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Leder

AUSTMARKARUNDEN
Åpent hus
Det blir åpent hus på Arstun lørdag 12. desember fra
kl. 11.00 til 14.00. Servering av gløgg og pepperkaker.
Salg av kalender, bøker, hefter etc.

Julebad
Historielaget inviterer alle til julebad i røykbadstua
på Tunet lørdag 19. desember kl. 14.00. Møt opp til
hyggelig samvær i varme omgivelser. Vi fortsetter utover
vinteren med bad den siste lørdagen hver måned.

Slik gikk elgjakta
Elgjakta varte i år helt fram til 15 november, men de fleste lag fikk nesten fylt kvoten sin den første uken av jakta. Som
det framgår av oversikten over Austmarka Driftsplanområde (ADO) ble kvotene oppnådd nesten fullt ut.

Austmarka Driftsplanområde for elgforvaltning
Geir Hamre med sin 17
tagger fra Møkeråsen. Bildet
er tatt av Jan-Erik Hansen

2. dags fest
Idrettslaget inviterer til juleball på Samfunnshuset
2. dag jul kl. 19.00. Det blir musikk av Nameless.
Påmelding innen 15. desember til Solvår,
tlf. 99 39 94 35 eller Hanne, tlf. 46 81 39 08

Det blir filmkveld på Arstun tirsdag 19. januar
kl.19.00. Det vil bli vist en film fra sommerens
”Elvelangs”. Alle er velkomne.

Årets jakt viser en ryddig og
teknisk bra gjennomført jakt.
Anvendt jakttid og utbytte
viser at vi jakter på en elg
stamme med stabilitet, både
når det gjelder antall dyr og
dyrenes kondisjon (vekt).
Hvis elgstammen ikke
blir desimert av rovvilt/
trafikkdrepte i betydelig grad
i løpet av vinteren/våren,
påregner driftsplanområdet
også for 2010 å følge den
planlagte avskyting.
For øvrig finner leserne
mer om ADO på
www.austmarka.no,
deretter linker og klikk
på Austmarka Driftsplan
område.

Kirkekonsert

Terje Lindkjølen, leder.

Juletrefest
Det er vel ingen ting som
setter sinnene slik i kok
enn når vi opplever tyveri
og hærverk. Noen reagerer
sterkt på at det har vært
fremmede i huset og rotet i
private ting, andre fortviler
over kjære gjenstander som
er borte og som ikke kan
erstattes med penger. Og
for dagens tyver er en lås
ingen hindring later det
til – et brekk med kubeinet
og døra er åpen. At det ofte
ødelegges for minst like
mye som det stjeles er ikke
noe tyven bryr seg om.
Tiden da vi trygt kunne
gå ut selv midt på dagen
uten å låse døra synes også
å være forbi, for det kan
komme uventet besøk som
vet å utnytte situasjonen.
For de eldre er det nok mer
frykten for at det plutselig
står noen ukjente i døra
og truer til seg penger og
bankkort som skremmer.
Heller ikke i vår vesle
bygd er vi spart for dette.
Innbruddet og hærverket
på skolen har også satt en
støkk i folk, men hvordan
skal vi få slutt på den
slags? For tiden ser det
ut til at 4-hjulingene er
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mest ettertraktet. Tyvene
har enten salgslister de
går etter, eller finner ut
på annen måte hvor de
står parkert. Det kunne
vært fristende å sette ut
noe lokkemat og sørge for
en varm velkomst til den
som måtte prøve seg, men
slikt er kanskje ulovlig?
Selv har vi begynt å låse
ytterdøra om kvelden når
vi er opptatt med andre
ting i huset. En blir også
litt mer observant når en
ser ukjente biler dra sakte
forbi, er noen ute og spaner
på naboen? Her kan vi
sikkert være til stor hjelp
for hverandre.
Ellers har vi mye å glede
oss over i tida før jul. Det
er konserter, julegran
tenning, basarer og hyggelige s ammenkomster
både i hjem og kirke. Det
vanskelige kan være å få
roen til å senke seg, stå
imot butikkenes kjøpepress
og mas og heller glede seg
over hvor godt vi har det.
For de fleste av oss har
allerede det vi trenger – og
vel så det. Ha en riktig god
jul og takk for i år!

Bjørn Dybing

Barnehagen og FAU arrangerer juletrefest 4. juledag
kl. 16.00 til 18.00 på Austmarka Samfunnshus.
Servering og loddsalg. Nissen kommer.

