
I år har Austmarka barne- og ungdomskole 126 elever, 5 flere enn i fjor. Her er skolegården full av spente elever og foreldre som vil 
være med første skoledagen. Skolen skulle egentlig vært ferdig oppusset til skolestart, men mye dårlig vær har forsinket noe av det 
utvendige vedlikeholdet. Det helt nye skolekjøkkenet mangler litt på å være helt ferdig, og utvendig skal murveggen pusses og noe 
treverk males. I løpet av noen uker vil imidlertid alt være i orden, noe både elever, lærere og ansatte glede seg til.

Austmarkingen
Organ for Austmarka Utvikling                            4/2009
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Så er vi tilbake til gamle 
rutiner med skole,  arbeid 
og fritidsaktiviteter. 
 Sommeren begynte bra – 
og vi får håpe at den også 
vil slutte bra – for det 
 imellom har vært elendig 
som sommervær betraktet. 
Nå er tiden inne for å høste 
i skog og hage og i år har 
det vært bra med blåbær for 
en gangs skyld. Og tyttebær 
er det enorme mengder av, 
nok til å fylle fryserne til 
randen.

Vi kan også glede oss over 
at Kongsvinger kommune 
har gitt et tilsagn på  
kr. 150.000,- til  bygging av 
bru over Sagåa.  Sammen 
med 50.000,- fra Dir. 
for Naturvern og noen 
generøse bidrag fra 
 privatpersoner, ser det nå 
ut til at vi skal få opp brua 
allerede i høst. Det betyr at 
turstien Vestbredden blir 
lett tilgjengelig fra Austbo 
og vi håper at mange eldre 
og også barnehagen der 
vil benytte seg av turstien. 
Tilsagnene forutsetter at vi 
selv yter en like stor innsats 
i form av dugnadsarbeide 

eller penger. Vi på Aust-
marka er fremdeles kjent 
for å få til mye på dugnad, 
så dette løftet skal vi klare.

Men det er felter der vi 
gjerne kunne gjort det 
bedre. For eksempel 
når Idrettslaget og alle 
dets hjelpere legger ned 
et stort arbeid med å 
gjøre Trekkspilltreffen så 
 vellykket som mulig – da 
svikter lokal befolkningen. 
Det var ikke mange 
 austmarkinger som la veien 
opp til Bergkollparken de 
to dagene trekkspilltreffen 
sto på. Her var det deilig 
nævagraut å få kjøpt og 
hyggelig stemning i fint 
sommervær. Selv var vi så 
heldige å bli underholdt av 
Nils Gråten og Per Haugen 
som sang og spilte viser av 
blant annet Dan Anderson. 
Vi får håpe at den dårlige 
oppslutningen ikke tok 
motet fra arrangørene, 
men heller inspirerte til 
nye ideer om hva som skal 
til for å få austmarkingene 
opp til Bergkollen.

Bjørn Dybing
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AUSTMARKARUNDEN

Marnstuen Media AS støtter Austmarkingen  
med layoutproduksjon og trykk.

Leder
Basar
Tussevangen Vel inviterer til basar søndag 4. oktober 
kl.15.00 der GT-Sara kommer og underholder. Se 
oppslag for nærmere info.

Basartrekning 
Samfunnshuset inviterer til basartrekning søndag  
18. oktober kl. 15.00 Det blir underholdning ved Roy 
Lønhøiden og salg av årer, lodd og kiosksalg.

Teater 
Hedmark Teater viser barneforestillingen LINUS 
og Sirkusfuglene tirsdag 3. november kl. 18.00 
i  Austmarka Samfunnshus. (Eneste forestilling i 
Kongsvinger kommune)

Høstfest
Høstfest med dans til levende musikk i Austmarka 
Samfunnshus lørdag 21 november kl. 19.00. det 
 serveres varm mat.

TRENING I GYMSALEN PÅ AUSTMARKA
Nå er høsten kommet og vi starter sesongens trening i 
 gymsalen på Austmarka.
Tid:  tirsdager kl 19.45. Oppstart 22. september.
Program:  Stram opp. 
Instruktører:  Sigrid Lindkjølen/Trine Beate Grini
Semesteret er på 10 treninger (høstferie fri) 
Pris:  650 kr
Påmelding og betaling på første trening.  
(Min 20 for at trening settes opp).

