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Etter en hektisk tid og stor innsats fra mange, kunne Austmarka kirke feire sitt
150-årsjubileum i vakkert vårvær søndag 25. mai. Det ble en verdig og fin feiring både
i den nyvaskede og pyntede kirken og under middagen på Samfunnshuset etterpå. Her
ser vi Menighetsrådet sammen med biskop Solveig Fiske, fungerende prost Knut Håkon
Nordhaug og vår egen sokneprest May Helen Aspen. Hedda Lundstadsveen ledet
prosesjonen der også hele Menighetsrådet og musikantene Kjersti Palm Reitan og Lars
Magnus Fagernes deltok.
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DaCapo på trekkspilltreffen

Tar farvel med skolen

Trekkspilltreffen arrangeres i
år for 25.gang. Vidar LønnArnesen kommer lørdag
med sitt DaCapo show og
allsangprogram til familieunderholdningen. Fredag
spiller Tones orkester som
er et velkjent gammeldansorkester fra Telemark.
Les mer om trekkspilltreffen side 4

Fra høsten av blir det rektorskifte ved Austmarka skole.
Etter 4 år ved skolen vår og
nesten 40 år i Kongsvinger
kommune, vil Gerd Eriksen
nå gå av som pensjonist. Ny
rektor blir Tommy Seigerud
som kommer fra Roverud
skole.
Les mer side 10 og 11
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Leder

AUSTMARKARUNDEN
St.Hans feiring
Fredag 20. juni invitererer Austmarka Historielag og
Austmarka Vel til St. Hans feiring på badeplassen ved
Kjærsaga. Møt fram kl 17.00 og ta med mat og drikke.
Grillen er varm.

Friluftsgudstjeneste
Austmarka menighetsråd inviterer til friluftsgudstjeneste på Kvåho søndag 22. juni kl. 12.00

St.Hansfest
Vi har 5 vel-foreninger i
bygda vår. Ser vi bort fra
Skogens Vel, som har valgt
å gå i en slags dvaletilstand,
betyr det at hvert år skal
minst 20 personer velges
for å sitte i vellenes styre. Så
vidt vi har erfart, og med
erfaring fra eget styre i Austmarka Vel, er det ingen lett
sak å finne noen til å bekle
disse vervene. Har man en
effektiv valgkomite er mye
gjort, men i praksis har
man ikke det. Valgkomiteen
våkner som regel til liv en
ukes tid før årsmøtet og gir
fort opp når vanskelighetene
kommer.
Espen Jahnsrud har flere
ganger påpekt at det sløses
med ressursene når vi har
så mange som 5 Vel her
i bygda. Finnes det ikke
noen måte å rasjonalisere
på? Nå vil vel de som bor
sønnafor bry seg lite om hva
de nordafor gjør – og vise
versa. Slik er det i alle fall
nå. Enhver tenker først og
fremst på sitt og hvordan
man skal skaffe penger til å
drifte Vellet og skape trivsel
for medlemmene. Behovene
er også forskjellige og vi vil
helst ha alle goder tett innpå
oss.
Men noen av problemene er felles. De fleste

Vel sliter med store utgifter
til drift og vedlikehold av
Velhusene. De faste strømregningene er for eksempel
store. Her kan Vellene
samlet ta en diskusjon med
nett- og kraftleverandøren
for å presse ned prisene.
Norges Velforbund deler
ut en del penger hvert år.
Her kan søknader koordineres. Det finnes videre en
lang rekke institusjoner og
fond som deler ut penger til
frivillige organisasjoner. Det
samme gjør kommunen og
fylket. Her er jeg sikker på
at mye kan hentes, men det
må koordineres.
Hvordan burde vi så
samarbeide. Jeg tror at det
vil ta tid – kanskje lang tid
– for vi kan ha ett felles Vel
for hele Austmarka, men vi
kan begynne et sted. Det
riktige, tror jeg, er at vi nå
definerer noen områder
som har felles interesse og
oppretter en prosjektgruppe
for hver av disse, permanent
eller for å løse et akutt problem.
Austmarka Utvikling
kunne være et passende forum for å sette i gang et slikt
samarbeide, men innspillet
bør komme fra Vellene.

Brødbøl vel arrangerer St.Hansfest på skolen 28 juni
for store og små. Grillen er varm fra kl. 18.00 og fra kl.
20.00 spiller ”Nameless” opp til dans.

Trekkspilltreffen
Austmarka Idrettlag og Trekkspillklubben inviterer
til 25-årsjubileum i Bergkollparken fredag og lørdag
27.-28. juni. Se oppslag inne i bladet.

Marken
Historielagets Marken arrangeres også i år i god gammel stil på Tunet. Dette skjer lørdag 9. august. Det blir
auksjon på låvebrua og Historielaget er takknemlig for
gjenstander som kan gå under hammeren.

