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Leder

AUSTMARKARUNDEN
Åpen dag på skolen:
Åpen dag på skolen lørdag 8.november fra kl. 10.00. Bl.a.
stort lotteri med fine gevinster til inntekt for vennskaps
skolen i Bosnia

Kirkekonsert:
Søndag 26. oktober kl. 18.00 får vi besøk av Ole Paus som
synger og spiller i kirken. Forhåndssalg av billetter og ved
kirken.
Hyttefelt ved Varalden?
I dette nummeret har vi
skrevet litt om kommunens
neglisjering av kulturminner
på Finnskogen og spesielt
om Abborhøgda som har
falt m
 ellom to stoler, eller
rettere to kommuner, med
det r esultat at stedet forfaller. Dette til tross for at
fylkeskommunen har gitt
tilsagn om kr. 300 000,- til
vedlikehold. Mens Abbor
høgda på 90-tallet var blant
de ti øverste på vernelista til
Statens landbruksforvaltning,
har Kongsvinger kommune
ikke engang innstilt Abbor
høgda til å være med på lista
lenger.
Nå forfaller Abborhøgda,
og de eneste som har brydd
seg om stedet og gjort en stor
frivillig innsats for å holde
det i hevd, og som sitter inne
med ekspertisen om hvorledes
stedet kan restaureres, de er
utelukket fra stedet. Vi får
håpe at nye krefter raskt kan
få til et samarbeide på tvers av
kommunegrensene – for nå
haster det!
Eidskog kommune vil
legge ut hyttetomter ved

Billingen. Nå vil Statsskog
legge ut 90 hyttetomter
ved Varalden, med strand
promenade og marina.
Kan det være nødvendig?
Vi har allerede flere hytte
områder i distriktet, disse
kan utvides. Varalden
har til nå vært en fredelig
plett uten støyende båter
og fri motorstørrelse.
Kanskje vil denne stillheten sammen med en
satsing på Finnskogens
kulturelle verdier en dag
være mer verdifull enn
hva hyttebyggingen er. I
forbindelse med rullering
av kommuneplanen er
det levert inn nærmere
20 søknader om nye
hytteområder, så det
blir s pennende å se hva
kommunen vil. Forslaget
deres, til hvilke områder
som bør legges ut til
hyttebygging, og skal ut
til offentlig høring i tiden
12. til 24. september. Da
er det mulig å komme med
innspill.

Bjørn Dybing

Tussevangen Vel:
Tussetrimmen startet opp tirsdag 2. september kl.18.00
i lysløypa på Tussevangen og fortsetter hver tirsdag hele
september.
Tussevangen Vel innbyr alle til basar i Velhuset søndag
28. september kl. 15.00. Det blir underholdning av
Finsrudmusikken, gratis kaffe og overrraskelser.
Juletretenning på Tussevangen torsdag 27. november
kl. 18.00. Det blir loddsalg, servering av grøt og nissebesøk.

Kjerret Vel:
Hyggemøte på kjerret skole tirsdag 16. september kl. 18.00.
Det blir sosialt samvær med utlodning, kaffe og ”mimring”
over gamle avisutklipp fra 60-åra.
En bygdevandring planlegges søndag 28. september. Løypa
blir 2 – 3 km lang. Ta med matpakke og drikke.
Lørdag 29. november blir det lutefisklag på Kjerret skole.
Nærmere opplysninger senere.

AKTIV DAGEN 2008
Magnor Aktiv innbyr til mini-duathlon i turløypene
på Magnor lørdag 28. september.
Start, veksling og mål ved Magnor Kirke.
Etappe 1: 2,5 km løp/gange. Etappe 2: 8 km sykkel.
Dame-, herre-, mixlag eller individuelt. Tid og trim.
Minstealder er 14 år.
Eget barn/familie løp på 2,5 km. Gå/løp eller sykkel.

Marnstuen Media AS støtter Austmarkingen
med layoutproduksjon og trykk.
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For påmelding og mer info:
www.magnor-aktiv.com
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Brødbøl kraftverk:

Fra treverk til kunststoff i rørgata
Det har vært lite vann i Fagernessjøen i sommer og langs
Sagåa har det bare så vidt sildret mellom steinene – en
tilstand vi nok må avfinne oss med til begynnelsen av
oktober, så sant nedbørsmengdene ikke blir så store at
vann må slippes forbi, uansett.
Grunnen til denne
vannsparingen finner vi
på Brødbøl. Det viser
seg at en del av de gamle
trerørene som fører vann
fra Brødbøldammen til
kraftverket er modne
for utskifting. Videre er
fundamentene for rørene i
en så dårlig forfatning at de
må repareres.
Rørgata er totalt på
1200 meter og ble bygget i
1920. Med rundt 2 meter
i diameter var den på
den tiden Nord-Europas
lengste trerør. Disse
holdt til 1946 da det ble
bygget en ny r ørgate ved
siden av den gamle, også
denne i tre. I midlertid
ble fundamentene denne
gangen utført i betong, mot
treverk tidligere. I 1966
ble rørene igjen fornyet og
disse har holdt fram til i
dag, bortsett fra 230 meter
nederst ved kraftstasjonen.
Der ble det skiftet til
glassfiberrør i år 2000. Nå
er det 460 meter som står
for utskifting, slik at det
heretter bare er de øverste
rundt 500 meter som vil
være i tre.
Allerede tidlig i vår
kom de 10 m lange rørene

på lastebiler fra Gdansk
i Polen. De er laget av
glassfiberarmert epoxy
og har en diameter på
rundt 2,2 meter. Det er
firmaet WITO AS på
Skotterud som har ansvaret
for gjennomføringen av
ombyggingen, som er
kostnadsberegnet til rundt
10 mill. kroner. Arbeidet
ledes av Leif Andersson fra
Austmarka, men vi finner
også flere Austmarkinger på
denne arbeidsplassen. Oslo
firmaet P.A. Entreprenør
har en underentreprise
med å sette fundamentene
i skikkelig stand og her
finner vi Austmarkinger i
gang med å meisle, sandblåse, armere og sprøyte ny
betong på de hardt medtatte
fundamentene.
- Skadene på funda
mentene er langt større
enn vi regnet med, sier
Leif. Noen er også knekt,
så omfattende reparasjoner
har vist seg nødvendig. Vi
vurderer også å foreta en
nærmere inspeksjon av de
øverste fundamentene, for
det ville være katastrofalt
om det skulle oppstå et
brudd. Dette til tross håper
han på at vannet igjen skal

Johnny Bottilsrud fra Eidsiva og Leif Andersson fra Wito diskuterer
framdriften av prosjektet. I bakgrunnen noen av de 46 rørene, hver 10
meter lange, som skal på plass i betongfundamenetene.

få flomme i begynnelsen
av oktober, slik at høst
nedbøren kan utnyttes til
kraftproduksjon.
Spennende blir det når
de nye rørene skal sammen
koples med de gamle
trerørene. Foreløpig er det
støpt opp en solid støtte- og
skillevegg på 75 cm med
en 7 cm stålplate – som
veier 5 TONN! – for å

holde trykket fra dammen
ute. Trerøret må nemlig
hele tiden stå med vann i
for at det ikke skal tørke
og bli utett. Når tiden for
sammenkopling skjer, har
mannskapet bare ett døgn
på seg for å tømme trerøret,
gjøre sammenkoplingen og
fylle rørene på nytt. Da skal
alt helst gå knirkefritt etter
programmet.

Den nye rørgata tar form.
I forgrunnen
rehabiliterte
fundamenter.

Pål Skullerud
sprøyter ny
støp på de
hardt medtatte
fundamentene.

Til Abonnentene
Det viser seg at vi har gjort en glipp når det gjelder utsendelse av giroer
til en rekke abonnenter for betaling av Austmarkingen for i år. Disse
vil derfor finne innbetalingsgiro vedlagt dette nummer. Vennligst husk
å påføre navnet til den som abonnementet gjelder. Når det gjelder
innbetaling for 2009 så kommer vi tilbake til dette på nyåret.
Redaktøren
Austmarkingen – 4/2008
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Historielagets Marken

Ridning er alltid populært blant
de små og Thomas Kvarme
trives godt på hesteryggen.

Arne Skeie fra
Årnes kunne vise
fram nydelige
dreiearbeider i
surbjørk.

Værgudene er neppe noe å sette sin lit til. Det fikk også
Åge Sørmoen og de besøkende erfare under årets Marken
på Austmarka. Under åpningen, som skjedde i deilig og
varmende solskinn, mintes Åge det første Markedet med
pøsregn hvor salget måtte foregå inne i bussgarasjen. Siden
har det stort sett vært strålende vær på denne dagen, så alle
gikk ut fra at Historielaget fremdeles hadde en god kontakt
med de der oppe. Men så vel var det nok ikke. Ganske
uforberedt ble vi overrasket av regnværet, noe som la en
midlertidig demper på salg og omsetning. Men etter hvert
endret alt seg til det bedre og vi fikk totalt sett en hyggelig
dag med stor interesse og omsetning på varer både til innog utvortes bruk.