TRENING FOR OVERVEKTIGE
Ønsker du å komme i gang med trening, men synes det er 
et ork! Nå har du muligheten. Vi setter opp et kurs på  
8 treninger tilpasset overvektige.
Tid:  Tirsdager kl 17.30. Oppstart 6. oktober. 
Instruktør:  Siv June Korsmo
Sted:  Magnor Aktiv 
Pris  550 kr
Ta kontakt på mail: magnor-aktiv@magnor-aktiv.com,  
tlf 62 83 21 60.
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De siste tre årene har 
EK skog (Eidskog og 
Kongsvinger kommuneskog) 
arrangert kurs i ungskog-
pleie for skoleelever. Dette 
har vært populære kurs, 
siden det garanterer en godt 
betalt jobb i sommerferien, 
og mange unge foretrekker 
et arbeid ute i naturen frem-
for en innesittende jobb i 
butikk eller lager. Men hardt 
kan det være, og svetten siler 
ofte uansett om det er regn 
eller solskinn. Formålet med 
prosjektet er å synliggjøre 
skogbruket som utdannings-
mulighet og arbeidsplass for 
ungdom i alderen 15-25 år.
 I år var det 9  ungdommer, 
hvorav 4 fra Austmarka, 
2 fra Hokåsen og 3 fra 
Eidskog som deltok i 
skogryddingsteamet til 
EK skog som ble holdt på 
 Enderud. Tre av ungdom-
mene hadde godt på kurs 
før og kunne starte rett på 
jobbingen, de andre måtte 
gjennom et 3-dagers kurs 
før de kunne begynne den 
betalte jobbingen.

Skogsarbeidergjengen klar til innsats på Finsrud. Fra v. Espen 
H. Holen, Eirik Svendsen, Kristiane Bottilsrud, Thea Berg Moe 
og Oda Berg Dypsund. Therese Dahl og Kent Gøran Lauvtjernet 
jobbet et annet sted denne dagen. Bak til v. instruktørene Bjørn 
Furuseth, Erik Gulbrandsen og Oddvar Hammer.  
(Foto: Per Anders Holen).

Unge skogsarebeidere
 – Vi hadde først litt 
teori om bonitet, økonomi 
og slikt, og hvorledes vi 
skulle måle hvor tett trærne 
sto og hvilke busker som 
skulle vekk, sier Kristiane 
 Bottilsrud. Deretter mer 
praktiske ting, som å 
 behandle og vedlikeholde 
skogryddingsutstyret og 
benytte verneutstyret. 
Det siste fikk vi for øvrig 
 beholde sammen med kurs-
beviset vårt, sier Kristiane.  
 Det kan være slitsomt å 
behandle en ryddingssag, 
spesielt under hetebølgen 
i sommer, men verre ble 
det da regnet satte inn. Det 
tette regntøyet gjorde at det 
fort ble klamt og varmt. 
 Innsekter og fluer kunne 
også bli en plage.
 Arbeidet etter kurset 
foregikk sammen med 5 
 andre Austmarkinger på 
Finsrud, deretter  jobbet 
Kristiane og Thea en uke 
privat på Varaldskogen 
sammen med Harald 
 Aurbakken. Tre andre 
ungdommer jobbet  sammen 

med Kjell Haugen i skog-
ringen på Austmarka. 
Arbeidstiden var fra kl. 7.00 
om morgenen til halv fire 
om ettermiddagen,  forteller 
Kristiana. Ganske tøft for 
skoleelever og ungdom flest, 
som gjerne foretrekker en 
dagsrytme tilpasset B- 
mennesker.
 For å kunne delta på 
opplegget til EK-Skog er 
det en forutsetning at man 
har fylt 15 år. Den desidert 
yngste deltakeren i år var 
Espen H. Holen, som fylte 
15 år dagen etter endt kurs.
 – Jeg hadde hørt om 
disse kursene før, og så 
 avertissementet i Glåm-
dalen, forteller han. – Jeg 
hadde lyst på skogsarbeide 
og meldte meg på. Han 
unngikk jobbingen den 
varmeste perioden – da 
var han med familien på 

 Galhøpiggen, men etter en 
uke på Finsrud jobbet han 
14 dager på Sagåsen ved 
Sagli Grus sammen med 
Ottar Hammer fra EK skog. 
Selv om arbeidet var tungt, 
synes Espen det var trivelig 
og vil gjerne ha en liknende 
jobb neste sommerferie. 
 Prosjektleder i EK 
skog, Siv Berg, er usikker 
på om de kan fortsette 
kurs opplegget til neste 
år, da dette har vært en 
prøve ordning. Men hun 
er veldig fornøyd med 
ungdommene og er glad 
for den  ressursen som er 
opp arbeidet  gjennom de 
tre årene kurstilbudet har 
vart. Så er det noen som 
trenger spreke  ungdommer 
til å rydde i sin skog eller 
 eiendom, så vet vi nå hvor 
de er å finne. Dette er 
 ungdom med tæl i!
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Et nytt skoleår er  begynt og skolegården er igjen full av 
barn og unge med liv og latter. Spesielt  spennende er dagen 
for første klassingene. Godt å ha foreldrene med seg og litt 
trening fra barnehagen i hvordan man skal oppføre seg, 
rekke opp hånden og bruke inne stemmen. At de har vært i 
klasseværelset og hilst på læreren tidligere i år, gjør det også 
mindre  skremmende. En etter en ble de ropt opp til skole-
trappen for å hilse på læreren, Kristin Finnsrud.
 Deretter var det av sted til klasserommet for å motta en 
fin skolesekk med eget navn på, en gave fra Hedmark Trygg 
Trafikk. I sekken fikk de både ABC og  matematikkbok, men 
 Kristin kunne love at det ikke bare ble lekser, de skulle også 
ha mye lek og moro. Hun viste også fram klassens egen mas-
cot, en teddybjørn. Den skal etter loddtrekning få bli med 
alle elevene hjem i tur og orden. Neste dag skal så eleven 
fortelle hva bamsen har  opplevd det siste døgnet. 
 Og mens foreldrene styrket seg på en kopp kaffe i siderom-
met, satte barna i gang med å tegne opp levelser fra som-
merferien. Etter tegningene å dømme hadde de fleste hatt en 
fin sommer med sol, sjø og bading. Det er heldigvis de gode 
dagene man husker best.