Styrkeprøven
Den populære fleridrettskonkurransen “Styrkeprøven”
på Austmarka arrangeres også i år. Arrangementet er
terminfestet til 19 september og vil som før bestå av en
løp, kano og sykkel. Styrkeprøven er for tre-manslag
og har både kvinneklasse, herreklasse og miksklasse.
Aldersgrense for deltakelse er 16 år. Kontaktperson er
Egil Solbergseter.

Buss til trekkspilltreffen
Det kjører buss fra Austmarka via Brødbøl, Kjerret,
Finsrud og Holseter og til Bergkollen både før og etter
familieunderholdningen ifbm Trekkspilltreffen. Bussen
går fra Austmarka kl 13.00 og stopper på signal ved
alle holdeplasser. Bussen er gratis for alle som kjøper
inngangsbillett til Bergkollen. Returbuss går kl. 17.00

Bjørn

Marnstuen Media AS støtter Austmarkingen
med layoutproduksjon og trykk.
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1. mai – solidaritet og nestekjærlighet

Avmarsj fra kirken med Oddvar Jakobsen i spissen. Fanebærere er Bjørn Hagen og Åge Sørmoen.

Litt gråvær til tross, 1. mai
ble en fin og høytidelig
markering av arbeiderpartiets festdag, selv om det
her på Austmarka først
og fremst er kampen om
organisasjonsretten og det
dramatiske streiken ved
Kiærsaga i 1927 vi forbinder
med dagen.
I kirken talte sogneprest
May Helen Aspen om
nestekjærlighet og at vi
ikke bare må kjempe for
våre egne egoistiske ønsker.
Vi skal gi i glede – ikke
for å frelse sjelen, og uten
å forvente å få det samme
tilbake. Ja, vi skal til og med
gjøre godt mot dem som

gjør oss ondt. Først da kan
vi komme ut av den onde
sirkelen med mistrohet og
egoisme.
Etter gudstjenesten var det
avmarsj med Austmarka
Bygdekorps i spissen fram
til bautaen ved Kiærsaga.
Her ble det nedlagt blomster og Bygdekorpset spilte,
først for de frammøtte, deretter inne på Austbo, hvor
musikken gjorde stor lykke.
Inne på Arstun hadde Austmarka Arbeiderlag pyntet
til fest. Dagens taler var
fylkestingrepresentant Njål
Føsker fra Odalen som minnet om at det i år er 80 år
siden sagbruksarbeiderne på

Spillemennene ”Snusbuserna” er en relativ ny gjeng som byr på
musikalsk underholdning med gammaldans og viser. De har alle
spilt i mange år i andre grupper og band. Fra venstre Morten
Skoglund, Gjermund Torp, Kim Daniel Bryni og Steinar Skoglund.

Austmarkingen – 2/2008

Austmarka gjorde sitt store
skjerv for arbeiderbevegelsen
og retten til å organisere seg.
- De fleste har nok i kjeller
og skap til å leve et meningsfylt liv, mente Føsker,
men den økte velstanden
har ikke gjort oss noe
lykkeligere. Vi pusser opp
våre private boliger for 40
milliarder i året. Tenk om
disse pengene kunne vært
brukt på våre felles eiendeler
som skolebygg og kirker.
Føsker kom inn på flere
sider av den rødgrønne
regjeringens merkesaker og
hvorledes de skilte seg ut

fra tidligere regjeringer og
partier. Fagforeningene er
med på å utjevne forskjeller
og motarbeider fattigdom,
mente han. Fellesskapløsninger må styrkes, og
drømmen om likhet må
ikke stoppe opp ved landegrensene, så bistanden til
andre land må styrkes.
Etter talen var det hyggelig
samvær med kaffe, pølser
og kaker. Stor lykke gjorde
musikantene fra Brødbøl og
Kjerret, Snusbuserna, som
underholdt med viser og
musikk på torader, gitar og
slagverk.

Fotokonkurranse
I forbindelse med ferdiggjøringen av første etappe av
turstien ”Vestbredden”, inviterer Austmarkingen til en
fotokonkurranse der motivet skal være hentet fra Vestbredden eller en av øyene. Det konkurreres i to klasser og
to alderstrinn, voksne og barn (elev ved barneskolen).
Klasse 1: Det beste naturfotografiet tatt fra stien eller en
av øyene.
Klasse 2: Et bilde av mennesker som koser seg på Vestbredden.
Bildene sendes på e-post bjorn.dybing@east.no eller som
papirkopi til Bjørn Dybing, Sørumlia 8, 2224 Austmarka.
Bildene må være mottatt før 15. august og vinnerbildene
vil bli vist i Austmarkingen nr. 4.
Som premier deles det også ut Flax-lodd.
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Trekkspilltreffen 25 år

