
Et nydelig vårvær kombinert med Norges seier i MGP gjorde denne dagen til en spesiell opplevelse. Og her på Austmarka gikk man 
mann av huse for å være med på feiringen. Toget blir bare lengre og lengre for hvert år, og 17. mai komiteen følger opp med gode 
 arrangementer både på Austbo og på skolen. Over ser vi toget på vei til skolen der det venter pølser, leker, is og kaffe.
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For en relativt nyinn
flytter til bygda var det 
herlig forleden dag å åpne 
 Glåmdalen og lese Levi 
Henriksens følelser for 
Austmarka – stedet han 
drømte om å bli  gammel 
på. Men ifølge Levi er 
det noe vilt og krigersk 
over austmarkingene, 
så problemet hans er å 
overvinne frykten for dette 
folkeslaget!
 Heldigvis har jeg aldri 
selv opplevd denne frykten, 
men så har jeg jo heller ikke 
reist så mye med skole
bussen verken til Granli 
 eller Austmarka i mine 
unge dager. Nei Levi, du 
kan trygt legge fra deg 
frykten, Austmarka i dag er 
et godt og trygt sted både 
for eldre og unge. 
 Helt uavhengige er vi 
nok ikke, men av og til må 
vi ta litt i for at  kommunen 
ikke skal glemme at vi er til; 
at vi også har  boligtomter 
her, at vi også  jobber med 
økt innflytting og at vi 
har krav på bedre veier 
og kommunikasjon, for å 
nevne noen av de sakene vi 
har funnet det nødvendig 
å jobbe med i Austmarka 
Utvikling. 

 Nå går det mot varmere 
tider, dagene blir stadig 
lengre og det blir mer tid 
til å være ute. Dessuten 
er vi spådd en fin og varm 
sommer. Vi er så heldige å 
ha naturen og villmarka rett 
utenfor stuedøra. I skogen 
finnes det en rekke turmål 
i form av tjern, åser, elver 
og kulturminner. I heftet 
”Turer og kulturminner på 
Austmarka” kan du finne 
forslag til både fot og 
sykkelturer, eller du kan bli 
med på en av turene som 
Finnskogen Turistforening 
setter opp, for eksempel en 
guidet 7torpsvandring fra 
Lebiko 13. juni kl. 12.00.  
Vil du oppleve en riktig 
slåttonn med skogfinsk 
mat, kan du ta med ljå eller 
rive til Lebiko helgen 8. og 
9. august og overnatte der. 
Selv håper jeg på mange 
fine padleturer i den vakre 
naturen her med skog, 
sjøer og elver. Det er ikke 
 vanskelig å være enig med 
Levi: Austmarka er den 
peneste bygda jeg veit om!

Ha en god sommer!

Bjørn Dybing
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AUSTMARKARUNDEN

Marnstuen Media AS støtter Austmarkingen  
med layoutproduksjon og trykk.

Leder
Friluftsgudstjeneste
Austmarka menighetsråd inviterer til frilufts
gudstjeneste på Dronningens Utsikt  
søndag 21. juni kl. 12.00

St.Hansfest 
Brødbøl Vel arrangerer St.Hansfest på skolen lørdag  
20. juni for store og små. Grillen er varm fra kl. 18.00 
og Kjetil Nordfjeld med bandet Christiania spiller fra 
kl. 20.00 

Trekkspilltreff 
Austmarka Idrettslag og Austmarka Trekkspillklubb har 
igjen gleden av å invitere til trekkspilltreff i Bergkollen 
på Austmarka i dagene 26. – 28. juni. Alle som er glade 
i gammeldans og trekkspillmusikk bør sette av denne 
helgen for å oppleve en trivelig og jordnær trekkspill
treff på Finnskogen. Du finner nærmere program på 
vår hjemmeside www.austmarka.no

Marken
Historielagets Marken arrangeres også i år i god 
 gammel stil på Tunet. Dette skjer lørdag 15. august 
med åpning kl. 11.00. Barn under15 år som har noe å 
selge får gratis bodplass.

Som et ledd i å styrke 
økonomien til Austmarka 
Samfunnshus, inviterte 
husets styre til en aften med 
sang og musikk. Og en 
virkelig trivelig aften og en 
uventet stor oppslutning ble 
det. Stadig måtte det bæres 
inn nye bord og stoler, så vi 
var vel nærmere 150 samlet, 
med stort og smått.
 Først ute med under
holdningen var det populære 
Skolekoret med Wenche 
Walla som dirigent.  Ungene 
sang av full hals, og her var 
det ikke snakk om å kikke i 
boka etter teksten – nei, de 
kunne alle sangene og alle 
versene utenat. 
 Skolekoret sang også 
 sammen med Austmarka 
Bygdekor og vi fikk høre 
mange kjente og kjære 
vårsanger fra begge hold. 
Etter kaffe og kaker var det 
loddsalg. Det var mange fine 
gevinster og både loddsalget 

Fansen på første benk fikk svinge seg til tonene fra Gjermund og Snusbusarna

Sang og musikk i Austmarkas Storstue
og kaffe og kakene gikk 
unna. 
 Snusbusarna med 
 Gjermund Torp, Kim 
Daniel Bryni og brødrene 
Steinar og Morten Skoglund 
har rukket å bli mektig 
populære på kort tid. Og 
de vet å underholde både 
seg selv og publikum, unge 
som gamle. Krakkene foran 
podiet ble fort full av unger 
som viste sin  begeistring 
for bandet og hadde 

Skolekoret sang med stor innlevelse og glede under Wenches ledelse.

 vanskeligheter med å sitte 
stille under den fengende 
musikken. Og da Kim 
 Daniel på oppfordring fra 
fansen ble Elvis, var det ikke 
ende på begeistringen.
 I alt innbrakte kvelden 
9100, kroner i loddpenger 
og 3500, i kaffe og kaker. 
Veldig bra, så her er det bare 
for styret i Samfunnshuset 
A/L å stå på og planlegge 
nye arrangementer – bygde
folket vil støtte opp! 

