
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort historia om Bjurtjärn 

Bjurtjärns socken bildades 1630 genom utbrytning ur Karlskoga 
socken. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens kyrkliga frågor 
till Bjurtjärns församling och för de borgerliga frågorna till Bjurtjärns 
landskommun. 1952 uppgick Bjurtjärn i nybildade Ullvätterns 
landskommun, samtidigt övergick landskommunen från Örebro till 
Värmlands län. Landskommunen inkorporerades 1967 i Storfors 
köping. 1971 ombildades Storfors köping till Storfors kommun.  



 

Vad står Bjurtjärns hembygdsförening för? 

Bjurtjärns hembygdsförening välkomnar alla som känner för vår bygd 
och vill känna en tillhörighet till bygden.  

Vår vision är att knyta samman bygden, för gammal som ung, genom 
vår historia och fram till nutid och vara en samlingsplats för alla åldrar, 
urinvånare som nyinflyttade samt övriga som vill ha en koppling till vår 
bygd.   

Vi vill bygga upp och vidareutveckla positiva relationer och 
samarbetsformer med skola, kyrka, församlingar och föreningar i 
bygden och involvera alla åldrar i verksamheten.  

Föreningens aktiviteter äger rum i 
Sockenstugan vid kyrkan och vid 
Hembygdsgården Börjes som ligger efter 
länsväg 237 mot Storfors, skylt finns med 
hänvisning till ”Hembygdsgård”.  

Föreningens byggnader kräver en del 
underhåll och kärlek vilket ger möjlighet till 
träffar med arbetsvilliga medlemmar och socialt umgänge.  

 

 

  



 

Varför skall man vara med? 

Det finns nog inget bättre sätt att komma in i gemenskapen i bygden 
än att vara medlem och aktiv i föreningen.   

Som medlem får du också information om aktiviteter i vår bygd t.ex. 
ifall Värmlandspojkarna har några lokala arrangemang, när föreningen 
har sina arrangemang tex Bjurtjärns bygdedagar, kak-kalas, Herrarnas 
afton, Tackfest, mustning, ljusstöpning eller årsmöten. Vi har inte 
minst en stor aktivitet i vävstugan. Vi har även saker att hyra ut tex, 
partytältet och lokaler som Sockenstugan och Börjes.  

Vi har en grupp som planerar våra 
aktiviteter under året och alla förslag är 
välkomna. De förslag som finns i dag är 
släktforskning, smör- och osttillverkning, 
öl- eller vinprovningskväll. Även slöjd och 
snickeriträffar står på önskelistan. Lokal 
finns så det är bara att starta upp. 

Vävstugan som ligger i Sockenstugan vid kyrkan har öppet måndagar 
från kl 13 och så länge man önskar och kan även öppnas andra dagar 
för de som vill jobba extra med något hantverk. Förutom vävning 
förekommer där även andra hantverk som sömnad, stickning m.m. 
som vi förenas runt och diskuterar 
aktuella frågor. Kaffet står på och 
kaffebröd finns. 

Föreningen har sedan många år 
samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan. Vi har en Natur- och 
kulturcirkel igång samt en 
Yogagrupp som träffas 
regelbundet. Det finns också 
möjlighet att få hjälp med enskilda projekt.   



 

 

 

BLI MEDLEM OCH STÖTTA OSS 

Medlemsavgiften är 100 kr per person/år eller 200 kr per familj/år. 
Betala in på Bankgiro 815-1888  
eller Swisha till nummer 123 277 08 16  
glöm inte ange namn eller mail-adress.  
Får vi mail-adress så kommer du med på våra utskick. 

Vill du ha information om våra aktiviteter maila till kerstin.april@live.se 
eller till nicke.larsson@msn.com så kommer du med på våra utskick.   

Vill du ha mer allmän information om hembygdsföreningen så maila till 
Kjell Karlsson på kjell@kofak.se och är du intresserad av bygdens 
historia så kontakta Nicke Larsson på nicke.larsson@msn.com. 

Vi har en hemsida www.hembygd.se/bjurtjarn där information och 
bilder finns samt du hittar oss även på Facebook under namnet 
Bjurtjärnshembygdsförening med information om våra aktiviteter. 
 

Bjurtjärn Juni 2021 
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