I Bråtastua hadde Håndverkslaget en liten utstilling av årets
veveproduksjon med demonstrasjon av veving på Monica-vev.
På veggene var det hengt opp gamle fotografier fra Austmarka
som man kunne bestille kopier av. Gunnar Johnsen fra bygda
hadde en liten, men nydelig salgsutstilling av akvareller, og på
kjøkkenet hjalp Finn Sollien til med slektsforskning.
Ute på idrettsplassen var kremmerne med sine salgsboder
etablert. Intet loppemarked i år, selv om mye av det som
selges av gammelt og brukt på slike markeder burde høre
med til denne kategorien. Ellers var det fint håndverk å se
i form av dreiearbeider, snekkerier og strikkede produkter.
Honning fra Kuskemoen er alltid velkomment og salget av
poteter og grønnsaker gikk strykende.
På markedsplassen
var det framvisning
av en rekke lekre
eldre mopeder
og veteranbiler
som s kapte stor
beundring.

Åge Sørmoen åpnet
markedet som ble
markert med 3 skarpe
skudd.
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–Hvem gir 20 kroner for et nydelig serverings
brett? Åge hjelper statsminister Oddvar Neby
fra republikken Finnskogen med auksjonen.

Barna hadde sine egne salgsdisker hvor gamle leker skiftet
eiere og ga et godt bidrag til lommepenger for ”kremmerne”.
Det finnes nok mange barnerom rundt omkring som kunne
ha godt av en opprydding, så dette tiltaket kan med fordel
utvides. Noen savnet sikkert kullmila i år, men når det gjaldt
røyk, sørget tjæremila for det. Jan Berg er en kløpper til å
lage tjære og også i år var han i full sving – stadig med nye
tilskuere som ble satt inn i tjærebrenningens mysterier.
Marken er ikke minst en plass for sosialt samvær, og i
år var det stor rift om plassen rundt ”Stråhatten”, der man
kunne få kjøpt rømmegraut og ”gritstappe”, sette seg ned, og
slå av en prat med naboer og venner. Fin musikalsk underholdning ble det også etter hvert da Snusbusarna satte i gang
med en reinlender – vel tilpasset regnet som da startet for
alvor og som dessverre jaget noen av de frammøtte hjem.
Morsom underholdning hadde vi også av scenevante Thelma
Lindberg fra Brødbøl og trekkspilleren Rolf Lennart Legrem.
Auksjonen på låvebrua var ikke så omfattende i år og siden
mange dro hjem da regnet var på sitt verste, tok det litt tid
før budene løsnet og lommeboka kom fram.
Historielaget er godt fornøyd med årets marked med
nesten 600 betalende besøkende og et brukbart økonomisk
resultatet. Noe vil nok bli endret til neste år, nye innslag vil
komme til – det er alltid rom for forbedringer – og til neste
år vil vi ha sol – hele tiden!

Barnas marked ble
populært både blant
store og små.

Historielaget
hadde sin egen
stand og kunne
tilby et mangfold
av trykksaker
med tilknytting til
Austmarka.

Karianne Retteråsen med Pærleblakka og prærievogn var et nytt og morsomt innslag som barna satte pris på.

Austmarkingen – 4/2008
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Daniel tar en titt på
menigheten – eller var
det omvendt?

Brua over til Søndre
Bukkholmen var
nydelig dekorert med
løv og blomster pyntet
av Øivind Lund. På
selve holmen hadde
Kari og Knut Eriksen
foretatt krattrydding
og raking, så holmen
kunne ikke ha vært mer
innbydende.

Dåp på Bukkholmen
Mange krysset nok fingrene
og håpet på godvær da
Friluftsgudstjenesten den
17. august på Bukkholmen
ble bekjentgjort. Da det i
tillegg skulle være barnedåp,
var værvarslingen ekstra
spennende. Heldigvis tok
meteorologene feil denne
gangen, sola skinte, på
Holmen vaiet flagget, brua
var blomstersmykket og øya
ble snart fylt av over 70 feststemte kirkegjengere som
overvar dåpen til Daniel,

barnebarnet til Erna og Sven
Asak.
I denne forbindelse
skjedde det en annen dåp,
nemlig av øyene i Sagåa.
Det har lenge hersket tvil
om hva øyene ved Holmen
mølle heter. Navnet
Jutholmen har vært brukt,
men ikke vet noen hva
navnet kommer fra, eller
hvilken av holmene det
gjelder. Etter å ha snakket
med Ka Gran og rådført
oss med andre, er det

”Stram opp” starter i
gymsalen på Austmarka
Mandag 15. september kl 20 – 21
og går over 10 ganger.

derfor naturlig å omtale
den nordre holmen som
Nordre Bukkholmen og
den søndre for Søndre
Bukkholmen. Dette er
jo også i tråd med Austmarkingenes tradisjon for
å bruke himmelretningene

når en vei eller beliggenhet
skal forklares.
Den midterste holmen
ved Mølla heter Jutholmen,
og det var her Thommassen
hadde sin badehytte fra den
tid sagbruket fremdeles sto
syd for mølla.

