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Frykposten hösten 2021
FFF har som målsättning att tillvarata Frykerudsbornas intressen. Det är en politiskt
och religiöst obunden förening.
Den finansieras genom medlemsavgifter. I samarbete med de lokala byalagen vill vi
verka för en levande landsbygd, där det skall finnas en tillfredsställande service. FFF
försöker att sprida kunskap om vår lokala historia och utveckla den lokala turismen.
I tidningen Frykposten som delas ut kostnadsfritt till alla hushåll i Frykerud fyra
gånger per år, vill vi sprida information om vad som händer i Frykerud.
Frykposten ges ut i

Manusstopp

Mars, vårnummer
Juni, sommarnummer
September, höstnummer
December, vinternummer

10/2
10/5
10/8
4/11

Adressen till redaktionen är:
Karl Evert Evertsson, Östra Glänne Stormyren 16, 665 92 KIL 070-538 94 59
Kerstin Wallin Där Nole Rörmyren 665 93 KIL
Ansvarig utgivare: Georg Forsberg, e-post: georg.forsberg@kil.se
E-post till redaktionen: stormyr@telia.com
Hemsida: www.frykerud.se
FFF styrelse
Ordförande:
Kassör
Sekreterare:
Ledamöter:
Styrelsesuppleant:

Georg Forsberg
Kerstin Wallin
Ingrid Lööv
Kenneth Bengtsson, Krister Jonsson, Leif Albinsson,
Kerstin Strand, Ingmari Johannesson
Stig Larsson

Medlemsavgiften är 75 kronor för ensamstående och 150 kronor för en familj.
Medlemmar bosatta utanför Frykerud får tidningen per post och betalar 200 kr. Stöd
oss med din medlemsavgift till plusgirokonto 63 59 04-6 och skriv namn och adress.
Spara kvittot, det gäller som medlemskort. Alla är välkomna med material till
Frykposten. För specialannonser i Frykposten tillämpas sponsoravgift.
___________________________________________________________________
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Ordförandens ruta
Våren gjorde i år tidig entré, men fick backa rejält under maj som bjöd på regn
och kyla. Därefter kom sommaren. Man får väl säga att den så här långt varit
lagom. Sol och värme blandat med regniga dagar. Grödorna på fälten har i de
flesta fall hämtat sig efter den väderchock som maj bjöd på. Men ärren kan
fortfarande ses.
Även vintern satte sina spår. En snöfri period tillsammans med vinterfrost blev
för mycket för många höstvetefält. Dött höstvete fick därför ersättas med andra
grödor i vårbruket.
Dessa fenomen är troligen inte något som människor i allmänhet grubblar över,
men sysselsätter säkert våra lantbrukare. Vi lever i ett gynnat land och en gynnad
tid. Tillgången på livsmedel ses idag som självklar. Det är också drygt 150 år sen
som flera år med opassande väder skapade hunger och nöd och en
accelererande utvandring från Frykerud till Amerika. Det kan ge ett perspektiv.
Nyhetsrapporteringen under sommaren har ofta handlat om vädret. Ofta med
exempel på extremväder, framför allt från medelhavsområdet. Det globala
vädrets utveckling är något som berör och skapar oro. Ibland förstärkt av
nyhetssäljande löpsedlar. Blev häromdagen påmind om löpsedlar från en känd
kvällstidning, med 30 års mellanrum. Samma sommarvärme, med 30 grader som
nalkades Sverige då, förorsakade gratulationer till alla med semester som inföll
under värmeböljan. I sommar varnades för mördande hetta då samma
sommartemperatur var i antågande. Det kan också ge ett perspektiv.
En annan världsvid företeelse är förstås covid 19. I Sverige är ca 60%
vaccinerade med två doser. Nu utökas åldersgruppen till de unga. Med det en
förhoppning om begränsad smittspridning och förhoppning om att få träffas i
fysiska möten. På annan plats kan du läsa om inbjudan till FFF:s årsmöte.
Välkomna!
Georg Forsberg ordf
___________________________________________________________________
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Gammal bil
Telefonen ringde en dag och en försynt röst frågade om jag hade en gammal bil
stående och det kunde jag ju bara svara ja på. Han berättade att han hade sökt
i bilregistret efter gamla bilar och fått min adress.