Det første skoleåret

 Og så vidt vi så var det ingen som hang med hodet på 
grunn av skolestart. Selv 7. klassingene syntes det var helt 
OK, for, som de sa:  
– Det er bare noen uker til høstferien!-

Det ble straks liv i skolegården 
første skoledag. Husken var 
like spennende som før ferien.

Førsteklassingene, 5 jenter og 9 gutter, kom opp på skoletrappa en etter en for å bli ønsket velkommen av læreren Kristin Finnsrud..
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Eidsiva bruker mye penger på å gjøre fordelings nettet 
for elektrisk kraft mer driftsikkert. Nå er tiden for 
utskiftinger også kommet til Austmarka, der Eidsiva 
er full gang med å skifte ut 22 kV-linjen fra Brødbøl 
kraftverk og nordover til Fagernessjøen. Samtidig 
legges mye av det lavspente fordelingsnettet ned i 
bakken sammen med rør for fremtidige fiberkabler til 
bredbånd.
 Høyspentnettet er fra 1954 og en tilstands kontroll 
har avdekket mangler og ulemper som gjør det 
 nødvendig med en hel ombygging av linjenettet fra 
Holmen, Holmenlia og nordover til Brannstasjonen. 
Fra Holmen gård og nordover blir nå linjene og 
 mastene tatt ned og nye kabler legges i bakken. Det 
har vært nødvendig å krysse veien flere steder for å 
bringe kablene fram. I stedet for å grave opp veien er 
det brukt en hydraulisk maskin til å bore og presse 
stålrør gjennom veien i stedet for å grave opp.
 Kabelen blir på øverste del av strekket lagt langs 
åa og vil også krysse denne ved brannstasjonen. 
Transformatorene, som i dag er montert oppe i 
mastene ved Svingen og Brannstasjonen, blir  erstattet 
med såkalte nettstasjoner eller transformatorhus på 
bakken. Det man tar sikte på er å lette betjeningen, 
redusere antall nettbrudd og gjøre det enklere for 
vedlikehold. Samtidig vil kapasiteten øke, slik at 
spenningen både blir mer stabil ved stor belastning og 
begrensningene mindre når nye tomter skal  bebygges. 
 Ole Inge Rismoen i Eidsiva Nett sier at arbeidet 
stort sett skal være ferdig i år, men at det kan bli 
 nødvendig med noe etterarbeide til våren. 

Ledningsnettet 
under bakken

Muldvarpen i godt driv under veien. Flere rør på rundt 
12 cm må til for å få fram kablene.

Lag og foreninger som drives på frivillig basis, inklusive vel-
foreninger, idrettslag  og hundrevis av andre foreninger hvor 
medlemmene utfører dugnadsarbeide og annet ubetalte opp-
drag, har i en årrekke måtte betale merverdiavgift på alt ma-
teriell de kjøper inn. For eksempel må Frelsesarmeen betale 
moms av de pengene de samler inn i sin Julegryte, når disse 
pengene benyttes til innkjøp av klær og mat til  trengende. 
Nå ser det endelig ut til at reglene skal bli lempet på.
 Etter et solid påtrykk fra Norges Velforbund er det nå 
kommet et initiativ som det er enighet om i regjeringen, selv 
om enkelte partier ikke er helfrelste på ideen. Det er verd å 
merke seg at forslaget ikke er en full mva-refusjon, men en 
kompensasjonsordning, og man kjenner ikke fullt og helt til 
hvordan ordningen vil bli. Vi gjengir nedenfor regjeringens 
beslutning.

