
ostmark.se 

 

Föreningen Östmarksbygden 
Org. nr. 802421-4564 
Postgiro 40 15 76-4 

Föreningen Östmarksbygden 
 

- Framtid och utveckling! 

NYHETER! 

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 
• Privpack 
• 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 9-13 
söndagar 12 – 14 

 
Välkomna! 

 

 I sommar åker man till Purala, Röjdåfors! 
Öppet:  
Fredag-lördag-söndag kl. 12 – 18 från 24 juni tom 29 juli.  
Servering av Kaffe, våfflor, motti m. fläsk, glass. Värdar: Gun-Britt Gerhardsson och Valle Jönsson.  
Kan finnas där övriga dagar. Ring för info. Tel. 070-6242845  
Puralakvällar söndagar kl 17,00 
 

1juli - Björn Sandborgh 
8 juli - Ler och Långhalm 
15 juli - Valle Jönsson med gäster 
22 juli - Trine Sennerud Melby på nyckelharpa, Tormod Lillebror Vasaasen tvåraders. 
29 juli - Avslutning. Torleif Styffe, Riksspelman Helge Balkåsen och Annika Eriksson 
 

Arr. Solör Värmland Finnkulturföreningmed stöd av Region Värmland, Torsby kulturnämnd och 
Studiefrämjandet 
 

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 

 
 
 
En liten uppdatering av vad som hänt sen sist.....  
 
Östmarkskorsningen. Äntligen blev bytet klart med markområdet vid Östmarkskorsningen, som ni kan 
se har uppröjningen börjat. Vi hade en förslagslåda vid Östmarks Handel och många bra förslag kom in 
men vi tar tacksamt emot ännu fler. Huvudsaken är att det blir uppröjt och detta gör sig inte själv.... Kom 
gärna dit och hjälp till. Meddelande om tidpunkter kommer på anslag i Östmarks Handel. 
 
Stipendium ”Skolans bästa kompis” När skolorna i Östmark och Sörmark hade sin skolavslutning i 
kyrkan delades två stipendier ut från Östmarks framtidsfond. Stipendiaterna är Linn Persson, Östmarks 
skola och Alexander Fallgren, Sörmarks friskola.  
 
Kvarnen Röjdåfors. Egenproducerat skrädmjöl blev en succé förra sommaren så varför ändra på ett 
vinnande koncept. En provmalning har gjorts i år och det ser lovande ut inför den kommande kvarndagen, 
lördagen den 14 juli, då det kommer att finnas möjlighet att köpa Finnskogens eget skrädmjöl. 
 
Minnesstenen. Så äntligen kommer minnesstenen över Johan Fredrik Hedenberg, alias Knivkongen att 
resas den 17 juli. En lång resa till ett mycket lyckat resultat. Ett stort tack till alla fantastiska människor 
som på ett eller annat sätt bidragit till att möjliggöra detta. Efter ceremonin på kyrkogården finns det 
möjlighet att köpa kaffe med tilltugg i Församlingshemmet. Kom gärna dit och visa upp din äkta 
Hedenbergs-kniv. 
 
Bidrag till skolresa. Vi fick en förfrågan från Östmarks skola om ett bidrag ur framtidsfonden till Oslo-
resan. Då vi kom fram till att detta främjar kunskapen hos de unga i bygden gav vi detta vårt bifall. 
Fortsätt gärna med att ge bidrag till framtidsfonden med kondoleanser och donationer för att främja 
liknande projekt. 
 
Styrelsen Föreningen Östmarksbygden 
 

 

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

 
Välkommen in till oss! 
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NYHETER! Föreningen Östmarksbygden 
 

- Framtid och utveckling! 

Mer information finns på webbsidan www.ostmark.se 
 

 

Program Östmarksdagarna 12 juli – 22 juli 2007 
 

Torsdag den 12 juli:  
19.00 – Inledning av Östmarksdagarna med Konstutställning. Arr. Östmarks Hembygdsförening 
 
Fredag den 13 juli:  
19.00 -  Visafton som arrangeras för 40:e året i rad vid hembygdsgården Hagen. Underhållning av stort värde 
framförs av frivilliga musiker och historieberättare. Gratis entré med lotterier, korv, hamburgare och 
kaffeservering. Arr. Östmarks Hembygdsförening 
 
Lördag den 14 juli:  
12.00 - Kvarndag vid kvarnen i Röjdåfors. Besökare kommer under dagen att erbjudas att köpa 
det nymalda mjölet. 
 
