
Det har vært en fin høst, med mange solskinnsdager, men disen har ofte hengt tungt over 
vassdraget om morgenen. Desto bedre er det når tåka letter og du oppdager en skyfri 
 himmel, slik som på bildet her tatt mot Fagernessjøen. I fjor på denne tiden var det mye 
nedbør og elva gikk flomsvær til langt ut på vinteren. En dårlig vinter hadde vi også, sett 
med en skiløpers øyne. Nå får vi håpe på litt kulde, skøyte- og skiføre og holde optimismen 
oppe selv om klimarapportene går oss imot.

Austmarkingen
Organ for Austmarka Utvikling                            5/2007
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Mye har vært sagt og skrevet 
om klimaendringene vi så 
vidt har sett begynnelsen på, 
og selv statsministeren har 
slått på stortromma og sagt at 
vi skal vise hele verden hvor 
flinke vi skal bli til å ta vare 
på miljøet vårt og redusere 
utslippene av de skadelige 
klimagassene. Men han taler 
på vegne av regjeringen – hva 
med oss vanlige mennesker 
– skal vi bli flinkere?  Ja det er 
opp til oss, for vi må begynne 
i det små. Her på Austmarka 
har vi masser av frisk luft og 
det er vel bare flytrafikken og 
utslippene langt over hodet på 
oss vi bekymrer oss mest over. 
At bilen står og går på tom-
gang mens man handler eller 
ukritisk slenger all slags søppel 
på det private bålet for å spare 
en tur til GIR, det later til 
å være tradisjon og allment 
akseptert. Nei, vi har nok en 
del å hente innen miljøvern 
også på det private plan.
 Ellers har vi mye å glede oss 
over. Masterudveien er blitt 
en fornøyelse å kjøre. Grave 
og sprengningsarbeidet ved 
Digern-brua vil vel ta slutt 
en gang. Synd at denne inn-
satsen ikke kunne vært brukt 
på strekningen Solbærbrua 
– Samvirkelaget i stedet, men 
det offentlige går sine egne 
tilmålte veier. Her må AU og 
innbyggerne bare stå på videre 
skal noe bli gjort. 

 Mange har sikkert 
lagt merke til de nye 
informasjonsskiltene som 
er satt opp ved innfarts-
veiene tre steder i bygda. 
De skal først og fremst være 
en veiviser for turister og 
fremmede, men 2 av sidene 
er generelle oppslags tavler 
for lag og foreninger. De 
gamle oppslagstavlene 
på samme sted vil enten 
bli fornyet eller revet, alt 
etter tilstand og behov. 
Når det gjelder Masterud-
krysset, vurderer AU også 
å be om en omplassering 
av søppelcontainerne, slik 
at disse flyttes nordover 
på plassen og blir mindre 
synlige, samtidig med at 
 informasjonstavlen flyttes 
mer fram i lyset. Stedet er 
fullt av muligheter for for-
skjønnelse. Noen har ikke 
forstått at containerne er for 
hytteeierne. Når andre setter 
gamle vaskemaskiner og 
isundslåtte campingvogner 
på samme sted, forskjønner 
det ikke akkurat området. 
 Men nå venter vi bare på 
kulda og at snøen skal legge 
sitt teppe over marken og 
trærne, skiene kan tas fram 
og løypene legges. Men først 
skal julen feires.

God Jul!

Bjørn Dybing

32 Austmarkingen  – 5/2007Austmarkingen  – 5/2007

AUSTMARKARUNDEN

Marnstuen Media AS støtter Austmarkingen  
med layoutproduksjon og trykk.

Leder

Planleggingen av Austmarka kirkes 150 års jubileum 
til våren er i full gang. Oddvar Jakobsen er forfatter 
av jubileumsboka og pløyer gjennom gamle bøker og 
bilder for å finne nytt stoff. Dette blir en fortsettelse av 
boka som ble utgitt ved 100 års jubileet. Han oppfor-
drer de som måtte ha historier eller bilder fra kirkekaf-
fer, konfirmasjoner etc som kan være av interesse, til å 
kontakte ham på tlf. 62 82 82 46.
 Også Austmarka menighetsråd forbereder jubileet 
og vi har tatt en prat med lederen, Per Anders 
Holen, for å høre om planene.
 – Den største begivenheten skjer 25. mai, sier Per 
Anders. Da blir det jubileumsgudstjeneste i kirken 
med etterfølgende middag i Samfunnshuset. Blant 
de inviterte gjestene er biskopen, som har sagt ja, 
men vi har også sendt en invitasjon til Slottet og 
fått svar. Det er litt for tidlig å si noe ennå, men 
kanskje kommer Kongen!

Blir dere ferdig med oppussingen av kirken til mai?
– Entreprenøren har dessverre sviktet oss, så hele 
inngangspartiet blir ikke ferdig. Målet var å få asfaltert 
og lagt varmekabler helt ned til grinda, men nå rekker 
vi bare å gjøre ferdig selve trappepartiet og rampen 
opp dit. For å dekke utgifter til oppussing av kirken, 
har vi hatt en kronerulling og fått inn kr. 40.000,- så 
langt. Et nytt teppe på kirkegulvet blir det, men når 
det gjelder malingen av kirken utvendig, så arbeider 
 kommunen med å finne en løsning, så dette har vi latt 
bero.

Høytaleranlegget, virker det tilfredsstillende nå?
 – Ved hjelp av en testamentarisk gave etter Dagny 
Kjernsli, og tilskudd fra Austmarka sanitetsforening 
og Hørselhemmedes Landsforening (HLF) har vi fått 
på plass en teleslynge. Det betyr at alle som bruker 
høreapparat får lyden direkte i øret ved å sette høreap-
paratet på T. Styrekonsollet for høytaleranlegget er blitt 
flyttet opp på galleriet, slik at det kan foretas en diskrèt 
justering av lydnivået også under selve gudstjenesten.

Hvordan trives du med å være leder av Menighetsrådet?
– Takket være styret og varamedlemmene, som aldri 
sier nei til å stille opp når det trengs, er det en trivelig 
og enkel jobb. Ja, jeg synes menighetsrådet fungerer 
meget bra, sier Per Anders til slutt.