Grasrotandelen
Tipper du? Da er du med og støtter våre lokale vel og 
foreninger. 5% av alle tippebeløpene deles nemlig ut igjen. 
Det er du som bestemmer hvem disse 5 % skal gå til. Det 
må du oppgi når du leverer tippe lappen. Forutsetningen 
for å motta midler er at ved kommende forening er oppført 
i  Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. På Joker står disse 
oppført på en tavle på veggen, men det spiller  ingen rolle 
hvor tippe seddelen leveres inn.

I begynnelsen av mai var følgende 8 foreninger i bygda 
meldt inn, men flere vil sikkert komme:
•	 Austmarka	Historielag	 •	 Austmarka	Idrettslag
•	 Austmarka	Jaktskytterklubb	 •	 Brødbøl	Velforening
•	 Austmarka	Sanitetsforening	 •	 Austmarka	Utvikling
•	 Austmarka	Pensjonistforening	 •	 Tussevangen	Vel	
Vil du at noen av disse skal motta støtte fra tippeselskapet, 
så si fra i kassa når du tipper.

Redd Austmarkas 
storstue!
I slutten av april inviterte 
styret i Samfunnshuset A/L 
alle lag og foreninger i bygda 
til et møte for å diskutere 
hvorledes man best kan 
samarbeide for å sikre husets 
framtid.
 Det koster å sitte med 
eget hus, uansett om du 
bruker det eller ei. Det er en 
sannhet alle Velforeninger har 
erfart. Samfunnshuset, også 
kalt Austmarkas Storstue, er 
intet unntak. Etter at vi har 
fått flere forsamlingslokaler i 
bygda har konkurransen om 
å huse forskjellige aktiviteter 
blitt skjerpet. Men vi trenger 
en storstue! Det er det eneste 
stedet på Austmarka som 
komfortabelt rommer over 60 
personer, ja langt opp i mot 
200.
 I følge styreleder Einar 
Evjebråten beløper de faste 
årlige utgiftene seg til rundt 
40.000,- kroner. Inntekt-
skildene kommer stort sett 
fra Pensjonistforeningen, som 
har sine månedlige sam-
menkomster der, og noen få 
fester og utleieforhold i løpet 
av året. Dette gir heller ikke 
rom til nødvendig vedlike-
hold, og forfallet er allerede 
synlig.
 På møtet ble det foreslått 
å be bygdas lag og foreninger 
om støtte, f. eks. ved å bidra 
med en fast sum hvert år. Vi-
dere er det i forbindelse med 
kommunens nærmiljøtiltak 
sendt inn søknad om penger 
til sliping og lakkering av gul-
vet samt til utvendig maling 
av huset og grusing av park-
eringsplassen. Det ble også 
foreslått å få Bygdekinoen 
hit, noe som kan gi en bra 
ekstrainntekt hvis publikum 
møter opp.
 Har du andre forslag, så 
kontakt Einar. Han vil invitere 
til et nytt møte etter som-
merferien, og håper da på å 
kunne legge fram konkrete 
tiltak som kan bidra til å 
rette opp økonomien. For 
en storstue trenger vi her på 
Austmarka. 
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Dagen startet med fest
gudstjeneste i kirken kl. 
10, der sokneprest May 
Helen  Aspen minnet om 
at det fremdeles var krig i 
verden, at fred ikke er noen 
selvfølgelighet, men må 
skapes hver dag. – La oss 
ta vare på fred, kjærlighet 
og vennskap var hennes 
budskap. 
 På skolen var det opp
stilling av tog med skole
fane og flaggborg i teten. 
Deretter fulgte skoleklassene 
med de eldste først, etter
fulgt av Bygdekorpset som 
sørget for feiende marsjer. 
Barnehagen var også med og 
lyste opp med mange rosa
russ som tegn på at dette 
var siste år i barnehagen 
– til høsten begynner den 
ordentlige skolen. Saniteten, 
Idrettslaget og Skytterlaget 
fulgte så på med sine faner 
og medlemmer, etterfulgt 
av ”alle oss andre”. Det ble 
et tog som strakte seg et 
godt stykke opp i Holmen
veien før de siste dro ut av 
 skolegården.
 På Austbo var det 
 underholdning av Skole

17. Mai – en festdag

koret, barnehagen og de 
første klassene på skolen 
med sanger og opp lesning, 
blant annet en flott og 
 morsom opplesning om 
Henrik Wergeland på 
Eidsvold av Anna Mikalsen. 
Dagens tale ble holdt av 10. 
klassingene Therese Dahl og 
Kent Gøran Løvtjernet. Her 
fikk vi høre om klasseturen 
til Polen og hvilket inntrykk 
det hadde gjort på elevene. 
De kom også med en appell 
til foreldre og skolen om å 
fortsette med disse turene. 
Turen til vennskapsskolen 
i Bosnia ble også nevnt, 
gaven fra skolen vår samt de 
mange positive tingene som 
skjer på vår egen skole og i 
Kongsvinger, en utvikling 
de håpet ville fortsette.
 Tradisjonen tro over rakte 
yngstemann på skolen, 
6 år gamle Ole Kristian 

 Rønning, blomster til den 
eldste på Austbo, Inga 
Øverby på 97 år. Besøket 
på Austbo ble avsluttet 
med ”Ja vi elsker” hvor
etter toget fortsatte til 
skolen. Her var det leker 
med gratis is og pølser til 
barna,  utlodning og en 
liten konsert av Skolekoret 

7.klasse med 
flaggborg ønsket 
kirkegjengerne til 
lykke med dagen 
og velkommen til 
gudstjenesten. 

under ledelse av Wenche 
Walla. For de  voksne var det 
først og fremst  serveringen 
i  gymnastikksalen som 
lokket, og en hyggelig prat 
over kaffekoppen før turen 
gikk hjem eller til en privat 
avslutning på en nydelig 
dag.