Velkommen til Jubileumstreff
Vidar Lønn-Arnesen og Tones Orkester er trekkplastre når
Trekkspilltreffen i Bergkolen feirer 25 års jubileum den
27-28 juni. 50 vognplasser er allerede reservert og Bergkollparken er videre opprustet foran arrangementet.
– Med profesjonelle artister håper vi at et stort
publikum også vil finne
veien til Bergkollen den
siste helga i juni, sier Espen
Jahnsrud som er leder i
idrettslaget. Sammen med
blant andre Gjermund Torp
i Trekkspillklubben var han i
full sving med å snekre nytt
gjerde rundt låven i Bergkollen da “Austmarkingen”
var innom.
– Vi utvider nå uteserveringen og har kjøpt inn flere
benkebord som skal plasseres i området, forklarer de.

Vidar Lønn-Arnesen kommer
med DaCapo og allsang.

Alt er klappet og klart for et
vellykket Trekspilltreff.
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– Ettersom det er
25-årsjubileum i år, har vi
satset litt ekstra på profesjonelle underholdningsartister, sier Jahnsrud og Torp.
– Vidar Lønn-Arnesen
er vel kjent for de fleste.
Sammen med Philip Kruse
som også er kjent fra
NRK TV, kommer han til
familieunderholdningen på
lørdag ettermiddag og vil
gjennomføre et program
i god DaCapo-stil. Vi har
annonsert med allsang. Det
er populært både i Norge og
Sverige. I Bergkollen blir det
god anledning til å synge
med.
På lørdag blir det også
salg av flesk og motti. De
siste årene har det kommet
folk langveisfra bare for å
oppleve dette måltidet. Slik
håper vi det blir i år også
sier Jahnsrud som forteller
at flesket allerede er stekt,
og at Gunhild Torp, Inger
Bakken og Åse Nyhus står
med grytene klare til å lage
sin berømte motti.
– Trekkspilltreffen åpner
offisielt på fredags ettermiddag. For å få skikkelig
fart på dansefoten allerede
fra første dans har vi i år
engasjert Tones Orkester til
fredagskvelden. Dette orkesteret kommer fra Fyresdal
i Telemark og har gjort seg
bemerket med sin fengende
gammeldansmusikk. De har
flere CD-utgivelser og er
også kjent gjennom NRK
radio der de blir mye spilt. I
tillegg til Tones orkester, blir

Idrettslaget og Trekkspillklubben ved Tor Solbergseter, Gjermund Torp og og Espen Jahnsrud har har utvidet uteserveringen
i Bergkollen.

det også spilt opp til dans av
treffdeltakerne, sier Gjermund
Torp. Lørdagsdansen blir som
før til toner av treffdeltakerne
som spiller etter tur.
– Vi håper at flest mulig
av bygdas innbyggere
finner veien til Bergkollen
denne helgen, sier Espen
Jahnsrud. Trekkspilltreffen
danner fundamentet for
driften av idrettslaget vårt.
Et vellykket trekkspilltreff
betyr at vi slipper å belaste
medlemmene med andre
dugnader og oppgaver for
å få inn penger til strøm,
forsikringer, løypekjøring,
vedlikehold av fotballbanen
og andre utgifter som laget
har.
For å gjøre det enklere å
komme seg til og fra Bergkollen vil vi derfor sette opp
en bussrute som vil kjøre,
rundt Brødbøl Finsrud og

Holseter både før og etter
familieunderholdningen. De
som mangler bil eller som
rett og slett har lyst til å la
den stå, kan benytte dette
tilbudet. Bussen er gratis for
alle som kjøper inngangsbillett til familieunderholdningen eller lørdagsdansen. Billettene blir solgt på bussen.
Med profesjonelle artister
har vi i år vært nødt til å
sette opp en inngangsbillett også for familieunderholdningen. Vi har laget et
prissystem som gir større
rabatter desto mer du
deltar på. Inngang til begge
dansekveldene og familieunderholdningen koster 300,kroner. Ved å kjøpe denne
sparer du en 100-lapp i
forhold til tre enkeltbilletter,
forteller Espen og understreker at det også er penger
å spare på lørdagsbilletten.
Austmarkingen – 3/2008

Over: Anne Haug, leder for
Austmarka Skytterlag og
Knut Eriksen, representant for
elglagene, foran den gamle
selvanvisningsskiva fra 60tallet.
Til venstre: Det er montert 4
selvanvisende skiver på 100m
banen. Her får skytteren
øyeblikkelig beskjed om hvor
skuddet sitter.