Basar
Saniteten har basar på Arstun søndag 9. desember kl.16.00

Julemarked
9. klasse har julemarked utenfor Joker lørdag 15. desember 
fra 9.00 til 14.00. Salg av juletrær, nek og lotteri.  
Inntektene går til Polentur.

Julebad
Historielaget inviterer alle til julebad i røykbadstua på Tunet 
lørdag 22. desember. Møt opp til hyggelig samvær i varme 
omgivelser. Badstua er varm fra kl. 14.00

Jul i kirken
Julaften blir det først andakt på Austbo kl. 14.00. Deretter 
familiegudstjeneste i kirken kl. 16.00. Sogneprest May 
Helen Aspen og musikk ved Wenche Walla begge steder.

2. dagsfest
Austmarka Idrettslag minner om annendagsfesten 
på Samfunnshuset, 26.12.2007, middag – dans til 
 Miniexpress, se plakatoppslag og meld dere på! 

Juletrefest
4. juledag kl. 16.00 til 18.00 arrangerer barnehagen og 
FAU juletrefest på Austmarka samfunnshus. Servering og 
loddsalg. Nissen kommer.

Juletrebrenning
Søndag 13. januar er det 20. dag jul og vi bærer jula ut. 
Møt opp foran kirken kl. 17.00 og hjelp til med å bære 
treet til Tunet for brenning av store og små juletrær. Etterpå 
samles vi i Bråtastua for å gjøre slutt på mat og drikkerester 
etter jula.

Kirkekonsert
17. februar vil Bygdekoret ha konsert med Georg Reiss og 
gruppa STREIF. 

Kirkejubileet i rute

Austmarka Naturterapi
Jeg tilbyr disse behandlingene:
• Soneterapi  
• Fysikalsk aromaterapi
• Kopping 
• Ørelysbehandling
• Kollikkbehandling av spebarn
     
Naturterapeut Tove Embre 
Tlf. 62 82 81 47   Medlem av NNH           

Salg av gavekort

Siden Knut Kind sluttet 
som prest her på Austmarka, 
har vi bare hatt vikarer 
– som har kommet og gått. 
Nå er May Helen Aspen 
ansatt som sokneprest for 
Austmarka sokn og som 
 ungdomsprest i Vinger 
sokn. På Allehelgensdag,  
4. november, ble hun 
innsatt i sitt nye embede 

i en fullsatt kirke. Per 
Anders Holen ønsket henne 
 velkommen  og  overrakte 
blomster på vegne av 
menighetsrådet. Bygdekoret 
bidro med fine sanger og 
gudstjenesten ble avsluttet 
med kirkekaffe og en kose-
stund. Vi får håpe at May 
Helen vil trives hos oss og 
blir her lenge.

Endelig fast prest på Austmarka

Den nyinnsatte soknepresten May Helen Aspen sammen med 
prost Ingrid Vad Nilsen og sokneprest Knut Nordhaug.
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land. Ka Gran forteller at 
Bjarne Svendsen, gift med 
”Agnes Stupin”, både hadde 
poteter og slo på øyene. 
Det er nå 60 år siden, men 
pløgslene synes ennå. Til 
den neste øya, Bukkhol-
men, er også brua ferdig, 
så det er mulig å ta seg en 
tur for å oppleve den vakre 
og spennende naturen der. 
Ka Gran forteller at det en 
gang var en klopp over dit 
fra østsiden, og det ble feiret 
St.Hans der, men kloppen 
forsvant i en flom.
 Til våren vil det bli gjort 
en varsom tynning på Bukk-
holmen, og det er planlagt 
en liten fiskebrygge på 
sydøst-siden. På landsiden 
vil det bli satt opp en do for 
trengende store og små.
 Et av formålene med 
turstien er at den skal være 
tilgjengelig for eldre og 
handikappede, og de skal 
ha mulighet til å fiske der. 

Turstien Vestbredden
Av prosjektansvarlig 
Bjørn Dybing

I løpet av sommeren er det 
utført et stort dugnadsar-
beide på Vestbredden. Det 
begynte med oppsetting av 
elektrisk gjerde langs hele 
traseen, samt tynning og ry-
dding i småskogen og langs 
elvebredden.
 Videre fulgte plassering 
og oppretting av de store 
limtredragerne over til 
 holmen ved Mølla. Da disse 
var på plass ble selve gangb-
rua med rekkverk gjort fer-
dig. På selve holmen ble det 
i løpet av sommeren innkalt 
til flere dugnader hvor 
mannskapet ryddet vekk 
busker og fikk brent opp det 
meste. Resultatet er blitt en 
solrik øy som egner seg bra 
til fiske og utflukter. Det 
gjenstår litt mer rydding 
helt i den søndre enden, 
men får vi godt vær utover 
mot jul, er det mulig å gjøre 
en innsats der i år og bli 
helt ferdig med øya. Vi har 
spurt både Ka Gran og flere 
som har vanket der siden 
barnsben av hva øya heter, 
men noe eget navn har den 
ikke. Området er imidlertid 
full av historie, og det finnes 

fotografier fra rundt år 1900 
som viser det store sagverket 
”Holmen vandsag” som 
ble anlagt omkring 1765 
og Holmen Mølle som ble 
bygget i 1855. Austmarka 
Historielag vil for øvrig 
skrive mer om Mølla i sitt 
medlemsblad.
 Da vi ryddet på øya fant 
vi tydelige spor etter at den 
har vært brukt som potet-

Jegermesse i gapahuken

Jegermessen ble i år holdt 4. november 
ved gapahuken til Jahnsrudlaget 
ved Søndre Hærsjøen. I kveldsol og 
nydelige høstfarger ønsket sogneprest 
Knut Håkon Nordhaug jegerne og 
de ca 20 frammøtte velkommen. Et 
enkelt trekors og 3 tente bål markerte 
stedet. Enklere og riktigere kan det 
neppe gjøres ute i naturen.
 Nordhaug tok utgangspunkt i Hans 
Børlis kjente dikt Under Himmelen:
Tro ikke at jeg kommer fra små forhold
Himmelen sto alltid åpen over meg
Jeg levde mine år  
med syvstjernen som nabo  
og vinden som omgangsvenn.
Å være ute i naturen, mente Nord-
haug, var den beste terapi og ga et 
langt liv. Han ønsket jegerne til lykke 
med jakta, felleskapet og ansvaret som 
jegerne forvalter.