Juletrebrenning
Den tradisjonelle Julegranbrenningen skjer i år lørdag
15. januar. Møt opp foran kirken klokken 17.00 og
hjelp til med å bære treet til Tunet der vi brenner store
og små juletrær. Etterpå samles vi på Arstun for å gjøre
slutt på kakerester og skvetter etter jula.

Historielaget

Søndag 31. januar kl. 18.00 vil Bygdekoret ha konsert
med Georg Reiss, organist Ulf Nilsen og Ebba Ridh i
Austmarka kirke.

Informasjonsfolder
med innbetaling av kontingent til idrettslaget i
sommer. For de som ønsker dette, henv. Gunnar
Lukerstuen tlf 907 66 978. Innbetaling av
familiekontingent kr 200, eller enkeltmedlemskap
kr 100,- kan gjøres til kontonummer: 1840 64 04109.

Marnstuen Media AS støtter Austmarkingen
med layoutproduksjon og trykk.
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Austmarka driftsplan
område for elgforvaltning
(ADO) dekker en jakt
område på 184.000 dekar.
Det jaktes etter en
5-årsplan hvor den årlige
kvotetildeling er på
120 dyr.
2009 var fjerde driftsåret
i 5-årsplanen, og det var

Voksen okse
Voksen ku
1 ½ års okse
1 ½ års ku
Oksekalv
Ku-kalv

utdelt 113 fellingstillatelser.
7 dyr er ”reservert”
trafikkdrepte, skade-elg,
rovdyrdrepte etc.
ADO består av 14 elg
jaktlag med til sammen
151 jegere. I snitt var
elgjakta for 2009 over på 9
dager, og fellingsresultatet
ble slik:

Antall
Hunndyr
Hanndyr
18		
18
17
17		
26		
26
22
22		
15		
15
13
13		
111
52
59
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Fordeling %
16,21
15,31
23,42
19,81
13,51
11,41
99,97 %

% av fell.till.
Her parterer Odd Willy Lund og
Kåre Kolbjørnsrud fra Austmarka
Vestre jaktlag en flott 10-tagger
med slaktevekt på 227 kg.

98,23
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Huset er overtent, og i dette
tilfelle skal det få brenne helt
ned. Men den østre veggen
holdes avkjølt for at den skal
falle innover og hindre ilden å
spre seg til nabohuset.

Brann å lære av
Det frivillige brann
korpset på Austmarka fikk
en effektiv treningsdag
i slutten av september.
Våningshuset på småbruket
Furunes i Klakadalen ved
Møkeren var så gammelt,
huskaldt og forfallent
at eierne hadde bestemt
seg for å rive huset og få
opp noe nytt. Etter en
henvendelse til brannsjefen
i Glåmdalen var saken grei
– her skulle Austmarkas 8
manns sterke brannkorps få
noe å trene på.
Etter at huset var
strippet for alt innbo ble
det satt fyr på kjøkkenet.
Snart slo flammene langt
ut av det åpne vinduet.
Instruktørene Bjørn Nilsen
og Per Ivar Bekk fikk vist
hvor rask og enkelt ilden
kunne slukkes ved hjelp
av vanntåke k ombinert
med et pulverapparat,
spesielt når man u
 tnytter
den naturlige trekken som
oppstår g jennom vinduer
og dører når ilden har fått
godt tak. Her fikk vi også
se hvor effektivt lukking
av alle dører og vinduer
begrenser omfanget av ilden
4

og i noen tilfelle slukker
den helt. Boring av et
lite hull gjennom veggen
og inntreing av en tåke
spreder gjennom hullet
viste seg også å være meget
effektivt og ikke minst –
vannskadene blir minimale.
Per Ivar Bekk er
leder for brannvesenets
beredskapsavdeling og
demonstrerte røykdykking
for austmarkingene. Her
var det mye kunnskap å
hente, både om hvorledes
man kan ”lese” ilden og
dens temperatur og hvordan
brannen på de forskjellige
stadier best lar seg slukke.
Men er først huset over
tent – og det er dessverre
ofte tilfelle når brannvesenet
når fram – da er det bare en
begrensning av ilden mot
de nærmeste bygninger som
blir oppgaven.
På Austmarka har det
lokale brannvesenet ved flere
anledninger hindret store
katastrofer ved sin raske
utrykning. Utstyret er også
etter hvert blitt oppdatert,
men med tanke på Austbo
og sjukehjemmet burde vi
nok hatt et par røykdykkere

med på laget. Vi får håpe
dette kan realiseres i løpet av
et par år.
Brannbilene dukket for
øvrig opp igjen samme
uken. Brannmennene
hadde funnet ut at brann

bilen jo måtte ha et navn.
Den skulle døpes, og det
skulle skje sammen med
barna i barnehagen. Stor
var spenningen blant
barna da bilene svinget opp
foran barnehagen. Selveste
sjefen med to stjerner, Per
Ivar Bekk, overrakte både
brannhjelmer og røde caps
til barna før dåpen. Den
skulle skje som for båter,
og en noe gjenstridig flaske
med julebrus ble til slutt
knust mot bilens støtfanger.
Så skulle det feires, og alle
barna ble kjørt i brannbilen
til Pizzaen med sirener og
bjelleklang. En virkelig stor
dag for barna.