Innviet anvisningsanlegg på Skytingens Dag
Hvert år ca 20. mai inviterer Det Frivillige Skyttervesen (DFS) til Skytingens
Dag. Dette skjer over hele landet og
det arrangeres skyting med båre store
og små kalibre, slik at både barn og
ferskinger kan få anledning til å prøve
seg under veiledning av kyndige instruktører.
Her i bygda var det Austmarka Skytterlag som sto for arrangementet, som
i år falt på 18 mai. Samtidig kunne
Skytterlaget innvie sitt nye elektroniske
anvisningssystem på 100 m banen.
Her er det satt opp 2 blinker og 2
figurskiver, hver med sin elektroniske
anviserskjerm. Skytteren kan selv velge
om han vil ha anvisning etter hvert
skudd eller etter en serie.
Stor investering
Den nye banen har kostet ca 200.000,i elektroniske skiver, materialer, grus og
fyllmateriale. Skytterlaget har ca 220
registrerte dugnadstimer. Tre av skivene
er gitt som gave fra Anders, Jorunn og
Kåre Kolbjørnsrud. Uten disse gavene
hadde det ikke vært mulig å gjøre
investeringen på nåværende tidspunkt.
Austmarkingen – 3/2008

Austmarka Skytterlag har forskuttert det resterende gjennom dugnader
og private lån, og det søkes nå om
banebidrag for å dekke anlegget.
For noen år siden gjennomførte Skytterlaget en annen stor innsats: byggingen av ny lydisolert standplass. Denne
kostet ca 1 million kroner og var en
miljøpakke der DFS bidro med materiell. Etter at denne ble tatt i bruk er det
knapt noen nede i bygda som legger
merke til skytingen ved Ampiantjernet.
Rekruttering må til
Leder av Austmarka Skytterlag, Anne
Haug og søsteren Åse Andersson er så
å si vokst opp på skytterbanen og har
reist land og strand rundt på skytterstevner med sin far, storskytteren
Finn Torp. Begge begynte tidlig med
skiskyting og har hentet hjem mange
premier.
- Det var en meget aktiv skiskyttergruppe på Austmarka på 70- og 80-tallet, men etter Norgesmesterskapet, som
Idrettslaget og Skytterlaget arrangerte
i 1980, har vi hatt en rekke snøfattige
vintre og interessen har dalt betraktelig.

Skiskytterne har også opprettet sitt eget
forbund, noe som igjen har redusert
antallet medlemmer i Skytterlaget, sier
Anne.
- Vi har deltatt hvert år på Austmarkamarken med tilbud om miniatyrskyting og prøver å rekruttere
blant ungdommen. Etter St Hans vil
vi arrangere et klubbmesterskap på det
elektroniske anlegget spesielt for barn
og ungdom. Dette blir annonsert.
Vi har en del jegermedlemmer, men få
aktive baneskyttere. Nå vil vi gå aktivt
ut mot elglaga og jaktlagene med ønske
om et nært samarbeid. På den fine
banen vi nå har fått kan man trene på
manuelle skiver hele sommeren. Det er
åpent her etter kl. 17.00 alle hverdager,
og på dager før helligdager, lørdager og
søndager hele dagen. På det elektroniske anlegget vil det bli arrangert både
treningskvelder og storviltprøver. Vi vil
også tilby jaktlagene å leie anlegget på
egne kvelder til en svært gunstig pris.
Det er bare å ringe meg på telefon 928
17 925, så stiller vi med kjentmann
eller ansvarlig person til disse kveldene,
sier Anne til slutt.
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Flott
Det var stor folkefest den
gang kirkebygget på Austmarka sto ferdig for 150 år
siden. Da var det endelig
slutt på slitet med de lange
gravferdene til Matrand
kirke – en tur som kunne
ta opp til 3 døgn – og ikke
minst den lange ferden
til Kongsvinger for konfirmantundervisningen.
Ja, selv barnedåpen var det
nok mange foreldre som
hadde utsatt i det lengste
for å kunne døpe barna
sine i den nye kirken. Hele
21 barn - noen av dem
selvgående oppover kirkegulvet - ble døpt på den
første kirkedagen.

K

irken er bygget av
folket og for folket, sa
biskop Solveig Fiske under
jubileumsgudstjenesten og
syntes ”En kirke for alle” er
et godt motto for det arbeid
som legges ned i og omkring
et kirkesamfunn. Hun gratulerte Austmarka med dagen
og det ansiktsløftet som nå
er gjennomført både foran
og inni kirken.
Biskopen talte om det
grunnleggende i livet og alt
hva kirkerommet bærer i
seg fra dåp til konfirmasjon,
giftermål og avskjed med
de som går ut av tida. Hun
minnet også de kvinner og
menn som bygget kirken
og holdt den vedlike. I dag
er kirken på vei inn i en tid
med nye utfordringer.
Etter 150 år kan det være
godt med et stoppested for
6

å sette fokus på fortid, nåtid
og framtid.
Etter jubileumsgudstjenesten var det samling til
middag, kaffe og kaker i Samfunnshuset. Her var det sang
av Bygdekoret og Kjersti Palm
Reitan samt taler og overrekkelse av gaver.
Varaordfører Pernille Egeberg hadde med seg et nydelig
ikon som forstilte Maria med
barnet og som maleren, Kjellaug Nordsjø hadde kalt ”Ømhetens Gudmoder”. Dette var
en gave fra kommunen og får
nok en framtredende plass i
kirken. Inge Walla fra Kirkelig
fellesråd overrakte et stort
norsk flagg, men flaggstang
må vi nok låne av skolen.
På vegne av Kongsvinger
menighetsråd overrakte også
Walla en gave ”til inntekts
ervervelse”: 2 stk kollektposer!