 Derfor er det bl.a. laget en 
egen fisketange ut i åa hvor 
det vil bli plassert en krakk 
til å fiske fra. Her, pluss på 
øyene, vil det også plasseres 
bord med faste krakker som 
man kan benke seg rundt 
når nisten skal inntas.
 Stien opp til Bukkhol-
men er bare første trinn av 
Vestbredden. Så snart første 
trinn er ferdig, begyn-
nere arbeidet med å skaffe 
midler til en videreføring av 
stien oppover mot Fager-
nessjøen. Det er først når 
det blir mulighet for en 
rundtur at stien vil komme 
til sin fulle rett. I dag er 
det noen skjær i sjøen som 
må mestres, men vi tror at 
det skal finnes en løsning. 
I mellomtiden kan vi bare 
anbefale en tur på stien og 
øyene, se på fossekallen som 
stortrives der eller prøve 
fiskelykken – og vel møtt til 
en dugnad på vårparten. 

Pass på hunden!
Så er det tragiske skjedd også her på 
Austmarka. Under en av årets siste 
jaktdager for elg, ble en av hundene til 
Møkeråsen og Tolloberget jaktlag tatt 
av ulv. Dette skjedde i Møkeråsen der 
en harehund, finsk støver, deltok som 
løshund. Nå var det også andre hunder 
ute i området, men disse kom seg 
heldigvis helskinnet hjem til sine eiere.
 En hund under los i skogen trekker 
ulv som en magnet hvis ulven skulle 
være i nærheten. Det bør derfor være 
en god rutine å sjekke med ulvetele-
fonen hvis du har tenkt deg ut på 
jakt med løshund. Har du internett, 
kan du gå til denne adressen:
http://www.njff.no/index.
php?file=index.html&nav_expand
=1115&oid=1115&nav_
expand_string=1108&expand=
 For opplysninger om Gräsmark-
reviret kan du ringe +46 564 41 
181. Telefonen er åpen hele døgnet 
og en stemme vil oppgi dato og 
klokkeslett samt området hvor det 
sist er registrert en radiomerket ulv. 
 Området er delt inn i kvadrater på 
10X10 km. Austmarka dekkes stort 
sett av kvadratene 67-30 og 67-31. Et 
kart med kvadratene inntegnet finner 
du også på samme internettside. 
Grovt sett kan man si at området 67-
30 er begrenset av en linje i øst som 
går fra nordenden av Møkeren, tvers 
over Møkeråsen til Sunddammen. Så 
følger den veien vestover gjennom 
Austmarka sentrum og langs 
 Åbogenveien til søndre Øyungen. 
Videre nordover til  Nordre Øyungen 
og Langtjern. Derfra rett østover til 
nordre enden av Møkeren.
 Tilsvarende vil rute 67-31 ligge 
østenfor rute 67-30, og dekker om-
trent hele Varaldskogen. Rute 66-30 
vil være området syd for Åbogenveien 
ned til Kjerret og 66-31 dekker søndre 
Hærsjøen og syd og østover fra denne.
 Noen presis posisjon for ulven får 
man ikke på denne måten, og det er 
heller ingen garanti mot ulv, da ikke 
alle ulver er radiomerket. Det kan også 
være områder hvor radiomerkingen 
ikke virker. Men en sjekk kan det 
 allikevel være verdt å ta med seg.

Morten, Gudrun og Gjermund sørget for musikk og sang.

Jegermessen ble holdt av sokne-
prest Knut Håkon Nordhaug i vakre 

omgivelser ved Søndre Hærsjøen.

Brua over til Bukkholmen passer godt inn i terrenget. Her er brua sett nordfra.

Brua over til øya ved Holmen Mølle er basert på solide limtre-
dragere og vil kunne tåle det meste.
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En god skole

Austmarkingen har snakket med en del ungdommer som har gått ut av Ungdomskolen på Austmarka og over til Vide
regående skole på Kongsvinger. Det er interessant å høre hvordan de opplevde å omstille seg fra et miljø og skole hvor de 
har gått i 10 år og over til nye forhold, nye undervisningsmetoder, venner og lærere. Og ikke minst – var den teoretiske 

bakgrunnen fra Austmarka skole like bra som for de øvrige elevene?

Dorthe Bekkengen går på såkalt studiespesialiserende eller 
 almenfaglig retning på Øvrebyen videregående skole. Hennes 
første reaksjon var at det nå var blitt mye strengere og mer lekser. 
Men dette har ikke gitt henne noe problem, og hun mener at 
alle som har fulgt med i klassen på Austmarka og jobbet litt med 
leksene, ikke vil ha noen problemer med å følge med i den videre-
gående skolen. -Egentlig var overgangen ganske bra, synes hun, 
men når du som ny kommer inn i en klasse med 30 elever, hvorav 
de fleste kjenner hverandre fra før, så glir man ikke inn i miljøet av 
seg selv – du må jo jobbe litt med det, sier hun og bekjenner at jo 
da, hun savner i grunnen Austmarka skole litt.
 Lars Magnus Fagernes har også valgt almenfaglig retning på 
Øvrebyen vgs. Han syntes det var greit å komme inn i miljøet 
på den nye skolen selv om han kjente få fra før. Det faglige 
grunnlaget fra Austmarka betegner han som meget bra. Nå trives 
han der selv om det forventes mer både av arbeid og lekser. Han 
er helt klar når han sier at 10 år på samme skole var nok!
 Ole Henrik Nabben har valgt elektrolinja på Sentrum vgs som 
nå holder til på Rasta. Der har de både almenfag og yrkesmessig 
opplæring innen elektro, elektronikk og data, en linje som også 
kameraten fra Austmarka, Mikael Lunderbye har valgt. Noe 
praksis ute på anlegg skal de ha først etter jul, men så langt trives 
han godt på skolen og lengter ikke tilbake. Når det gjelder det rent 
faglige syntes han grunnlaget fra ungdomskolen var bra.
 Jon Holt har valgt idrettslinja på Øvrebyen og trives der. Med 
sin bakgrunn fra Austmarkaskolen mener han at han faglig sett 
stiller vel så bra som de andre i klassen. Han var også så heldig at 
han kjente en del av de andre i klassen fra før, så det var lett å gli 
inn i miljøet. Han lengter slettes ikke tilbake til Austmarka skole 
og synes at 10 år på samme skole er for mye. Etter hans mening 
blir man for mye sammensveiset og kamerat med lærerne.
 Hedda Lundstadsveen gikk ut fra Ungdomskolen på Aust-
marka i fjor og har derfor litt lengre erfaring fra den videregående 
skolen enn de andre. Hun valgte almenfaglig retning på Øvre-
byen vgs og var så heldig å komme inn i en klasse hvor hun fort 
ble kjent med de andre i klassen. Den faglige bakgrunnen fra 
Austmarka synes hun var helt topp og karakteriserer den som et 
kjempegodt grunnlag for videre skolegang.