Butikk på sparket

En gjeng full av initiativ og selgerglede. Fra v. Kari Lindberg, Aina Haget, Anne
Nygård, Assem Abdalla, Kjersti Halteigen og Lisbeth Vetle Olsen

– Jeg bestemte meg for å være med i går, sier Anne Nygård, så dette gikk
kjapt, men moro er det. Vi har hatt over 200 besøkende her i kveld, og
det med bare beskjeden markedsføring, stort sett ringerunder til venner
og bekjente.
Austmarkingen ble også invitert til dette stuntet på Arstun en kveld i
midten av november. Her møter vi en gjeng fornøyde selgere som på kort
varsel bestemte seg for å vise fram en del av sine produkter, og det mye å
velge mellom for dem som er på jakt etter julepresanger i alle prisklasser.
Anne har et godt utvalg av hjemmelaget sukkertøy og glassengler,
egentlig beregnet på salg på Persmoen, men hvorfor ikke slå et slag på
det lokale markedet også, tenkte hun. Lisbeth kunne by på et par h
 undre
forskjellige DVD-filmer fra et konkursbo mens Kjersti og Aina viste
typiske gaveartikler og smykker. Begge to arrangerer vanligvis ”home
parties” der Kjersti representer firmaet Casa Interiør og Aina firmaet Dag
og Natt. Sistnevnte får laget smykker i Kina etter et svensk design. Assem
Abdalla med sitt firma, Viking Jakt & Fiske, driver nettbutikk, men ville
også være med for å vise fram en del av sine produkter lokalt. Så vellykket
som dette ble, skal vi ikke se bort fra at denne gjengen stiller opp på nytt.

Bjørn Nilsen demonstrerer en spreder for vanntåke som kan
stikkes gjennom veggen og effektivt slukke ilden. Per Ivar Bekk i
røykdykkerutstyr forklarer teorien bak metoden.

Christen
Larsmon
prøver ut
en Shimano
snelle på
Abu-stang.
Og Assem har
også slukene
som skal til.

Erland Wang klar til å døpe brannbilen. Navnet ble Dolly
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Birger
Nesholen
banker stein
og bygger opp
badstuovnen.

Selv om det er kaldt i vannet, er det godt
med en dukkert eller to etter oppvarmingen
i badstua.

Badesesongen har startet!
At vannet bare holder en 4-5 grader er
ingen grunn til å legge badedrakten vekk.
I alle fall ikke for Austmarkas tilhengere
av finst røykbadstue. Nå er steinovnen i
røykbadstua renovert fra bunnen av og
har vist seg å kunne varme opp badstua til
nesten 100 grader. Da kan det være godt å
ha noe kaldt vann i nærheten.
Røykbadstua har allerede vært i bruk et
par år, men i vår ble det klart at steinen
som var brukt i ovnen tok til å sprekke
og falle ned, slik at ilegget ble ødelagt.
Heldigvis finnes det ekspertise i røyk
ovner og Birger Nesholen sa seg villig
til å bistå med å bygge ovnen opp igjen.
Etter samling av et stort lager stein kunne
arbeidet begynne og i løpet av et par dager
ble ovnen gjort ferdig. En første prøve
viste at ovnen dugde og siste fredagen
i oktober var det flere som møtte til
hyggelig sosialt samvær i badstua med en
kald dukkert etterpå.
Å bade i finst røykbadstue er noe helt
annet og langt mer behagelig enn vanlig
badstue, påstår flere av baderne. De som
har sett filmen Finnskog og trollskap har
også sett hvor spreke gubbene blir etter
badet. Det er plass til mange i badstua
som ligger på Tunet til Historielaget
og Åge Sørmoen ønsker velkommen til
bading siste helg i hver måned, bortsett fra
desember, da vil vi ha et eget Julebad. Ta
med 20 kroner for å dekke vedutgiftene
og vel møtt i badstua.
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Basar i bygdas storsal
Styret i Samfunnshuset har
virkelig kommet i gang
med å styrke ø konomien
til Samfunnshuset. Og det
trengs, for det er mange
utgifter både med drift
og vedlikehold forbundet
med å ha et hus på denne
størrelsen. I høst har det
vært en stor dugnadsinnsats
med sliping og lakkering
av gulvet, og til våren skal
huset repareres og males
utvendig. For å skaffe
inntekter til dette har
loddselgerne vært aktive
med sine bøker i hele høst,
men nå var det klart til
trekning.
Den musikalske underholdningen sørget Roy
Lønhøiden og ”Ingunns
jenter” for, det vil si søstrene
Thea, Ingvild og Pernille
på henholdsvis 13, 10 og
3 år. Jentene er barnebarna
til Wenche Walla så her var
det tydelig at det lå musikk
i genene. Spesielt morsomt

