
Solen varmer og snøen tiner, men i denne førpåsketid har vi lett forgjeves etter de virkelig sikre vårtegn, som når isen løsner og bekkene 
bruser. Men fuglene er like ivrige på fòrbrettet nå som i vinter, så kanskje har vi skiføre både i og etter påsken. Inne derimot, er det lett å 
skape vårstemning. Noen tulipaner gjør susen.
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Det er tid for årsmøter og 
mange lag og  foreninger 
strever med å finne 
 kandidater til sine styreverv. 
Noen er så heldige at de 
har driftige valgkomiteer 
som legger alt til rette. Da 
er det bare å klappe inn. 
Andre valgkomiteer starter 
for seint og gir tidlig opp- 
og ofte ender det med at 
styret må gjenvelges for at 
det hele ikke skal gå i stå. 
Det kan være greit nok, 
men faren for at noen går 
lei stiger for hvert år. Alle 
bør derfor være villig til å ta 
sin tørn for fellesskapet, det 
kan både være lærerikt og 
tilfredsstillende å være med 
og trekke lasset.
 Som du vil se annet 
sted i bladet, har Aust-
marka  Utvikling avholdt 
sitt årsmøte og vært så 
heldige å få tre nye styre-
medlemmer. Nye koster 
betyr ny giv, nye ideer og 
økt optimisme for å få saker 
gjennom.
 I forrige leder beklaget 
jeg mangelen på politisk 
engasjement i bygda. Vi 
har ingen som kan tale 
vår sak i kommunestyret 
– trodde jeg. Desto mer 
gledelig var det å motta en 
e-post fra Geir Tjugum 
på Hokåssætra, som er 
 kommunestyrerepresentant 

og leder av kontroll utvalget 
i Kongsvinger. Han sier:  
– Alle Austmarkinger, 
kom med ønsker dere vil 
ha brakt videre i lokal-
politikken eller ting dere 
lurer på, så skal jeg bidra 
etter beste evne!
 Ikke lenge etterpå 
fikk jeg bekreftelse på at 
byggetomtene på Aust-
marka nå var lagt inn på 
Kongsvingers hjemmeside. 
Og ikke bare det – vi har 
fått tilbakemeldinger på 
at bladet vårt faktisk blir 
lest både av politikere og 
ansatte i administrasjonen!
 Det har vært nytt 
åpent møte i regi av bl.a. 
”Byen vår” for å få fram 
 momenter som kan trekke 
folk til Kongsvinger. Mens 
tilflyttingen til andre 
 kommuner på Østlandet 
øker, står det helt stille her. 
Ikke var det lett å finne 
på hva vi skal lokke med 
heller – festningen, elva, 
skogen eller en by med 
delvis  ødelagt arkitektur. 
Da er det lettere her på 
Austmarka – Her har vi 
barnehagedekning, en god 
skole, trygt oppvekstmiljø 
og porten til  Finnskogen 
for de store natur-
opplevelsene.

Bjørn Dybing
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AUSTMARKARUNDEN

Marnstuen Media AS støtter Austmarkingen  
med layoutproduksjon og trykk.

Leder
Sportsgudstjeneste
Palmesøndag 5. april kl. 12.00 på Skihytta til  
Tussevangen Vel (Tjuvbråtan).

Pensjonistforeningen
Fredag 17. april kl. 18.00: Hyggeaften med loddsalg,  
servering og dans til Ola Ramseths musikk.

Søndag 26. april kl. 16.oo: Hyggetreff med  
underholdning

Fredag 8. mai kl. 18.00: Te-To duoen spiller opp til 
dans. Alt foregår på Austmarka Samfunnshus.

Skytterkonkurranse
Austmarka Jaktskytterklubb arrangerer sin årvisse 
 jaktfelt-konkurranse på Egebergbanen Påskeaften 
11.april. Påmelding fra kl. 9 – 12.

Søndag 31. mai arrangeres figurjakt, også på Egeberg-
banen. Påmelding fra kl. 10 – 12.

Loppemarked
Lørdag 18. april arrangerer Brødbøl Vel loppemarked 
på gamle Brødbøl skole. De åpner kl. 12.00.

Sang og musikk
Torsdag 14. mai er det sang og musikk på Samfunns-
huset. Her underholder Bygdekoret, Skolekoret og 
 Snusbusarna. Utlodning og bevertning. Arrangør er 
styret i Samfunnshuset.

Hjemmeside
Vi minner også om Austmarkas hjemmeside  
www.austmarka.no  Her kan lag og foreningene selv 
 annonsere sine aktiviteter.

Noe på hjerte?
Vi minner om at vi gjerne tar inn leserinnlegg av typen 
”Min mening” samt referater fra aktiviteter i bygda og 
 annet som kan være av interesse for våre lesere. Faste 
abonnenter kan også benytte bladet gratis til kjøp- og 
salg- annonser.