19.00 - "Läsarsånger" Östmarks kyrka 
 
Söndag den 15 juli:  
12.00 - Hemvändardagar i Bastvålen 
 
13.00 – 16.00 - Rundsjöns Bygdeförening inbjuder till Öppet hus i Rundsjöns skolhus. Kom och 
se den gamla skolsalen intakt, samt lärarbostaden i 50-talsstil. Samtidigt har vi café och loppis. 
Välkomna!” 
 
17.00 – Puralakväll. Valle Jönsson med gäster. 
 
20.00 - "Tillbaka till Finskogen" filmvisning på Hagen av Christer Nilsson.  
Inträde 70 kr. Även 18/7 kl. 20,30 
 
Måndag den 16 juli:  
18.00 - Miltändning vid Åsbyvallen i Östmark.  
Arr. Föreningen Östmarksbygden 
   
Tisdag den 17 juli:  
11.00 – Avtäckning av Johan Fredrik Hedenbergs minnessten vid Östmarks kyrka. Arr. 
Föreningen Östmarksbygden 
 
17.00 - "Fesketävling" sjön Kläggen. Arr. Östmarks fiskevårdsområdesförening 
 
18.00 - Stavgång el-ljusbanan. Start vid milan. Arr. ÖIF 
 
Onsdag den 18 juli:  
11.00 - Blomstervandring Rännberg. Ledare Björn Ehrenroth.  
Kostnad 80 kr. Samling vid parkeringen vid Rännberg (infotavlan) 

 

12.00 - Heldagsevenemang vid Lillskogshöjden med tunnbrödsbakning, motti servering och 
hantverksutställning, underhållning hela dagen.  
Välkomna till Lillskogshöjden. Arr. Lillskogshöjdens Bygdegårdsförening. 
 
17.00 - Kvällsevenemang folkrace på Östmarksbanan. Även kändisrace bröderna Walfridsson m.fl. 
inför 30-års jubileum. Servering av korv, hamburgare, dricka och glass. Arr. ÖMFF 
 
20.30 - "Tillbaka till Finskogen" filmvisning på Hagen av Christer Nilsson. Inträde 70 kr. 
 
Torsdag den 19 juli: 
18.00 - Kläggen runt på cykel. (alt. promenad) Fina vinster! Arr. Kongbackens IF 
 
Fredag den 20 juli: 
19.00 – Visafton på hembygdsgården Hagen. Underhållning av stort värde framförs av frivilliga 
musiker och historieberättare. Gratis entré med lotterier och kaffeservering. Arr. Östmarks 
Hembygdsförening 
  
Lördag den 21 juli: 
11.00 – Skolträff i Östmarksgården (Hemvärnsgården) för elever i någon av Östmarks skolor födda 
1960-1969. Kaffe serveras och medtag gärna gamla kort och berätta minnen. Arr. Östmarksbygdens 
allians 
 
10.00 – 14.00 - Öppet Hus Emigration och Historia  
Det finns möjlighet att titta på Yngve Fredsbergs fotosamling m m. 
 
15.00 – 18.00 - Evenemang vid Parken, bl.a. utdelning av Gunnar Ehne stipendium och utnämning av 
"Årets Östmarking" för 2007 mm.  
Arr. Östmarks Alliansen 
 
21.00 – 02.00 - Dans i Östmarksparken, pubservering. Arr. Östmarks Alliansen 
 
Söndag den 22 juli:  
13.00 -   Motorbanans dag. 30-årsjubileum! Uppvisning av Folkrace, Husvagnsrace, Rally, Rally Cross 
och Cross Cart. Servering av korv, hamburgare, dricka och glass. Arr. ÖMFF  
 
15.00 - Dragning av lusthuslotteriet, motorbanan. 
 
16.00 - Sånger till Maahisi, En konsert för hela familjen vid Juhola Finngård. Medtag gärna en 
picknickkorg. Arr. Mattila Fritid 
 
17.00 – Puralakväll. Trine Sennerud Melby på nyckelharpa, Tormod Lillebror Vasaasen tvåraders. 