Austmarkas unge oppfinnere

Den store oppfinnermessa in Gruehallen på Kirkenær 
 arrangeres hvert år i slutten av april. I år var Austmarka skole 
med for første gang – og hevdet seg bra.
 Det konkurreres innenfor flere grener, men felles for alle 
er at oppfinneren må lage en plan med skisser og forslag 
før  arbeidet starter. Planleggingen legges ved det ferdige 
 produktet og teller ved bedømmelsen av oppfinnelsen.
 I år var det 7 forskjellige oppgaver, bl.a. kunne man lage 
en reklamefilm, en mekanisk leke eller en bruksgjenstand i 
tre. Det var også en fri oppgave der man bare skulle finne 
opp noe eller forbedre en gammel oppfinnelse eller man 
kunne starte egen bedrift. Da måtte forretningside og salgs
materiell også legges fram.
 I den frie oppgaven deltok Rebekka og Miriam med 
sin oppfinnelse Pernille. De hadde laget og dekorert en 
stor  paraply med gjennomsiktige sidevegger og plass til 4 
 personer, eller to med ryggsekk, ifølge jentene. De hevder 
at oppfinnelsen vil egne seg spesielt godt til å se på fotball
kamper i regnvær, noe som sikkert stemmer. Navnet på opp
finnelsen kommer av at Per, far til Rebekka, var  behjelpelig 
med å skaffe materialer i form av plastikk og borrelåser til 
paraplyen, og resten hadde de kjøpt på Nille. Det ble en 
tredjeplass med 200 kroner på deling til oppfinnerne.
 Førsteprisen blant de frie oppgavene, hvor det var 30 
 deltakere, gikk til Mats, Ole Mattis og Finn Martin. De 
hadde funnet opp ”Hakkar`n”, et verktøy til å hakke vekk 
is med eller hakke hull på isen for fiske. Gutta tok utgangs
punkt i en barkespade, fikk montert oppslagbare fothvilere 
samt en sterk lommelykt som lyste opp hakkeområdet i 
 mørket. –Vi fikk litt hjelp av Bjarne Vikertorpet med sveis
ingen, vedgår guttene, så av de 600 kronene vi fikk i premie 
har vi kjøpt en boomerang til ham som takk for hjelpen. Og 
Bjarne sier han er takknemlig for gaven som han allerede 
vitenskapelig har prøvd ut, og den virker. Når den sendes ut 
med en vinkling på 10 grader flater den ut, går opp i en fin 
bue og returnerer til senderen, forteller han.

Oppfinnerne fra Austmarka 
skole med sine produkter. 
Øverst demonstrerer  Rebekka 
Bottilsrud og Miriam S. 
Kristiansen sin oppfinnelse 
”Pernille”. Foran sitter fra venstre 
Iver Bjørnstad med sitt balsafly 
som tok 2. premie. Deretter  
Hilde Kristin Bjerke med ”Troll”, 
en bruksgjenstand i tre. Ole 
Mattis Berg Moe, Mats Nygård 
og Finn Martin Andersson hold-
er i sin oppfinnelse ”Hakker`n”. 
Helt til høre viser Vegard Riegels 
Egeberg og Oscar Sandbakken 
handlenettet de laget av gamle 
regnbukser. Emblemet står for 
Ole og Viktor – ellers fritt valg. 

Avmarsj fra skolen med flaggborg og skole-
fanen i teten.

Marit Dahl ledet 
arrangementet 
med rutinert 
hånd og ønsker 
her velkommen 
til Austbo.

Ingen tvil om at her 
kommer 3. og 4. klasse. 

Christian hadde for 
sikkerhets skyld tegnet 

alle sammen.

Kent Gøran 
Løvtjernet og 

Therese Dahl holdt 
talen for dagen.

Kaffe, mat og 
kaker smakte 

godt etter 
toget.

  

Bladet ”Austmarkingen” 
er i dag stort sett et en-
mannsprodukt når det gjelder 
redaksjon og distribusjon. Det 
bør det ikke være. Jeg har satt 
som betingelse for å fortsette 
som med arbeider i bladet 
at det fra neste år dannes 
et redaksjonsteam. Dette er 
nødvendig både for å avlaste 
meg som redaktør og for å 
få et bredere spekter å spille 
på når det gjelder dekning 
av viktige begivenheter og 
oppsøking av interessant 
stoff for våre lesere. For yngre 
krefter som er interessert i å 
ta en  utdannelse innen faget 
journalistikk eller kommuni-
kasjon vil dette være en fin 
praksis å få med seg. Det bør 
også være med folk fra nord 
og sør i bygda skal vi få til en 
skikkelig dekning. 
 Videre søker vi etter en som 
vil være distribusjonsansvar-
lig, dvs. hente ferdige trykk-
saker, sette på adresselapper 
og sørge for at bladet kommer 
fram til rette personer.
 Jeg mener at vi på Aust-
marka er tjent med å ha vår 
egen lokalavis og at den er til 
glede for mange, også dem 
som har flyttet fra bygda og 
gjerne vil følge med i det som 
skjer her. La meg høre fra deg, 
så drar vi lasset sammen og 
sørger for at bladet får leve.