Mats foretrakk pilking på Fagernessjøen framfor 
skiløping – men uten fiskelykke. Oscar og Sindre set-
ter sin lit til nye hull i den nesten metertykke isen.

Endelig har vi fått en vinter slik 
alle skielskere vil ha den. Ja, mange 
synes nok det er i meste laget, slik 
snøen har lavet ned nå på ettervin-
teren, men for de aller fleste, og alle 
barn, har det vært slik vinter vi har 
lengtet etter. I år har det vært mulig 
å avholde både akedager, lokale 
skirenn og skikarusell. Og løyper har 
det ikke skortet på. Det er gjort en 
kjempeinnsats med oppkjøringen 
både i området rundt skolen og ut i 
terrenget, og løypene har vært kjørt 
opp igjen straks etter nye snøfall.

T.V: Skiløping gir god 
appetitt – og med bål 
og grilling av pølser 
blir det ekstra trivelig.

Under: Fra årets 
skirenn på Brødbøl. 
Linnea Svendsen, 
flankert av Emma og 
Hanna, viser fram den 
flotte vandrepokalen 
det kjempes om. Den 
ble først gang vunnet 
av Gunn og Robert 
Nygard i 1981.

På skolens skidag fikk ungene fra 1-4 trinn både ake og gå skirenn ved Hol-
men. I løypa var det lagt inn forskjellige oppgaver som måtte løses. Her er det 
et puslespill som må legges.

En god gammeldags vinter

Klar til kamp om pokalen. Årets napp 
gikk til Thelma Lindberg som vant på 
idealtid.
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– For ei bygd på Aust markas 
størrelse vil antall barn 
variere en del fra år til år, og 
for tida har vi 45 barn her, 
forteller styrer Kristin H. 
Strømstad, men vi har plass 
til og har også vært oppe i 
over 50 på det meste. Nå til 
sommeren er det 14 barn 
herfra som skal begynne 
på skolen og det er alltid 
spennende hvert år å se hvor 
mange nye som kommer til.
Når det gjelder fagfolk, så er 
det et krav at det skal være 
en førskolelærer på hver 
avdeling. Her hos oss har vi 
tre avdelinger og følgelig tre 
førskolelærere. I tillegg er vi 
så heldige at vi har tre med 
fagbrev innen barne- og 
ungdomsarbeide, selv om 
dette ikke er noe krav. 
Hvor lang arbeidsdag har 
dere.

Full barnehagedekning

 Av hensyn til foreldre 
som begynner tidlig på 
jobb, åpner vi kl. halv 7 om 
morgenen. Og den siste 
blir hentet kl. 5 om etter-
middagen. Det kan bli en 
lang dag for mange, med 
mye lek og aktiviteter. Noe 
finner de på selv, andre 
aktiviteter er tilrettelagt av 
de voksne. For tiden er det 
dyr, spor og sportegn som 
er temaet nå i mars og april. 
Innimellom hviler vi litt og 
spiser. Ingen har med seg 
mat, de får alle tre måltider 
her hos oss. Det er inkludert 
i prisen.
 Dere holder jo til i 
samme bygning som de 
eldre på Austbo. Er dette en 
god kombinasjon?
 – Ja, dette har vist seg å 
være en heldig kombinas-
jon som alle har glede av. 

Vi går opp til dem i små 
grupper på besøk og vi 
inviterer beboerne ned til 
oss på litt mat. Vi har felles 
adventssamlinger, høst-
takkefest og Lucia-opptog, 
noe som de eldre setter stor 
pris på. Dessverre er det 
blitt mindre av dette etter 
at stillingen til aktivitets-
lederen på Austbo ble 
 inndratt.
 Vi har også et nært 
forhold til skolen vår, 
fortsetter Kristin. De som 
skal begynne på skolen til 
høsten samles i en førsko-
legruppe en gang i uken. 
Her kan alle i riktig alder 
være med, selv om de ikke 
går i barnehagen. I løpet av 
våren gjør vi så flere besøk 
på  skolen slik at barna 
blir kjent med læreren, 
skolerommet og veien. Det 

Mange kommuner sliter med å kunne tilby full barnehagedekning, andre har lokalene 
klare, men mangler fagfolk og personell til å drive dem. Her på Austmarka er vi så heldige 
å ha både plass og fagfolk nok.

