
Endelig har vi fått noe som likner på en god gammeldags vinter. Kaldt, men du verden så vakkert det kan være når snøen og rimfrosten 
henger på trær og busker, slik som her langs Vestbredden og Sagåa. Med litt brøyting kunne vi kanskje få til en helårssti, for i vinter har det 
vært mange som har lagt spaserturen til Vestbredden, både for å nyte den vakre naturen og for å se på Fossekallen som tross kulda er like 
aktiv nå som på sommerstid.
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I Glåmdalen kan vi lese 
at riksvei 202 gjennom 
Austmarka skal bli fylkes-
vei og at det i Hedmark 
fylke skal brukes over 
dobbelt så mange penger 
på fylkes veier i 2010 enn 
året før. Dette lover godt, 
men vi er redd dette bare 
er en naturlig følge av 
at antall riksveier økes. I 
alle fall er det lov å håpe 
og vi må aldri gi opp å 
fremme våre behov. Nå 
har Austmarka Utvikling 
fått Christen Larsmon til 
å være AUs prosjektleder 
med ansvar for veiene våre. 
Hans mandat er å påvirke 
myndighetene til fortgang 
i utvikling og forbedring av 
standarden på veiene til og i 
bygda, både når det gjelder 
riks- fylkes- og kommunale 
veier. Vi vil tro han har 
hele bygda med seg i dette 
arbeidet og vi ønsker ham 
lykke til.
 Kongsvinger  kommune 
har laget en snerten liten 
brosjyre som dekker 
 kommuneplanen for 2010 
– 2021. Her kan vi lese 
om kommunens status og 
utfordringer, dens  styrke 
og svakheter. Og her 

er nok av utfordringer. 
Lavt  utdanningsnivå og 
 manglende byliv oppgis 
som to av svakhetene, 
men det er mange flere. 
Hoved strategien er helt 
tydelig – Byen skal og må 
videreutvikles. Det er vel og 
bra og ikke  vanskelig å være 
enig i, men er  utvikling 
av Rådhus kvartalet og en 
fortetting av boligområdene 
så viktig i denne sammen-
heng? Det virker slik etter 
brosjyren å dømme. Vi 
er slettes ikke så sikre på 
om Oslo hadde vært så 
 attraktiv uten Nordmarka 
– eller Kongsvinger uten 
Finnskogen. Mange av 
dem som flytter ut av Oslo 
ønsker å flytte til landlige 
områder, ofte med en drøm 
om småbruk i hodet. For 
disse kommer kafeliv langt 
nede på ønskelista. Vi tror 
derfor at en markedsføring 
av naturen, friluftsliv og 
mulighetene til å ha et trygt 
og godt bosted utenfor 
bykjernen ville kunne gi 
bedre odds for tilflytting til 
kommunen enn ensidig å 
satse på byområdet.

Bjørn Dybing
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AUSTMARKARUNDEN

Marnstuen Media AS støtter Austmarkingen  
med layoutproduksjon og trykk.

Leder

De fleste Austmarkinger 
som er litt oppi åra, har 
sikkert vært på fest “austa 
kufella” – på gamle Skog
heim. Dette lokalet ble flit
tig brukt, og oppslutningen 
var god på arrangementene 
og festene.
 Men skogens  befolkning 
trengte et nyere og mer 
 moderne lokale, og planene 
om et nytt Skogheim ble lagt.
 Den 9. desember 1956,  
ble det holdt første general
 forsamling. Dette resulterte i 
en stiftelses protokoll for A/L 
Skogheim Varald i Vinger 
Kommune. De første andelene 
i det nye lokalet ble kjøpt av 
Varald Skog og Land  50 
 andeler, Varald Idrettslag  5 
andeler, Skogens Vel  12 
 andeler og Varald Sanitets
forening  10 andeler. Hver 
andel var på kr. 100,.
 Den 23. januar 1958 
startet det for alvor; med aktiv 
møtevirksomhet. På høsten 
1957 var det gamle Skog
heim revet og det ble nå søkt 