																																										Redaktøren	

Etterlysning

 Iver Bjørnstad valgte å konkurrere i klassen katapultfly. 
Her gjaldt det om å holde flyet lengst mulig oppe i lufta 
etter å ha blitt skutt ut med en strikkkatapult. Flyet bygget 
han i balsatre, så det ble lett, men det ble bare en annen 
plass av de 18 som konkurrerte i denne klassen. Det var litt 
 urettferdig, mente han, for vinneren hadde brettet sitt fly av 
papir og liknet lite på en flykonstruksjon, slik reglene krevde. 
Oscar og Vegar konkurrerte om å lage et handlenett som 
skulle være lite og lett og kunne erstatte bæreposer av plast. 
De fikk tak i noen gamle regnbukser, klippet opp, sydde 
sammen og dekorerte. De førte til en annen plass i denne 
gruppen – ikke dårlig.
 Hilde Kristine var med i gruppen som skulle lage en 
bruksgjenstand i tre. Det ble et artig troll med mange 
muligheter til å henge fra seg smykker og putte småting i. 
En riktig nyttig bruksgjenstand, selv om det ikke ble noen 
premie denne gangen. Moro å være med, det synes i alle fall 
alle, og til neste år blir det kanskje ennå større deltakelse fra 
Austmarka skole.
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Tradisjonen tro inviterte Austmarka Arbeiderlag til feir-
ing av 1. mai med felles frokost på Pizzaen, 1. mai-tog 
gjennom bygda, kirkegang og møte på Arstun.

Et nydelig varmt vær med 
de første antydninger til 
grønt på trærne gjorde 
dagen til en virkelig festdag 
for alle. Mange benyt
tet anledningen til en god 
frokost i hyggelig selskap 
på Pizza`n. Etterpå var det 
oppstilling og med taktfaste 
toner fra Austmarka Bygde
korps i spissen gikk toget 
til bautaen ved Kiærsaga. 
Her ble det mer musikk av 
korpset før det marsjerte 
videre til Austbo der det ble 
gitt en utendørskonsert for 
beboerne i det fine været.
I kirken var det overhøring 
av årets konfirmanter, eller 
samtalegudstjeneste som det 
nå blir kalt, med 6 gutter 
og en jente. Konfirman
tene bidro med opplesing 
av inngangsbønn og de ti 
bud, og sin egen tolkning 
av budene. Menighetens 
forbønn ble også lest av 
konfirmantene. Sokneprest 
May Helen Aspen roste de 
unge. Hun synes vi har en 
klok ungdom og minnet om 

at det viktigste budet var å 
elske din neste som deg selv. 
Selve konfirmasjonsdagen er 
7 juni.
 På Arstun kunne leder 
av Austmarka Arbeiderlag, 
Oddvar Jakobsen, ønske en 
fullsatt sal hjertelig velkom
men. Etter en appell fra 
Camilla Thue, en represent
ant for de unge voksne, fikk 
styreleder i Norsk Folke
hjelp, Finn Erik Thoresen, 
ordet. Han minnet om 
parolen fra 1933, ”Hele 
folket i arbeid” som er like 
aktuell i dag. Den økono
miske krisen har nådd alle 
land med dramatiske kon
sekvenser og er et resultat av 
spekulasjoner på Manhattan 
i USA, mente Thoresen, 
og slo et slag for at det er 
fellesskapet som må styre 
markedet. Målet er at Norge 
skal komme seg gjennom 
denne krisen med de laveste 
ledighetstallene i Europa.
 Thoresen kom deretter 
inn på det arbeidet Norsk 
Folkehjelp gjør ute i verden. 

Folk over hele verden 
demonstrerer med livet 
som innsats for fred, likhet 
og rettferdighet. – Det er 
et svik at ikke alle har det 
godt, sa han. Norsk Folke
hjelp er verdens største 
organisasjon som driver 
med minerydding. Han for
talte om grusomhetene som 
klasebombene medførte 
blant sivilbefolkningen, ikke 
minst barn. Over 1 million 
klasebomber ligger fremde
les igjen udetonert, og disse 
har drept flere etter enn 
under krigene der de er blitt 
sluppet. 
 Thoresen var også en sterk 
kritiker av Israels aggressive 

politikk med okkupasjon 
av palestinsk område og 
krigføringen mot Libanon, 
der de slapp tusenvis av 
klasebomber. Mange trenger 
vår bistand rundt omkring 
i verden og vi må jobbe for 
en rettferdig fordeling. En 
positiv utvikling er på gang 
– men det går langsomt. 
Solidaritet er ikke noe som 
må gå ut på dato, avsluttet 
Thoresen med.
 I det fine sommerværet 
kunne den påfølgende kaffe/
kakernytelsen finne sted 
ute, der musikk og sang
gruppa Fiasko fra Eidskog 
underholdt med viser og 
musikk til vårens pris.

Etter en god frokost 
marsjerte toget fra Pizza`n via 
 Bygningsgutua til bautaen ved 
Kiærsaga. Her er de på vei mot 
Austbo der de ga en frilufts-
konsert til glede for beboerne.

1. Mai på Austmarka

Finn Erik Thoresen er stolt 
over at Norsk Folkehjelp er en 
pådriver for å forby landminer 
og klasebomber.