Onklene Kim Daniel 
Bryni, Ole Morten 
Slaastad og Lars Andrè 
Furuberg er populære i 
Austmarka Barnehage. 

hender også at elever ved 
skolen kommer hit og leser 
for barna.
 Ikke alle barnehager på 
Austmarkas størrelse er så 
heldige at de har 3 mannlige 
ansatte. Ole Morten har 
vært der lengst og trives 
godt med jobben. Han 
er utdannet fagarbeider 
og  arbeidet tidligere som 
lærling i Eskoleia barnehage. 
Arbeidet i barnehagen trives 
han så godt med at han tar 
sikte på en videre  utdannelse 
som førskolelærer.
 Kim Daniel er kjent på 
Austmarka både som sanger 
og en kløpper på torader. 
Jobben som  assistent i 
barnehagen synes han er 
interessant og trivelig og 
 erfaringene herfra kan 
komme godt med i den 
videre utdannelsen som 
ambulansearbeider.
 Lars Andrè bor i 
Kongsvinger, men synes 
pendlingen til Austmarka 
er helt ok. Han har  jobbet  
her siden januar, trives 
godt og er også i gang med 
teorifagene innen barne- og 
ungdomsarbeide.  Allerede i 
desember regner han med å 
ta fagbrevet.
 Også barna synes det er 
fint å ha med flere ”onkler”. 
Lekene blir kanskje litt 
voldsommere og støynivået 
deretter, men dette har 
barna bare godt av, mener 
gutta.

Bra oppmøte på 
Dronningens Utsikt
I alt møtte det opp 27 personer under premieutdelingen på Dronnings Utsikt søndag 15 
mars. I strålende solskinn kunne de frammøtte kose seg med bål og sosialt samvær. Den 
suverene vinneren for 2008 var Leif Helge Nabben med utrolige 354 turer i løpet av året. Det 
var bare under sin 12 dagers ferie han ikke hadde tatt turen opp. Som belønning for innsatsen 
fikk han et ølkrus overrakt av Anne-Lise. Premielisten talte 50 deltakere som hadde 5 eller 
flere turer til toppen, og listen blir bare lengre og lengre for hvert år. Nytt fra i år blir derfor at 
man må ha registrert 10 eller flere turer for å få premie. Men så populær Dronnings Utsikt er 
blitt, skulle det ikke forundre oss at premielista blir like lang til neste år. Stor takk til Anne-
Lise og Oddvar Hammer som legger alt til rette for å få oss ut i naturen.

Nathea Johnsrud er bare ett 
år, men har vært på top-
pen hele 8 ganger. Som den 
yngste deltakeren fikk hun 
en bamse med Dronningen 
Utsikt på. (Foto: Anne-Lise)

Sol og høi 
 stemning 
under 
premie-
utdelingen 
på Dronnig-
ens utsikt. 
(Foto: Anne-
Lise)

Start for vedlikehold av skolen
Det har vært åpenlyst for 
de fleste at skolen vår har 
et behov for vedlikehold og 
rehabilitering, sier rektor 
ved Austmarka-barne- og 
ungdomsskole, Tommy 
 Seigerud. I  budsjettet 
for 2009 var det avsatt 
200.000,- kroner til 
dette. Som en følge av 
 kommunens ”krisepakke” er 
dette beløpet med ytterlige 
400.000,- kroner. I tillegg til 
dette har eiendomsenheten 
i Kongsvinger kommune 
valgt å sette av 865.000,- 
kroner til investeringer på 
skolen.

Av nyinvesteringene er 
det først og fremst skole-
kjøkkenet som skal total-
renoveres og moderniseres. 
Videre er det nødvendig 
å grave opp på øst- og 
vestsiden av den gamle 
skolebygningen for å få en 
tilfredsstillende  drenering 
av bygget. Men dette 
grave arbeidet kan først på-
begynnes når telen og snøen 
har gitt seg for i år.
 Vedlikeholdet innvendig 
har allerede begynt. I første 
omgang blir alle elev-
toalettene sett over og nød-
vendige reparasjonsarbeider 

utført. Videre skal vinduene 
gås over og forsynes med 
nye tetningslister.  Deretter 
skal råttent utvendig panel 
erstattes med nytt og veggene 
pusses og males. Målet er å 

gjøre alt ferdig i løpet av året. 
Både elever og de ansatte 
gleder seg til at dette arbeidet 
skal bli ferdig, for en skole 
i forfall virker inn på både 
humør og trivsel.

Jo lengre man venter dess 
dyrere blir det. Her må det nok 
hel utskifting til.
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Som kjent er det firmaet Marnstuen Media som sponser 
layout og produksjon av Austmarkingen. Vi har tatt en 
tur opp til den koselige stua til Gunnar Lukerstuen for 
å høre mer om bedriften han startet for 15 år siden og 
hvorledes arbeidet hans fortoner seg.

Gunnar har hjemmekontor 
i den gamle tømmerstuen 
der Mads Skullerud i sin 
tid drev snekkerverksted. 
 Gunnar husker godt alle 
reimene i taket og motoren 
som drev alle maskinene. Nå 
er stua for lengst renovert og 
snekkermaskinene erstattet 
med det siste innen data-, 
foto- og elektronisk utstyr.