var det å se og høre den
scenevante vesle treåringen.
Med god oppdekning og
kaffe gikk åresalget unna og folk var generøse. Bare
på hurtigsalget av årer kom
det inn hele 7000 kroner.
Til slutt ble loddbøkene
trukket. Her var det mange
fine gevinster, både til nytte
og hygge, som sekker med
ved, pledd, kjøleskap til
bil, motorsag, strykejern
og fruktkurv. Det aller
meste produsert eller gitt
av bygdas egne folk, så
her mangler det ikke på
dugnadsånd.
Loddsalget har foregått
i hele høst og det kom inn
i alt 33.700,- kroner på
bøkene, noe styret i Samfunnshuset var veldig godt
fornøyd med. Det neste på
programmet er nå teater
aften og fest, så vi får tro at
riktig mange stiller opp og
støtter driften av Austmarkas
storstue – for den trenger vi!

17 deltakere fra lag og foreninger møtte opp på Arstun for
å høre om det planlagte Finnskogtinget. Her diskuterer
Åsmund Skasdammen opplegget med Åge Sørmoen,
Vidar Pedersen og Oddvar Jakobsen

Finnskogtinget

Vesle Pernille på 3 år sjarmerte publikum med sin scenevante
opptreden. Her sammen med søsteren Ingvild.

En drøm for barnebarnet? Dokkesenga var snekret av Einar
Evjebråten og Grete Eriksen hadde strikket komplett sett med
klær til dukken.
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Roy Lønhøiden med noen av gevinstene til årelotteriet.
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Islutten av oktober ble alle lag og foreninger på
Austmarka invitert til et informasjonsmøte om
Finnskogtinget. De som inviterte var Dag Raaberg fra
Grue Finnskog, Kjell T. Nilsen fra Våler Finnskog og
Åsmund Skasdammen fra Brandval Finnskog.
Møtet på Austmarka var ett av flere, der lag og
foreninger som har aktiviteter på Finnskogen er
invitert, og møter holdes nå rundt i distriktet, fra
Kongsvinger i sør til Trysil i nord. Hensikten med
Tinget er å prøve å samordne all aktivitet som foregår
på Finnskogen, slik at stevnekollisjoner kan unngås og
samtidig spre informasjon om hva som foregår på de
forskjellige stedene.
Et annet ønske med tinget er at det skal være et
forum hvor lag og foreninger kan ta opp tanker og
ideer og diskutere disse med andre medlemmer samt
å kunne tale Finnskogens sak. Dette burde bidra til å
binde Finnskogen sammen slik at vi står sterkere utad.
Åsmund Skasdammen presenterte et utkast til
”Visjon og formål for Finnskogtinget” samt forslag
til vedtekter. Som ventet ble det en del diskusjoner
både rundt hensikten og gjennomføringen. Man
tenker seg 2 vertsforeninger i hvert område og disse
skal stå for det praktiske samt økonomien. Det satses
på frivillighet, ingen årsavgift og at vertsforeningene
bidrar med det økonomiske.
Det var enighet om at det første trinnet i prosessen
var å etablere en hjemmeside hvor distriktene fører opp
alle planlagte aktiviteter. Er dette vellykket, kan man
gå videre med planlegging av fellesarrangementer og ta
opp saker som vi ønsker å engasjere oss i. Går alt etter
planen vil et styre være etablert tidlig på nyåret og dette
vil så fastsette et aktivitetsprogram for 2011. Fra Austmarka ble en representant for Austmarka Utvikling
sammen med Åsmund Skasdammen foreslått. Da blir
det spennende å se hva som kan komme ut av dette
initiativet.
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Det er mye utstyr og matvarer som skal være med ut i skogen.
Una og Mona Kristin er med å dra lasset.