om lån og tippe midler for å 
kunne  realisere  prosjektet om 
et nytt samfunnshus. I tillegg 
ble det gitt tømmer av A/L 
Lier Varald og Bogen. Det ble 
også avholdt fiskekonkurrans
er for å få inn penger. Mye 
av materialene fra det gamle 
huset ble også solgt. Folkets 
Hus Landsbank innvilget et 
lån på 37.000 kroner.
 Etter utallige møter ble det 
endelig oppstart av  byggingen. 
Henry Sand hadde ansvaret 
for mure arbeidet, mens rå
bygget ble satt opp av Konrad 
Kjernsli og Arne Bekken. 
Arbeidet med råbygget ble 
ferdig i desember 1958. Etter 
at råbygget var satt opp, satte 
Håkon Berg i gang med det 
innvendige.
 Endelig sto huset  ferdig og 
det var duket til innvielses
fest 19. september 1959. I 
tillegg til innbudte gjester, 
var det også  mulighet for 
alle til å melde seg på  men 
det kostet kr. 5, . Her ble 
det servert pølser, potetpure, 

Åpne skihytter
Tjuvbråtan, skihytta til Tussevangen vel, er åpen hver 
søndag fra kl. 12.00 til 15.00. Her får du kjøpt kaffe, 
sjokolade og annet godt.

Smørholmen holder også åpent med servering hver 
søndag fra begynnelsen av februar mot påske så lenge 
føret tillater det. Servering mellom kl. 10.30 og 14.30.

Årsmøter
Tussevangen Vel avholder årsmøte 15. februar kl. 19.00

Idrettslaget holder årsmøte torsdag 18. februar kl 19.00  
i skibua ved Samfunnshuset 

Støtteforeningen for Austbo har årsmøte 18. februar  
kl. 18.00 på Austbo

Austmarka Utvikling holder årsmøte tirsdag 23. februar 
kl. 19.00 på Pizzaen. Årsmelding og regnskap legges ut 
hos Joker en uke før årsmøtet.

Austmarka Vel avholder årsmøte mandag 1.mars  
kl. 19.00 på Arstun

Austmarka menighet har årsmøte etter gudstjenesten i 
kirken 7. mars.

Brødbøl Vel har årsmøte 11.mars kl. 19.00 i Brødbøl 
samfunnshus

Friluftsgudstjeneste
Søndag 21. februar kl. 12.00 holdes friluftsgudstjeneste 
på Smørholmen.

Søndag 28. mars kl. 12.00 holdes gudstjeneste på 
 Tjuvbråtan 

Skikarusell og jubileum
Karusellen har allerede startet i lysløypa på Tusse vangen 
med 50 unge på første dag. Karusellen fortsetter hver 
onsdag på samme sted kl 18.00. Klubbmesterskapet går 
av stabelen 17. februar kl. 18.00. Dette blir et jubileums
renn da det i februar er 100 år siden  Austmarka Idretts
forening ble startet. Denne kvelden vil det bli salg av 
pølser, kaffe og vafler og premieutdeling. 

Hjemmeside
Se også Austmarkas hjemmeside www.austmarka.no 
for siste nytt. Her kan du også lese tidligere utgaver av 
Austmarkingen.

Jubileum ”austa kufella”:
A/L Varald Samfunnshus “Skogheim” 50 ÅR!

grønnsaker, kaffe og kaker. 
Deltakerne måtte selv ta med 
kopp, tallerken og spise
bestikk, da dette ennå ikke 
hadde kommet i hus.
 Huset har vært flittig 
brukt til fester, brylluper, 
konfirmasjoner og bursdager 
opp gjennom årene. I 60 
og 70 årene var det også 
 hyppige fester på huset, 
gjerne flere pr. måned. Det 
var bygdekino og jule
trefester. Dette ga inntekter 
og i 1975 ble huset gjeldfritt.
 9. november 1984 ble 
huset utsatt for brann. 
Denne brannen var påtent. 
Huset ble ikke overtent, 
men ble usatt for betydelige 
røykskader. Etter dette 
måtte huset helrenoveres 
innvendig. Deretter fulgte 
en liten nedgangsperiode 
før Skogens damer satte i 