– Vi kjøpte eiendommen av 
foreldrene mine i 1994 og 
flyttet hit fra Kongsvinger, 
forteller Gunnar. Jeg 
inn redet først et hjemme-

kontor nede i hoved-
huset, og i 98  restaurerte 
vi snekker verkstedet og 
 flyttet hjemme kontoret hit. 
 Etter hvert ble jeg  avhengig 
av en bedre internett-
forbindelse og ble tvunget 
til å flytte virksomheten 
til Kunnskaps parken på 
Kongsvinger, men da vi fikk 
bredbånd her i bygda flyttet 
jeg sporenstreks tilbake.

Hvordan startet du karrieren? 
– Da jeg gikk på videre-
gående hadde jeg ekstra-
jobb som frilansfotograf i 

Østlendingen og Glåmdalen 
og reiste mye rundt på 
 idrettsstevner i distriktet. 
Etter eksamen fikk jeg et 
vikariat i Glåmdalen som 
journalist og senere fast 
stilling. Men jeg skjønte 
at jeg måtte ha noe mer 
 utdannelse. Blant annet 
 innebar dette landbruks-
skolen på Jønsberg.

Jeg skjønte vel tidlig at å 
bli heltidsbonde på Aust-
marka ikke var noe for meg. 
Jeg hadde fått smaken på 
fotografering og reportasje-
arbeid. På Jønsberg så jeg 
hvordan klassekameratene 
kastet seg over traktor-
bladene fra Sverige og 
Danmark. Og jeg fikk ideen 
om å lage et norsk magasin 
av denne typen. Etter endt 

skole kontaktet jeg forlaget 
på Grøset i Grue som drev 
med tidsskrifter. De tente på 
ideen og vi kom i gang med 
magasinet som i dag heter 
”Bedre Gardsdrift” 

I jobben som redaktør der, 
kom jeg mye i  kontakt 
med traktorbransjen i 
Norge og etter noen år 
aksepterte jeg tilbud om 
jobb som  informasjonssjef 
i Eikmaskin i Stavanger. 
Men Stavanger var langt 
”hjemme fra” og etter 
noen år returnerte jeg til 
Kongsvinger og startet 
kommunikasjonsbyrået 
InfoConsult AS sammen 
med en kollega fra  Grøset. 
Forretningsideen var å 
hjelpe firmaer med å skrive 
pressemeldinger og lage 

redaksjonelle produkter 
som skulle brukes i deres 
markedsføring. Dette var 
på den tiden da Apple 
kom med sine Macintosh-
datamaskiner og det ble 
utviklet programvare som 
revolusjonerte den grafiske 
bransjen. En tøff tid for 
typografer – for nå var det 
”desktop publishing” som 
gjaldt. All tekst og etter 
hvert bilder ble plutselig 
laget på datamaskiner, også 
sideombrekningen helt 
fram til fremstillingen av 
trykkplatene.

Traktorer og biler, er det din 
spesialitet?
– Det kan du gjerne si, for 
kontakten med Eikmaskin i 
Stavanger vedvarte, og da vi 
startet firmaet vårt, var vi så 
heldige å få oppdraget med 
på lage kundemagasinet 
”Eikebladet”. Det var midt i 
blinken for oss. I tillegg fikk 
vi 1989 tilbud fra Harald 
A. Møller om å lage deres 
kundeblad ”Kjør Bedre” I 
1994 fant vi det naturlig 
å splitte virksomheten og 
jeg etablerte det som nå 
heter Marnstuen Media. 
InfoConsult levde videre 
og skiftet navn til Gandalf 
som i dag er et vellykket 
 reklamebyrå på Kongsvinger

Oppdragene sto snart i kø, 
og for 6 år siden ansatte 
Gunnar en medhjelper, 
Kristin. Hun tar seg av 
nesten all layout, blant 
 annet er det hun vi kan 
takke for utseendet til 
”Austmarkingen”.
 
I fjor ble samarbeidet med 
både Eikmaskin og Har-
ald A. Møller avsluttet og 
Marnstuen Media gikk 
inn i et nytt stort samar-
beidsprosjekt med A-K 

Maskiner  AS på Kløfta. 
Dette er  importøren av 
blant annet New Holland 
og Case  traktorer til Norge. 
Selskapet ble i fjor kjøpt og 
innlemmet i Bertel O.Steen 
konsernet.

Den nye samarbeidsavtalen 
innebærer at Marnstuen 
Media er totalleverandør av 
kommunikasjons løsninger. 
Det inkluderer alt fra 
 annonse og DM-produksjon 
til brosjyrer og utvikling og 
vedlikehold av nettsidene. 
Et nytt kundemagasin er 
også på trappene.