Han började fråga om detaljer och jag tyckte att det var bäst om han kom och
tittade. Nästa dag kom han tillsammans med en kompis och undersökte och var
nöjd.
För ungefär 35 år sedan körde jag in min fjärde och sista SAAB V4 på logen, tog
ur batteriet och lämnade bilen. Här fanns ingen elektronik, datauttag eller
pekskärmar och alla reparationer kunde göras hemma i verkstaden. Ett topplock
bytte jag på två timmar efter kvällsmaten. Bilarna var framhjulsdrivna.
___________________________________________________________________
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Stora smala däck och det mesta av tyngden över drivhjulen gjorde att kom man
inte fram med V:4an i snödrivorna så gick det inte med någon annan bil heller.
Bilarna blir ju något av kompisar efter alla mil tillsammans och det känns när de
skall lämnas till annan ägare eller ”skroten” (bildemonteringen).
Denna hade jag tänkt ha som reparations objekt när jag blev pensionär. Tyvärr
för ”BYN 346” låg två andra projekt före i kön och den blev stående.
För köparen var det ett fynd att hitta en komplett bil inomhus på en loge.
För mig så kände det bra att trotjänaren nu skulle bli skulle bli upprustad. Jag
kommer inte att kunna göra det själv. Tack och adjö kompis.