Det ble riktig
folksomt på Søndre
Bukkholmen da
Daniel Asak skulle
døpes

Instruktører: Sigrid Lindkjølen og Trine Beate Grini.
Avgift: 650,- Påmelding senest 15.09.2008 til Magnor
Aktiv på mail: magnor-aktiv@magnor-aktiv.com,
Sigrid mob 98831171 eller ved oppmøte på første
trening. Det kreves minimum 20 deltakere for at
programmet settes opp.
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Hjemmebakte kaker
og kaffe smakte bra
etter gudstjenesten
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Takk for i dag
Vi har hatt det
så bra
Det har vært så
gøy å være
sammen her å læ
re
Vi gleder oss til
feri’
Det skal bli så h
erli’
Vi har hatt det
så fint,
det har vært en
sto’or ære
Å være her med
dere
Snart så skal vi
lære mere!

Klassen samlet foran skolen. Foran fra venstre: Charlotte Erica Friberg,
Thea Berg Moe, Kristiane Yung Ae Bottilsrud og Sabina Carina Grime
land. Bak: Benjamin Sørpebøl Holseter, Jim Egil Sletten Bjerke, Eirik
Kasper Sommerstad Svendsen, Olav Sondre Stang, Vladimir Holte,
Hans Erik Møller og John Daniel Løvtjernet. Linn Charlotte Nystad var
ikke tilstede da bildet ble tatt.

Faget teknologi og design
fanger interessen på alle
klassetrinn. Her er det 4.
og 5. klasse som prøver ut
egenproduserte vasshjul i
Sagåa.

Farvel til skolen

Lars Lukerstuen spiller på
trompet til ære for rektor.

Ja, slik sang 10. klasse da de tok farvel med skolen siste dag
før sommerferien. Og nå er det på’n igjen, men på en helt
annen skole. Nå er det videreutdannelse og yrkesvalg som
står for tur, lengre vei til skole eller arbeidssted, og ikke
minst, nye venner og møte med nye miljøer.
Tradisjonen tro var det 9. klasse som hadde lagt rammen
rundt avslutningen, med pynting av gym-salen og en overdådig
bevertning. De hadde også noe å si om tiendeklassingene, alle
fikk sitt pass påskrevet, men med godord til alle.
Vivi Ljoner Bottilsrud startet sin karriere på skolen med
denne klassen og hadde for anledningen hengt opp elevenes
”tegnekunst” fra de første årene. Dere var mine prøvekluter
– men resultatet ble bra, sa hun og ønsket lykke til videre.
Elevenes produkter fra ”teknologi & design”-timene, et fag som
elevene på alle alderstrinn synes å gå inn for med liv og lyst,
ble også vist fram. For 10. klassingene var oppgaven å lage en
”devise” eller personlig kjennemerke som karakteriserte ved
kommendes interesser. Ingen lett oppgave, men her manglet det
ikke på oppfinnsomhet, noe utstillingen tydeliggjorde.
Oppfinnsomhet viste også klassekontaktene Marit Dahl og
Siw Berg ved å dele ut meitestenger til alle lærerne og ønske
dem en avslappende sommerferie med god fiskelykke.

For rektor Gerd Eriksen ble dette den siste klassen hun
tar farvel med på Austmarka skole. Hun var blant annet
med på turen til Polen og hadde lært å kjenne alle godt på
en positiv måte. Spesielt takket hun Carina Grimeland og
John Daniel Løvtjernet som hadde hatt ansvaret for driften
av skolens kantine og som hadde klart å tjene penger på
det! Overskuddet skal gå til et høytaleranlegg ved skolen.
Hun hadde også mange godord til elevene og minnet om
tiden som nå kommer med nye utfordringer og muligheter,
men hvor de selv skal stå til ansvar for de valgene de gjør.
Så gjensto bare skolens egen gave til elevene: utdeling av
karakterboka!
Dagen etter var det markering av skoleårets slutt for hele
skolen, og alle elevene var samlet i gymnastikksalen til sang,
underholdning, kanelboller og saft. Naturlig nok var det
avskjeden med rektor som preget denne dagen, med overrekkelse av i alt 112 roser, gaver og klem fra alle elevene og
med sang og hyllest både fra elevene og kollegene. Også
avskjeden med Britt Holmen, som har svingt kosten og
sørget for rene klasserom nå i 18 år, ble markert, ikke minst
gjennom Wenches suverene regi og dikning hvor alt gikk på
vers og rim.

