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Kära församlingsbor 
 
Nu är sommaren åter här med allt som hör till. Det är ju så mycket som händer i vår bygd 
under sommaren. Detta nyhetsblad har tyngdpunkten på Östmarksveckan som pågår mellan 
14 – 23 juli. På nästa sida finns ett utförligt program. 
 
Victoria och Anders är bästa kompisar 
I samband med skolavslutningen i kyrkan fick Victoria Lind klass 4 i Sörmarks friskola och 
Anders Jansson klass 5 i Östmarks skola ett stipendium från Östmarksbygdens framtidsfond. 
Att få pris som bästa kompis är något av det finaste pris man kan fä när man blir vald av sina 
skolkamrater, då har man kommit långt. Man ser då att så enkla saker som ett vänligt ord och 
ett leende kan bidra till att miljön i skolan och på fritiden kan förbättras, ja rent utav bli bra. 
Man hoppas ju att vi vuxna är goda förebilder så att detta pris kan fortleva. Vi i Föreningen 
Östmarksbygden tycker att detta är en viktig sak att uppmärksamma. 
De resurser som kommer in till Östmarksbygdens Framtidsfond genom kondoleanser, 
gratulations-gåvor, donationer och testamenten kommer att förvaltas och fördelas på ett sätt 
som skapar bästa möjliga utveckling inom Östmarks församling. Resurser kan fördelas via 
gåvor, bidrag, stipendier, lån eller på andra sätt som anses lämpliga. Prioriterade områden att 
placera fondens resurser är inom äldreomsorg, utbildning och bygdens ungdom. 
 
Webbsidan www.ostmark.se byggs på med mer information undan för undan. Senaste 
länken ”Turistmål” innehåller sevärdheter för besökare som kommer till Östmarksbygden. 
Om någon kommer på fler sevärdheter som bör tas med, kontakta oss direkt på webben via 
formuläret under ”kontakt”, via e-mail info@ostmark.se eller via tel. 070-658 98 14. Vi ber er 
kontakta oss även om det finns någon nyhet som behöver publiceras eller om något 
evenemang ska tas med i kalendern.  
Ett stort tack alla föreningar och företag som vill synas på webbsidan och tack till alla ni som 
skriver små trevliga saker i gästboken!  
 
Styrelsen Föreningen Östmarksbygden 
 

 

 
 
Sommar öppet:  
Måndag – fredag  
08,00 – 20,00 
Lördag 09,00 – 20,00 
Söndag 12,00 – 20,00 

 
Välkommen in till 

oss! 
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Program Östmarksveckan 14 – 23 juli 2006 
 
Fredag den 14 juli:  
19.00 – Inledning av Östmarksdagarna med Visafton som arrangeras för 39:e året i 
rad vid hembygdsgården Hagen. Underhållning av stort värde framförs av 
frivilliga musiker och historieberättare. Gratis entré med lotterier och 
kaffeservering.   
 
Lördag den 15 juli:  
10.00 -  Provkörning av Kvarnen i Röjdåfors. Besökare kommer under dagen att 
erbjudas det nymalda mjölet samt ges möjlighet att få en guidad tur runt området. 
Kaffeservering. 
 
14.00 - 17.00  Välkomna till Loppis och kaffeservering i Runnsjöns skola. 
 
18.00 - Minnes program om Gunnar Ehne vid Hagen.  
 
Söndag den 16 juli:  
17.00 - Purala afton med norska artister, Purala Finngård i Röjdåfors 
 
18.00 - Musik i sommarkväll Kyrkan  
 
Måndag den 17 juli:  
18.00 - Miltändning vid Åsbyvallen av förra årets Östmarking   
 
Tisdag den 18 juli:  
19.00 berättas det nya som gamla Jägarhistorier vid kolmilan i Åsbyvallen. Äldre 
som yngre är välkomna att lyssna och berätta egna historier.    
 