gang med “Husmøtene” på 
begynnelsen av 70tallet. 
Det er den dag i dag fortsatt 
“Damegruppa” som holder 
liv i Varald Samfunnshus. 
 Huset blir ikke brukt 
fullt så ofte som på 60 og 
70tallet, men det arrang
eres påmeldingsfester et 
par ganger i året. I tillegg 
blir huset leid ut til private 
arrangementer som bryllup, 
konfirmasjon og bursdager. 
Loddsalg er også et viktig 
bidrag til å møte kostnadene 
ved å drifte huset. Alt arbeid 
på huset, være seg vedlike
hold eller festarrangementer, 
bli gjort på dugnad.
 Husets 50årsdag ble 
markert med en fest og 
hjemmelaget koldtbord, 
laget av Damegruppa.
Vi gratulerer!

Av Inger Lise Torp og Aino Strandseter Bekken

Det første styret besto av:
Formann:  Magne Johannessen
Sekretær:  Ottar Holthe
Styremedlemmer:  Dagny Åserudseter  
 Gunnar Brunsberg 
 Arne Normann Westbye
Varamedlemmer:  Einar Fjeld Lie  
 Ola M Bekken,
  Ragna Jansrudvangen  
 Erling Westby
Revisorer:  Ole L. Torp 
 Erik Jansrudvangen

Det nye Skogheim

Fra 1. mai feiring ved 
gamle Skogheim
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Første søndag i advent er det 
tradisjon at vi tenner den store 
julegrana foran kirken. Grana 
var i år gitt av Erik Haugen 
som også  fraktet treet helt 
fra  Sverige fram til kirken. 
Geir Rundgren var som alltid 
behjelpelig med å få reist grana 
og satt den på plass. 
 Tidligere har vi tent 
grana i det Lysmessen i 
kirken er ferdig og folk har 
kommet seg ut. Etter at 
tidspunktet for Lysmssen 
ble endret i fjor fra klokka 
5 til 6 på ettermiddagen, 
har vi tent grana klokka 5. 
Det  passer fint, idet Morten 
da ringer inn første gang 
til Lys messen. Arrangøren 
av  julegrantenninga, Aust
marka Vel, synes at det blir 
for sent for de minste å vente 
til nærmere 7 med tenninga, 
men dette skal diskuteres 
med sokneprest May Helen 
Aspen for å se om vi ikke 
kan få til et samarbeide 
neste år. Det hadde også 
vært trivelig om vi kunne 
kombinere  tenningen av 
juletreet med den årlige 
”Nissemarsjen”, der barna 
fra Allidretten går i fakkel
tog. Denne marsjen går nå 
uken før, og ender opp ved 
Bråtastua, der det serveres 
varm drikke og boller. Det 
kunne vi sikkert også få til 
ved juletreet.
 I motsetning til i fjor – da 
det var et ufyselig vær med 
vind og regn, fikk vi en fin 
kveld i år. Etter gang rundt 
juletreet serverte Saniteten 
gløgg og pepperkaker – inn
til nissene kom og naturlig 
nok tok all oppmerksomhet. 
En koselig kveld og fin start 
på jula og adventstiden.