Austmarkingen – 4/2008
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Varaldskogen – glemt av kommunen?
På Abborhøgda står det både ei gammal røykstue (i bakgrunnen) og et ildhus eller kokhus.For et par år siden gikk nærmeste tre overende og
feide vekk 4 takplater uten at noe skjedde før i år. Her driver Harald og sønnen Øyvind med å legge nytt lokk over en av brønnene.

I kommuneplanstrategien til Kongsvinger kommune leser
vi at målsettingen til kommunen er å bli et handlekraftig
regionsentrum i vekst. Nå er dette bare en målsetting,
og for å komme dit må man ha en plan eller strategi. En
slik strategi er først og fremst å gjøre Kongsvinger by mer
attraktiv som bosted og næringsutvikling.
Kommunens strategi har vært lagt ut til offentlig ettersyn
nå i vår, men så vidt vi kjenner til har få her på Austmarka
reagert på innholdet. Ett unntak er Harald Aurbakken fra
Varaldbakken som har sendt inn sine synspunkter og innspill
til politikerne i Kongsvinger.
Hva er det første du reagerte på da du så kommuneplan
strategien, Harald?
– Først og fremst reagerte jeg på at et område som Finn
skogen og skogfinsk kultur ikke engang er nevnt i en
bisetning i dette utkastet. Dette skuffet meg, siden kommunen har en unik finnekultur, kjent både nasjonalt og
internasjonalt. Vi kan skilte med kulturskatter som røyk
stuene fra Ampiansbråten og fra Østerby- den første nå på
Norsk Folkemuseum og den andre på Glomdalsmuseet.
Videre har vi perler som Abborhøgda og Kvåho – steder
som er utpekt som et av de fire viktigste kulturlandskaper i
Hedmark. Disse områdene er også valgt ut av Direktoratet
for naturforvaltning som spesielt viktige i en nasjonal

Den tredje
delen av låven
som fremdeles
står oppe, vil
neppe overleve
mange vintre
før den raser
helt sammen.
(foto H.
Aurbakken)
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sammenheng. Vi ser altså at det finnes kulturhistorie som
kommunen åpenbart ønsker å neglisjere. Det jeg har foreslått
er at kommunen får inn Finnskogen og finnekulturen både
under punktet Samfunnsutvikling og under de langsiktige
miljø- og arealstrategiene.
For å konkretisere sine tanker og meninger har Harald
sendt et sommerbrev til alle politikerne i kommunen, der
han både går i detalj og nevner alle kulturskattene på Varaldskogen. Spesielt ligger Abborhøgda Haralds hjerte nær. Her
finner vi skogfinsk håndverk helt fra 1700-tallet, men det er
et sted hvor forfallet har satt sitt tydelige preg, dette til tross
mye ideelt arbeide nedlagt gjennom flere år fra Birger Nes
holen og Gruetunet museum – men pengene har uteblitt.
Siden 2003 er det Kvinnemuseet i Kongsvinger kommune
som har ansvaret for Abborhøgda. Siden har det ikke hendt
noe. Skogfinsk museum ligger i Grue – og folk derfra er
tydeligvis nå uønsket på Abborhøgda. Dette har blant annet
ført til at de frodige engene ikke er blitt slått og at kulturlandskapet som en følge av dette er i ferd med å dø ut.
– Jeg syntes dette var skammelig og tok kontakt med
grunneieren, Statsskog, sier Harald. Det resulterte i et møte
med Kvinnemuseet, hvor også jeg var til stede, og hvor
Statsskog, for skams skyld, garanterte for et beløp som
dekker de mest prekære oppgavene.
Da vi kom til Abborhøgda drev Harald og sønnen med
å ta ned trær som vokste tett opp til husene, samt å slå den
frodige enga. Forfallet slår en fra første øyeblikk, der låven
ligger mer eller mindre i grus.
– Det er en skam at vi må over på svensk side til Ritamäki
og Kvarntorp for å se hva som kan og bør gjøres. Svenskene
har helt fra 1960-tallet fått bygninger fredet, opprettet naturreservat og sikret vedlikeholdet. Det er på tide vi i Norge
bestemmer oss for å gjøre noe på Varaldskogen nå, nemlig å
forme et tidsriktig miljø og en kulturprofil. Men det trengs
noe mer enn ideelt arbeid for å gjøre dette. Her må det langsiktighet til, profesjonalitet og midler, sier Harald til slutt.
Austmarkingen – 4/2008

Skoleåret har begynt

Trude delte ut trafikksikre skolesekker til alle førsteklassingene.