Ut på tur – aldri sur!
Fysisk aktivitet med
opplevelser i utemiljøet er
både noe barna setter pris på
og som skolen vet skjerper
lærelysten. Hva er vel da
bedre enn å dra til skogs –
til egen skog og med egen
lavvo? Det er noe som barna
på Austmarka barne- og
ungdomsskole nå kan etter
at de fikk sin egen store
lavvo i ”Skoleskogen”.
– Vi har lenge ønsket
oss et fast tilholdssted i
skogen som vi kan dra til
hele året, sier Trude Øverby,
lærer for 2.klasse. Nå har
vi endelig fått oppfylt vårt
ønske. Gjennom gaver og
dugnader er det kjøpt inn
og satt opp en stor lavvo
med ileggsovn nede i skogen
ved G
 jerstad. Hit drar nå de
laveste trinnene på skolen
hver onsdag for å tilbringe
noen timer ute i naturen.

Med seg har de mat og ved,
ild blir gjort opp til koking,
og når det trengs, fyrer man
opp inne i lavvoen.
Austmarkingen fikk lov
å være med i skogen en tur
i høst og vi kunne selv se
hvordan ungene trivdes.
Noen bygde bru, andre var
på oppdagelsesferd etter
insekter, noen klatret på
bratte steiner eller spilte
teater, ja alle fikk brukt
kroppen på en eller annen
måte. Deilig da å sitte ned
en stund ved bålet og nyte
nylaget suppe.

Mathias, Thomas
og Jens Erik er
godt i gang med
å bygge bru.

Mat smaker
alltid godt i
skogen. Og nå er
suppa ferdig.
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Fotball er også populært blant jentene.
Her er årsklassen 2001-2002. Fra v.: Martine
Johnsrud, Maria Holthe, Selma Vetle Olsen,
Thea Holmen Strømstad, Iselin Furuberg
Holthe og Hedda Solberg Ruud.

Tor Solbergseter er stolt av de unge
orienteringsløperne. Fra v.:Rebekka Bottilsrud,
Jens Kristian Finbråten Kisamoen, Edvard Østgård, Sondre Østgård og Tatjana Bottilsrud som
alle fikk klubbmesterpokaler. Rebekka fikk også
Henry Tangens Ærespris for sin deltakelse i hele
27 løp i 2009 og Tatjana fikk premie for ”Årets
nybegynner” etter å ha løpt 16 løp.

Matrand Cup

Idretten samler
Austmarka
Idretten samler og a ktiverer
mange. Det fikk vi til
fulle demonstrert under
idrettsfesten til Austmarka
Idrettslag (AIL) her i høst.
I Samfunnshuset myldret
det av aktive barn og deres
foreldre som var møtt opp
til den årlige idrettsfesten.
Det virker som alle barn og
ungdom i bygda er aktivt
med i en eller annen gren
av idretten. Det vi savner
er nok årsklassen fra 14 år
og oppover. Det er et kjent
problem at det kan være
vanskelig å få ungdommen
til å fortsette med idretten
etter at de kommer i ten
årsalderen. Da er det viktig
med noen forbilder som
viser hvor viktig det er å ta
vare på kroppen – livet ut.
Det er nok av eksempler på
det motsatte.
AIL har nå et bredt
spekter av tilbud, fra allidrett, hvor de kan prøve
seg på ulike idtrettsgrener
som klatring, svømming,
skyting, turn, ballspill og
friidrett, til orientering og
8

fotball for gutter og jenter –
og nå også dans!
På Idrettsfesten er det
tid til å dele ut medaljer
og premier. Orienteringsgruppa er alltid aktiv og har
deltakere fra 5 til 65 år, med
løp både i Norge, Sverige og
Danmark. Hvor aktiv denne
gruppa er, forstår vi når vi
hører at noen har deltatt i
50 løp i løpet av sesongen.
Til våren vil de prøve å få
til et nybegynnerkurs og
treningsløp. Gruppa vil
gjerne ha med flere, både
unge og eldre fra Austmarka
Fotballgruppa har også
hatt en travel sesong, ikke
minst for foreldre som stiller
opp både som trenere og
sjåfører. For både knøtter,
gutte- og jentelagene deltar
ofte på kamper utenfor
bygda.
I Tumlegruppa til allidretten deltar ca 30 barn og
nesten like mange i de eldre
klassene. All-idretten prøver
også å aktivere elevene i
ungdomsskolen, men det
er tydelig at interessen går

Knøtteguttene av årgang 01/02 er alltid klar til innsats. Her med
(øverst fra venstre) Jan Erik Westby (trener), Fredrik B Westby,
Jens Erik K. Finbråten, Adrian Jahnsrud, Mathias W. Skoglund
og Terje Kisamoen (trener). Nederst fra venstre: Ole Kristian
Rønning, Omar Larsmon Abdalla og Thomas Kvarme.