Så skjermen til Gunnar 
vil fremdeles være full av 
traktorer og biler. Men alt 
arbeid foregår ikke foran 
skjermen. Reportasje-
oppdrag betyr stor reise-
virksomhet. Et fast oppdrag 
for Bilimportørenes Lands-
forening krever også en 
ukentlig arbeidsdag i Oslo.

Fotografering er en vesentlig 
del av Gunnars oppgaver i 
forbindelse med reportasjer 
og intervjuer. Dette er et fag 

han har interessert seg for 
siden guttedagene da det å 
lage bilder var en kjemisk 
prosess som krevde mørke-
rom. I dag går det kun i 
digitale bilder og video. En 
av de største fordelene er at 
du straks kan se om bildet er 
vellykket og slipper å gjøre 
vendereis for nye opptak. 

– Videoopptak og  redigering 
er også et satsingsområde, 
sier Gunnar. Som selv-
instruksjon og ”halvprivat” 
startet han med opptak og 
redigering av såkalte ”minne 
DVD-er” til deltakerne i 
noen teaterforestillinger 
i Kongsvinger. Han har 
filmet fotballkamper på 
Gjemselund for TV2. Han 
laget en reportasjevideo etter 
oppdrag fra reiseselskapet 
Maxpulse Sportsreiser om 
skiløpet Marcialonga i Italia 
i 2007, og i fjor hadde han 
en større produksjon med 
instruksjonsfilmen ”Bedre 
skiteknikk” på oppdrag av 
nettportalen ”langrenn.
com”. Dette er noe som 
Gunnar kunne tenke seg å 
gjøre mer av.

Blir det tid til noen hobbyer?
– Det blir å prøve å holde 
seg i form. Favorittaktivitet 
er terrengsykling. Dette 
har Gunnar drevet med i 
mange år og deltar gjerne i 
 konkurranser, som Birke-
beinerrittet – for å holde 
trøkket oppe, som han sier. 
Om vinteren er skigåing 
både Gunnars og kona 
Britts felles hobby, selv om 
det er hun som trener mest 
strukturert, ifølge Gunnar. 
– Jeg begynte for alvor 
med skigåingen først i 
fjor vinter og debuterte i 
konkurranse med Vasa-
loppet, ikke  akkurat noe for 
 nybegynnere, men jeg syntes 
det var moro, selv med 
håpløse ski. Så jeg var med 
også i år og vel fornøyd med 
tiden 6.25. Deretter gikk vi 
Birkebeineren på ski. Det 
var også en strabasiøs tur, 
der jeg åpnet alt for hardt 
og gikk helt tom på slutten. 
Derfor ble ikke tiden så god 
som jeg håpet, Men 4.25 
er til å leve med. Det var 
uansett en opplevelse med 
mye folk langs løypa og stor 
stemning.

Gode arbeidsforhold og avansert teknisk utstyr kjennetegner hjemmekontoret til Gunnar.

Marnstuen Media 
– en bedrift i dataalderen

Videoopptak og 
redigering er noe 
Gunnar liker. Her i 
posisjon foran den 
koselige tømmer-
stua der han har sitt 
hjemmekontor.
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Orienteringsgruppa til 
Austmarka Idrettslag har 
avholdt sitt årsmøte og kan 
se tilbake på et godt og 
aktivt år. Gruppa har vært 
representert i over 50 løp i 
Norge, Sverige,  Danmark 
og Portugal, men de har 
også arrangert egne løp på 
Austmarka samt hjulpet 
skolen med tilsvarende 
 aktiviteter.
 Lederen, Tor Solberg-
seter, forteller at mange 
av løperne fra Austmarka 
gjør det meget godt i 
konkurranser, bl.a. ble 
det gullmedalje på Bjørn 
Solbergseter i kretsmester-
skapet og bronse på vårt 
stafettlag.
 Klubbmesterskapet, som 
var felles for alle Glomdals-
klubbene, ble lagt til Boger-
fløita i september. Hele 16 
løpere fra Austmarka deltok 
i bra løp med masse poster. 
Bjørn løp inn til bronse i 
veteran-NM og han hadde 

Aktivt år for idrettslagets O-gruppe
På O-gruppas årsmøte ble 
Åse Wilhelmsen og Raymond 
Hauger takket for sin innsats 
i Austmarka Idrettslag og O-
gruppa. Disse to har til sam-
men over 50 år som tillitsval-
gte i idrettslaget og fortjener 
all mulig ære for dette. Gaven 
fra O-gruppa var ei knote som 
er delt i to slik at begge fikk 
hvert sitt nesten identiske fat.