Jul på Austmarka

Sanitetens julebasar
Saniteten på Austmarka holder alltid basar i 
 begynnelsen av desember. Basaren er en viktig inntekts
kilde for deres videre arbeid i bygda, og det er ikke lite 
de bidrar med: Utstyr til skolens nye kjøkken, grøt 
til alle barna på skolen under juleavslutningen, skole
frokost, melk til alle i barnehagen hele året, blomster 
til gamle og enslige hver jul, bare for å nevne noe. Ofte 
har de også vist seg som reddende engler når prosjekter 
i bygda trenger økonomisk eller annen støtte. Det var 
derfor ekstra hyggelig at Austmarka Sanitet i år fikk 
oppmerksomhet i Glåmdalen, da de ble tildelt årets 
juleglede etter tips fra de ansatte i barnehagen.
 Også i år var det pyntet til julebasar på Arstun, men 
oppmøte var ikke så stort som vanlig. Loddsalget, som 
har foregått i hele høst, var det imidlertid ingenting å 
utsette på. I alt kom det inn 12.000 kroner på dette. 
De frammøtte var også rause med kjøp av årer på 
hurtig lotteriet, det ble solgt årer for 3000 kroner. En av 
bygdas aktive fotografer, Gunnar Johnsen, stilte også ut 
noen av sine bilder. Disse kunne kjøpes på basaren og 
ga da en ekstra inntekt til Saniteten.

Så er vi klare til å gå rundt juletreet

Gunnar Johnsen og Åse Wilhelmsen solgte også fotografier 
på basaren, til inntekt for Saniteten.

Her i bygda har vi mange ting å glede oss over i jula. Det er lysmesse, julegrantenning, 
konserter, messer og juletrefester- ja langt flere aktiviteter enn vi rekker å være med på. 
Nedenfor har vi fått med oss noen glimt fra denne juletiden.

Siste dag på skolen før jul 
er alltid spesiell. Da  samles 
alle elever og ansatte i 
gymnastikksalen for å gå 
rundt juletreet, synge, ha 
det koselig sammen og ikke 
minst  spise julegraut. Den 
er det Sanitetskvinnene som 
står for, og appetitten er det 
ikke noe å si på. De serverer 
ekte ”dynegraut” forteller 
de, dvs at grauten kokes 
dagen før, holdes varm over 
natten og så spes opp neste 
dag. Nydelig var den i alle 
fall, og det var mer enn nok 
til 130 store og små. 
 Samlingen i kirken til 
slutt er ikke  obligatorisk 
– skolen er pålagt å ha 
alternative tilbud til de 
som ikke ønsker å delta, 
sier rektor, men dette er så 
å si ikke blitt benyttet ved 
skolen vår. Alle vil være 
med til høytidsstunden i 
kirken der elevene selv har 

Sanitetskvinnene etter en vel gjennomført jobb. Fra v. Solveig 
Skarnes, Aud Lindberg, Laila Støkker, Beathe Børli Karterud og 
Grethe Svendsen.

Her venter Linn Amalie, Nora, Majken og Martine på å overrekke 
sanitetsdamene gaver som takk for grøten.

Advents
lysene 
tennes.

2. klasse synger ”Vi tenner alle 
våre lys når det mørkner.

Julegrantenning 
og lysmesse

Så kom juleferien
regien. I vakkert vintervær 
med solen skinnende gjen
nom vinduet ble det en 

fin høytidsstund. Første
klassingene tente advents
lysene, det var prosesjon 

Her bæres det fram både gull, røkelse og myrra.

med de hellige tre konger, 
sang av både 2 og 45 klasse 
og det ble fremført dikt om 
juleglede. Fint var det også å 
høre Lars Lukerstuen spille 
bl.a. Nordnorsk julesalme på 
trompet. Juleevangeliet ble 
lest av 8 og 9 klasse og fra en 
gruppe på 9 jenter fikk vi til 
slutt en prøve på  gospelsang. 

Også presten vår var impon
ert over hva de unge prest
erte. – Slik ønsker jeg at alle 
kunne oppleve julen, sa hun, 
trygt, fredelig og godt. Også 
Tommy  Seigerud var tydelig 
stolt over å kunne være rek
tor for så flinke elever, og 
ønsket til slutt alle en god jul 
og en god juleferie.

