
 

 

PROGRAM  

Lördag 13 juli 

Vandring med guide på vandringsled 09.00 – 13.00 

Det är inte fastställt än vilken led det blir, men det blir som vanligt en historisk vandring med vackra vyer 

över sjöar, skog & berg och med information om gamla torp, som passeras. Kostnad 100kr/person inkl. 

kaffe och smörgås. Kängor eller stövlar rekommenderas. Guide Leif Olsson. Samlingsplats meddelas 

senare. Samlingstidpunkt kl. 09.00. 

Föranmälan gäller och görs till Monica Janzon på 072-566 19 49 senast 11 juli.  

 

Maskin- & veterantraktorutställningen 11.00 – 16.30 

Här visas klassiska Grålle och ett stort antal andra veterantraktorer från 40-, 50- och 60-talet. En levande 

utställning med visning av traktorer och träbearbetningsmaskiner i drift.  

I direkt anslutning till utställningen finns Träskvägen där skogs- och terrängfordon kämpar fram igenom 

gyttja till besökarnas förtjusning.  Den äldsta traktorn är från 1928.  Frivillig entréavgift. Servering och 

lotterier. Den populära hoppborgen för barnen finns på plats i år igen. 

Tipspromenad med traktortransport 12.00 – 14.00 

Under lördagen kan besökarna också delta i en annorlunda tipspromenad. Deltagarna får sitta upp på 

veterantraktorns släpvagn och bli bekvämt transporterade på en rundtur i Rämmen och samtidigt svara 

på kluriga frågor. Tipspromenadfrågor finns för både barn och vuxna. 

 

PROGRAM 

Söndag 14 juli  

Kulturvandring med guide i Östervik och träindustrilämningarna 10.30 – 12.30  

Kulturvandring med guiden Lisbeth Abrahamsson. Livet förr i Östervik, skolan, träindustrin, Folkets Hus 
mm. Start vid slaktboden som ligger nära gamla sågverket. Följ hänvisningsskyltarna.  Parkering finns där i 
mån av plats. Det blir inslag av musik under vandringen. Kostnad 100 kr/person, fika ingår.  
 
Föranmälan gäller och görs till Lisbeth Abrahamsson 070-368 59 09, senast 11 juli. 
 



 

Söndag 14 juli 

Stor sommarfest vid hembygdsgården 13.00 – 16.30  -   Dragning i sponsorlotteriet 15.30 

Hembygdsfesten är hemvändardagen med ett brett program.  För både stora och små. 
 
Invigningstal av journalisten Ulla Walldén, tidigare chef på Sveriges Radio och TV4 i Karlstad, ingår i 
redaktionen bakom Sommar i P1. Ulla växte upp på Näset i Rämmen och gick sitt första skolår i Liljendal. 
 

Dalenskaparna underhåller. De är kända för sin show med musik, sång och komik.  Dansuppvisning i 

folkdans och lokala hantverkare medverkar. Familjeaktiviteter och lotterier. Hoppborg för barnen.  

Hembygds- och skolmuseum i klockargården är alltid lika populärt att besöka. Servering som vanligt. 

Konferencier är Hans Nordlund. Entré 60kr. Barn och besökare i folkdräkt går in gratis. 

 

Konsert i Rämmens kyrka med trubaduren Mats Höjer och gitarristen Sölve Olofson 17.00 – 18.30 

Vid årets final på Rämmendagarna blir det en stämningsfull viskonsert med Mats och Sölve, ”Visor att 

luta hjärtat mot”   med tonvikt på Dan Andersson och Cornelis. En feel-good konsert utlovas med en 

öppen och varm relation till publiken.   

Fri entré!  

Kyrkan öppnar 16.15 för insläpp. Efter konserten serveras cider med tilltugg på kyrktrappan av 

bygdegårdsföreningen. 

 

För mer information kontakta: 

Projektledare Hans Bergkvist, Rämmens bygdegårdsförening, 070-654 16 60 

Filipstads Turistbyrå, 0590-613 54 

www.bygdegardarna.se/rammen 

www.vistifilipstad.se  
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