Regjeringen varsler en ny ordning for momskompensasjon 
til frivillige organisasjoner. Ordningen trer i kraft 1. januar 
2010 og skal trappes opp med en milliard kroner frem til 
2014. 
 – Dette er et historisk løft. Norge er på topp når det 
gjelder frivillig arbeid. Regjeringen ønsker å sikre enda bedre 
rammevilkår for frivilligheten, sier kultur- og kirkeminister 
Trond Giske. 
 – Med denne gavepakken på en milliard kroner kan lag og 
organisasjoner bruke inntektene sine på å drive lokal aktiv-
itet. Momskompensasjon er det beste virkemiddelet for å 
legge til rette for økt aktivitet i frivillige organisasjoner over 
hele landet, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete. 
 Det skal nedsettes et hurtigarbeidende utvalg som har som 
mandat å utarbeide en detaljert løsning for den nye ordningen. 
Frivillighet Norge og Norges Idrettsforbund er invitert til å delta 
i utvalget som skal ledes av Kultur- og kirkedepartementet. 

Følgende prinsipper ligger til grunn for ordningen: 
•	 Dagens	kompensasjonsordning	for	tjenestemoms	

 innlemmes i ordningen 
•	 Omfatter	vare-	og	tjenestemoms	
•	 Knyttes	til	frivillighetsregisteret	
•	 Tilgjengelig	for	små	og	store	organisasjoner	
•	 Ikke	krav	om	momspliktig	omsetning	
•	 Administrativt	håndterbar	for	frivilligheten	og	staten	

I tillegg må utvalget ta stilling til dette: 
•	 Hvilke	varer	og	tjenester	skal	omfattes?	
•	 Hvordan	skal	en	frivillig	sjablongordning	bygges	opp?	
•	 Nedre	terskel	for	kompensasjonsbeløp?	
•	 Avgrensninger	for	å	sikre	at	midlene	går	til	reelle	 

frivillige formål 
•	 Formell forankring i lov og regelverk 

I tillegg til den nye ordningen vil man finne en løsning på 
de særlige utfordringene knyttet til idrettsanlegg innen  
1. januar 2010. 

Momsfritak for frivillige  
organisasjoner neste år?
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Værgudene ser ut til på bli 
mer lunefulle med årene. 
Rett som det er kan det 
komme en skur. Det gjorde 
det også på Austmarka 
Historielags marken midt i 
august. Solen skinte så fint 
fra morgenen av og alt så ut 
til å tegne bra de første par 
timene. Men så bygget det 
seg opp noen svarte skyer 
og det tok ikke lang tid før 
regnet silte ned. Heldigvis 
var de fleste forbered, ikke 
minst Historielaget, som 
hadde sørget for å sette 
opp to store telt der man 
kunne nyte sin rømmegraut 
og ”gritstappe” i det tørre. 
 Utstillerne så også ut til å 
være godt forberedt med 
presenninger og partytelt, 
så noen stor demper på 
trafikken ble det ikke.
 Åge Sørmoen åpnet 
marken med å minne om 
de sterke tradisjonene vi har 
her inne på skogen når det 
gjelder marken. Det var på 
marken mye av handelen ble 

gjort, her møttes gamle og 
unge og her fikk man høre 
nytt fra nær og fjern. I dag 
har mye endret seg, men 
tradisjonen med marken er 
noe vi vil ta varer på, sa Åge. 
Med tre børseskudd erklærte 
han årets marken for åpen.
 Historielaget kan være 
godt fornøyd med årets 
arrangement. Alt syntes å 
virke knirkefritt til tross for 
rekordmange salgsboder og 
godt besøk. Gjengen som 
sørget for flytting av kiosken 
ned til Stråhatten bare noen 
dager før marken, fortjener 
skikkelig ros. Det samme 
gjør de som vasket, klippet 
graset og alle som sørget 
for at området var velstelt 
og innbydende ble det til 
åpningen på lørdag.
 Ute på idrettsplassen 
var kremmerne med sine 
salgsboder etablert, og de 
hadde mye å by på. Nytt av 
i år var bl.a. deltakelse av 
Austmarkafirmaet ”Viking 
Jakt og Fiske” der Assem 

Abdalla tilbød utstyr for 
fiskere og villmarksliv. 
Kongsvinger Fengsel hadde 
også et rikt utvalg av artikler 
produsert av de innsatte. 
Virkelig førsteklasses varer 
som fikk stor oppmerksom-
het. Taterforeningen hadde 
i år egen stand der det ble 
handlet både klokker og 
kniver og gitt informasjon 
om foreningen. 
 Også i år hadde barna 
sine egne boder. Her 
skiftet godt brukte bamser, 

Marken i sol og regn

Brødrene Øjerberget viste seg å være både flinke 
musikanter og gode underholdere.

Ann-Christin forvandlet 
Malene Vikertorpet til 

katten Pernille mens Lina 
Elvestrand er i ferd med å 

bli en sommerfugl.

dukker, leker og fravokst 
sportsutstyr eiere, mens 
andre snekret seg verktøy-
kasse eller ble malt til det 
ugjenkjennelige i ansiktet.
 På Arstun var det fram-
visning av gamle bilder 
fra Historielagets arkiv 
som man kunne bestille 
kopier av. I Bråtastua ble 
det vist produkter som 
Håndverkslaget hadde 
produsert på vevstua og 
veving på Monica-vev ble 
 demonstrert.