Lars  Lukerstuen 
spiller Julen er her.
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Allerede i 1989 og som ett 
av de første her i bygda, ble 
Fagernes utmarkslag (Fut) 
startet. De interesserte var i 
første rekke grunneiere som 
ville satse på viltstell, jakt og 
fiske samt gjøre skogsom
rådene lettere tilgjengelig for 
folk flest gjennom merking 
av stier og kulturminner.
 ”Etter et forarbeide av 
Harald Tomteberget, Fridtjof 
Solberg, Gunnar Lindberg 
og Hans Jørgen Holm, holdt 
vi et stiftelsesmøte 1. mars 
1989. Her ble det første 
styret valgt og besto foruten 
meg av Knut Eriksen, Hans 
Jørgen Holm, Ove Lia 
og John Martin Øverby”, 
minnes Jan M. Melbye, 
lagets første formann.
 
Var det noen direkte årsak til 
at dere stiftet utmarkslaget?
– Vi ville til livs en del ulovlig 
jakting på området vårt. 
Dette hadde nok sin bak
grunn i at alle grunneiere 
i Fagernesskogen har felles 
 beite og fiskerett. Dette ble av 
noen oppfattet som en felles 
jaktrett, og dette budskapet 

ble over år spredd. Elgjakta på 
området vårt var derimot for 
lengst  organisert i to jaktlag, et 
 nordre og et søndre.
 Fut, som disponerer et 
område på vel 30.000 mål, 
har gjennom disse årene 
vært meget aktive og mange 
har hatt gleden av å delta 
på de årlige utmarksdagene 
som laget har arrangert eller 
på juletrefesten i friluft på 

Fagernes utmarkslag 20 år!

Ikke godt å kjenne igjen denne karen, men populær er han alltid.

Det er nå 5 år siden vi tok 
opp den gamle tradisjonen 
med å bære jula ut på 20.da
gen. Selv om hele treet foran 
kirken fremdeles er for tungt 
å bære i ett løft, så tyder den 
økende oppslutningen om 
arrangementet på at dette 
skal vi greie om et par år.
 Etter en passende opp
deling av treet, og 10 mann 
til å bære, gikk prosesjonen 
med fakkelbærere i spissen 
fram til Tunet. Her var det 
på forhånd gjort opp bål og 
samlet inn en del gode og 

Høgmoen. I tillegg har laget 
merket en rekke stier og satt 
opp informasjonstavler der 
hvor det er kulturminner.
 Utmarkslaget består i dag 
av et hovedstyre, der Reidar 
Lønhøiden er formann, og et 
jaktutvalg, som Ole Martin 
Øverby leder og en fiske og 
friluftsgruppe ledet av Hans 
Kr. Bakken. Fiskeog frilufts
gruppa har lagt ned mye 
arbeid med begge Ramtjerna 
og området rundt disse. 
Vassdraget er blitt kalket i 
mange år og både Eidsiva 
og Fut har satt ut ørret flere 
ganger. Det er tilrettelagt 
for fisking rundt tjerna og 
en robåt ligger klar til bruk. 
Det er tatt ørret helt opp til 
1.7 kg, så for et fiskekort til 
300, kroner året kan man 
dra hjem med mange gode 
fangster og opplevelser. 
 For et par år siden ble 
det satt opp en 8 manns 
helårslavvo ved Ramtjerna, 
og denne kan leies for 
overnatting. På motsatt side 
av tjernet er det satt opp en 

gapahuk til fri  benyttelse 
for alle. Laget har også vært 
behjelpelig med å sette 
opp den fine gapahuken på 
Dronningen Utsikt, et sted 
som bare er blitt mer og  
mer populært med tiden. 
Fut har også bygget om den 
gamle stallen på Høgmoen 
til en koselig jakthytte som 
leies ut.
 Det årlige ”Juleeventyret”, 
en utendørs juletrefest, holdes 
vanligvis på Høgmoen. I år 
ville laget markere  jubileet 
ved å legge festen mer 
 sentralt, til Bygdetunet. Her 
var det rigget opp stort juletre 
og inne i Bråtastua serverte 
formann Reidar god mat 
og drikke til alle som kom. 
Det ble en riktig kosestund i 
førjulstida – og selvsagt kom 
nissen med poser til barna.
 Vi som er så heldige å 
bo på Austmarka og kan 
nyte godt av arbeidet som 
utmarkslagene gjør ønsker til 
lykke med jubileet og takker 
for den innsatsen Fut gjør til 
beste for bygda.