Mange tror at GIR samler all søppel i en eneste stor haug, og at 
vår kildesortering er til ingen nytte. En av våre lesere har lagt 
dette fram for teknisk leder i GIR, Tommy Martinsen og har fått 
følgende svar: 
 Det er beklagelig at mange tror at alt samles i en haug. Dette 
er noe vi selv også har fanget opp, og som vi også har forsøkt 
å avkrefte. Det kan se ut som om vi må gjøre en større innsats 
rundt denne informasjonen.
 Bilene vi kjører med har 2 helt atskilte kammere. Det ene 
brukes til våtorganisk, mens det andre brukes annen hver gang 
til papir og restavfall. Bilene tømmes hver gang før man skal 
bytte innhold. 
 Avfallet sendes til omlastingsanlegget på Hernesmoen, der 
alt avfall lastes over på større trailere og sendes videre: 
•	 Papiret	går	til	Oslo	og	blir	videre	automatisk	sortert	ut	i	3	ulike	

kvaliteter og deretter gjenvunnet. 
•	 Restavfallet	sendes	til	forbrenning	i	Linköping	i	Sverige,	der	

energien blir nyttiggjort i form av fjernvarme. 
•	 Våtorganisk	blir	kompostert	hos	Hera	Vekst	i	Elverum,	og	går	

inn i produksjon av krukkejord etc. En del går også til jord-
forbedring i landbruket. 

•	 Plasten	blir	presset	hos	oss,	og	sendt	med	tog	til	Bremen	i	
Tyskland for gjenvinning. 

•	 Rent	trevirke	brukes	i	lokale	varmeverk	(Skarnes,	Brandval,	
Braskereidfoss) 

•	 Behandlet	trevirke	nyttes	i	ulike	fjernvarmeverk	i	Sverige.	
•	 Impregnert	trevirke	nyttes	i	fjernvarmeverk	på	Kirkenær	og	i	

Örebro 
•	 Metallet	blir	sendt	til	Hokksund,	kvernet,	sortert	og	skipet	ut	

til smelteverk rundt om i verden. 

Det var en gang-. Uniformen til Austmarka Skolekorps er nok 
blitt for liten for de fleste av korpsdeltakerne.

Tussevangen fikk ny farge!
Av Tor Solbergseter

Etter mange år i brunt og rødt har lokalet Tussevangen blitt beige med røde 
kanter. Tussevangen Vel overtok lokalet for noen år siden og har startet med 
oppussingen. Kristi Himmelfartsdagen stilte hele 29 av velets medlemmer 
opp med alt de hadde av malerverktøy og arbeidslyst, alle de ivrigste av 
medlemmene fra 15 til 85 år var med og gjorde jobben. Lokalet  var vasket og 
klargjort på forhånd så det var bare å sette i gang. Etter fire timer og 70 liter 
maling var første strøk malt og alle fikk en velfortjent lapskausmiddag med 
tilbehør. Tussevangen Vel har en stor og flink dugnadsgjeng som virkelig trår 
til for å holde det fint i bygda vår. Neste malestrøk tar vi 2. pinsedag og håper 
at de fleste kan komme også denne dagen.

Tussevangen Vel stiller alltid opp til dugnad. 
Her får Velets hus ny frisk farge.

•	 Glass-	og	metallemballasje	går	til	Fredrikstad	der	det	blir	
sortert for produksjon av ny emballasje, samt produksjon av 
blant annet glasopor og lettmetallfelger. 

Utover dette har vi jo det som samles inn på gjenvinningstas-
jonene, der mye går direkte til gjenvinning gjennom egne god-
kjente	kanaler.	(farlig	avfall,	hvitevarer,	elektronikk,	pcb-vinduer	
etc).
 Det at vi kan holde disse fraksjonene atskilt er en viktig årsak 
til at vi greier å holde renovasjonsgebyret blant de aller laveste i 
landet. Restavfall koster oss snaut 1000,- pr tonn å bli kvitt, mens 
papir, plast og metall gir oss gode inntekter. Litt avhengig av 
markedspriser og type materiale kan dette variere fra 250,- pr 
tonn til 1100,- pr tonn.
 Det er med andre ord ikke bare et viktig miljøargument å 
holde dette atskilt, men også et viktig økonomisk argument. 
Dessverre er det enkelte abonnenter som har så dårlig sortering 
at vi har vært nødt til å definere både papir og våtorganisk som 
restavfall for i det hele tatt å kunne tømme. Det er slik at vi får 
bøter dersom avfallet vi sender fra oss er forurenset. Slike tilfeller 
vil bidra til at gebyret øker. 
 Hos GIR er vi stolt av at vi greier å holde avfallet atskilt, og at 
vi greier å sørge for at det får en god behandling. Vi viser gjerne 
 anlegget fram og får fra tid til annet besøk av skoleklasser, pensjonist-
foreninger og også enkeltstående private. Ta gjerne  kontakt dersom 
du vil se hvordan kildesorteringen fungerer i praksis.