også gode resultater i 
veteran-VM i Portugal.
 Mette og Tor deltok i 
”5 dagars” i Sälen hvor de 
løp sammen med 23 000 
andre deltagere! Dette 
 arrangementet må oppleves, 
sier Tor. Det går nemlig 
like knirkefritt som vårt 
eget lille Austmarkaløp. 
Han henviser for øvrig til 
o-gruppas egen hjemmeside 
http://www.n3sport.no/
orientering/Austmarka hvor 
du kan lese alt om gruppas 
aktiviteter og resultater.
 Den såkalte ”Sty-
rkeprøven” med både 
løping, padling og sykling, 
ble ikke avholdt i år da det 
var for få påmeldte lag. 
Gruppa ønsker seg derfor 
forslag om hvordan de 
kan gjøre dette arrange-
mentet mer attraktivt. Egil 
Solbergseter har for øvrig 
laget en CD om fjorårets 
løp hvor det inngår mye 
fin Austmarka-natur. Dette 

kan være en fin gave til 
 venner i andre deler av 
verden.
 Austmarka har i dag 
en av de største O-
gruppene i distriktet med 
flest  rekrutter i 12 – 18 

års  alderen som stadig 
 utmerker seg. Men det 
er jentene som viser den 
største interessen for denne 
tøffe og krevende sporten, 
sier Tor. Han vil fremheve 
Rebekka Bottilsrud som 
har løpt 20 løp i 2008 og 
har vist en kjempeflott 
 innstilling. Nå ser han fram 
til at både hun, Kristiane, 
Kaja og Thea og kanskje 
noen nye vil fortsette fram-
gangen også i 2009. 

Til Bosnia 
Som de fleste husker, arrangerte Austmarka barne- og 
 ungdomsskole en åpen dag i fjor høst. Hensikten med denne 
var å skaffe penger til en gave, nærmere bestemt et nytt gulv 
i gymnastikksalen til skolen Todorovo Elementary School i 
Bosnia. Loddsalget alene på denne dagen ga en inntekt på 
40.000,- og salg av gjenstander som elevene selv hadde laget 
ga ca. 30.000,- kroner. I tillegg har lærerne hatt sin private 
utlodding slik at det til sammen er 80.000,- kroner som nå 
er klar for overrekkelse.

Også sangkoret fra 1. – 6.  klasse gjorde bra innsats for  
Bosnia under høstens ”Åpen dag

 – Men aller hyggeligst hadde det jo vært å reise ned 
og overrekke gaven personlig, sier rektor Tommy 
Seigerud. Derfor søkte vi den norske ambassaden i 
Bosnia om 30.000,- kroner i støtte til en slik reise – 
og det har vi nå fått, sier en meget fornøyd rektor. 
Ambassaden har for øvrig sagt at de gjerne deltar 
under besøket vårt.
     Datoen for reisen vil bli fra15. til 17. april, og 
med på turen blir Johnny Randen, som var den 
som først formidlet kontakten mellom skolene da 
han tjente som LOT-soldat i Bosnia. Foruten rektor 
 reiser lærerne Trude E. Øverby, som også var med 
ved forrige reise til Bosnia og fikk se hvilken elendig 

forfatning gulvet i gymsalen der var i. Videre blir skole-
inspektør Ingegerd Monsrud med. 
 Det ble tidlig bestemt at også to elever skulle være 
med, det var jo elevenes innsats og arbeid som hadde lagt 
grunnlaget for gaven. Etter en intern konkurranse ble de 
to utvalgte Andrea Sandvik Hansen fra 6 klasse og Espen 
Honganvik Holen fra 9 klasse. Disse to vil få ansvaret med 
å fortelle om klassenes arbeid og gjennomføringen av ”Åpen 
dag” på skolen – og det skal skje på engelsk!
 Vi ønsker lykke til på reisen og mange gode og minnerike 
opplevelser. Går alt som Tommy vil, får vi kanskje en gjen-
visitt fra Bosnia allerede i høst eller til våren 2010.

Rebekka Bottilsrud ble årets løper for andre år på rad. Hun har 
deltatt i over 20 løp i 2008 og har mange gode resultater.

Flisfyring på Austmarka?
Bruk av olje og elektrisitet 
til oppvarming er etter hvert 
blitt både dyrt og uønsket, ja, 
myndighetene vil til og med 
forby installasjon av oljefyr 
i nybygg. I Sverige, og nå 
også i Norge, er  installasjon 
av varmepumper etter hvert 
blitt en populær måte å få 
ned strømforbruket til opp-
varming på – men det er 
fremdeles bare en reduksjon, 
det forsvinner ikke.
 