”Look to Austmarka” sier
May Helen Aspen, den nye
sognepresten vår. Hun roste
menigheten og alle som gjør
en frivillig innsats. Uten
den ville mye vært ugjort
i bygda. – Jeg gleder meg
hver gang jeg er på vei til
Austmarka og tanken på å få
møte den positive gjengen
dere er. Det er vel derfor
bilen min har en tendens
til å gå mye fortere mot
Austmarka enn hjem igjen,
sa hun smilende. Hun trives
uten tvil med å være sokneprest for bygda vår.
Wenche Walla hilste
fra skolen som hun syntes
kirken hadde et godt og
naturlig samarbeid med.
Hun fortalte litt mer om
tilblivelsen av kirken og den
kjempefarten som det hele
skjedde i.

Bygdas populære prest
gjennom 18 år, Knut Kind,
var også tilstede. Han har
lagt grunn for mange av de
aktivitetene som menighetsrådet nå følger opp, som
andakt på Austbo, friluftsog sportsgudstjenester
og jegerotte. Han mintes
spesielt det siste, som jo
foregikk rett utenfor døra til
Samfunnshuset.
Det var også hilsener fra
de andre menighetsrådene
i Kongsvinger, men mest
glede vakte nok nyheten
om at et større pengebeløp
som kommunen har lånt
skal benyttes til vedlikehold
av Austmarka kirke. Og det
skal settes i gang straks. Hva
passet vel bedre da enn å
avslutte med Bygdekorets
framførelse av ”Sus fra Varaldskog”.
Austmarkingen – 3/2008

kirkejubileum!

Over: Varaordfører Pernille Egeberg overrakte menigheten et vakkert ikon som skal henges opp i kirken. Over t.h Kjersti Palm Reitan
og Lars Magnus Fagernes fremførte både ”Mysteriet deg” og ”What a wonderful world” i kirken. En nytelse å høre på. Foregående side:
Gudstjenesten ble åpnet med prosesjon oppover kirkegulvet. Her med klokker Hedda Lundstadsveen i spissen

Hektiske jubileumsforberedelser

Over: Morten boret
og Bjarne sveiset.
Dermed kom rekkverket på plass på den
nye kirketrappa.
Til venstre: Litt nervøs
for høyden, men
det gikk bra og Laila
Støkker fikk solen til
å skinne gjennom
vinduene.
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Menighetsrådet har hatt en
travel tid foran 150-årsjubileet
til kirken. Mest kritisk har nok
ferdiggjøringen av inngangspartiet vært, der entreprenøren helt
til det siste har skjøvet arbeidet
foran seg. Men så, i aller siste
stund, kom både varmekabler,
asfalt og trillerampe på plass.
Noe enklere å styre var oppsettingen av det gamle rekkverket
på den nye trappa. Det ble
ordnet lokalt av Morten og
Bjarne Vikertorpet i fellesskap.
Økonomisk var istandsettingen av inngangspartiet et stort
økonomisk løft som ikke hadde
vært mulig uten den store testamentariske gaven fra Inga og
Rolf Lystad.
Kirken skulle også vaskes innvendig og alle vinduer pusset.
Dette hadde blitt en kostbar

affære hvis jobben skulle settes
bort, slik man opprinnelig
hadde planlagt. Men Morten
tro til og ordnet selv med vask
av taket, mens en dyktig stab av
kvinner tok den øvrige vasken
innvendig samt alle vinduene.
For Oddvar Jakobsen har
tiden før jubileet vært en
utfordring. Han fikk i oppdrag
og skrive jubileumsboka som
skulle dekke kirkens historie fra
1858 til 2008. Nå hadde han et
godt utgangspunkt i boka som
Svenke Solum skrev i forbindelse
med 100-årsjubileet, men det
var mye nytt stoff som skulle
samles og redigeres. Her har
Oddvar gjort en grundig og god
jobb som fremtidige historieskrivere vil sette pris på. Heftet er
tilgjengelig for alle gjennom
Menighetsrådet.
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Skogfinnene – som pensum!

Etter all trollskapen smakte
det godt med ”finnemat”.