/ K.E.
___________________________________________________________________
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Vandring längs Kungsvägen
Eftersom vi inte anordnade någon underhållning under juli, fick vi tid över i Frykeruds
Hembygdsförening och tyckte då att vi skulle göra någonting som passade i Coronatider.
Vi kom fram till att en vandring längs Kungsvägens sträckning genom Frykerud skulle
vara trevlig att göra. Vi kunde hålla avstånd och vara ute i friska luften. Vi delade upp
vandringen i fyra etapper och här kommer redogörelsen för den första etappen. Den 5
juni var det ett härligt sommarväder. Vi var 28 personer som samlades och var
förväntansfulla inför dagen som leddes av Bertil Haglund.
Sammanfattning av vandring gamla Kungsvägen genom Frykerud etapp 1
Frykfors: Start vid minnesstenen med Gustav III:s
kungamonogram och årtalet 1785 som är till minnet av
förstärkning och ombyggnad av en av broarna över älven.
Den första bron tillkom så vitt man vet under 1680-talet i
samband med att biskopen Erland Broman fick tillstånd att
uppföra en kvarn och att anlägga en damm ovanför forsen.
Under början av 1800-talet spolades två broar bort av
vårfloden. Sten från den gamla kyrkan i Prästbol användes
sedan för att förstärka brofästena. Den första bron med
järnbalkar tillkom 1949 och den nuvarande bron invigdes
1968 och är den första med full vägbredd och med en nivå
högt över de förutvarande broarna. Sammanlagt har det
funnits nio kända broar över älven i Frykfors. Den sista
mjölnaren vid kvarnen var Hjalmar Karlsson från Köpung i
Fagerås. Kvarnen lades ned 1959. Vandringen fortsatte
längs den gamla kungsvägen upp mot Önnebol.
Önnebol: På gården Önnebol bodde i slutet av 1800-talet mjölnaren vid Frykfors kvarn,
Erik Petter Sunström som tragiskt förolyckades vid transport med häst av en kvarnsten.
Ett järnspett slog till mjölnaren med döden som följd. Året var 1898.
I huset Björkliden i Önnebol bodde Filip och Hedvig Larsson. Filip var maskinist vid
kraftstationen i Frykfors och på övervåningen hade han en skomakarverkstad. Hans far
var f.ö. skomakare. Filip var bror till Holger Larsson som var frisör i Fagerås.
___________________________________________________________________
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I huset Solbacka i Önnebol bodde Valfrid och Elna Haglund, vars dotter Berit blev gift
med den första allsångsledaren på Skansen, Egon Kjerrman. Hon blev själv sångerska,
operett och musikalartist. Hon tillhörde i många år den fasta ensemblen vid Malmö
statsteater där hon avslutade sin karriär.
Ådala: På färden mot den gamla kyrkplatsen i Prästbol passerades gården Ådala där
Ville och Alma Larsson bodde, och som under slutet av 1950 och början av 1960-talet
drev Esso bensinmack som låg mitt emot där
Hultmans grävmaskiner är i dag. De hade en son
Lennart Larsson som blev tämligen högt utbildad inom
juridiken. Han blev bosatt i Falun där han verkade som
länsåklagare. Där grävmaskinerna står i dag låg
Fagerås tegelbruk som brann på hösten 1963. Det
hade då varit i bruk i ca. 15 år.
Gamla kyrkplatsen: Väl framme vid den gamla
kyrkplatsen var det dags för en välbehövlig fika i den
gassande solen. Där väntade en överraskning i form
av trubaduren "Frippe", barnbarn till den förre prästen
i Frykerud Sven Myrer som underhöll oss med den
äran.
Den gamla kyrkan i Prästbol har anor från 1200-talet.
Frykerud var då en annexförsamling till Stora Kil och
hade ingen egen präst. Vissa källor uppger att det
kunde vara de laxfiskande munkarna vid Frykforsen,
från Risberga kloster i Närke som ibland hjälpte till
med predikan. Kyrkan byggdes om på 1600- talet
och revs i slutet av 1700- talet.
Mot Fagerås: På vägen till Fagerås gick vi förbi
milstenen som är där Prästbols gästgiveri en
gång låg. Kenneth berättade om milstenens
inristade hemligheter och dess betydelse. Det
handlar om avstånd längs häradsvägar. På
samma plats låg i slutet av 1800- talet en
diversehandel, i folkmun kallad "Prästbols - Boa"
___________________________________________________________________
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Platser och byggnader som nämndes genom Fagerås: Strax före vägkorset låg en liten
kiosk, "Busskiosken" kallad. Den ägdes av bussbolaget GDG och fanns kvar till slutet
av 50 eller början av 60-talet. Vid vägkorset vid pizzerian ligger huset Hagaborg som var
Café mellan ca. 1923 och 1965. Mellan 1923 till 1948 hette det Fagerås Cafè och mellan
1948 och 1965 Café Nilsson. Den mest kände gästen torde vara den förre
världsmästaren i tungviktsboxning, Ingmar Johansson som kom i en vit sportbil med sin
dåvarande fästmö Birgit. Det borde vara i slutet av 50-talet. Andra platser: Prästbols nya
affär, Holger Larssons hus med frisörsalong. Holger var ju också trädgårdsmästare och
hade även hand om de manuella järnvägsbommarna nattetid. "Halmtussen" som var en
halmförädlingsfabrik . Den brann ned 1961.
Kungsbrolyckan där det var telefonväxel, mejeri och tunnplåtslageri och bredvid en
smedja.
Rosendal, f.d. Katrins Café. Nyhem, bostad för fjärdingsmannen Hugo Johnsson,
kommunkontor och tidigare affär. Heleneborg, affär som ägts av Asker och Thorén. Det
var den största affären i Fagerås. Åter till bilarna.
Enligt Wikipedia:
Kungsvägen
Kungsvägen kallas den vägsträcka i norra Europa från Bergen över Oslo, Karlstad,
Örebro, Stockholm till Åland och vidare genom södra Finland via Åbo, Helsingfors och
Viborg fram till S:t Petersburg.
Vägen har sedan 1300-talet använts av kungar och deras kurirer, biskopar, borgare,
konstnärer och arméer. Vägen knöt ihop den svenska stormaktens östra och västra
delar med varandra. På många ställen finns den ursprungliga väglinjen kvar, på andra
ställen har den försvunnit.
Längs med vägen uppstod herrgårdar, bondgårdar, krogar och gästgiverier som inhyste
de som reste längs med Kungsvägen. Mäktiga adelssläkter hade både svenska kungar
och ryska tsarer som sina gäster i sina herrgårdar.
För Frykeruds Hembygdsförening Kerstin Wallin