Så var det gjensyn igjen på
alle alderstrinn – og bare
blide fjes å se første skole
dag, mandag 18. august. Et
nytt spennende år, spesielt
for førsteklassingene, men
disse var godt forberedt
gjennom tidligere samlinger
og møte med læreren på
skolen. Den nye rektoren,
Tommy Seigerud, ønsket
alle velkommen, presenterte
alle ansatte på skolen og
håndhilste på alle første
klassingene. Han gledet
seg også til å ta fatt og var

spesielt glad for den gode
mottakelsen han hadde fått
av sine nye kollegaer, som
han karakteriserte som en
dyktig og innsatsvillig stab.
Ved en kombinert barne- og
ungdomsskole er det stor
aldersforskjell mellom de
yngste og de som nå går inn
i sitt siste skoleår. Rektor
minnet de eldste om at de
var et forbilde for de yngre –
et ansvar de må ta vare på.
Det er Trude Øverby
som skal ha førsteklassingene i år, noe hun har

gledet seg til lenge. Det
hadde barna også og nå var
de ivrige etter å begynne.
Og de visste hva de gikk
til. –Vi skal ha lekser, og
så skal vi lære bokstavene
og lese, kunne de svare.
Ja, noen kunne allerede
bokstavene og også lese
litt. Dette er også målet
med det første skoleåret, sa
Trude. Og lekes litt skal det
selvfølgelig også.
I klasserommet var det
utdeling av nye skolesekker
i lett synlige farger, en gave

fra Statens vegvesen. Barna
skal også trene på å gå av
og på skolebussen, alt for å
skape en trygg skolevei. Den
nye sekken innholdt mye
spennende – meldingsbøker
til foreldre, timeplaner og
skrivesaker. I tillegg fikk alle
fargeblyanter og sin egen
hylle hvor alle skolesakene
kunne oppbevares. Og
mens foreldrene hygget seg
med kaffe og kaker i nabo
rommet – var den første av
mange – mange skoletimer i
gang.

Bare blide fjes å se i skolegården på første
skoledag
Rektor, Tommy Seigerud, ønsket alle velkommen
til nytt skoleår og presenterte de ansatte og alle
førsteklassingene ved skolen.

Austmarkingen – 4/2008
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Nytt fra Austmarka Vel
Ansvaret for drift av bade
plassen ved Historielagets
Tun på Austmarka tilhører
Austmarka Velforening.
Badeflåten har gjennom de
siste årene stadig forfalt og det
ble i fjor klart at den måtte
fornyes. Den gamle flåten var
imidlertid så stor og tung at
det hver høst og vår har vært
umulig å løfte den opp på
land for sikker lagring, noe
som sikkert har bidratt til forfallet. Styret i vellet bestemte
seg derfor i vinter for å lage
en noe mindre og dermed
lettere flåte på ca 2,5 x 3.0
meter. Stor nok til vårt bruk
og lett nok til å kunne bæres
på land av 4 sterke karer.
Materialer ble innkjøpt
og Vellet var så heldige at
Gjermund Torp og Erik
Halteigen sa seg villige til
å bygge flåten. Arbeidet er
solid og nydelig utført og
flåten har sikkert mange
år foran seg. Stor takk til
Gjermund og Erik.
Skiftebua med do på
badeplassen har også fått
en ansiktsløfting i løpet av
sommeren. Her har Bjørn
Hagen og Kjell Holmen
jobbet, først med å rette opp
huset og ta av det gamle
taket som var lekk, deretter
er det lagt helt nytt tak med
vindskier og dekkbord. Dette
regner vi med skal holde i
mange år framover. Vellet
takker Kjell og Bjørn for
innsatsen.

Skiftebua er nok ikke så
mye i bruk, men er god å
ha på solskinnsdager når det
kryr av mennesker på badeplassen. Den får dessverre av
og til hard medfart gjennom
lek og uvettig behandling.
Kroker på dørene er det
umulig å ha, de bare inspirerer noen til å stenge andre
inne. Her skulle vi ønske
å ha fjærbelastede eller en
form for selvlukkende dører.
Forslag mottas gjerne. Det
er også noen på Austmarka
som har tagget veggene inn
vendig – vi får håpe de har
vokst fra dette nå.
Gressklippingen på
badeplassen er kommunens
ansvar. De har tidligere
også tømt søppelkassen,
men her har det sviktet
noe i sommer. Bare synd
at folk ikke tar med seg
søppelet hjem når de ser at
kassen er full. Når lokket
ikke går igjen, betyr det
at fugler herjer og river
alt søppelet utover gressplenen. En annen ting
gjelder bading av hunder.
Det er vanlig folkeskikk
at dette gjøres litt unna
der hvor folk bader, og på
badeplassen vår er det plass
nok.
Heldigvis har vi fått noen
solrike uker denne sommeren
og vi som er så heldige å ha
denne fine badeplassen i vår
nærhet kan kose oss med
mange gode minner herfra.