”Nå har de fått hverandre – nå har de giftet seg” ble det sunget i finnebryllupet der Emma Sommerstad Svendsen og Lars Belboe Lukerstuen var brud og brudgom.

Etter en ukes fordypning og
forberedelser kunne skolen
innby foreldre og interesserte til å se og høre hva
elevene hadde lært om skogfinnene og deres liv. Og det
var ikke småtterier de hadde
å by på under skolens åpne
dag i slutten av april.
Såkalt PP eller Power
Point presentasjon, der
elevene har samlet tekst og
bilder som framvises på en
storskjerm, er en informativ og grei måte å formidle
kunnskap på, og ble flittig
brukt denne dagen. Her fikk

vi rede på hvorledes skogfinnene drev jakt og fiske
og deres våpen og fangsmetoder. Andre viste hvorledes
hverdagslivet artet seg
med svedjebruk, røykstue,
kokhus og rie og vi fikk til
og med oppskrift på både
hillo og motti.
Det som kanskje imponerte mest var forestillingen
om skogens folk. I spillet reiser en ung gutt og jente fra
vår tid 200 år tilbake og opplever livet på en finnegård
med alle deres skikker og
arbeid, ja selv bading i

røykbadstue var med. Nå
er ikke dette så fremmed
for Austmarkingene lenger,
etter at Historielaget satte
opp sin røykbadstue nede
ved Fagernessjøen. Elevene
ved skolen fikk selv prøve
badstuen som en del av
læringen.
Mye vakker sang fikk vi
også høre ved gjennomføringen av et finnebryllup på Kvåho der selveste
huldra hadde en finger med
i spillet.
1.-2.og 3. klasse hadde
satset på trolldom og over-

Mot trolldom hjelper bare
stål. Best å være forberedt,
tenkte noen elever og satte i
gang med knivproduksjon.

tro og fortalte den ene nifse
historien etter den andre. Vi
fikk også høre om trollmenn
og Svartebokas magi og om
Haltegutten som solgte sin
sjel til Puken for å lære å
spille fele. Ja, her var nok
av både overnaturlige og
underjordiske vesener, tusser
og troll, slike som bare stål
biter på.
Som en avslutning på
temaet skogfinner dro
barneskolen på Sjutorpsvandring i slutten av mai. Etter
vandringen var det samling
på Lebiko der noen skulle
ligge i telt, andre inne på
hytta til Finnskogen Turistforening. Vi får håpe at
både underjordiske og troll
holder seg borte ved denne
anledningen.
4. og 5. klasse synger
Svedjesangen
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7-torpsvandring og overnatting på Lebiko for skolen!
Onsdag 21. og torsdag 22.
mai avsluttet barnetrinnet
ved Austmarka barne- og
ungdomsskole prosjektet
”Skogfinsk kultur”. Avslutningen ble markert med
7-torpsvandring og overnatting på Lebiko. Det var ca
90 barn og ca 15 voksne
som forlot skolen onsdag
morgen.
Vi startet det hele med å
gå 7-torpsrunden onsdag.
En passe lang runde for en

dagstur med barn. Vi stoppet på alle finnetorpene og
hørte historien om de som
hadde bodd der. På Ritamäki tok vi en velfortjent
og lang matpause før vi
fortsatte ferden mot Lomsen, Østerby og tilbake til
utgangspunktet.
Vel tilbake på Lebiko
varmet vi opp grillen og avsluttet kvelden med grillmat
og underholdning av Erik
Lindberg på banjo. Noen av

Elevene koste seg over de voksnes lek på Lebiko.

Fra 1. august er Tommy
Seigerud ansatt som ny

Grillen varmes opp mens Erik Lindberg underholder med banjo.

foreldrene måtte gjennom
en morsom lek, til fryd for
hele elevskaren. Rosignalet
gikk kl 22.30 og da var de
fleste så slitne at det var
godt å komme seg i soveposen. Noen valgte å sove
ute i lavvo eller telt, mens
andre sov inne på Lebiko.
Noen av elevene var
allerede uthvilte ved 3-tiden
om morgenen. så det var
lang tid å vente på frokosten som var bestemt til kl.
9.00. Ved 11- tida vendte

småskoletrinnet nesen mot
skolen, mens mellomtrinnet fortsatte vandringen til
Kvåho og ned til Oset ved
Varalden hvor vi ble hentet
med buss.
Vel hjemme på skolen var
vi alle enige om at det hadde
vært en fin opplevelse, men
at vi trengte mange timer
søvn påfølgende natt...
Skolen vil takke alle foreldrene som stilte opp slik at
vi fikk gjennomført turen!
Trude Øverby