Det er servert i Bråtastua og maten til Reidar smakte utmerket – som alltid.

På Luciadagen kler barna 
i barnehagen seg opp i fin 
hvit stas med lys og glitter 
og går en runde på Austbo 
mens de synger Luciasangen 
og deler ut pepperkaker til 
beboerne. Om kvelden er 
det så fest på Samfunns
huset sammen med foreldre, 
 besteforeldre og venner. 
Etter Luciaopptoget er det 
opp på scenen for å vise hva 
de har lært i barnehagen 
i løpet av året. I år var 
det troll som var temaet. 
Stemningen var høy ute 
i hallen før dørene gikk Luciatoget på vei inn i salen med ynde og sjarm.

Plutselig var Lucia forvandlet 
til små og store troll.

Den minste Bukken Bruse 
klarte ikke å stange sjef
strollet Ole Morten i fossen, 
men det klarte den største. 
(Foto: Hans Erik Møller)

Blant nisser og troll
Jul på Austmarka forts.

opp og trollene, store som 
små, kom marsjerende inn 
til musikk som hensatte 
oss til Dovregubbens hall. 
Med riktige trollklær, sydd 
av sekkestrie, inntok de 

scenen og fremførte sanger 
og sketsjer. Her var både 
troll i eske og Bukkener 
Bruse som skulle til seters 
for å gjøre seg fete. Stor var 
 begeistringen da sjefstrollet 
under brua ble kastet i 
 fossen.

Trollbandet hadde diktet sin 
egen barnehagesang som de 
sang og spilte så det riktig 
dundret i bergveggen. (Foto: 
Hans Erik Møller)

tørre juletrær som lå klar for 
brenning. Men først gikk Åge 
gjennom den historiske bak
grunnen for 20.dagen. Han 
minnet om danske kongen 
Knud den IV som ble myrdet 
i Odense kirke og siden ble 
helgen. Det holdes messe til 
minne om ham 13. januar, 
altså på 20.dags jul. Derfor 
heter det: ”Knut  kjører julen 
ut”. Så ble trærne lagt på bålet 
og flammene slo opp mens 
forsamlingen sang spesial
verset ”Du grønne visnede tre 
farvel  ”. 

Å bære jula ut med etter
følgende brenning av juletrær 
er blitt en tradisjon på Aust
marka.

Så var jula slutt
 Alt som er laget til jul skal 
gå med til jul, heter det. Og 
etter brenningen bar det inn 
på Arstun til en kosestund 
med kaker, kaffe og skvetter 
etter julefeiringen. I år var 
det ekstra hyggelig at flere 
barn deltok i opptoget, både 
som fakkelbærere og som 
kilde til lek og moro inne 
på Arstun.  Arrangørene, 
Austmarka Historielag og 
Austmarka Vel, regner med 
at riktig mange vil være med 
å bære tradisjonen videre til 
neste år.
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”Solkongens bro” var den beste konstruksjonen sammenlagt. Den er laget av papirruller festet med 
 splittbinders og tålte en punktbelastning på 3 kg. Laget besto av Hans Martin Myrvold, Sebastian Larsen 
og Emma Sommerstad Svendsen. 

Teknologi og design –      et populært fag

Det arbeides og  planlegges 
på flere fronter for å øke 
interessen for realfag i 
skolen. Mange elever synes 
matematikk og fysikk blir 
for abstrakt og vanskelig, 
og selv med alle de tekniske 
hjelpemidlene vi omgir oss 
med har elevene vanskelig 
for å knytte teorien til 
 praktiske anvendelser. 
Årsaken er jo at de fleste 
tekniske hjelpemidlene er 
blitt så avanserte at det er 
nesten umulig å skjønne 
hvorledes de virker – mange 
er vanskelig nok å benytte.
At det i framtiden blir et 
stort behov for folk med 

Mellomtrinnet har også gjennomført prosjekter innen teknologi 
og design. Her prøver Victoria og Mia ut stabiliteten og styrken 
i en konstruksjon der det benyttes trekantmoduler. Tannstikker 
og erter er byggematerialene.