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.
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Kirken i ny drakt
I hele sommer og til dels
i steikende sol, har Kjetil
Engen og Kent Andrè
Strømstad arbeidet med å gi
kirken vår en ny kledning.
Bord for bord er den gamle
kledningen tatt ned og erstattet med nye bord, ferdig
grunnet og med ett strøk
maling allerede ved oppsettingen. Når alt er erstattet
skal så hele kirken få et
toppstrøk med helt hvit
maling.
At kirkens bordkledning har vært i en elendig
forfatning, er noe alle
kirkegjengere lenge har lagt
merke til. Vedlikeholdet
har som regel kommet i
seneste laget. Mange husker
vel ennå 1967 da toppen
av tårnet knakk sammen og
spiret ramlet ned. Senere er
det helst den nedre delen
av kledningen man har sett
langsomt råtne bort. En
form for førstehjelp for å

stoppe utviklingen er gjort,
men i noen tilfelle har det
bare forverret tilstanden.
I forbindelse med kirkejubileet fikk vi rede på
at kommunen hadde
tatt opp et større lån, og
mesteparten av dette, totalt
875 000,- kroner, skulle gå
til rehabilitering av Austmarka kirke. Med allerede
nytt inngangsparti og
fornying inne i kirken, får
vi nå en kirke vi kan være
stolte av.
Finner dere mye råte, spør vi
Kjetil da han tar seg en tur
ned fra veggen.
– Det er omtrent som
ventet. Den opprinnelige
kledningen, som har stått
fra kirken første gang ble
panelt i 1880 årene, har i
grunnen klart seg best, selv
om spikringen begynte å bli
dårlig. Snekkerne på den
tiden visste å velge gode
Austmarkingen – 4/2008

MATRAND CUP 2008
Helgen 16. og 17. august var sensommerens store
høydepunkt for fotballspillerne fra Austmarka. Av 162 lag
stilte Austmarka Idrettslag med 3 lag. Det var lillegutter,
knøttejenter og knøttegutter. Alle storkoste seg, viste stor
idrettsglede og hadde en spennende og morsom helg på
Matrand.
Kampene ble spilt på kunstgress, naturgress og i ballbinge. Jentene og guttene fra Austmarka viste god målteft
og flotte redninger, og alle spillerne reiste blide og fornøyde
hjem med sine velfortjente premier!
Fra premieutdelingen. Her er Austmarkas knøttegutter.

Kjetil Engen fra Nor
lemper opp materialer
til hjelperen Kent
Andrè Strømstad fra
Kongsvinger. I alt gikk
det med 450 kv.m. med
perlepanel.

materialer og disse har holdt
seg overraskende bra. De
verste angrep av råte finner
vi i nyere materialer, dels
på grunn av materialenes
kvalitet og dels på grunn av
anvendelsen. Det kan være
mangel på dryppkant, anvendelse av feil malingtype
og maling på rått trevirke
som kan ha forårsaket dette,
sier Kjetil.
Da vi snakket med Kjetil
var selve tårnbygget ferdig
og nå skulle han og Kent
Andrè ta fatt på sydveggen,
den veggen som er mest
utsatt og som absolutt ser
verst ut. Men fint skal det
bli, og nå i begynnelsen av
september kan vi glede oss
over en pen og hvitmalt
kirke. Rart å tenke på at
allerede i 1870, bare 12 år
etter at kirken sto ferdig,
var kirken i så dårlig forfatning at kommunen ville
rive den.
Austmarkingen – 4/2008

Lagbilde av J14: Fra venstre: Maren Bekkengen, Maria
Østli, keeper Inga Bjørnstad, Marie Andersson, Hanna
H. Svendsen, Emma S. Svendsen, Athina Skarnes, Anna
Strand, Emilie Lundstadsveen og Helga Bjørnstad

På Ekeberg: Lise-Mette Bekkengen

Sommer, sol og fotball…
Også i år ble det bestemt at
Austmarka IL skulle være
representert på Norway Cup
med sitt Jenter14 lag, både
jentene, foreldrene og idrettslaget var for dette.
Norway Cup arrangeres
hvert år i uke 31 på Ekeberg
i Oslo. Dette er verdens
største fotballturnering med
over 1500 lag fra 40 ulike
nasjoner. Ca 30 000 aktive
deltagere er i sving disse
dagene. Det foregår mye
rundt banene også, mange
ulike aktiviteter. Det er
triksekonkurranser, trampoliner, spillkonkurranser og
mye, mye mer. TV2 sender
direkte fra Ekebergsletta
hver dag. Det arrangeres
også kjendis-fotballkamper.
Det kan derfor dukke opp
mange kjendiser som det er
spennende å møte. Du kan
treffe på dem overalt.
Til dette møtte J14
opp, 10 spente spillere og
to trenere. Sola stekte fra