Velkommen til bygda!

– Nå føler jeg at jeg er kommet hjem igjen, sier Klaas 
Biermann og nyter den praktfulle utsikten ned mot Fagernes-
sjøen fra åsen oppe på Lundhaug. Her tilbrakte han alle 
ferier sammen med onkelen Gunnar fram til 1963, da han 
dro til USA for å studere. I mellomtiden har eiendommen 
vært på andre hender, men Klaas og familien har ofte gått 
tur i området, plukket bær og drømt om en gang å slå 
seg ned her. -Dette er stedet hvorfra jeg har de lykkeligste 
 minner i livet. Her har jeg høstet bær og frukt, båret vann fra 
 brønnen, slått skrabbslått mellom steinene og lyttet til suset 
fra skogen, forteller Klaas.
 Nå er drømmen gått i oppfyllelse. Et romslig hus er reist 
og står klar til å ta imot slekt og venner. –Ikke minst er 
barna begeistret for at vi satset på Lundhaug, sier Klaas, og 
de kommer gjerne på besøk med sine familier. Tre av de 
4 døtrene samt sønnen bor her i landet, mens den fjerde 
 datteren er bosatt i USA, og her er plass nok til alle.

Sammen med Hælseminister Oddvar Jakobsen har vi vært 
på besøk i det nye huset til Claire og Klaas Biermann på 
Lundhaug for å ønske familien velkommen til bygda.

 Klaas viser oss rundt om i huset og sier det er bygget med 
det gamle Lundhaughuset i tankene. Du kommer inn i en 
trappeoppgang som før, med kjøkkenet rett fram og stua til 
høyre, og selv i 2 etasjen ligger søndre og nordre rommet 
som før, bare at nå er det adskillig bedre plass. Etter den siste 
tømmerhogsten nede ved Fagernestomta er også utsikten blitt 
som i gamle dager, selv om den flotte frukthagen og bikubene 
for lengst er borte. Tømmerdriften har satt spor etter seg, men 
Klaas sier han allerede har sådd blomsterfrø og at Øyvind i 
Graslia skal hjelpe ham med beplantning til våren.
 Enda vil det ta noe tid før familien blir fastboende, men 
de håper at de etter hvert vil kunne tilbringe mer og mer tid 
her. Nede i veien har de satt opp en midlertidig kjørebom, 
men dette er bare som et sikkerhetstiltak så lenge de ikke 
er 100 prosent bofaste. –Vi er klar over at det er turvei over 
tunet her og ønsker ikke på noen måte å hindre ferdselen, 
men i perioder når vi er bortreist er det betryggende ikke å 
ha fri bilvei helt fram til huset, forklarer Klaas. Han har tatt 
sin utdannelse innen historie og statsvitenskap og driver nå 
firmaet Twin Air, som har spesialisert seg på produksjon av 
luftfiltre til motorsykler, offroadere og ATVèr. Produksjonen 
foregår både i Holland og India, med USA som det største 

markedet, så det medfører en god del reisevirksomhet. 
 Klaas viser oss også den flotte gapahuken han har 
fått satt opp i skogen. – Da det viste seg at tømmeret 
i det gamle stabburet var for dårlig til at det kunne 
reddes, benyttet vi de brukbare stokkene til å sette 
opp en gapahuk her på den gamle bålplassen nordvest 
for huset. Her er det lunt og tørt og fint å ta inn for 
å hvile, koke kaffe og spise nisten. Klaas understreker 
at dette er et sted som alle turgåere er velkomne til å 
benytte.