Er det noe vi har nok av her 
på Austmarka, så er det skog. 
Hvorfor ikke satse på ved-
fyring i litt større målestokk? 
Det er en fornybar og 
miljøvennlig ressurs, og med 
dagens teknikk kan fyringen 
automatiseres og vedlike-

holdet holdes på et lavt nivå. 
Slik tenkte Torgeir Lia da 
han prosjekterte boligfeltet 
Torshaug, der han så for seg 
et større sentralt flisfyrings-
anlegg som skulle forsyne alle 
boligene på Torshaug med 
varme og varmt tappevann.

For tiden er dette en for 
stor og usikker investering 
til å la seg realisere, men 
under  prosjekteringen er det 
 kommet fram at selv små 
og middels store flisfyrings-
anlegg kan være en god 
investering. Sammen med 
skogeierne Hans Kristian 
Bakken,  Tormod Eriksen 
og Frank Bjørnstad har de 
fått Svein Lia til å  undersøke 
dette nærmere. Han har 

nå  kontaktet potensielle 
 leverandører og sett på en del 
referanseanlegg på Østlandet.

– På Austmarka er det spesielt 
Austbo som vil være velegnet, 
men også for Samvirkelaget 
og andre som i dag har olje-
fyring eller vannbåren varme, 
kan flisfyring være interessant, 
mener Svein. Han ser heller 
ikke bort fra at med tiden 
kan en del bygninger som i 
dag fyrer med elektrisitet, for 
eksempel skolen og kirken, 
bli forsynt med varme fra et 
flisfyringsanlegg.

– Noen gårdsbruk benytter 
låven til oppbevaring av flisa 
og har installert brenner i fjøs 
eller møkkakjeller,  forteller 

Svein. Veden, som regel 
 tynningsvirke eller skogs-
avfall, felles på vinteren, lagres 
over sommeren og hogges 
til flis på høsten. Flisa har da 
som regel et fuktinnhold på 
40 % eller mindre og røyken 
som kommer ut av pipa er 
for det meste vanndamp. 
 Automatikken sørger for 
riktig forbrenning med et 
minimum av aske og utslipp.

Et typisk flisfyringsanlegg 
av den størrelsen Svein 
er  interessert i, betyr en 
 investering på opp til en 
halv million kroner og vil 
produserer energi tilsvarende 
45 øre per kilowattime. Prisen 
vil avhenge noe av kostnadene 
med å få fram trevirke fra 
skogen og kuttet den. Trevirke 
og skogsavfall har vi i alle fall 
nok av, så det blir spennende å 
se om noen satser flisfyring.
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Det var 12 deltagere på årsmøtet. 
Nestleder i AU, Bjørn Dybing, ønsket velkom-
men til årsmøtet.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

2. Valg av møteleder og referent
Bjørn Dybing ble valgt til møteleder og Lise-Mette Bekken-
gen til referent.

3. Årsberetning
Møteleder gikk igjennom årsberetningen. Årsberetningen ble 
godkjent.

4. Regnskap
Kasserer gikk igjennom regnskapet. 
Regnskapet viser et positivt resultat på kr 97545. Mye av 
overskuddet skyldes overføringer til Vestbredden.
Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor. Årsmøtet 
godkjente regnskapet.

5. Aktivitetsplan
Styret vil videreføre og ta tak i følgende aktiviteter/prosjekter:
•	 Markedsføring	av	bygda
•	 Vedlikeholde	og	videreutvikle	hjemmesiden
•	 Påvirkning	av	Telenor	til	bedre	Mobil/bredbåndsdekning
•	 Åpne	landskap
•	 Austmarkingen	
•	 Turstien	Vestbredden
•	 Bedring	av	veien	mellom	Solbergbrua	og	Samvirkelaget
•	 Arbeid	med	å	få	tryggere	skolevei
•	 Arbeid	med	å	bevare	barnehage	og	skole
•	 Arbeide	for	å	øke	antall	innbyggere	i	bygda
•	 Opprette	næringsforum	som	skal	være	et	”møtested”	for	
bygdas næringsdrivende 
•	 Styrke	kontakten	med	hytteeierne	

6. Fastsettelse av kontingent
Medlemskontingenten ble uforandret for 2009: 
•	 Privatpersoner	kr	150,-	
•	 Næringsdrivende	kr	300,-.	
•	 Lag/foreninger	kr	300,-.

7. Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag.

 
8. Valg
Styreleder:   Aino S. Bekken   Valgt for 2 år
Nestleder:  Bjørn Dybing  Ikke på valg 
Sekretær:  Lise-Mette Bekkengen Valgt for 2 år 
Styremedlem:  Steinar Skoglund  Valgt for 2 år
Styremedlem:  John Martin Øverby Valgt for 2 år
Varamedlem:   Espen Jahnsrud  Ikke på valg 
Revisor:  Raymond Hauger Valgt for 1 år
 
Styret har valgt å sette bort føringen av regnskapet til en 
person som ikke sitter i styret. Det nye styret utpeker derfor 
en økonomiansvarlig i styret.