___________________________________________________________________
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Årsmöten
Frykeruds V:a Blåbandsförening har haft sitt årsmöte. Det är inga konstigheter.
Det har vi haft i generationer. Det som avviker är att årsmötet hölls i augusti
månad. I stadgarna står det att årsmöte skall hållas senast i februari månad. Det
var ett stadgebrott, men hur skall man se på detta? Jag antar att många
föreningar har hamnat i samma dilemma.
Jag har varit med på två årsmöten som har hållits via nätet. Det vill säga att var
och en sitter hemma vid sin dator och förhandlingarna sköts via fiber. Om alla
ser varandra och har möjlighet att påverka besluten så bör ju de demokratiska
reglerna vara uppfyllda
Vad händer med den ideella föreningsrörelsen när restriktionerna
förhoppningsvis tas bort i höst.
Kommer det att finnas föreningar som inte har kraft att starta om. Vad händer
med den kull de barn och tonåringar som inte fick starta i verksamheten förra
hösten.
/K.E.

Bibeltävling
Maj-Britt Eriksson blev vinnare i förra numrets Bibeltävling.
Här kommer bibelfrågan i detta nr: En tullindrivare (Publikan) blev kallad av Jesus
att bli hans lärjunge. Vad hette han?
Svaret finns i Matteus-evangeliet 9;e kapitel. Skicka svaret med ditt namn, adress
och telefon nr till Ingvar Solberg Skogsvägen 44 B 66531 kil före den 15 :e okt.
Boken ”Flyktingpastorn” lottas ut bland de som skickar rätt svar.
Jag har bibelfrågor även i Värmlandsbygden. Så ni som har den kan även svara
på dem. Lycka till!
___________________________________________________________________
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Loppmarknad
Ett stort folknöje är alla loppmarknader runt om i vårt land. Det kan vara ett bord
i trädgården med några saker som man vill bli av med eller ett jättestort förråd
med kylning i sommarhettan.

Här kan man hitta den kaffekopp som saknas i servisen, eller ”Röda Klara”
konservöppnaren som räddar lunchen.
Systemet är jättebra. Det är återbruk istället för att slänga användbara grejor. För
den som sätter bo för första gången och inte skall ha nya saker är det ett billigt
sätt att skaffa ett bohag. För andra är det ett enkelt nöje att ströva runt och titta
och känna på det som finns.
___________________________________________________________________
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För den som vill prova på golf är detta en möjlighet. De böcker som bokklubbarna
vräkte ut på 1960–70 talet kan man nu köpa för en femma.

Antikrundan har visat att i fyndlådor kan det finnas förmögenheter.
/ K.E
___________________________________________________________________
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Annas Garnstuga
Vi har fått en ny annons i Frykposten. Annas Garnstuga.
Min fru stickar på lediga stunder och är mycket intresserad av garner. Därför åkte
vi till Gassebol en solig kväll i augusti.

Här ligger den. Annas Garnstuga. Liten på utsidan, men full i garner på insidan
säger Anna Fager

___________________________________________________________________
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Stugan som har ersatt ett äldre hus, var tidigare en tonårsbostad, men nu
residerar bolaget här.
Granne med stugan finns en damm. Det händer säger Anna att när ett par
kommer så skyndar kvinnan in i stugan, men mannen går till dammen för att titta
på Guldfiskarna.