Taterforeningen hadde egen stand med mange vakre kniver.
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DANSEKURS FOR BARN/UNGDOM 
PÅ MAGNOR AKTIV
10 år og opp:  Kule danser innen hip hop og freestyle,  
 alt tilpasset ungdom.
6 – 9 år:  Det blir grunnkurs i  freestyle og hip hop.
3 – 5 år:  En introduksjon i dans og danseglede  
 spesielt tilpasset de minste.

Instruktører fra Essdans på Kongsvinger. 
Se www.essdans.no

Oppstart mandag 14. september 2009
Kurs på 10 ganger a 60 min. Høsttilbud! Pris 900 kr.
Sted: Magnor Aktiv, Gaustadveien 2, 2240 Magnor

Påmelding til: Magnor Aktiv. 
Mail: magnor-aktiv@magnor-aktiv.com, tlf 62 83 21 60.
Mobil/sms: 988 31 171/979 64 509.  
Begrensede plasser, så meld deg på!
Vi ønsker deg og dine foreldre velkommen!

Underholdningen i år 
var på topp. De to unge 
brødrene Øjerberget var 
noen mestere på fiolin og 
trekkspell og visste hvordan 
de skulle  underholde. Stor 
ble også begeistringen 
da Elias  Akselsen entret 
podiet. Vi fikk høre mange 
viser både av det muntre 
og litt  vemodige slaget. 
Også kvelden bød på mye 
fin musikk fra ”Nameless” 
ved Bjørn Egil Brenden og 

Fotografiene til Gunnar Johnsen vakte stor interesse.

Atle Simensen og ga folk en 
anledning til en svingom på 
Stråhatten.
 Historielaget er godt 
fornøyd både med gjennom-
føringen og det økonomiske 
resultatet av Marken. Det 
var som i fjor rundt 600 
betalende besøkende, men 
hadde det vært bedre vær 
hadde det nok mange flere. 
Vi får si som vi gjorde i fjor: 
TIL NESTE ÅR VIL VI 
HA SOL – HELE TIDEN!

Marius traff 
spiker`n på 
hodet og laget 
sin egen verktøy-
kasse.
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Etter ett år på Øvrebyen 
Videregående skole var 
saken klar: Lars Magnus 
Fagernes ville til USA 
og ta annet år der som 
utvekslingsstudent. En tøff 
beslutning av en 17-åring, 
men den har han ikke 
 angret et sekund på siden. 
 Lars Magnus er nå 
tilbake på Austmarka og 
er nettopp valgt til russe-
president på Øvrebyen 
 videregående skole. Han 
har mye spennende å 
fortelle om sitt opphold i 
USA:
 – Jeg hadde hørt om EF 
som arrangerer slike reiser 
og skrev en søknad. Du må 
ha minst 3 i karakter i alle 
fag og dessuten et intervju 
samt en  skriftlig prøve i 
engelsk for å komme med. 
Dette gikk greit og de første 
14 dagene i USA tilbrakte 

som utvekslingsstudent ´

i USA
1 år

Med banjo til Hawaii 
gir ro i sjelen

jeg sammen med rundt 300 
andre utvekslingsstudenter 
i Boston. Studentene kom 
fra hele verden og vi fikk 
en innføring i språk og 
 amerikansk historie og 
kultur. 
 Deretter gikk turen over 
til vestkysten, til staten 
Washington og den vesle 
byen Dallesport som 
 ligger på grensen mot 
staten Oregon. Her skulle 
jeg bo sammen med en 
 annen utvekslingsstudent, 
 Leonard, fra Tyskland. Han 
kom fra Berlin og jeg skal 
for øvrig ned å besøke ham 
nå i høstferien.

 Lars Magnus sier han var 
veldig heldig med verts-
familien som tok seg vel av 
ham og sørget både for at 
han trivdes og fikk se seg 
godt omkring i distriktet. 
 – Fra rommet mitt hadde 
jeg nydelig utsikt til  det 
3400 m høye vulkanfjellet 
Mount Hood. Her lå det 
snø på toppen hele året. 

Terrenget der var mye likt 
det norske. 
 – En morgen ble vi 
vekket klokka fem og 
fortalt at vi skulle bli med 
helt til Seattle for å se en 
amerikansk fotballmatch, 
forteller Lars Magnus. 
Dette var interessant, for 
jeg spilte selv på skolens 
lag og kunne reglene. I 

Offpist med pud-
dersnø i Colorado 

kan friste mang en 
nordmann
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som utvekslingsstudent ´

i USA

juleferien ble det en tur til 
Las Vegas og en rundtur i 
California og i vinterferien 
en tur til Colorado hvor jeg 
sto på ski i nesten 4000 m 
høyde og nydelig pudder-
snø i offpist-løypene. Det 
ble også en tur til Chicago 
og nå i vår en tur til Hawai 
hvor jeg surfet og snorklet 
– en riktig drømmetur.