 – Jeg hadde forventet meg et større sjokk enn hva jeg fikk. Riktig 
nok er det mer prøver og lekser, ja det er noe hele tida og du kan 
aldri ta deg helt fri. Det kan være vanskelig å følge med noen ganger, 
men dette er likt for alle, og mine forventninger til skolen er in-
nfridd, sier hun.
 Tony Stenbråten går også på Øvrebyen vgs og etter det militære 
ønsker han å studere økonomifag ved Universitetet. Han syntes det 
var en fin forandring å komme til skolen på Kongsvinger. En av 
vennene går i samme klasse, så det gikk helt greit fra begynnelsen og 
nå kjenner de alle i klassen. Utdannelsen fra Austmarka var ganske 
bra i forhold til de andre i klassen, mener han, men det er jo klart at 
det nå blir tøffere med flere prøver og mer lekser. På spørsmål om 
10 år på samme skole er for lenge, ser han ikke bort fra at det kunne 
vært ok å gå direkte fra barneskolen på Austmarka over til ung-
domsskole på Kongsvinger – hadde det bare ikke vært for den lange 
reisen – og det er forståelig.
 Silje Mømb Seterseter har valgt studiespesialiserende retning med 
formingsfag og vil bli fotograf. Foto og trykk er en relativt ny linje 
på Kongsvinger, så hele opplegget er ennå litt uklart. I alle fall betyr 
det minst 3 års skolegang. Det var ingen andre fra Austmarka som 
valgte det samme, så hun innrømmer at det tok litt tid å bli kjent 
med de andre. Den største forandringen synes hun er at elevene nå 
har ansvaret for egen læring og at arbeidsmetodene  derved blir helt 
annerledes og langt mer krevende enn tidligere. Men hun trives med 
faget og har aldri angret på valget.
 Mikael Lunderbye har alltid vært interessert i tekniske fag 
og det var derfor lett for ham å velge elektronikk første året på 
Sentrum vgs. Til neste år blir det mer elektro-teknikk som gir 
det teoretiske grunnlaget for å bli elektriker. Men Mikael er 
ikke så sikker på om han følger denne retningen helt ut eller tar 
sikte på en ingeniørutdannelse. Han har ikke hatt problemer 
med å tilpasse seg. – Greie folk alle sammen, sier han. Selv om 
det er mye nytt synes han grunnlaget fra ungdomskolen på 
Austmarka har fungert bra og kan ikke se at det er grunn til å 
forandre noe der.
 Og konklusjonen: En bra attest for Austmarka Ungdomskole fra 
de eneste meningsberettige – elevene selv! Jeg synes vi bør være stolte 
av både skolen og elevene som den utdanner.

Hælseminister Oddvar og Klaas tar seg en 
hvil i den fine gapahuken ovenfor huset. 

Huset til Claire og Klaas Biermann ligger høyt og fritt med utsikt til Fagernessjøen.
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Jubileumskonserten slo an!
Jubileumskonserten til Austmarka Bygdekor samlet fullt hus 
på Samfunnshuset i slutten av september. Sammen med Ters 
Pink fra Skarnes og Køla Mannskor fra Eda ble tilhørerne 
budt et mangfoldig og underholdende repertoir. 
 – Jubileumskonserten, som var gratis for alle, er en gave til 
befolkningen på Austmarka fra koret, sa  Wenche Walla, som 
sammen med koret hadde lagt ned mye arbeid for at dette 
skulle bli en jubileumskonsert bygda ville sette pris på og 
huske.
 Koret åpnet med ”Din tanke er fri” og ”Sus fra Varald-
skogen”, før Køla Mannskor med sine 21 mannssterke 
 stemmer ga oss sanger fra bl.a. Bellman og ”Till Østerland vil 
jag fara”.
 Ters Pink er fra Skarnes, potetbygda, og har navn deretter. 
De har 25 års jubileum og er bl.a. begeistret for irsk musikk. 
De fremførte en typisk pubsang de hadde lært under sin tur 
til Dublin i sommer: ”Whisky in the jar”, til stor munterhet 
fra tilhørerne. Videre viser av Bellman og Taube.
 Fire av dagens sangere i Austmarka Bygdekor har vært med 
i alle de 20 årene koret har eksistert. Wenche takket disse 
og overrakte krystallglass med inskripsjon, og 10 årsjubil-
antene fikk den tradisjonelle glassblokka med logo. Wenche 
 berømmet også de øvrige deltakerne for godt teamarbeide og 
synes det var en utrolig fin gjeng å samarbeide med. 
 Nå er det øvelser fram til 17. februar da det blir konsert 
med Georg Reiss og gruppa STREIF. Vi gleder oss til et nytt 
høydepunkt sammen med koret. 

Billedtakster:
Bilde -020

Bilde 016
 

Bilde 507-014 (hvis plass)

Mobil- og bredbånddekning 
på Austmarka
Når det gjelder mobiltelefon, så er det en rekke plasser 
i bygda hvor dekningen er marginal, ja, enkelte steder 
er man helt uten dekning. Dette ble også stadfestet da 
Austmarka Utvikling fikk dekningsdirektøren i Telenor 
til å gjennomføre målinger av signalstyrken rundt om i 
bygda tidligere i år. På grunnlag av dette ble det søkt om å 
få en radiomast på Sikå-berget, da dette vil løse problemet 
for Varaldskogen og områdene nordover, inklusive 
 Dragalmoen Camping.
 Prosjektleder i Austmarka Utvikling, Roy Stenbråten, 
opplyser nå at vi har fått avslag på søknaden, men at det 
vil bli søkt på nytt for neste år.
 De nye fiberkablene til Austmarka og Brødbøl sentral er 
nå idriftsatt og den gamle telefonforbindelsen over radio 
mellom Austmarka sentral og Åbogen er koplet ned. Det 
betyr at infrastrukturen til Austmarka og Brødbøl er kraftig 
modernisert, er fleksibel og kan raskt tilpasses økt behov for 
kapasitet. Men når det gjelder tilgang på bredbånd, er det 
for manges vedkommende for langt til sentralen, og disse 
har måttet skaffe seg dyre radiobaserte løsninger. Det gjelder 
ikke minst området ved Tangen og nordover.
 Nå har regjeringen garantert at 99.9 % av befolknin-
gen skal få bredbånd, delvis finansiert gjennom statlige 
midler fordelt gjennom regionsrådet. Disse utfører nå 
en kartlegging og prioritering av områdene. Således er 
alle bedrifter i Kongsvinger automatisk påmeldt. Når 
det gjelder private brukere, oppfordrer Håvard Helland 
i Kongsvinger kommune alle potensielle brukere på 
Austmarka som i dag ikke kan få ADSL, til å gå inn på 
hjemmesiden til Direct Connect www.gips.no/bestilling 
og bestille bredbånd der.
 Roy kan også opplyse at bredbåndkapasiteten fra Varald 
sentral er svært dårlig, og han anmoder alle som har ADSL 
fra denne sentralen å klage hvis det ikke blir bedre etter  
3. desember. 

I 5 år har Austmarka Utvikling bidratt aktivt til 
 utvikling av bygda vår. Vi har tatt en prat med dagens 
leder, Morten Skoglund, for å høre nærmere om dagens 
planer og prosjekter.