Att sticka var något som Anna Fager började med när hon var c.a 5 år gammal.
Sedan har det utvecklats mer och mer. Plagg till barn och barnbarn.
För att det skall bli korrekt har jag bett att Anna själv skall berätta om företaget
och hemsidan.
Jag är återförsäljare av Drops garner. För mig var det ett lätt val att välja dem
som leverantör, eftersom jag tycker om deras merinogarn som är supermjukt och
som du kan tvätta i maskin. Merinoullen kommer från frigående djur i
Sydamerika.
Jag har nu ca16 olika sorter av garn i olika kvaliteter som bomull, ull och lin, samt
tillbehör som stickor och virknålar.
Mönster som passar till garnerna hittar du på Drops Designs hemsida. För den
som vill så hjälper jag till att hitta och skriva ut mönster.
___________________________________________________________________
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Jag öppnade garnstugan i oktober
förra året. Jag är dålig på att göra
reklam, men trots det har det
kommit kunder till butiken men
främst genom Webbshoppen.
Kunderna hittar mig ofta genom
Drops Designs hemsida, där jag
finns med som återförsäljare.
Det är och har varit en pandemi
som gör att det inte har varit läge
att ha någon invigning av
garnstugan. Men jag ser framemot
att kunna ha ett garnkalas med lite
underhållning och garn förstås.
Ni är välkomna att besöka mig i
garnstugan
på
webben
www.annasgarnstuga.se
eller
hemma
på vår gård. Det finns även ett YouTube-klipp som vi
gjorde till årets fårfest.
Förutom att jag driver garnstugan så arbetar jag som
specialpedagog för barn på Hörselvården i
regionvärmland, vilket påverkar garnstugans
öppettider
Jag har öppet lördagar 10:00-14:00. övriga tider kvällar
och helger efter överenskommelse.
Ring eller skicka gärna ett sms 0709 250 79

___________________________________________________________________
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Nyodling

Bilden föreställer ett gärde som så småningom skall skördas. Det är inte ovanligt
i Värmland på hösten. Det som är speciellt med detta fältet är att här växte skog
för tio år sedan. Skogen avverkades och blev till timmer och massaved. Toppar
och grenar transporterades till värmeverket och stubbarna frästes bort. En
grävmaskin tog hand om stenar och jämnade till marken. Så småningom var det
dags för täckdikning och nu är det sått och skall skördas. Det är ovanligt med
nyodlig. Tyvärr ser vi det motsatta där buskarna sakta men säkert tar över
åkrarna. Med moderna maskiner kan man åstadkomma detta, men hur bar sig
våra förfäder åt att röja åkermarken i Frykerud. Vilket enormt slit.
/ K.E.
___________________________________________________________________
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Kils Återvinning
Vi besökte Kils Återvinning för första gången efter ombyggnaden. Tidigare var
det bara att köra in på området, men nu fanns det en bom som spärrade vägen.
På en skärm fick man trycka på Firma eller Privat och sedan stoppa in körkortet
i en kortläsare. Nu gick bommen upp och det var bara att köra in.

VD för Kils Återvinning Leif Östlind berättade att när mitt körkort var avläst så
kontrollerade systemet om jag hade en fastighet i Kil och hade betalat avgiften.
För den som bor i lägenhet kollar systemet att man bor i Kils kommun. Om Olle
i Forshaga försöker komma in så blir ”Olle motad i grind”. Det finns fler finesser
berättade Leif.
Nu kopierar jag det som står i informationsbladet som vi alla har fått. Kils
Återvinning har lanserat en App; Mitt Kil. Där finns bland annat avancerad
sorteringshjälp. Du kan skriva in vad du har för avfall, och appen gör en packlista
som talar om i vilken ordning du skall packa så att det ligger i rätt ordning när du
kommer hit. Det finns fyra stora tv-apparater med sorteringstips information m.m.
Varje container har ett nummer och på listan kan man se vad den skall innehålla.
Vi fick lämna mina utslitna skor i nr 4 och mjukplast i nr 13.
___________________________________________________________________
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Leif Östlind berättade också om utökad öppethållande. För den som går en kurs
finns möjlighet att med sitt bank-id öppna grindarna och köra in och lämna avfall
på tider när anläggningen är stängd. När vi stod och pratade kom en man med
en kaffekanna av glas med plasthandtag och frågade om råd. Jag erbjöd mig att
ta hand om den för vi hade slagit sönder en likadan veckan förut. Följande regler
gäller. Jag får ta med mig saker som ligger i bakluckan på en bil eller ligger på
ett släp om ägaren ger tillåtelse, men jag får inte ta något ur containrarna. Även
en vardag efter semestern är det full verksamhet.