Onsdag den 19 juli:  
12.00 – Heldagsevenemang vid Lillskogshöjden med tunnbrödsbakning och Motti 
servering, motor- och hantverksutställning, ridturer och vagnsturer, underhållning 
hela dagen med bl.a. Björn Söderbäck, Göran Samuelsson, och Börje Magnusson 
med musikanter. Inträde 20 kr, Välkomna till Lillskogshöjden. 
 

 
18.00 -  Kvällsevenemang folkrace på Östmarkbanan och servering av korv, 
hamburgare, dricka och glass. 
 
Torsdag den 20 juli:  
17.00 Öppnar Hagen för konstutställning och försäljning av tavlor samt 
hemslöjdsalster (väverier och snickerier) från Fryksdalen.  
 
19.00 - Musik i sommarkväll Kyrkan 
 
Fredag den 21 juli: 
19.00 - Visafton i Hagen  
 
Lördag den 22 juli: 
11.00 – 14.30 Skolträff i Hagen för elever i någon av Östmarks skolor födda 1950-
1959. Kaffe serveras och medtag gärna gamla kort och berätta minnen.   
 
15.00 - 18.00 Uppträdande av Lalla Hansson vid Parken, utdelning av Gunnar 
Ehne stipendium och utnämning av årets Östmarking för 2006. 
 
21.00 – 02.00 Dans i Östmarks folkets park till Kindbergs med pubservering.  
 
Söndag den 23 juli:  
13.00 -   Motorbanans dag, uppvisning av Folkrace, Husvagnsrace, Rally, Rally 
Cross och Cross Cart. Med servering av korv, hamburgare, dricka och glass.  
 
16.00 Sånger till Maahisi, En jubileumskonsert för hela familjen vid Juhola 
Finngård. Medtag gärna en picknickkorg.  
 
17.00 Purala afton med visor från Dan Andersson 
 
Mer information finns på webbsidan www.ostmark.se



Östmarks Handels AB 
Hos oss finner du: 

• Dagligvaror 
• Nybakat bröd 
• Frimärken 
• Lotter 
• Fiskekort mm 

 
 
 
Tel. 0560-20005 
Fax 0560-20044 

Ombud för:  
• Apoteket 
• Systembolaget 
• Svenska spel 
• Harry Boy (Ica kort) 
• Postpaket utlämning 
• Kondoleanser och 

gratulationskort till 
förmån för 
Östmarks-bygdens 
Framtidsfond 

 
Under Östmarksveckan 
V.29 
Bjuder vi på kaffe 
måndag – lördag! 
 
Öppettider i juli: 
måndag – fredag 9-18, 
lördagar 9-15 
söndagar 12 – 15 

 

Välkomna! 
 

 
Gränsen Röjdåfors 
685 97 Östmark 
Tel.  
( 0047) 629 45 344 
 

 
 
Här kan ni se gränslös utställning inom konst & 
konsthantverk med kända och okända konstnärer från 
Norge och Sverige. Ni kan ta en kaffe & en norsk våffla i vårt 
café och njuta av utsikten över sjön Rögden. Vi har ett 
vandrarhem för gäster som vill övernatta på Finnskogen.  
 
15 juli Vernissage kl. 12.00 
Fri Form och Norska konstnärer (18 st.) + hantverkare 
ställer ut till den 31 augusti. Då kan ni se och handla glas i 
Tiffany teknik, keramik, smycken, näver, borstar mm.  
Öppet: Tis - Fre. 12.00 - 17.00 
Lör. (jämna veckor) 12.00 - 17.00 
 
Välkomna önskar Rolf med personal. 

 

Välkommen till 

 

 

Dagligvaror, ombud för 
Systembolaget.  
Kolla in vår viltdisk med älg, rådjur, 
björn mm. 
Inför sommarens grillparty finner du de 
bästa produkter hos oss.  
 
Öppet måndag – fredag 8.30 – 16.30,  
lördagar 8.30 – 13-00 Tel. 0560-25016
 

 