Austmarka, 4. mars 2009

ÅRSMØTET I AUSTMARKA UTVIKLING
25. FEBRUAR 2009

I fjor høst leste vi om et 
par gardister som benyttes 
fritida til å strikke luer. 
Dette ble så populært at de 
straks fikk en rekke bestill-
inger fra soldatvennene. Vi 
vet ikke om det er denne 
historien som har inspirert 
elevene ved ungdomsskolen 
på Austmarka, men i dag er 
det ingen forskjell på gutter 
og jenter når det gjelder 
undervisning i håndarbeid – 
jentene deltar i sløydunder-
visningen og gutta strikker. 
Strikkeprosjektet ved Aust-
marka skole har foregått 
i drøyt 2 måneder med 2 

Strikking 
– guttas nye hobby?

Emma strikket både lue og votter mens Espen og Martin satset 
på komfortable underlag. Ole Morten, Hilde Kristin og Mats 
viser fram noen av strikkeproduktene fra 6. klasse. 

timer per uke og resultatet 
er imponerende. Mens 5. 
og 6. klasse stort sett har 
konsentrert seg om å strikke 
dukker og kosedyr, har de 
fleste ungdomsskoleelevene 
strikket sitteunderlag som 
etterpå er blitt tovet til 
tykke og gode puter. Men 
blant de ferdige produktene 
finner vi også luer votter og 
pulsvanter. Lærerne, Berit 
Solberg og Mary Aaseth 
er også godt fornøyd med 
 resultat og sier at guttene 
har vært like ivrige som 
jentene. Så får vi se om de 
holder kunnskapene i hevd.

Fest i barnehagen
Barnehagedagen ble 
innstiftet for 5 år siden og 
markeres over hele landet 
den 24 mars. På Aust-
marka marsjerte rundt 40 
barn med flagg og fane 
fra barnehagen på Austbo 
til Austmarka barne- og 
ungdomsskole. Her besøkte 
de 1. og 2. klasse, sang 
barnehagesangen for dem 
og delte ut boller og saft. 
Et  besøk som ble satt stor 
pris på fra begge parter. Og 
etterpå var det fest med 
 Pizzakos i barnehagen.

Med ”onkel” Ole Martin Slaastad i spissen gikk marsjen fram til skolen fint.

Det ble etter hvert trangt i skolerommet, men barna satte pris på besøket.



Neste utgave av Austmarkingen kommer i midten av juni. 
Vi ønsker alle sammen ei riktig god påske!
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Austmarkingen gis ut av Austmarka Utvikling og kommer ut 5 ganger i året. Abonnementsprisen er 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. 62 82 56 93 eller e-post bjorn.dybing@east.no Redaksjonen for dette 
nummer er avsluttet 23. mars. 

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

Innleveringsfrister 
for Aust markingen
Bladene vil bli  distribuert  
ca 14 dager etter innleverings- 
fristen.

Nr 3:   31. mai       
Nr 4:   22. august   
Nr 5:   24. november

På Smørholmen
Nordmenn må være 
spesielle, i alle fall når det 
er skiføre. Jo surere vind og 
dårlig vær, jo flere  kommer 
seg ut i løypa. I alle fall 
virket det slik da vi trosset 
vinden i 0-føre en søndag på 
vei til sportsgudstjeneste på 
Smørholmen. I fjor var det 
strålende vær og vindstille 
ved den samme anledningen, 
og selv om frammøte den 
gang slettes ikke var dårlig, 
var det rundt 10 flere der 
i år og ”stinn brakke” som 

ungdommen sier. Andakten 
ble holdt av soknepresten 
vår, May Helen Aspen mens 
Wenche Walla hadde med 
seg trekkspillet og sørget for 
musikk til sangen. 
 May Helen vil nå være 
to faste dager i måneden på 
Austmarka. På onsdagene  
1. april, 29. april og 27. mai 
vil hun være innom AKKS 
mellom 14.15 og 16.30. 
Etter kl. 18.00 samme dag 
er det åpen kirke hvor alle 
er velkommen til å stikke 

 
innom for en prat eller stille 
stund.
 På torsdagene 16. april, 
14. mai og 11. juni besøker 
May Helen barnehagen og 
skolen om formiddagen,. Fra 
kl. 14.30 samme dag er det 
som regel konfirmantunder-
visning og kl. 16.30 andakt 
på Austbo. May Helen vil 
gjerne ha mer kontakt med 
menigheten. - Ring meg på 
forhånd og gjør avtaler, eller 
huk tak i meg når jeg er i 
nærheten, sier hun.

Lunt inne og koselig stemning 
under sportsgudstjenesten på 
Smørholmen.

GOD PÅSKE