4. og 5. klasse 
prøver ut egen
produserte 
vasshjul i Sagåa.

utdannelse innen tekniske 
fag er blitt påpekt flere 
ganger. Norge er i ferd med 
å bli et land som bare leverer 
råstoffer uten selv å foredle 
disse. Vi trenger forskere, 
utviklere og driftspersonell 
som kan være med å skape 
nye arbeidsplasser. Også 
bekjempelse av de økende 
forurensningene i verden 
krever utvikling av ny 
teknologi på mange felter, 
ja oppgavene her står i kø 
allerede.
 Nå er teknologi og 
design (TD) blitt et eget 
fag i grunnskolen og skal 
inngå som en del av fagene 

Av Bjørn Dybing

Det var med stor 
 nysgjerrighet jeg åpnet 
Mærka skoleavis da 
den kom i såkalt ny og 
 forbedret utgave nå i høst. 
Og du verden, jeg ble 
virkelig imponert over 
hva de to 9. klassingene 
Markus Jahnsrud og 
Maria Østli hadde fått til. 
Kvaliteten både på layout, 
bilder og tekst var skyhøyt 
over hva jeg tidligere 
hadde sett av skoleavisen.
 Ikke lenge etter kom 
juleutgaven. Nå var jeg 
spent. Hadde de klart å 
holde den samme gode 
kvaliteten?
 Jo, min sann. Det 
var helt på topp denne 
gangen også.  Redaksjonen 
var litt forskjellig, da 
Maria hadde fått med 
seg vennene Emilie 
Lundstadsveen og Inga 
Bjørnstad. Forklaringen 
fra Maria på redaktør
skiftet viser en modenhet 
som mange voksne ville 
misunne henne. Her er 
det rett på sak og ikke noe 
dill. Det framgikk også 
klart at dette var noe mer 
enn en vanlig skoleavis 
og at den kom ut fordi 
det var lovet i forrige 
 nummer.
 Som redaktør av 
Austmarkingen vil jeg 
 gratulere utgiverne 
av Mærka. Håper det 
 kommer flere utgaver, 
men mest av alt håper 
jeg på å kunne få slike 
medspillere også i 
 ”Austmarkingen”.

Mærka 
ungdommens 

avis
 ingeniørene eller andre 
ansatte avsetter noen 
timer til undervisning i 
ungdomsskolen, dette 
for at elevene lettere 
skal se  sammenhengen 
 mellom teori og praksis. I 
 Hedmark har bl.a. Grue 
ungdomsskole dannet såkalt 
partnerskap med Luxo 
Norge AS og Grafisk Senter 
Grøset for at elevene skal få 
større innsikt i arbeids og 
næringslivet i bygda.
 Ved Austmarka barne 
og ungdomsskole er det 
laget en egen plan for faget 
Teknologi og Design til alle 
klassetrinn ut fra målene 
i kunnskapsløftet. Det vil 
si at alle klasser hvert år 
skal gjennom ulike emner i 
faget, enten fordelt over året 
eller ved å konsentrere faget 
over en uke. Både mellom
trinnet og ungdomstrinnet 

har hatt større prosjekter og 
imponert med resultatene, 
men også småskoletrinnet 
har gjennomført prosjek
ter, om enn i mindre skala. 
De har blant annet laget 
vann hjul og vindmøller 
og fått prøvet disse ut i 
praksis. I fjor deltok skolen 
også på ”Oppfinnermessa” 
i Gruehallen på Kirkenær 
og kom hjem med mange 
premier. I år skal det være 
ny oppfinnermesse 22. 
og 23. april, og skolen 
 regner med  deltakelse også 
i år. Videre har skolen 
nettopp  gjennomført en 
engasjerende konkurranse 
i entreprenørskap, som er 
en utfordring omtrent på 
samme nivå. 
 Som et ledd i TDfaget 
gjennomførte elevene i 8. 
9. og 10. klasse nå i høst et 
prosjekt der det konstrueres 