Sommerens høydepunkt for
fotballspillere mellom 6 og 12 år!
Av Heidi Finbråten

i andre retninger på dette
alderstrinnet, eller at de
spesialiserer seg i fotball og
langrenn.
Skigruppa domineres
også av de yngre, men det
er mange gode skiløpertalenter i bygda som det
kan bli interessant å følge
videre, og her mangler det
ikke på gode forbilder. Vi
får håpe på en vinter som
gir gode muligheter for lek
og trening.

En ny gruppe, danse
gruppa, fikk vist seg fram
for første gang i år. Under
ledelse av Maria Leikvam
Østli og Andrea Fjeld fikk
vi en fin oppvisning på
scenen. Siden høstferien har
de undervist 16 jenter hver,
Maria i årsklassen 5 til 7 år
og Andrea 8 til 10 år. Dette
er fin øvelse i konsentrasjon
og disiplin, kanskje får vi
ballettdansere på Austmarka
med tiden.

I år var det 164 lag som var med på Matrand Cup, og av
disse var det 4 lag fra Austmarka. Det var en stor tropp med
fotballspillere, foreldre, besteforeldre og søsken som tilbrakte
helga 22. og 23. august på Matrand.
Austmarka stilte lag i knøtter født 2003, gutteknøtter født
2001-2002, minijenter født 2000-2001 og lillegutter født
1997-1998.
Det ble spilt på 9 forskjellige baner og hvert lag spilte 4
kamper i løpet av helga. Mange jevne og morsomme kamper,
fine redninger og flotte mål !
Det er en herlig gjeng med fotballspillere på Austmarka –
stor innsats, godt humør og fin sportsånd.
Rekrutteringen av nye spillere har vært veldig bra de siste
årene, og Fotballgruppa har kjøpt inn nytt utstyr og nye mål
i Bergkollen.
Møt gjerne opp i Bergkollen når sesongen starter igjen,
det er både moro og viktig at store og små fotballspillere på
Austmarka har en skikkelig heiagjeng på sidelinjen.

Hagelag på Austmarka?

Maries dansere kommer både fra barnehagen og de to første
klassene på skolen.
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I fjor på denne tida inviterte
gartner Øivind Lund i Graslia
alle interesserte til å være
med å starte hageselskap
for Austmarka og omegn.
Dette er tenkt tilknyttet Det
norske hageselskap, avdeling
Hedmark. Det var bare noen
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få interesserte i fjor – så vi
prøver igjen.
Alle med hage vil nå og
da ha behov for å rådføre seg
med andre hageeiere, enten
det gjelder blomster, frukttrær eller grønnsaker. Mange
er også på jakt etter ideer og

Skolefrokost – en
god start på dagen!
Deilige smørbrød frister både Katrine, Erik, Johan og Nora

Av Åse Wilhelmsen, Austmarka sanitetsforening
Austmarka sanitetsforening har servert skolefrokost i mange
år. Vi startet opp i 1996, og det er etter hvert blitt en fin
tradisjon at vi kommer en dag utpå høsten – i år for 14.
gang. For sanitetsforeningen er dette en fin måte å bli synlige
på og det gir gjensidig glede. Vi baker alt brød selv, bortsett
fra det glutenfrie. Til pålegg har vi gul ost, leverpostei og
salamipølse. Til drikke er det melk eller vann. Til slutt får
elevene ei gulrot. Alle koser seg og spiser godt. Det går med
ca 15 brød.
Under skolefrokosten 16. oktober i år snakket vi også om
hvor viktig det er med frokost. Det er en god start på dagen,
da holder vi oss opplagte og alt går lettere. Tusen takk for en
fin dag på skolen og gratulerer med nytt skolekjøkken. Det
var en fryd å ta det i bruk.
På forhånd hadde vi fått en ønskeliste fra skolen om at de
manglet noe utstyr til det nye kjøkkenet. Det var bl.a. steikepanner, diverse kniver, bakeboller, salt- og pepperbøsser samt
grytekluter og håndklær. Sanitetsforeningen ønsker å støtte
tiltak til beste for bygda. Vi kjøpte derfor inn alt de ønsket
seg og overrakte dette under frokosten. Gaven ble godt mottatt og de var glade for at vi hjalp dem.
forslag til å gjøre hagen så
trivelig som mulig, så her kan
et hagelag gjøre nytten.
Foruten å komme sammen
og lære av hverandre vil et
lokalt hageselskap gir mange
fordeler – man inviteres til
utflukter og foredrag og får
gunstige kjøp på bøker og
hageartikler. Som medlem

