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NYHETER! Föreningen Östmarksbygden 
 

- Framtid och utveckling! 

 
Verksamhetsberättelse -06    
 

Ja nu har ett år gått igen och vi inom Föreningen Östmarksbygden vill berätta om vad vi 
har gjort. Vid skolavslutningen fick Marcus Uvefalk och Roger Ericsson den stora äran att 
dela ut ett i våra ögon mycket fint stipendium ur Föreningen Östmarksbygdens Framtidsfond. 
Vi hade gett skolorna i Östmark och Sörmark i uppdrag att genom elever och lärare utse 
skolans bästa kompis. I Östmark gick stipendiet till Anders Jansson och i Sörmarks Friskola 
till Victoria Lind. Under Östmarksveckan tändes den populära milan av förra årets 
Östmarking Leif Larsson. Milan var åter igen en populär samlingsplats för unga som gamla, 
lokalbefolkning och turister. Den gamla kvarnen i Röjdåfors startade upp igen och de gamla 
kvarnstenarna fick åter liv mycket tack vare Marcus Uvefalk och Lennart Svahn.  
En minneskväll till Gunnar Ehnes minne arrangerades i samverkan med Östmarks 
Hembygdsförening med artister som på något sätt hade haft med Gunnar Ehne att göra. 
Vidare delades ett stipendium ut från Östmarksbygdens Framtidsfond till Gunnar Ehnes 
minne, det var elever från Östmark och Sörmark som fick delta. Kriterierna för stipendiet var 
att de skulle verka i Gunnar Ehnes anda. Stipendiet tillföll Victoria Lind Sörmarks Friskola, 
för hennes dikt ”Katta”. Strax före älgjakten anordnades en dans med supé i Östmarksgården 
Twilights Orkester stod för bra och dansvänlig musik, och Maj-Lis Haglund på Sörmarks 
Gården för god mat. Allt överskott från festen gick till ett av Föreningen Östmarksbygdens 
projekt, nämligen minnesstenen över ”Knivkongen”  Johan Fredrik Hedenberg. Överskottet 
blev oväntat stort tack vare Maj-Lis Haglunds stora generositet. Projektet kan nu genomföras 
till fullo, p.g.a. detta samt bygdens välvilja att donera pengar genom olika insamlingar. 
Ellinore Henriksson i Viggen har iordningställt porträttet av ”Knivkongen”, och i samband 
med Östmarksveckan 2007 är förhoppningen att minnesstenen skall kunna avtäckas på vår 
vackra kyrkogård. I december månad anordnas en grötfest på servicehuset Gömmanberg för 
de boende, anhöriga och personal. Detta är ytterligare en satsning ur Föreningen 
Östmarksbygdens Frantidsfond.  
För att minska ”busåkningen” med snöskoter i Östmark har en arbetsgrupp arbetat med att 
anordna skoterleder. Totalt c:a 1,5-2 mil led kommer att vara klar i december. För mer info. se 
www.ostmark.se  
Ett händelserikt år når nu sitt slut, flera projekt är på gång och andan är god. Därför är det 
viktigt att tänka på att ge ett bidrag till Föreningen Östmarksbygdens Frantidsfond. På så sätt 
får bygden nya medel att kunna driva igenom olika projekt som gagnar bygden från öst till 
väst, från norr till söder.  
 
Vi i Föreningen Östmarks Bygden vill tacka för 2006 och önska alla en riktigt  
 

 God jul och ett Gott nytt 2007   
 
Föreningen Östmarksbygden genom Roger Ericsson  
  



Vad händer i Östmark? 
 

• Torsdagen den 7 dec. kl. 19.00 Temamässa om möten med änglar Östmarks Kyrka. 
• Söndag den 10 dec. kl. 12.00-16.00 Julmarknad i Lillskogshöjden. Servering. Kaffe, korv 

mm. Välkomna! Lillskogshöjdens bygdegårdsförening. Julgransdans se kommande annons. 
• Onsdagen den 13 dec. kl. 18.00 Luciafirande, elever från Östmarksskolan under ledning av 

Marit Ludvigsson. Servering m.m. efteråt i församlingshemmet. 
• Juldagen kl. 07.00. Julotta. Johan Bonander, Lena Persson Måwe. Bygdekören m.fl. 
• Annandagen kl. 18.00 Musikgudstjänst. Johan Bonander, Lena Persson Måwe m.fl. 

 
För fler nyheter gå in på ”Östmarksportalen” Östmarks webbsida www.ostmark.se  
Om Du har nyheter som du tycker ska vara med på webbsidan, gå in på Östmarksportalen och 
skicka nyheten online. Det går också bra att ringa Gert på tel. 070-6589814.  
Nyhetsbladet går även att ladda ner från webbsidan. 
 
Vill Du bli medlem och stödja verksamheten i Föreningen Östmarksbygden? Betala då in 
medlemsavgiften för 2007 kr 100,-/familj med bifogat inbetalningskort eller ta med kortet till 
Östmarks Handel och betala där. 
 
Annons 

 

 
Lucia onsd. 13/12 bjuder vi på kaffe m. dopp. 

 
Nyinkommet: Massor av barn-DVD och julfilmer. 2st för 99:-  

Under dec. har vi ökade vinster i fred. lotteriet. Handla matvaror för min 300:- så är Du med. 1:a pris 
presentkort på 300:-, 2:a pris presentkort på 200:-, 3:e pris presentkort på 100:- 

 

 God Jul & Gott Nytt År 
önskar vi på 

ÖstmarksHandels AB 

 

Välkomna in i vår julpyntade affär! 
Vi har JULMARKNAD lörd. den 2/12 kl. 9-13  

Utanför finns olika föreningar med försäljning av bl.a. julgodis-
julbockar-glögg-korv m. bröd. Hästturer med Lasse.  

Bygdekören sjunger vid 12-tiden. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
PlusGirot INBETALNING/GIRERING A 
Meddelande till betalningsmottagaren  
Medlemsavgift för: (namn och telefonnummer) 

Till Plusgirokonto 
40 15 76-4 
 

 Betalningsmottagare (endast namn) 
Föreningen Östmarksbygden 
 

 Avsändare (namn och adress) 
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