Hvordan var under-
visningen på skolen? 
– Veldig forskjellig fra 
norsk skole. Mer disiplin 
og kontroll, men ellers på 
samme nivå eller kanskje 
litt under det norske. 
Hjemmelekser ble lev-
ert og rettet hver dag, og 
gjorde du leksene og holdt 
deg til reglene ble det 
gode karakterer. Det var 
for øvrig nok fritid til all 

SKOLESPRINTEN 2009
Austmarkas idrettslag har en meget aktiv orienterings-
gruppe som blant annet arbeider for å få skoleelevene 
interessert i denne fine sporten. Før sommerferien inviterte 
de Austmarka barne- og ungdomsskole til den årlige Skole-
sprinten.
 Denne gang var det 1. – 6. klassingene som deltok med  
ca. 70 elever., forteller lederne Gro, Patric og Anne-Lise. 
Nytt i år var at de fikk prøve seg på stafett i orientering, 
lagene var blandet av alle klassetrinn.

Løypa var delt opp i fire etapper og løypene var på 300 og 
800 meter og løpet foregikk på Bergkollkartet. Noen av 
 elevene måtte løpe to ganger p.g.a fravær. Selv om det reg-
net var det ingen som klaget, elevene gjorde en kjempebra 
innsats og alle fikk en buff (pannebånd) hver som deltaker-
premie. Lederne vil gjerne takke lærerne for det gode for-
arbeidet som bidro til en vellykket gjennomføring av løpet.

Her er resultatene til noen av de beste lagene:
1. Mia, Amalie, Ole Andreas og Iselin 20.26 min.
2. Iver, Andre, Iver og Edvard 21.05  ”
3. Håvard, Solveig, Ole Morten og Sondre 23.27  ”
4. Telma, Mona Kristin, Mats og Mattis 23.53  ”
5. Ole Mathis, Ingrid, Jorunn og Ada 24.59  ”
6. Simon, Jens Erik, Sivert og Jens Erik 25.28  ”
7. Rebekka, Rebekka, Nora og Tone 25.36  ”
8. Are, Hedda, Erik og Madeleine 26.46  ”
9. Sander, Hans Amund, Mathias og Selma 26.48  ”
10. Martin, Thea, Catrine og Lars Markus 26.53  ”

Ingen sure miner her. Orientering er gøy selv om det regner litt

1 år

Amerikansk 
football 
er tøft og 
 spennende 
– når man 
kjenner 
reglene.

slags sport og aktiviteter. 
Vanlig fotball spilte jeg på 
et  meksikansk fotballag, 
der alle snakket spansk. 
Dessuten  konkurrerte jeg i 
flere løp og fikk anledning 
til å holde meg i god form. 

Så nå er det siste året på 
Øvrebyen VGS og russ til 
våren?
– Ja, jeg har valgt fagene 
 engelsk, økonomi og 
markedsføring og de fagene 
jeg tok i USA kvalifiserer 
til at jeg nå kan fortsette i 
3 klasse. Etter dette blir det 
nok militære før jeg fortsetter 
studiene. 

Vil du anbefale andre elever 
å bli utvekslings student?
– Ja, absolutt. Jeg har hørt 
mange som har vært inne 
på tanken, men det blir 

gjerne med den. Ved å reise 
ut har jeg fått et helt annet 
perspektiv og erfaringer, 
fått venner fra andre land, 
og ikke minst: nå vet jeg 
hva jeg setter mest pris på 

ved å bo i på Austmarka, 
sier Lars Magnus til slutt.
 (Vil du vite mer om Lars 
Magnus opphold i USA 
kan du gå inn på bloggen 
hans larsiusa.blogg.no)

God utsikt fra 
USAs høyeste 

bygning i Chicago
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I sommer var nok et kull 
fra ungdomsskolens 10. 
klasse klar til å ta imot sine 
vitnesbyrd og si farvel til 
Austmarka skole. Tiden 
mange hadde sett fram til 
med stor glede var endelig 
kommet, men dagen bar 
også tydelig preg av avskjed. 
Mange år sammen med 
lærerne og klassekameratene 
hadde knyttet sterke bånd 
og skapt en trygghet som nå 
ville forsvinne.
 Tradisjonen tro var det 
pyntet til fest i gymnastikk-
salen, der rektor ønsket 
elevene og deres nærmeste 
velkommen. Elevene på sin 
side fortalte hvorledes de 
hadde opplevd skoleårene 
på de ulike trinn og ga mye 
ros til lærerne. Elevene 
fikk også gode skussmål 
fra  lærerne som trakk fram 

Siste dag på Austmarka 
barne- og ungdomsskole 
etter 10. års skolegang. Foran 
fra v.: Karoline  Kristoffersen, 
Mia Trosholmen og Therese 
Dahl, Bak: Kent Gøran 
 Løvtjernet, Lars Erik Nabben, 
Henrik Bekken, Thomas Fjeld 
og Daniel Hoff.