___________________________________________________________________
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Från Återvinningen skickas varorna till olika anläggningar. Leif Östlind berättade
att en firma i utan för Arvika tar emot mjukplast och hårdplast och använder det
som insatsmaterial i järnvägssliper. Textilfibrer kan återanvändas, endast porslin,
keramik, isolering, gips och asbest får numera deponeras. Normalt arbetar tre
personer samt extrapersonal vid behov. Jag har alltid noterat hur rent det har
varit på marken. Det gör att kunderna och håller rent.

På bilden kan man se Återbrukshuset. Det är säkert många med mig om tycker
att man slänger helt användbara saker. Innanför dörren till vänster kan man
lämna inomhussaker och till höger utomhussaker. Varorna tas sedan om hand
av Återbruket som finns på Storgatan. Vid ett besök på Kils Återvinning så kan
man konstatera att vi har varor till övers.

/ K.E./
___________________________________________________________________
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Så stolta så vi nästan spricker
Nu måste vi få skryta lite om en av våra närmaste vänner. Vi pratar om
fantastiska Anna Beck och hennes framgångar i cykel. Vi hoppas att ingen har
missat hennes framfart på både VM och nu senast – i
skrivande stund – OS i Tokyo. Det är väl ingen i Kils
kommun som ibland far ute på vägarna som inte har sett
Anna där hon svischar fram på sin cykel, ofta med maken
Patrik som sällskap. Inom loppet av fyra år har Anna cyklat
hem fem VM-guld, ett VM-silver, ett VM-brons, ett OSsilver tidigare i veckan och nu i natt svensk tid ytterligare
en olympisk silvermedalj, och herre jösses en så
spännande uppgörelse! Med bara några få centimeters
Foto: Hans Berggren
marginal, efter att till synes grävt mycket djupt efter kraften
som krävdes, kniper hon andraplatsen! Gissa om vi är många vänner och
cykelkompisar som har tjatat på SVT att de ska sända cykelloppen och till sist
blev vi bönhörda så vi kunde se sista loppet!
Hur glad skulle man vara för bara ett uns av den drivkraft denna kvinna har! Hon
är allas vår cykelmorsa och hon är en av de allra mest ödmjuka människor vi
känner. Nu längtar vi tills vi får ta emot Anna på hemmaplan, krama henne
ordentligt (jag tror minsann Corona-restriktioner får bli åsidosatta här) och få
känna på en OS-medalj, det har vi aldrig gjort! Anna, vi är så j**** stolta över dig!

Niclas & Jeanette
___________________________________________________________________
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Gubben i Stormyren
I lågprisvaruhuset köpte jag två kartonger med
lökar och satte i krukor i växthuset. Tiden gick
och jag hade förlorat hoppet, men så en dag
stack det upp en grön stängel och jag förstod
att jag inte blivit lurad. Nu följde en spännande
tid. Varje morgon hade ytterligare en eller två
lökar kommit upp och när 29 av trettio visat sig
var jag nöjd. Men efter ytterligare några dagar
kom sig även den sista Gladiolusen. Sedan
startade nästa tävling. Vem skulle visa
blomknoppen och vilken skulle blomma först?