Gildesprinten – et orienteringsløp for skolene
For 5. gang inviterte
O-gruppa til Austmarka
Idrettslag til Gildesprinten,
en uhøytidelig konkurranse i orienteringssløp for
1.-7. klasse. Løpet gikk i
Bergkollparken 30. mai
der O-gruppa hadde lagt
opp en ca 600m løype for
de minste og rundt 1600m
for de andre elevene.
uuu
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Bruk av kart og kompass
inngår nå i det såkalte
”kunnskapsløftet” og elevene hadde fått innføring i
tolkningen og bruk av kart
på skolen før de skulle ut og
prøve det hele i praksis. Som
en ekstra trening fikk de selv
tegne inn på sine kart hvor
de forskjellige postene lå i
terrenget.
Anne-Lise Solbergseter ledet
gjennomføringen av løpet
og presiserte hvor viktig det
var å kunne orientere seg i
skogen og sikre trygg ferdsel. Hun håpet også at løpet
ville gi mersmak og flere
medlemmer til O-gruppa på
Austmarka.
Gildesprinten går 2 ganger
i året, vår og høst. De 3
laveste trinnene skal bare
være med om våren, mens

ungdomsskolen bare er med
om høsten.
I år var 1.-3. klassingene
med for første gang. Og du
verden for en iver etter å
komme avgårde. Her var det
løping hele veien. Det hele
var profesjonelt lagt opp,
med elektronisk tidtaking
og resultatutskrift for alle
lag.
Det ble litt mindre fart da
6. og 7. klassingene entret
banen og de ble stort sett
slått av 4. og 5. klassingene som var mer innstilt
på konkurranse. Men alle
deltakerne, rundt 90 elever,
syntes det var ok med en tur
i skogen midt på en meget
varm dag – og alle fikk
premie: et pannebånd fra
Gilde.

Johan Svendsen og Krister Daniel Sletten Bjerke
gjorde løypa på rundt 3 minutter og var godt
fornøyd med resultatet.

Ny rektor på Austmarka
Fra 1. august er Tommy Seigerud
ansatt som ny rektor ved Austmarka
barne- og ungdomsskole. Seigerud
kommer fra Roverud barne- og
ungdomsskole, der han har vært
inspektør.
Valget av ny rektor er blitt godt mottatt ved skolen, og i slutten av mai var
Tommy innom Austmarka for å slå av
en prat med lærerstaben.
- Jeg syntes det var en passende utfordring å få denne jobben og gleder
meg til å begynne, sier Tommy. Han
er 36 år, kommer fra Hokkåsen og
har vært ansatt ved Roverud skole i
10 år. Nå syntes han det var på tide
å skifte miljø. Austmarka barne- og
10

ungdomsskole har en fin størrelse,
den likner forøvrig mye på skolen på
Roverud, som også er en 10- trinnsskole. Disse to skolene er for øvrig de
eneste i Kongsvinger kommune som
har 10 trinn.
– Kjenner du noe til skolen her fra
før?
– Jeg har jo hørt om den gode dugnadsånden her på Austmarka og både
Gerd Eriksen og de ansatte her har
uttalt mye positivt både om skolen,
elevene og samarbeide med foreldrene.
Jeg forstår også at skolen er godt i gang
med kunnskapsløftet, der det fokuseres
på det faglige i større grad enn før. Det
skal bli interessant å fortsette denne
utviklingen, så jeg gleder meg virkelig
til å ta fatt, sier Tommy.

Tommy Seigerud er ny rektor ved Austmarka barne- og ungdomsskole.
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Farvel til skolen
Fra høsten av blir det rektorskifte ved Austmarka skole.
Etter 4 år ved skolen vår og nesten 40 år i Kongsvinger
kommune, vil Gerd Eriksen nå gå av som pensjonist. Ny
rektor blir Tommy Seigerud som kommer fra Roverud
skole.

- Det blir rart å slutte. Jeg
vil savne både voksne og
barn her, sier Gerd. På den
annen side er hun glad for
at Tommy Seigerud har
takket ja til jobben etter
henne, og ikke minst at hun
nå endelig får tid til å reise,
male og stelle med hus og
hage.
Austmarka barne- og
ungdomsskole har vært en
kjempekoselig arbeidsplass.
Ja, jeg må si at det er en
utrolig fin skole. Elevene
virker åpne og tillitsfulle
og det har vært et godt
samarbeide mellom skole og
hjem. Også hersker det en
helt unik dugnadsånd her,
sier Gerd.
Har det skjedd store forandringer ved skolen den tida
du har vært her?
Det viktigste er nok innføringen av kunnskapsløftet.
Den forrige læreplanen
innebar mye lek og lite
kunnskapservervelse. Nå
er det ordentlig skole fra
første trinn. Elevene får
arbeidsplaner med bestemte
læringsmål og det er mulig å
kontrollere om målene blir
nådd. Slik blir også elevene
bevisste om hvorledes de
ligger an i faget.
Her på skolen startet vi
kunnskapsløftet med satsing
på lesing. Etter en periode
med kartlegging av nivået,
fulgte vi dette opp med
Austmarkingen – 3/2008