er åpen for å lære og har 
innsett at kunnskaper er den 
eneste veien til meningsfylt 
jobb og framgang. 
 Rektor, Tommy Seigerud, 
avsluttet høytideligheten 
med å minne om at det ikke 
var alle forunt å gå på skole 
i 10 år. Etter bare ett år som 
rektor ved skolen hadde 
han fått et godt inntrykk av 
elevene. Som eldste elever 
ved skolen vil deres opp-
førsel sette en standard for 
de yngre, og denne jobben 
har dere klart bra, mente 
Seigerud. Nå kommer en 
tid hvor dere kan glede dere 
med mye moro og dere 
vet godt hva som er rett og 
riktig. Til slutt takket han 
foreldrene og FAU for et 
godt og positivt samarbeide 
og lærere og elever for vel 
utført oppdrag.

typiske egenskaper ved hver 
enkelt elev og ønsket dem 
lykke til på veien videre. 
 9. klasse, som sørget for 
 bevertningen, hadde også 
sitt å si om hver enkelt 
elev. Her fikk alle sitt pass 
påskrevet og det vanket 
mange gode og treffende 
karakteristikker. FAU-leder 
Åse Torp hadde også mye 
godt å si om samarbeidet 
med skolen. Hun håpet 
at elevene ville ta med seg 
sin kreativitet videre ut i 
livet og med tiden komme 
tilbake for å bosette seg her 
og føre bygda videre.
 Overgang til videregående 
skole betyr mer arbeid 
og ansvar. Det var nok 
alle forberedt på, men for 
mange er linjevalget på dette 
alders trinnet  vanskelig. 
Da Austmarkingen spurte 

elevene, viste det seg at 
alle jentene hadde Helse 
og  Sosialfag som første-
valg. Guttene hadde litt 
forskjellige  ønsker, mest 
elektronikk, men èn ville bli 
fly mekaniker og en annen 
hadde valgt Bygg og Anlegg. 
Det er ikke lett å ta slike 
seriøse valg så tidlig i livet, 
men i dag er det  mange 
muligheter hvis man bare 

Over til Videregående

Vitnesbyrdet er utdelt og spenningen stor.
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Prost Øystein Halling og frue fikk seg en dramatisk 
opplevelse første gang de holdt gudstjeneste her på 
Austmarka. Den forgikk på Bukkholmen, og andakten 
var knapt avsluttet da et ungt tysk par kom farende i 
en kano uten styring nedover elva ved Holmen Mølle. 
Det gikk ikke bedre enn at kanoen tørnet mot en stor 
stein og ble låst fast der mens den ble fylt med vann. 
 Ryggsekk, kart og matvarer tok veien ned den flomstore 
åa mens paret klorte seg fast ved kanoen.
 Med prost og Austmarka menighet som nærmeste 
tilskuere var det ikke lenge før hjelpen var underveis. 
Kirkekaffe og kaker fikk vente, prost og frue hev seg som 
førstemann uti for å hjelpe de skipbrudne mens andre 
fòr nedover elva for å finne igjen utstyret som forsvant.
Kanoen satt godt fast og til sammen måtte det en 8 til 
10 mann for å hjelpe til med å få kanoen og padlerne 
berget.  Alt gikk heldigvis bra til slutt, men selv om vi 
har hatt dåp på Bukkholmen før, var dette en ny form 
for voksendåp her på Bukkholmen.
 Det er tydelig at skiltet oppe ved brannstasjonen, der 
kanopadlerne skal gå i land, er for lite og stedet ikke 
godt nok markert. Det hender hver sommer at noen 
overser skiltet og setter utfor. Ved lav vannstand er 
ikke dette så dramatisk, da kan man vasse ved siden av 
kanoen og slik lose seg igjennom, men med en flomstor 
elv, slik som nå i høst, er det vanskelig nok å holde seg 
på beina og en alvorlig ulykke kan fort inntreffe. 

Gudstjeneste med dramatikk

Det ble dramatikk i Sagåa da kanoen kjørte seg fast og 
 padlerne  havnet i elva.

Masterudveien fra 
Kongsvinger til Torsby 
blir stadig bedre. Blant 
annet er strekningen over 
Knauserud myra, der man 
tidligere lett kunne bli 
sjøsyk av å kjøre,  utbedret, 
så nå er det bare moro 
å kjøre der. Nå er det 
 strekningen nordover 
fra Masterudkrysset til 
Femoen som står for tur. 
Her skal veien utvides til 
7,5 m bredde og det skal 
 asfalteres i 2 omganger. 
Som anleggsbrakke benytter 
vegarbeiderne Tussevangen 
Grendehus som er leid ut til 
1. oktober.
 Bjørn Dybendal i Statens 
vegvesen sier at det skal 
asfalteres fram til veg krysset 
ved Homsjøvegen innen 
1. oktober, men håper at 
finansieringen vil gå i orden 
slik at de resterende 2 km 

Store  maskiner 
skal sørge 
for at det blir 
første klasses 
vei med 
bredde på  
7,5 m og midt-
stripe nordover 
fra Masterud-
krysset.