av Hageselskapet får man
også årlig 10 numre av
bladet Norsk Hagetidende i
postkassa og gratis konsulenttjenester per telefon, e-post
eller brev.
Vil du være med å fremme
hageglede og hagekultur, så
snakk med eller ta en telefon
til Øivind på nr. 62 82 60 61.
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På skummel huletur

Firmaet AIR-Fly og eierne Hanna,
Katrine, Tone, Linn og Amalie
satser på runde fly i framtiden.

– Vil du være med ned, så
bare heng på! Tor firer seg ned
gjennom en trang åpning.

Rebekka Bottilsrud
og Sondre Østgård
utforsker hvor lang
hulen er.

Skolens entreprenører

Av Tor W. Solbergseter

Disse hulene befinner seg et
sted i skogen ikke så langt
fra Austmarka og skriver
seg antagelig fra den gang
da isen trakk seg tilbake
fra landet vårt. Da ble nye
terrengformasjoner skapt
og store krefter rev og slet
i berg og daler. Vi vil ikke
forklare nøyaktig hvor
hulene er av rent sikkerhets
messige grunner for det bør
være med kjentfolk som vet
hvilke farer en kan komme
ut for. De er også veldig
vanskelige å finne der de
ligger i den tette skogen.
En søndag i september var
vi to familier som tok turen

til hulene og jeg var med
som kjentmann. Her pleide
kameratene mine og jeg å
leke i barndommen, men
vi måtte lete litt før vi fant
hulene.
Hulene ligger over et større
område som steingrunnen
har sprukket opp og formet
huler ned til 4-5 m under
bakken og lange ganger på
10-15 meter innover i berget.
Inngangene er som bildene
viser trange og smale men
de utvider seg lenger inne.
Det er ikke noe for folk
med klaustrofobi å ta turen
hit. Hulene er og har vært
tilholdssted for ulike dyr og

Få Austmarka på kartet!
Austmarka Utvikling har ønske om å få laget en gjenstand
som kan distribueres og gjøre Austmarka bedre kjent. Det
bør være noe som helst kan lages lokalt, ikke koster for mye
og som er typisk for bygda.
Har du noen forslag, så ring AU-leder Aino Strandseter
Bekken på tlf. 957 75 339.
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før i tiden ble de omtalt som
ulvehia. Det var ingen ulver
eller andre dyr å se da vi var
der, men spor i terrenget viste
at det bor grevlinger et eller
annet sted i området.

– Hvis flere har lyst til
å utforske hulene, kan vi
kanskje få til en ekspedisjon
til våren, sier Tor.
Redaktøren av dette bladet
melder seg herved på.

Grasrotandelen

Vær med å støtt våre lokale lag og foreninger. Mange
som tipper har ennå ikke valgt sin grasrotmottaker. Hvis
du tipper kan du være med å støtte vel og foreninger på
Austmarka. 5% av alle tippebeløpene deles nemlig ut igjen.
Det er du som bestemmer hvem disse 5 % skal gå til. Når
du leverer tippelappen oppgir du hvem du vil støtte. Du
kan velge mellom dem som står oppført nedenfor. Disse
er oppført i frivillighetsregisteret i Brønnøysund, men
registreringsnummeret behøver du ikke å huske, dette står
også slått opp på Joker. I november var følgende foreninger i
bygda meldt inn:
Austmarka Historielag
Austmarka Idrettslag
Austmarka Pensjonistforening
Austmarka Sanitetsforening
Austmarka Utvikling
Austmarka Vel
Brødbøl Velforening
Tussevangen Vel