Austmarka Utvikling – nok arbeidsoppgaver

– Austmarka Utvikling 
(AU) har som motto ”Livs-
kraft og Næring” I dette 
legger vi at vi skal jobbe for 
å gjøre bygda til et trygt og 
fremtidsrettet sted å bo, sier 
Morten.  Det innebærer 
også utvikling av nærings-
virksomhet, skape engasje-
ment og markedsføring 
av bygda. I tillegg ønsker 
vi å ivareta medlemmenes 
interesser og være et felles 
ansikt utad, blant annet mot 
offentlige instanser.

Dette høres ut som en ambisiøs 
målsetting. Synes du selv at 
AU har lykkes med den?
– Mye er gjort, mye kan 
gjøres bedre og nye arbeids-
oppgaver dukker stadig opp, 
slik at ferdig, nei,det blir vi 
aldri. Ser vi tilbake på en del 
av det som er gjort, synes jeg 
allikevel vi, og bygda vår, har 
god grunn til å være fornøyd. 
Husk at alt som blir gjort 
er frivillig innsats og økon-
omien stort sett er basert på 
medlemskontingenten.

Foruten at du i flere år har 
 bygget om og bygget på huset 
ditt, har familie med 2 små 

Men veien gjennom Austmarka 
kan vel avskrekke noen og 
enhver?
På kommunikasjonssiden 
gjenstår det både veiutbedring 
og forbedring av telefon- og 
bredbåndnettet. Riktig nok er 
Masterudveien utbedret og det 
er lagt nytt dekke i sentrum 
av bygda, men når det gjelder 
fylkesveien mellom Solberg-
brua og Samvirkelaget, har vi 
ennå ikke fått gjennomslag for 
vårt krav. På telefon- og bred-
båndsiden er vi kontinuerlig i 
kontakt med Telenor og håper 
på en forbedring i løpet av 
2008.

Hva gjør dere for at ikke 
bygda skal avfolkes, butikk, 
skole og bussruter nedlegges 
etc.,slik vi ser det ofte skjer i 
andre bygder?
– Det vi jobber for er økt 
innflytting. Derfor støt-
ter vi tiltak som bygging av 
eldreboliger, utparsellering 
av byggetomter, og alt for 
å gjøre bygda attraktiv for 
bosetting. Vi har en god 
skole, barnehageplass til alle, 
egen lokalavis med et opplag 
på nesten 200 som er med å 

Nå er det satt opp informasjons-
tavler både ved Masterud-
krysset, Samvirkelaget og ved 
Brødbøl.

Morten flyttet til Holmenlia i år 2000 og har brukt mesteparten 
av sin fritid til å bygge om og bygge på huset. Nå er det meste 
gjort og familien på 4 gleder seg til at anleggsvirksomheten 
snart er forbi. 

barn og full jobb på IBAS 
som teamleder for utviklings
avdelingen der, så finner du tid 
til å være leder i AU. Hvorledes 
får du tiden til å strekke til?
– Svaret ligger nok i måten 
AU jobber på. Når nye 
 prosjekter skal iverksettes, 
prøver vi å finne en leder 
som er engasjert og som 
selv kan finne prosjekt-
medarbeidere i bygda. Dette 
har fungert bra og letter 
arbeidet til styret. Personlig, 
med min bakgrunn, var det 
naturlig for meg først å se 
på hjemmesiden til Aust-
marka, www.austmarka.no. 
Jeg ønsket å gjøre den lettere 
tilgjengelig, og mulig for lag 
og foreninger i bygda selv 
å legge inn informasjon og 
nyheter. Med det håper vi 
på å få en levende side med 
oppdatert informasjon.
 – En annen ting som 
AU for så vidt har jobbet 
med en stund, er å lage en 
turistbrosjyre for Austmarka. 
Denne ble ferdig nå i sommer 
og er allerede distribuert 
i over 1000 eksemplarer. 
Vi har fått mange positive 
tilbakemeldinger på den. Selv 
Kongsvinger kommune har 
ikke klart å komme opp med 
noe tilsvarende og er nok 
litt misunnelige på oss der. 
Turistbrosjyren ser vi på som 
meget viktig, for det er neppe 
å komme bort fra at turist-
næringen med tiden vil bli et 
viktig leverbrød her inne på 
skogen. I den forbindelse har 
vi også fått satt opp informas-
jonstavler ved innfartsveiene, 
slik at turister både kan finne 
fram og se hvilke attraksjoner 
vi har her i bygda.

styrke samholdet i bygda og vi 
har en god kontakt mot de ca 
260 hytteeierne som sokner til 
Austmarka. 

Er det noen nye prosjekter på 
gang?
– Gjengroing av kulturlandskap 
skjer med stor hastighet over 
hele Norge. I den forbindelse 
har vi fått en henvendelse 
fra Landbrukskontoret på 
Kongsvinger om å delta i et 
pilotprosjekt som går ut på å 
åpne landskapet mot vassdraget 
gjennom bygda. Vi har sendt 
inn en søknad, og det formelle 
er nå i orden. I arbeidet inngår 
det rydding av minst 6 priori-
terte områder langs strandsonen 
ved Møkeren, Fagernessjøen og 
Sagåa. Arbeidsoppgavene vil gå 
ut på å kontakte grunneierne 
og skrive kontrakt med dem, 
leie inn hjelp til selve arbeidet 
og styre dette. Foreløpig er AU 
de eneste som har fått et slikt 
prosjekt og det er meningen at 
 erfaringene herfra skal videre-
føres til andre steder i landet. Vi 
har kalt prosjektet ”Åpne land-
skap” og det vil starte til våren 
og gå over 2 år, sier Morten til 
slutt.

Dirigent Tina Lundberg fikk Køla mannskor med 
sine 21 stemmer til å runget godt i Samfunnshuset.

Wenche deler ut krystallglass til de fire som har vært med i 
 Austmarka Bygdekor siden starten i 1987. Fra venstre:Kristin 
Skarshaug, Ingrid Sønsterudbråten, Eva Nordby og Karen Gran.