ekstrahjelp på lesestua. Det
har ført til at elevene har
oppnådd gode resultater i
norsk. Nå til høsten skal
vi satse på matematikk og
håper på gode resultater der
også.
Du var jo en tur i Finland
for å se hvorledes undervisningen var lagt opp der.
Ja, der møtte jeg en skole
slik jeg var vant til for 40 år
siden, og kunnskapsnivået
var høyt. Men så har de
også mange spesialskoler
og har ressurser til å sette
inn hjelpen tidlig hvis
noen trenger det. Derved
unngår de problemer i ungdomsskolen.
Men de årlige prosjektene som
elevene gjennomfører skal vel
fortsette?
- Ja, det skal de, og vi har
hatt mange morsomme
og lærerike prosjekter ved
skolen. Nå i vår hadde vi
jo Skogfinnen som eget
prosjekt, med en massiv innsats på alle trinn.
Selve prosjektet bestemmes
allerede i august, men innbefatter èn ukes konsentrert jobbing og ender med
en presentasjon for foreldre
og andre interesserte en
kveld på skolen. Til høsten
blir det Bosnia som eget
prosjekt. Noen av lærerne
våre har besøkt Bosnia og

Siste 17. mai som rektor ved Austmarka barne- og ungdomsskole. Nå gleder Gerd Eriksen seg til pensjonisttilværelsen
med god tid til reiser, maling og stell av hus og hage.

vi har nå en vennskapsskole
der. Kunnskapsnivået er
meget høyt, men økonomien er skral og forfallet av
skolebygningene stort. For
å hjelpe dem, vil vi i første
rekke prøve å skaffe midler

til et nytt gulv i gymnastikksalen. Derfor forbereder
vi et større julemarked og
håper folk vil stille opp og
være med å hjelpe, sier Gerd
til slutt.
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B-BLAD
Returadresse P.b.28, 2224
Austmarka

Lopper på
Brødbøl

Vekk med søpla
Tussevangen Vel er en av
flere aktive Vel-foreninger
i bygda som har mange
aktiviteter hele året - og det
koster penger. Derfor er det
kjærkomne kroner i kassa
når vårens søppelplukking
langs hovedveiene setter i
gang. I år fikk Tussevangen Vel tildelt plukking av
søppel på veien fra Samvirkelaget på Austmarka, forbi
Øiermoen og til Svenske-

grensen. Deretter fikk de
tildelt Masterudvegen. Over
25 personer møtte opp ved
Tussevangen tirsdag 6. mai
og den 15 mai for å gjøre
en god dugnadsinnsats.
Da hadde noen allerede
tjuvstartet. Til og med
folk som ikke er medlemmer i velet, Åse og Ottar
Wilhelmsen, plukket flere
kilometer av strekningen.
Tussevangen Vel takker sine

Plukkegjengen klar til innsats.
Dugnadsleder Tor W: Solbergseter mønstret troppen og
fordelte rodene.

medlemmer for innsatsen og
en takk går samtidig til Kolo
Veidekke for at vi også i år
fikk denne jobben.

Loppegeneral og leder
av Brødbøl Vel, Anne
Nygård, forteller om et
trivelig og sosalt loppemarked nylig. Folk kom
utover hele dagen og selv
om det ikke ble store
salget, ble de sittende å
prate i timesvis over en
kaffekopp og vafler.
Loppemarked kan være
en mulig inntekstkilde
for lag og foreninger selv
om vi lever i en “bruk
og kast-tid”, der de fleste
hjem og hytter allerede er
overfylt.
Anne oppfordrer også
barn til å melde seg
på “Barnas Loppis” på
Austmarkamarken den
9. august. Det er gratis.
Påmelding tlf 91618693.

Ny abonnementspris
For å dekke utgiftene ser Austmarka Utvikling seg nødt til
å heve abonnementsprisen fra 1. januar 2009. Prisen for
ett års abonnement blir da hevet fra kr. 150,- til kr. 200,-.
Dette innebærer 5 nummer levert i posten. Løssalgsprisen
hos Joker blir som før på kr. 40,- per blad.
Damene inspiserer varesortimentet med trenet blikk.

Austmarkingen gis ut av Austmarka Utvikling og kommer ut 5 ganger i året. Abonnementsprisen vil fra 1.1.09 være kr. 200,- per år,
levert i postkassen. Noen eksemplarer legges også ut for salg hos Joker til kr. 40,-. Alle henvendelser ang. abonnement, gaveabonnement
og bladets innhold rettes til redaktøren: Bjørn Dybing, tlf. 628 25 693 eller e-post bjorn.dybing@east.no Redaksjonen for dette nummer
er avsluttet 1. juni.

Neste utgave av Austmarkingen kommer i september.
GOD SOMMER
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