en knallblå himmel da vi
skulle i gang med vår første
kamp. Det var mot Rustad,
et Oslo-lag. På dette laget
spiller en tremenning til
Marie Andersson. Det ble
nesten et familieoppgjør.
Jentene fra Austmarka spilte
veldig bra, men det ble et
knepent tap, 2-1, ufortjent.
Austmarka J14 kom
i pulje med Rustad IL,
Rjukan IL og Gossen IL (fra
Aukra utenfor Molde).
Det ble 3 tap, selv om
jentene spilte bra fotball.
Det er slik i fotball at det
er det laget som scorer flest
mål som vinner, ikke alltid
rettferdig.
Laget ble fraktet med buss
2 dager. Anne Nygård
fraktet laget trygt til Oslo og
tilbake igjen.
I år ble det mange, varme
timer på Ekebergsletta i
det flotte været. Det er da
en utfordring å passe på
at spillerne får i seg nok

drikke. Dette klarte vi bra,
men det var mange andre
spillere som besvimte i varmen og måtte få hjelp av
Norsk Folkehjelp. De har
eget feltsykehus på sletta, så
de blir godt tatt vare på.
Det var også andre
austmarkinger som deltok på Norway cup. Tony
Stenbråten, Jens Kristian
Vestbekken, Ole Henrik
Nabben og Jon Skogli
Holt deltok som spillere på
Eidskogs guttelag i klasse A,
og Thomas Stenbråten spilte
for Flisa Stars i klasse Z.
Norway Cup var en
suksess for deltakerne, både
sosialt og sportslig. Det
sendes en takk til foreldre
og Austmarka IL som gjorde
det mulig å delta på Norway
Cup. Deltagelsen på en slik
stor cup skaper motivasjon
og entusiasme hos spillerne.
Austmarka IL setter derfor
sitt håp til at de vil fortsette
med fotball i mange år ennå.
11

B-BLAD
Returadresse P.b.28,
2224 Austmarka

En kan kose seg med musikk selv
om det regner. Gjengen fra Tele
mark underholdt både seg selv og
andre med trekkspill, gitar og sang.

For Aase Karlsen fra Vardø var motti og flesk en ny smaksopplevelse som bare måtte oppleves
etter sterke anbefalinger fra Ivar Gylterud.

Trekkspill med regn
Værgudene var ikke helt i
lune da Austmarka Idretts
lag og Trekkspillklubben
skulle markere sitt 25. års
jubileum. Dette la nok
en liten demper på antall
fremmøte Austmarkinger
i Bergkollparken, men de
som kom koste seg med
motti, flesk og musikalsk
underholdning.
På idrettsplassen var det
for øvrig fullt av camping
vogner fra hele landet og
vel under tak hadde flere
etablert lokale kosegrupper
med buskspill.
Som et ekstra trekkplaster
i anledning jubileet, hadde

arrangørene invitert Da
Capo kjendisene fra TV,
Vidar Lønn-Arnesen og
Philip Kruse, til å lede
allsangen. Og det ble sunget
med liv og lyst – et godt
mottrekk mot gråværet
utenfor. Dette var fin underholdning for både store og
små som langt flere kunne
vært med på.
For de dansglade var det
anledning til å svinge seg
både fredags- og lørdags
kvelden. På fredagen var det
bandet Tones orkester fra
Telemark som underholdt,
mens fredagens musikk
ble besørget av treffdeltak-

erne selv, blant annet de
lokale Snusbusarna med
Gjermund Torp, Kim
Daniel Bryni og Morten og
Steinar Skoglund.
Arrangørene hadde
nedlagt et imponerende
arbeid både for å forberede arrangementet og i
gjennomføringen. Det var
også laget et nytt gjerde til
uteserveringen, noe som ble
veldig godt mottatt. Mange
villige hender og dugnadstimer er nødvendig ved slike
store arrangementer – og
det er alltid hyggelig å se at
Austmarkingene stiller opp
og hjelper til.

Vidar Lønn-Arnesen i kjent stil.
Ingen grunn til å henge med
hodet her.

– Trekkspilltreffen
sørger for det økonomiske
fundamentet for driften av
idrettslaget her i bygda, og
skal hjelpe oss til å dekke
mange av de utgifter som
laget har, som løypekjøring,
vedlikehold av fotballbanen
og utgifter til drift og
vedlikehold av bygninger,
sier leder Espen Jahnsrud.
Selv om det ikke ble noen
rekordinntekt i år, er han
glad for de rundt 40 000
kronene som trekkspill
treffen la igjen i kassa.

Austmarkingen gis ut av Austmarka Utvikling og kommer ut 5 ganger i året. Abonnementsprisen vil fra 1.1.09 være kr. 200,00
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 22. august.

Neste utgave kommer i begynnelsen av desember.
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