Med felles innsats ble det høy stemning og god 
 underholdning på Samfunnshuset.
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Idrett – viktig for samholdet   på Austmarka
Det kan være slitsomt å være 
foreldre til barn i oppvek-
sten. De skal gjerne kjøres 
både hit og dit, og med flere 
barn i forskjellige aldrer 
er det ikke rart at foreldre 
 nærmest blir full tids sjåfører 
og dugnadsarbeidere i fritida. 
Men når man ser den gleden 
og aktiviteten som barna 
utfolder, så skjønner man at 
det er vel verdt det.
 Årets idrettsfest på skyt-
terhuset viser at oppslut-
ningen rundt Austmarka 
idrettslaget (AIL) er stor, 
både når det gjelder foreldre, 
barn og ungdom. Det som er 
 vanskelig, er å få ungdommen 
til å fortsette med idretten 
 etter at de kommer i ten-

årene. Da trenger de noen 
forbilder som viser hvor viktig 
det er å ta vare på kroppen 
– hele livet. Konkurransen 
med PC-spill og TV er hard 
og ikke lett å vinne. 
 Ikke alle er interessert i 
fotball eller orientering som 
har egne aktivitetsgrupper 
i AIL. Men gjennom all-
idretten kan alle få prøve seg 
på ulike idrettsgrener som 
skyting, klatring, svømming, 
turn, forskjellig ballspill og 
friidrett. Og tilbudet gjelder 
alle aldre, fra de minste på 
3 – 5 år opp til og inkludert 
ungdomskolen. Ikke minst 
er det siste viktig for å holde 
på interessen gjennom de 
 kritiske ten-årene. Vi ønsker 

AIL lykke til med dette 
tiltaket.
 Sist vinter bød på dårlige 
føreforhold for skikarusellen, 
men dette til tross var 
 interessen stor og hele 60 
store og små gjennomførte 
alle løp og fikk sine premier 
utdelt.
 Fotballen trives godt på 
Austmarka og vi har nå både 
gutte- og jentelag av Knøtter, 
eget 10-års guttelag og 12 års 
jentelag. Sistnevnte, J12, var 
for øvrig med Norway Cup på 
Ekeberg i sommer. Lise-Mette 
Bekkengen, som er kontak-
tperson for fotballgruppa, 
beskriver stemningen der slik: 
 ”Det regnet i bøtter og 
spann, men laget brydde 
seg ikke om det. Men 
nervøsiteten var stor når vi 
skulle møte Lørenskog i vår 
første kamp. Man hadde 
respekt for disse ”bi-spellara”, 
men J12 slo dette laget 4-1 og 
var da kjendiser.”
 Laget ble også filmet 
under en kamp. Det gjorde at 
 jentene kom på riksdekkende 

tv, i beste sendetid. Laget 
gjorde veldig bra ifra seg. 1 
vinst, 2 tap og 3 uavgjort. 
Det var vi veldig fornøyd 
med, sier Lise-Mette og 
mener at deltagelsen har skapt 
motivasjon og entusiasme hos 
spillerne. Nå håper hun at 
de vil fortsette med fotball i 
noen år til og takker foreldre 
og Austmarka IL som gjorde 
det mulig for laget å delta på 
Norway Cup.
 Tor Solbergseter er en 
inspirerende leder for 
 orienteringsgruppa og mener 
at all skoleungdom burde 
ha minst en time i uka ute i 
skogen. Gruppa har deltatt 
på en rekke stevner ute, hatt 
klubbmesterskap og kåret 
årets cup-vinnere. Det ble 
premier både til Rebekka og 
Kristiane Bottilsrud, Thea 
Berg Moe og Erik og Espen 
Honganvik Holen. Æren av å 
bli årets orienteringsløper falt 
på Kristiane, som har deltatt 
på 18 løp i år, vunnet flere av 
dem og er et godt forbilde for 
de yngre. Program for Allidrettsskolen 2007/2008 

Gruppe: Tumle 3 – 5 år   
     
Dato  Dag Klokke Aktivitet  Sted
UKE 2 – 7  SKIKARUSELL  
 8. Jan tirsdag 18.00 – 19.00 Hvis det ikke blir arr. skikarusell  Skolen
 15. Jan tirsdag 18.00 – 19.00 Hvis det ikke blir arr. skikarusell  Skolen
 22. Jan tirsdag 18.00 – 19.00 Hvis det ikke blir arr. skikarusell  Skolen
 29. Jan tirsdag 18.00 – 19.00 Hvis det ikke blir arr. skikarusell  Skolen
 5. Feb tirsdag 18.00 – 19.00 Hvis det ikke blir arr. skikarusell  Skolen
 12. Feb tirsdag 18.00 – 19.00 Hvis det ikke blir arr. skikarusell  Skolen
UKE 8    VINTERFERIE
 26. Feb tirsdag 18.00 – 19.00   Skolen
 4. Mar tirsdag 18.00 – 19.00   Skolen
 11. Mar tirsdag 18.00 – 19.00   Skolen
Uke 12 og 13   PÅSKEFERIE
 1. Apr tirsdag 18.00 – 19.00   Skolen
 8. Apr tirsdag 18.00 – 19.00   Skolen
 15. Apr tirsdag 18.00 – 19.00   Skolen
 22. Apr tirsdag 18.00 – 19.00   Skolen
 29. Apr tirsdag 18.00 – 19.00 Avslutning   Skolen

Det vil ikke bli aktiviteter i gymsalen hvis det arrangeres skikarusell i uke 2 – 7. 
Ved spørsmålog program for de andre aldersgruppene kontakt: 
Trude 91691016 eller 62819492. 