Här är segraren!
Krukorna med Dahlia rötter tog ännu
längre tid på sig men så småningom
tittade även blommor fram.
En amatör kan ha mycket roligt för
120 kr.
När man är pensionär och har en
förstående
hustru
så
har
försommaren
bjudit
på
ett
omfattande utbud av fotbollsmatcher
på TV. För att få in så mycket pengar
som möjligt till UEFA (Europeiska
Fotbollsförbundet) hade presidenten
___________________________________________________________________
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Platteni (innan han fick
sparken) bestämt att
32 lag skulle få kämpa
om
europeiska
mästerskapet. Vissa
lag fick flyga härs och
tvärs till olika städer i
Europa för att möta
sina motståndare.
Tyvärr fick de flesta
matcherna avgöras
utan
publik
och
evenemanget måste
ha gått med förlust. Med så många lag spelades vissa dagar tre matcher och det
var svårt att passa in lunch och middag till spelprogrammet. Sverige gick vidare
till slutspel, men där tog det stopp. Jag gissar att ribban på ett fotbollsmål har en
diameter på 20 cm och om långskottet från den svenske forwarden hade gått en
decimeter lägre hade slutresultatet kunnat bi ett annat.
När jag hade hämtat mig fån evenemanget så var det dags för nästa. OS i Japan
hade blivit uppskjutet ett år och fick nu avgöras utan publik vilket var trist både
för de aktiva och för arrangörerna. Stackars japanska skattebetalare. Resultatet
för svenskarna överträffade förväntningarna. Nio medaljer mot förväntade åtta.
Våra medaljhopp höll för trycket och gladde oss. Tyvärr var det så att många av
den stora svenska truppen som åkte ut i första matchen.
Det är inte ofta som jag gläder mig över norska framgångar i idrott, men jag är
full av beundran för häck och 1500 m löparna. Deras inställning med full gas från
starten gav full utdelning denna gång. Brödratrions lillebror visade sig vara den
störste. Härligt att skandinaver är bäst i världen före afrikaner.
När jag tittar ut genom fönstret kan jag se massor av rönnbär i träden. Enligt
gamla talesätt kommer det att bli en sträng vinter. Den som lever får se.
/ K.E.
___________________________________________________________________
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Vallokalerna är öppna kl. 9 – 11 och 14 – 20
i Frykeruds församling är vallokalen i Sockenstugan vid kyrkan.
Förtidsröstning kan ske på pastorsexpeditionen i Kil från och med 6 september,
kl 10 – 12 måndag – lördag och onsdagar 17 – 20.
Val görs till tre olika nivåer:
Kyrkofullmäktige i Kils pastorat är högsta beslutande organ i pastoratet.
Kyrkofullmäktige utser bl.a ledamöter i kyrkorådet samt fastställer budget för
pastoratet.
Stiftsfullmäktige, som är stiftets högsta beslutande organ, beslutar i frågor som
rör stiftet, vars uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingarna.
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och beslutar i frågor
som rör hela Svenska kyrkan.
Vilka får rösta?
I kyrkovalet får alla Svenska kyrkans medlemmar som är folkbokförda i Sverige
rösta om de fyllt 16 år senast på valdagen.

Årsmöte
Föreningen Frykeruds Framtid (FFF) har sitt årsmöte i Equmeniakyrkan Fagerås
söndagen den 3 oktober kl 18:00. Sedvanliga årsmötesförhandlingar, sedan äter
vi smörgåstårta.
Välkomna /Ordföranden
___________________________________________________________________
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Korsordsskaparen
Vinnarna i Frykpostens fyrtiofjärde
korsord blev:
Karin Olsson, Örebro
Barbro Elander, Fagerås

FFF Gratulerar! Trisslotter
kommer!
Lösningen till det 45 korsordet skickas till:
Ulla Evertsson, Ö:a Glänne Stormyren, 665 92 Kil
senast 10 november 2021
___________________________________________________________________
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Med önskan om en härlig höst!

Redaktionen
Karl-Evert Evertsson
Kerstin Wallin
Kenneth Bengtsson
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