Vennlig hilsen
Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap  
v/ teknisk leder Tommy Martinsen

Det nytter å sortere!
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Nå er det igjen tid for 
maleriutstilling i gamle 
 Varaldskog Skole,  skolen 
som Tove Embre og 
Åge Sørmoen kjøpte for 
3 år siden og hvor det 
 gjennom de siste par årene 
er  arrangert både kunst
utstillinger, holdt konserter 
og feiret juletrefester.
 Nå i sommer er det 
malerinnen Hanne 
 Varildbakken som stiller 
ut malerier. Utstillingen 
åpnet  21. mai med 
musikalsk innslag ved Roy 
 Lønhøiden, Trine Sennerud 
Melby på nøkkelharpe 
og sang ved Elin Moen 
Rusten. Utstillingen vil bli 
holdt åpen hver helg til 
ut i august, forteller Tove. 
Hun vil også sørge for at 
besøkende kan få seg en 
kaffekopp og noe å bite i. 
Og passer det ikke med et 
besøk i helgen, er det bare 
å ringe Tove for nærmere 
avtale.
 Hanne Varildbakken 
forteller at hun fikk tidlig 
interesse for tegning og 
maling og har deltatt på 
en rekke kurs innen faget. 
De siste årene har hun i 
perioder samarbeidet med 
en engelsk maler som har 
bidratt med inspirasjon 
og veiledning. Mange av 
bildene hennes har kjente 
motiver fra Austmarka 
og skogene her, men hun 
 maler også intuitivt, og 
da helst i akvarell – lag på 
lag, der spennende ting 
kan dukke opp for så å bli 
forsterket. 
 Spesielt spennende er 
hennes vandreutstilling 
som tidligere er vist på 

Kultursenteret på Varaldskogen 
med ny utstilling Hanne Varildbakken viser malerier både fra distriktet 

vårt så vel som intuitivt inspirerte motiver.

Kokongen i Kongsvinger, 
og som nå vises på  skolen. 
Det er en serie på 8 
bilder der hun har hentet 
 inspirasjon fra et eventyr 
av Goethe: ”Den grønne 
slange og den skjønne lilje”. 
Det handler om utvikling 
av menneskesjelen, forteller 
Hanne. Selve eventyret er 

det for øvrig mulig å høre 
i et opptak som kan spilles 
av under utstillingen, så her 
kan du også fordype deg i 
Goethes eventyrverden.
 Tidligere har Hanne 
holdt utstillinger  under 
Finnskogdagene og også 
på Kongsvinger  Festning i 
forbindelse med  feiringen 

av 1905 jubileet. Det 
neste blir nok en  utstilling 
i forbindelse med 
1814 jubileet, der hun vil 
vise historisk motiverte 
malerier.

Roy Lønhøiden med Trine Sennerud Melby på nøkkelharpe og 
sang ved Elin Moen Rusten skapte fin stemning i den gamle 
skolestua under vernissasjen på Varaldskolen.

Det er med glede vi ser tilbake på året 2008. Deltagelsen har 
vært veldig bra, blant unge og gamle. Sesongen har hatt bra 
oppslutning av aktive utøvere i både fotball, orientering og 
barneidretten. 
 I fotball har vi hatt 2 knøttelag, både jenter og gutter, 
jenter 11 og gutter 14 som er veldig bra med underkant 
av 50 aktive spillere. Ogruppa har deltatt i over 50 løp i 
Norge, Sverige, Danmark og Portugal. I gruppa Allidrett har 
vi hatt hele 99 barn  innom skolen i løpet av sesongen, som 
er fordelt slik: Tumlegruppa 35 år: 31 stk, 1.3. klasse: 25 
stk, 4.7. klasse: 25 stk og ungdomsskolen: 18 stk., Så vi er 
heldige som har gode representanter for Austmarka Idretts
lag. Oppkjøring av skiløyper utføres av Øyvind Fjellvang og 
Gunnar Lukerstuen. De gjør det mulig for oss å gjennomføre 
skikarusell og skiturer i skog og mark.

 Leie av Smørholmen er fornyet med 10 nye år. Hytta 
passes av Øyvind og Bente samt forskjellige vertskaper på 
søndager i skisesongen.
 Det har vært lite frafall på styremøtene, noe som viser et bra 
engasjement for Idrettslaget. Mye av styrets arbeid i fjor gikk 
med til å gjennomføre 25års jubileet til Trekkspilltreffen.
 Så må det rettes en takk til de avtroppende styremed
lemmene for godt utført jobb. Disse er: LiseMette Bekken
gen, Tore Vestbekken og Tor Willy Solbergseter. Sistnevnte 
har gjort en fremragende jobb i mange år med anlegget i 
Bergkollen slik at dette er i en veldig bra stand nå. Tor vil, 
etter at han fratrer, være en støttespiller som har ideer  og 
nyttig erfaring som vi andre i AIL kan bruke.
 Espen forteller også at nå er fotballkiosken i Berg kollen 
pusset opp, Agathe Bjørnstad satte i gang en storstilt 
 oppussing og resultatet er blitt veldig bra. Det er byttet noe 
utvendig panel og malt både ute og inne. Videre er det satt 
inn kjøleskap og laget ny benkeplate. Ny platting er laget på 
utsiden, det eneste som mangler nå er en markise over luka, 
men den kommer snart. Som vanlig når det er snekker arbeid 
som skal gjøres for idrettslaget, så stiller Leif Andersson 
velvillig opp med utstyr og kunnskap. Så nå håper vi det blir 
litt triveligere både for de som skal  handle og for de som skal 
jobbe i kiosken.

Fra årsmøtet til Idrettslaget. Fra venstre Noomi Fjell, Aase Torp Andersson, Agathe 
Bjørnstad, Audhild Riegels, Lise- Mette Bekkengen og Mette Solbergseter  
(Foto:	Espen	Jahnsrud)

Fotballkiosken i Bergkollparken har fått en 
oppussing både ut- og innvendig.

Lars Svegården i Eidsiva 
forteller til ”Austmarkingen” 
at de nå er i gang med å 
bygge en stasjon for trådløs 
bredbånd ved Dronningens 
utsikt. Fra denne vil de mate 
i alt tre stasjoner i distriktet 
vårt og på denne måten få 
en meget bra dekning for 
bredbånd på Austmarka. 
Ifølge Lars er stolper og linje 
for fremføring av strøm til 
Dronningens utsikt allerede 
ferdig, og han regner med at 
stasjonen skal være driftsklar 
i løpet av juli.