Fra Austmarka 
Idrettslag
v/Mona Sværen

I høst startet vi opp med en ny 
gruppe i allidretten. Den ønsker 
å gi et tilbud til fra 8. klasse og 
oppover. Tilbudet til aktiviteter 
for denne gruppen har vært 
dårlig de senere årene, og man 
ønsket å gi ungdommene en 
mulighet til å samles og samtidig 
være fysisk aktive. Responsen har 
vært bra, det har vært et opp-
møte på 12 – 14 ungdommer 
hver uke. Inntrykket vi har er at 
ungdommene trives på trimmen, 
hvor de selv kan få være med å 
 bestemme aktivitetene. Ennå 
flere er velkomne hvis de ønsker, 
treningen foregår i gymsalen på 
onsdager fra 20 – 21.
 Etter noen år med nedgang 
i medlemsmassen i Austmarka 
idrettslag, besluttet vi i vår å 
sette fokus på å øke interessen 
for idrettslaget igjen. Dette må 
vi si oss fornøyde med, vi har i 
år flere medlemmer enn på flere 
år. Idrettslaget er takknemlige for 
alle som er med å støtter opp om 
vårt arbeid.
 Forhåpentligvis får vi en 
snørik vinter, med mange gode 
skiløyper i nærmiljøet. Vi ønsker 
å minne om at Smørholmen vil 
være åpen hver søndag fra 3. 
februar og så lenge været tillater 
det frem mot påske. Åpningstid 
10.30 – 14.30. Den 17.  februar 
vil det være gudstjeneste på 
Smørholmen. Løypa er merket 
fra skolen og den er 5 evt 7 km 
avhengig av hvilken retning man 
velger å gå.
 Idrettslaget har bestemt dato 
for årsmøtet 2008. Det vil bli 
avholdt 28. februar kl 20.00 
på skolen. Saker som ønskes 
behandlet må være styret i hende 
2 uker før. Sakspapirer kan 
fåes ved henvendelse til en av 
 medlemmene i styret. 

Fotballjentene klar til innsats i Norway Cup. Bakerst fra venstre: Emilie Lundstadsveen, treneren 
Dorthe Bekkengen, Helga Bjørnstad, Emma S. Svendsen, Hanna H. Svendsen, Sandra Haug-
land, Inga Bjørnstad, Maria Østli  Foran: Marie Andersson, Athina Skarnes, Maren Bekkengen.

Svein Dalbekk fikk en flott kåte av Tor Solbergseter for sin innsats 
med den nye store grasklipperen i Bergkollparken.

Kristiane Bottilsrud ble valgt til årets orienteringsløper. Hun har del-
tatt i 18 løp og vunnet flere av dem. Et godt forbilde for de yngre.

I alt 60 deltok i skikarusellen og fikk sine premier. Her er noen av 
de 20 yngste.
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Høsttid er basartid og håpe-
fulle loddselgere dukker opp. 
Dette er en tradisjon som 
holder liv i mang en forening, 
og ofte følger det med en 
invitasjon til basar. Kjerret, 
Brødbøl og Tussevangen 
Velforeninger har nå hatt sine 
basarer og fått sårt trengte 
 midler til drift av velhus og 
andre aktiviteter.
 Kjerret Vel har ansvaret for 
den gamle skolen der og leder 
Per Skoglund sier at basar 
er ett av flere arrangementer 
som er nødvendig for å kunne 
betale strøm, forsikring og 
vedlikehold av huset. Han 
etterlyser et samarbeid mel-
lom vellene, slik at de samlet 
kunne forhandle seg fram 
til mer gunstige avtaler både 
med strømleverandøren og 
forsikringsselskapet.
 – Vanligvis har vi en basar 
i Påsken og en ”matfest” i 
form av viltaften eller noe 
liknende ut på høsten, sier 
Per, men i år passet det dårlig 

med kokken, så det ble basar i 
stedet. Og det ga fullt hus med 
55 besøkende, deilig servering, 
underholdning av Finsrud-
musikken og stort salg av årer. 
Opptelling viste kr. 5000,- i 
kassa, så Per var godt fornøyd.
 På Brødbøl har Saniteten 
og Vellet basar annenhvert 
år, og i år var det Vellets tur. 
Her var det også fullt hus 
og en masse fine gevinster. 
Loddbøkene hadde vært ute 
vel en måned og takket være 
flinke loddselgere kom det inn 
over 8000 kroner på bøkene. 
I tillegg ble det solgt årer for 

over 9000,- kroner. -Folk har 
vært veldig flinke til å lage og 
gi bort gevinster, sier leder 
Anne Nygård, og vi har også 
fått en masse andre gevinster. 
På bordet har hun store 
kurver med frukt, gavekort på 
kalkuner, sykkelstativ, sengetøy 
og all slags godterier.
 Anne sier at Vellet har 
andre inntekter som hjelper 
på når strøm og forsikring skal 
betales. Blant annet har de 
ryddet 25 km vei for søppel 
og fått 10.ooo kroner for det, 
og det har også vært bra med 
leieinntekter på huset i år, så 
økonomien bærer seg. De 
regner også med å få noen 
 inntekter ved å leie ut båtplass 
i Utgardsjøen. Vellet har 
bygget en flott badeplass med 
fotballbane, 2 badmington-
baner, wolleyballbane, parker-
ingsplass og bru. Samt en lang 
brygge som nå skal leies ut til 

båtplasser. Til våren planlegger 
de et loppemarked, slik de har 
hatt flere ganger tidligere, og 
regner med at det vil bli noen 
inntekter der også.
 Tussevangen Vel kjøpte sist 
vinter huset sitt og har både 
lagt inn vann og pusset opp, så 
pengene har fått ben å gå på. 
De hadde sin basar i slutten av 
september, etter at loddbøkene 
hadde vært ute en god stund 
og fristet med mange fine 
gevinster. Her var det også 
fullt hus og godt salg av årer. 
Alle fikk servert kaffe og kaker 
når de kom og folk koste seg 
og lyttet til underholdningen. 
Og resultatet var helt eventyr-
lig, sier Tor Solbergseter. Det 
kom inn nesten 33.000 kroner 
til sammen. På vegne av Tusse-
vangen Vel vil han sende en 
stor takk til ”basargeneralen” 
Eivor Dahl, som organiserte 
det hele.

Lena Østli vant akkurat det hun ønsket seg på Kjerret – en kurv full av frukt.

Anne Nygård var godt 
fornøyd med salget 
av årer på Brødbøls 
basar. Her foretar hun 
trekningen.

Gjermund Torp på Brødbøl sør-
get for underholdningen med 
sin torader.

Basartid!


