoga 
centrala delar.
Lö-sö 12-13/9, kl. 10.

Musik
Karlskoga kyrka.
Lunchmusik med 
orgelkonsert.
On 16/9, kl. 12.10.

Utställning
Karlskoga konsthall.
Måleri av Kerstin Wessberg.
15/8-13/9.

Vandring
Murstensdalen.
Vandringens dag 2020, fi-
ras genom ett återbesök till 
Murstensdalen, Örebro läns 
näst största naturreservat.
Lö 12/9, kl. 09.

PRESENTTIPS!PRESENTTIPS!

Från vänster Marie och Carola på väg ut i badviken för en vidare simtur i juletid. Tomteluvorna som de burit på vägen dit har de lagt av sig på land. 

Kandelabern är en ren mysfaktor! Foto: LIZZIE GERD JANSON

Ett hundratal 
meter från älven och på be-
hörigt avstånd från fabriken 
ligger ett av Forshaga tätorts 
vackraste hus, slottet. Det 
byggdes som bostad till dis- 
ponenten på bruket. Nu ägs 
det av kommunen sedan 
många år och det är länge 
sedan det användes som 
privatbostad men kanhända 
blir det så återigen.

I tolv år berät-
tade hon om kvinnors situa-
tion, jordbruk och samhälls-
frågor på persiska. För sju år 
sedan hamnade hon i Sverige 
och plötsligt hade hon inget 
naturligt språk att fortsätta 
berätta på.– Bilden har ett språk som 

alla förstår så jag forsatte  
berätta med bilder. En jour-
nalist kan inte vara tyst, 
säger Mitra Belevad.

Fyrtioplussarna Marie Jansson 

och Carola Mattila är goda vänner och ef-

tersom båda gillar att vara ute i skog och 

mark gör de gärna sällskap med varandra. 

Bland alla fina platser de letat upp har de 

funnit en liten badvik vid en av Arvikas 

sjöar. Trots allt kyligare dagar och allt 

kallare vatten bestämde sig vännerna för 

att fortsätta ett regelbundet utomhusba-

dande. I sommarens varma dagar liksom 

i de regniga och något svalare blev den 

mer och mer ”favorit-viken”. Sedan kom 

hösten och även vintern. En dag strax före 

jul följde Värmlandsbygdens reporter med 

till badviken och fick nöjet att beskåda 

vännerna när de klev ut i sjön, doppade 

sig och tog sin lilla simtur. 
– Vill du följa med och bada? 
Deras fråga på baddagens morgon ledde 

även till det här reportaget. 

De badar i sjön året runt
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Grums Mjölkar på Nya Zeeland, sidan 9 Munkfors Prestberg och Ajaxson fick stipendium, sidan 15

PRENUMERERA PÅ VÄRMLANDSBYGDEN! RING 0739-21 70 20!

Sidan 11

Sidan 17

Sidan 14

Sidan 16

Sidan 18

Bilder har också ett språk

STORFORS

KRISTINEHAMN

SUNNE

Få unga påhögstadiet
röker

Ostbjörn 
blir 

Gretas ost

Konstnärskap i retrospektiv utställning

Slottets framtidFORSHAGA

FILIPSTAD

Foto: CICCI WIK

ARVIKA

Djupängen blir kommunens enda äldreboende 

Värmlandsbygden
Värmlandsbygden

– Vi har åkt runt och sökt överallt 

i olika miljöer, allt från bibliotek till 

husvagnar.

Fredagen den 17 januari 2020   •   Årgång 72   •   Enda tidningen för hela Värmlands län
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Värmlandsbygden

IFK Munk-
fors vann derbyt mot ärke-

rivalen Viking HC inför 571 
åskådare i Munkfors Arena. 

Marcus Ekblom blev stor 
matchhjälte när han stänkte in avgörande 

3–2 i matchens slutskede. 
– Fantastiskt skön känsla, 

säger ”Eka”. Munkfors mot 
Viking är ett klassiskt derby i 

värmländsk idrott. I söndags 

drabbade lagen samman för 

första gången denna säsong 

i Hockeytvåan.  

Det var 

mer än fullsatt och publikre-
kord när SPF i Kristinehamn 

bjöd in Carl Jan Granqvist till 

sitt veckomöte. Mötet fick 
ske i en ny lokal eftersom 

den förra brann tidigare i 
höst. 100 pensionärer under 

ledning av ordförande Rolf 
Lundberg fick en ovanligt 

späckad resa till Carl Jans er-

farenheter av ett sundare liv.

Fredagen den 1 november 2019   •   Årgång 71   •   Enda tidningen för hela Värmlands län

På Öxnevål bor har Keiko 

Schönberg och Lars Pettersson en mängd 

olika djur. Här finns det linderödssvin, kal-

koner, hästar, höns och får. Och så finns 

det två hundar som håller alla de andra 

djuren trygga om natten.
När jag närmar mig hagen där Öxenevåls 

tackor betar kommer han springande. 

Ett och ett halvt-årige Emil är en marem-

mano abruzzese, större än de allra flesta 

hundar och med ett riktigt grovt skall. 

Han ser direkt att jag inte hör hemma där 

och är inte sen att tala om det. 

Tills för några dagar sedan bodde han 

ihop med sin bror Alfred men tyvärr hade 

han en dålig höft och var tvungen att 

avlivas.
– Det var oerhört dålig prognos för ho-

nom så det var inte mycket vi kunde göra, 

berättar Keiko.

Här vaktar hundarna i fårhagen
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Forshaga Vildsvinsolyckor ökar i oktober och november, sidan 8 Filipstad Det blommar på Galleri kvarnen, sidan 7
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Fullsatt när Carl Jan kom

TORSBY

KARLSTAD

GRUMS

Mjölnare öppnar företag i Femtån
Ny restaurang på gång i Karlstad

Stort intresse för loppis-auktion

Vann stekhett derby
MUNKFORS

KRISTINEHAMN

– Sunda levnadsvanor som fysisk 

aktivitet grundläggs också på 

hemmaplan.

Keiko Schönberg och nytillskottet Mazarin som snart ska flytta ut i fårhagen. Foto: MARI NÄLSÉN 

SÄFFLE (VB)

Josefin Bertelsen fick följa med till 

bonden Pelles gård i årets upplaga 

av Bonde söker fru. 

Foto: DAVID FALK
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