Mer bredbånd

Austmarka Idrettslag

Nytt styre i AIL er: 
Leder:  Espen Jahnsrud
Nestleder: Gunnar Lukerstuen
Kasserer: Mette Solbergseter 
Sekretær: Audhild Riegels
Orientering:  Mette Solbergseter
Anlegg:  Tomas Johnsrud
Fotball:  Agathe Bjørnstad 
Allidrett: Åse Andersson
Vararepr.: Trine Elnæs Sandbakken
Valgkomite: Lena Haakerud/  
   Noomi Fjell
Revisor:  Wenche Vestbekken

Fra lagets leder, Espen Jahnsrud, har vi mottatt følgende 
orientering om idrettslagets aktiviteter:
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Nå har representanter fra Austmarka barne og 
 ungdomsskole vært i Bosnia og besøkt vennskapssko
len, Todorovo Elementary School, og overrakt gaven 
på 80.000, kroner. Pengene er resultatet av fjorårets 
Bosniaprosjekt, der elevene og lærerne ved skolen 
gjorde en fantastisk innsats for å hjelpe vennskapsskolen 
med å få et nytt gulv i gymnastikksalen.
 – Men dette er et prosjekt som også vi ved Austmarka 
skole har mye igjen for, sa lektor Tommy Seigerud 
under en orientering på skolen nylig. Vi lærer om andre 
kulturer, om undervisningsmetoder og hvor forskjel
lig hverdagslivet og oppveksten til barn kan være i et 
krigsherjet land. Men selv om Bosnia er fattig sammen
liknet med nordiske forhold, er fellesskapet, lærelysten 
og givergleden stor. 
 De frammøtte fikk også en orientering av LOT offiser  
(Liaison Observer Team) Johnny Randen, som tjenesteg
jorde i Bosnia for et par år siden, kjenner bakgrunnen 
for krigen og er lokalkjent i området. Det var han som 
fikk ideen med en vennskapsskole i Norge, og syntes 
Austmarka ville passe bra. Og det var et lykkelig valg 
hvor begge parter har stor nytte og glede av hverandre, 
lærerne på det faglige plan og elevene med personlige 
brevvenner der korrespondansen skjer på engelsk.
 De to elevene som fikk være med til Bosnia denne 
gangen, ble trukket ut blant 30 aktuelle søkere. Og det 
var ingen lett oppgave de fikk. Andrea fikk i oppgave 
å holde et foredrag om Norge og Austmarka og Espen 
måtte fortelle om hvorledes ”Prosjekt Bosnia” ble gjen
nomført på skolen. Ikke dårlig gjort av en 6. og 9.klass
ing på et fremmed språk.
 Det neste målet nå er å få noen fra skolen i Bosnia til 
å besøke Norge. Det er vanskelig å få utreisetillatelse der 
nede, men Tommy Seigerud håpet at et positivt samar
beide med ambassaden vil kunne løse dette.

Bosnia – gaven overrakt!

Det bygges på Gjerstad
Et nytt stort hus med 
to piper er dukket opp i 
horisonten, godt synlig fra 
redaktørens arbeidsplass. 
Det vekker min nysgjer
righet og må undersøkes 
nærmere. Veien går forbi 
kirken opp Rinna og der   
ved siden av Gjerstads gamle 
hus, eller Såler som stedet 
het før, kneiser et stort hvitt 
hus. Snekkerne er i gang og 

Det nye huset ligger et 
par meter høyere enn 
det gamle og er godt 
synlig i terrenget. Her 
fotografert fra Rinna.

Tidligere LOT-offiser Johnny Randen med representantene 
for Austmarka skole, Andrea Sandvik Hansen fra 6.klasse og 
Espen Honganvik Holen foran Bosnia-tavla på skolen.

her på Gjerstad, har res
taurert uthusene, men gitt 
opp å restaurere det gamle 
våningshuset. Derfor dette 
nybygget.
 Liv røper at det ikke 
er bare bare å sette i gang 
med et byggeprosjekt i 
Kongsvinger kommune. Re
striksjonene har vært mange 
og noen hytte på tomta ville 
ikke kommunen ha. Deri
mot var det ok å sette opp 
nytt våningshus, såfremt det 
gamle ble revet så snart det 
nye var ferdig.
 Det nye huset er løftet 
opp et par meter i forhold 
til det gamle, slik at det nå 
er fin utsikt mot bygda. 
Videre er skogen nærmest 
huset tynnet noe ut, slik at 

solen slipper bedre til. Det 
er ikke noe tvil om at dette 
blir et deilig og romslig hus 
med sine 2 etasjer og en 
grunnflate på 120 kvm.
  – Det har vært et utrolig 
rikt fugle og dyreliv tett 
innpå huset her i vinter, 
forteller Lars Petter. Han 
interesserer seg for jakt og 

dyreliv og studerer for øvrig 
kriminalogi. Håpet om å få 
seg en stilling i Kongsvinger, 
slik at han kan slå seg ned 
på Austmarka, er dessverre 
ikke stort for tida. Vi ønsker 
imidlertid familien velkom
men til bygda og håper de 
finner seg vel til rette og vil 
tilbringe mye av sin tid her.