Strøm til hytter kan være dyrt, men har unektelig en rekke 
fordeler. Å komme fram til oppvarmet hytte er en av dem, 
men også lys, koking, rengjøring og mye annet blir enklere 
med strøm. Dette har også en del hytteeiere i Dragal-
vika  funnet ut og sendt en forespørsel til Eidsiva, som har 
 monopol på nettutbyggingen i Hedmark.
 Det er 63 hytter i Dragalvika der strøm kan bli aktuelt, 
og Eidsiva har satt som betingelse at minst 30 kopler seg til. 

Denne betingelsen er nå oppfylt, og Eidsiva har satt i gang 
arbeidet. Strømmen forsynes fra Tangen og luftstrekket 
over sjøen vil bli erstatte med en sjøkabel. Hytteeierne 
har satt som en betingelse at alle ledninger på området 
skal graves ned i bakken, og dette vil bli gjort. I tillegg vil 
Eidsiva føre fram fiberkabel til hyttefeltet. Dermed blir 
det mulig å få fram alle slags TV-signaler og bredbånd 
med stor kapasitet.

Strøm til Dragalvika

Veiarbeider i nord og vest

fram til Femoen også kan 
tas i år.
 På Åbogenveien, på 
strekningen mellom 
 Samfunnshuset og omtrent 
til Wangen Sag, skjer det 
også forandringer. Her er 
skogen langs veien hogget 
ut og opparbeidelse av 
grøfter kommet i gang. Hele 
strekket skal asfalteres i  løpet 
av året, slik at nå blir det 
asfalt hele veien til Åbogen.
 Den aller dårligste vei-
strekningen på Austmarka 
– veien mellom Solberg bru 
og Samvirkelaget,  foreligger 
det ingen umiddelbare 
planer om å gjøre noe med, 
ifølge Dybendal. Veg vesenet 
er fullstendig klar over 
tilstanden på denne vegen, 
noen forberedelser er i gang, 
og Dybendal ser det ikke 
som umulig at noe kan skje 
i løpet av en 2-årsperiode. 



Neste utgave av Austmarkingen kommer i begynnelsen  
av desember.  Vi ønsker alle sammen en god høst!
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Sus fra Varaldskog

I sommer har den gamle 
skolestua inne på Varald-
skogen vært fylt opp av 
maleriene til Hanne Varild-
bakken. Selv er hun meget 
fornøyd med interessen for 
sine bilder, flere er solgt og 
noen er i bestilling. Det 
flotte maleriet av skolen har 

hun for øvrig forært til Tove 
som takk for gjestfriheten og 
opplegget rundt  utstillingen. 
 Nå har skolen igjen 
 markert seg som et kulturelt 
 samlingspunkt. Som en 
avslutning på utstillingen 

på den andre siden av 
Varalden passet jo derfor 
ypperlig. På plata er det noe 
for enhver smak – fra det 
sentimentale og gripende til 
de mer heftige og fengende 
låtene.
 Skolestua ble tidlig fylt 
opp denne fine søndagen, 
men musikantene var ikke 
snauere enn at de på sparket 
tok en ekstra runde, slik 
at i alt rundt 100 musikk-
interesserte fikk nyte godt 
av musikken til Dr. Bekken 
og Richard Gjems. Vi på 
Austmarka har grunn til å 
være både stolte og glade for 
dette kultursenteret inne på 
Skogen og de aktivitetene 
som Tove og Åge klarer å 
skape der.

inviterte Tove og Åge til 
konsert med Tor Einar 
Bekken og Richard Gjems 
første søndag i august. Og 
du verden for en musikalsk 
opplevelse de to kunne gi 
med piano og munnspill. 
Låtene var stort sett hentet 
fra deres siste CD: ”Songs 
from a forest”, der vi blir 
tatt med på en bluescruise 
verden rundt med sus både 
fra den lokale  skogen, 
jungelen og prærien. Denne 
CDèn er for øvrig spilt inn 
på Holmby gamle skole ved 
Varalden og Tor Einar har 
dedikert plata til beboerne 
på Austmarka. En  konsert 

Dr. Bekken har 
både finger-

ferdigheten og 
innlevelsen i 

orden, slik at det 
er en opplevelse 

både å se og 
høre ham. 

Richard Gjems måtte ty til et glass fra 
IKEA for å få fram det riktige lydbilde 
med sin hamonica.

Konserten til Dr. Bekken og Richard Gjems samlet i alt 100 
tilhørere i den gamle Varaldskog Skole på Austmarka.