971291443
983358675
984576021
984377355
984675631
994580213
993882216
982991900
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Selv om Hedmark fylke
ikke utmerker seg med å ha
spesielt mange gründere,
så er vi godt på vei, her på
Austmarka. Våre ”Gule
sider” indikerer at det er
over 40 foretak bare på
Austmarka. De fleste riktig
nok enkeltmannforetak,
men det er stor spredning i
de tjenestene som tilbys.
Og flere skal det bli, skal
vi dømme etter innsatsen
elevene ved Austmarka skole
gjorde en helg i desember. I
løpet av en lang arbeidsdag
skulle det startes selskap,
forretningsplaner og
reklamemateriell u
 tarbeides
og ideer presenteres.
Noen oppgaver gikk ut på
hvorledes skolen og klasserommet ville se ut i fram
tiden og hvilke hjelpemidler
lærere og elever da rådde
over. Andre oppgaver gikk
ut på framtidens transport
og energikilder. Her var
det bare å slippe fantasien
løs – og det ble gjort til
gangs. Vi fikk busser som
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gikk på magnetskinner,
flymaskiner for VIP- folk,
der hele interiøret skiftet
etter hva slags mennesker
som kom om bord og fly
med komplett spa-opplegg,
ja sogar med gjørmebad og
massasje i stolsetene. De
ideene som kanskje var mest
realistiske gikk på fremtidens
klasserom. Papir og bøker var
erstattet av dataskjermer og
koplinger til informasjons
kilder. Her var det ingen

ting som kunne glemmes, og
var man syk, kunne undervisningen i klassen følges på
en skjerm hjemme. Læreren
hadde også full oversikt over
hva den enkelte elev arbeidet
med, og kunne yte personlig
assistanse via datanettet.
I alt deltok 17 lag, 9 fra
4. til 7. trinn og 8 lag fra
ungdomstrinnet. Hvert lag
besto av 4-5 deltakere. For
å kåre de beste forslagene
hadde skolen innkalt tre av

våre lokale grundere, Geir
Tjugum, Tore S. Fagernes og
Jan Petter Torgersrud. Og her
var det ikke bare ideene som
talte, men i like høy grad hvor
godt ideene ble presentert.
Og det var vel nettopp på
dette feltet at de største
forskjellene lå. Entusiasme og
bruk av avansert datateknikk
i presentasjonen var her to
viktige faktorer for å vinne –
og slik er det vel i det voksne
liv også.

Juryen fikk en detaljert forklaring på ballbingens mange finesser av Johan, Krister, Martine og Hans-Amund.
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GT-Sara på Tussevangen!

Innleveringsfrister
for Austmarkingen
Bladene vil bli distribuert
ca 14 dager etter
innleveringsfristen.
Nr.1: 30. januar
Nr.2: 31. mars
Nr.3: 31. mai
Nr.4: 22. august
Nr.5: 20. november

God J
ul!

GT-Sara underholdt en fullsatt sal på Tussevangen med viser og skrøner.

Av Tor W. Solbergseter
Søndag 4. oktober ble den
tradisjonelle basaren til
Tussevangen Vel holdt på
Tussevangen. Som kjent
for de fleste så eier Velet
nå dette lokalet og det
krever at foreningen har

penger i kassa til drift og
vedlikehold. Eivor Dahl er
basargeneral og bruker det
meste av høsten til å samle
gevinster og forberede det
hele. Hun hadde også med
seg en driftig damegjeng

Det var
mange fine
gevinster,
både for
store og
små, så
loddsalget
gikk unna.

som sørget for skikkelig
bevertning og pynting av
lokalet til denne dagen.
Bygdas ungdommer stiller
også velvillig opp og hjelper
til med trekningen og
andre ting. Nytt i år var at
GT Sara var engasjert til
å underholde folket. Det
klarte hun på en suveren
måte, hun leverte gode
og til dels saftige historier
som fikk folk til å brøle av
latter i salen. Innimellom
sang hun noen kjente viser
og hun fikk faktisk noen
til å være med på en liten
allsang. Hun passet også
på å kjøpe lodd og var så

heldig å vinne en CD av vår
egen Janine Lindberg. Og
gevinster var det mange av,
egenproduserte ting og fine
gaver gitt av forretninger
i distriktet. Trekningen
tok halvannen time og
halvparten av gevinstene må
vi levere til vinnere langt utenfor Velets område. Det skyldes
at loddbøkene ligger ute på
forskjellige arbeidsplasser i
kommunen og da når vi et
stort publikum. Som nevnt
tidligere så koster det å drive
en velforening og Tussevangen
er ikke noe unntak, vi boret
etter vann i fjor og kostet på
masse penger, men vannet
viser seg å være helt ubrukelig
til noe som helst. Derfor har
vi nå gravd en ny brønn og
funnet bra vann der og håper
at vi skal kunne ha dette klart i
løpet av høsten. Det neste som
skjer på Tussevangen nå er
julegrantenning torsdag
26. november.

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 21. november.

Neste utgave av Austmarkingen kommer i februar.
Vi ønsker alle sammen ei riktig God Jul og et Godt Nytt år!
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