Stråhatten tørrlegges
Det skal ikke store nedbøren til før det blir utrivelig og 
vått i området rundt danspaviljongen Stråhatten på Tunet 
til Austmarka Historielag. Og er det riktig stor nedbør, tar 
ikke stikkrenna unna og det blir en dyp og farlig kulp. I 
vinter frøs kulpen til mens den var full av vann. Den derfor 

Med sand og duk rundt 
dreningsrøret sørger 
Tormod for tørt terreng 
rundt Stråhatten.

jeg er så heldig å treffe både 
byggherren, eller rettere 
byggdamen, Liv Løkken 
sammen med sønnen Lars 
Petter og venninnen Siri E. 
Nesset.
 Alle bor i Oslo, men Liv 
er fra Valdres og setter pris 
på naturen og dyrelivet de 
nå har fått tett innpå huset, 
roen og stillheten. – Vi var 
lenge på jakt etter et hus 

på landet, forteller Liv, og 
vi har vært innom utrolig 
mange steder. De fleste 
husene vi så på var så dårlige 
at det bare var å snu i døra. 
Og du vet vi burde vel ha 
gjort det her også, så dårlig 
som gamlehuset har vist 
seg å være. Men av en eller 
annen grunn var det noe 
som holdt oss tilbake, så 
nå sitter vi altså som eiere 

Det er mye å ta stilling til når man bygger hus, så Liv er i stadig 
kontakt med snekkeren Svein Ole Brakalsvålet 

en fare for barna som oppholdt seg rundt skøyteplassen.
 Historielaget bestemte seg for å gjøre noe med dette. 
Nå er hele den gamle stikkrenna gravd opp og nye drens
rør nedlagt. Skulle vi være så uheldige å få mye regn ved 
markenstid, får vi tro at det blir mulig å bevege seg der 

uten å bli våt på bena.
 Også på badestranda rett 
bortenfor er det lagt ned drensrør 
rett ved skiftebua. Her har  grøften 
vært tett i mange år, og det har lett 
for å stå vann utenfor bua etter 
regnvær. Vi får håpe at det nye 
drensrøret hjelper til å tørke opp 
bakken også her. Austmarka Vel har 
gått til innkjøp av 2 nye krakker 
med bord. Disse er laget av solide 
materialer og er allerede satt ut på 
badeplassen.

Utgitt av Austmarka Utvikling

TURER og

KULTURMINNER

på Austmarka

Utgitt av Austmarka Utvikling

TURER og

KULTURMINNER

på Austmarka

Turer og kulturminner 
på Austmarka
Dette heftet selges nå hos Joker for kr. 100, sammen 
med kart over de aktuelle områdene. Heftet gir en god 
beskrivelse av hvordan du finner fram til kulturminene 
i terrenget, med forbehold om der det nylig har vært 
skogsdrift. GPSkoordinatene til de fleste stedene 
er oppgitt, så her er muligheter til å trene moderne 
 navigering. Heftet sendes også i posten ved henvendelse 
til Bjørn Dybing, tlf 913 37 126.
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Loppetid!
April er rette tiden for 
loppe markeder. I avisen 
leser vi om et dusin 
 forskjellige lag og foreninger 
som arrangerer loppemarked 
for å styrke økonomien. Og 
med dagens bruk og kast 
kultur er det utrolig mye 
spennende og brukbart som 
tilbys for nesten ingenting. 
 Også her lokalt har vi 
årlige loppemarked, og i 
år tok vi turen til Brødbøl 
skole for å se hva de hadde å 
by på. Kaffe og vafler hører 
med på et loppemarked, for 
det sosiale kan gi like stort 
utbytte som handel. Og 
vaflene gikk unna og kunne 
nytes ute i det fine været. 
Inne hadde barna sin egen 
avdeling med lykkehjul og 
trøstepremier til alle, mens 
glasstøy, bøker, møbler og 
tøy fylte annen etasjen. Og 

selv om det ikke kan måle 
seg med de store loppe
markedene som for eksem
pel på Lunderby Nor, ga det 
en velkomment bidrag til 
Brødbøl Vels drift av huset.

Barna hadde sin egen avdeling med lykkehjul som brakte 
penger i kassa. Thelma svingte hjulet men det ble bare 
trøstepremie på Mats og Lars.

Anne Lise og Ingunn fristet 
med nydelig porselen til en 
billig penge.

I forbindelse med åpningen av Hanna Varildbakkens 
utstilling på Varaldskog Skole i slutten av mai, arrangerte 
Norsk Skogfinsk Museum og Austmarka Historielag en 
vandring i traktene øst for Varalden. Her var det gått 
opp en ny rute hvor vi var innom de fem finnetorpene 
 Ratikken, Otertjernet, Kvåho, Varaldskogberget og 
 Nordgarden, den siste ligger rett syd for Varaldskog Skole. 
I det fine været var det møtt opp rundt 100 deltakere, så 
det ble riktig folksomt inne på skogen denne helgen. 
 Kontrasten er stor mellom de plassene som er tatt vare 
på og de som bare forfaller. Otertjernet benyttes i dag 
som feriebolig, og er i dag i utmerket stand. På Kvåho 
ser det fremdeles bra ut, selv om gjerder ligger nede og 
gresset får vokse vilt, men møtet med Varaldskogberget 
var et trist syn. Dette heimet kunne vært berget så sent 
som i midten av 1990åra, men da takene raste inn, var 
forfallet ikke til å stoppe.
 I sommer er det god anledning til å starte turen en helg 
etter et besøk på Varaldskogen Skole og en titt på maleri
utstillingen der. Vi anbefaler å ta med kart og kompass og 
gode støvler. Stien er foreløpig merket med røde sløyfer 
og noe rødmaling på trær, men vil etter hvert bli mer 
permanent merket.

Rundt 100 personer deltok på 5-torpsvandringen. Her er vi på 
Kvåho, en godt bevart finnskogheim.

5-torps vandring på Varaldskogen