og bygges en modell av en 
bro. Tre timer hver dag i 
en uke har vært brukt til 
prosjektet, og det er ganske 
omfattende. Her skal det 
gjennom eksperimenter 
og simulering på data
maskin prøves ut forskjellige 
 konstruksjoner og hvor mye 
broa tåler av belastning. 
Det skal også føres regnskap 
over brukte materialer. Til 
slutt skal broa bygges og 
dens bæreevne prøves ut i 
praksis. I premieringen tas 
det  hensyn både til arbeids
tegning, styrke, material
kostnader og beste design. 
At denne typer oppgaver 
er populært blant elevene 
er det ingen tvil om. ”Et 
kjempefint opplegg og en 
hel del gøyere enn å sitte og 
regne eller skrive i en bok” 
er deres konklusjon ifølge 
skoleavisen Mærka. 

natur fag og matematikk. 
Først ute med en prøve
ordning var Ruseløkka skole 
i Oslo der elevene startet 
med å bygge små plastbiler 
med etterfølgende rally i 
gymsalen. Prosjektet ble 
en  suksess og skapte stort 
engasjement både blant 
elever og lærere, slik at faget 
nå er innført ved alle skoler. 
Mange andre aktiviteter 
er satt i gang for å spre 
kunnskap om teknologi og 
naturfag. Det er laget såkalte 
teknotek eller ”Science Cir
cus” hvor barn og ungdom 
 inviteres til demonstras
joner av grunnleggende 
fysiske  eksperimenter, 
men også hvor de selv får 
 eksperimentere. I noen 
kommuner har skolen 
fått til et samarbeide 
med  industrien, slik at 
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Skal til Polen
Også i år blir det Polen
reise for skoleelevene på 
Austmarka Ungdomsskole. 
Reisen skjer i regi av ”De 
hvite busser” og starter i 
begynnelsen av september. I 
år blir det riktig mange som 
skal av sted, hele 27 elever 
pluss voksne. Grunnen til at 
det blir så mange i år er at 8. 
og 9. klasse har samarbeidet 
tett gjennom flere år, slik at 
det vil være unaturlig å skille 
dem i dette tilfelle.
Det er alltid spennende å se 
om finansieringen av turen 
går i orden. For denne 
turen vil det bli utgifter på 
rundt 130.000 kroner som 
må dekkes, og det er ikke 
gjort i en hånd vending. Nå 
har elevene spart og jobbet 
gjennom flere år for å få 

Stor aktivitet utenfor Joker en lørdag i desember. Anna Strand og Maren Bekkengen satset på tombola for å skaffe penger til reisekassa.
 (Foto: Hans Erik Møller). 

til denne turen, så troen 
på at det skal gå i orden 
er stor. Blant annet har de 
satt av penger de tjente på 
elevbedriften for 23 år 
siden, de har solgt kake
bokser, hatt lotteri, jobbet 
for Kiwi i julen med å pa
kke varer, solgt jule kalendre 
og tjent penger på å drive 
skolekantina. Rett før 
jul hadde de også salg av 
juletrær, kaker og julenek 
samt tombola og lotteri 
utenfor Joker, så pengene 
siger jamt og sikkert inn. 
Det mangler ennå en 30
40.000, men det er lenge 
til høsten, og med mål rettet 
arbeid skal nok dette gå 
bra. Vi ønsker lykke til og 
ser fram til å høre nærmere 
fra turen.

Antall medlemmer i 2009 
har vært 91. Det er avholdt 
6 ordinære styremøter med 
37 saker på dagsorden. Det 
er i tillegg avholdt to møter 
der politikere / kommu
nerepresentanter har vært 
invitert. 

Tursti Vestbredden: 
Alle nødvendige formal
iteter for å gjennomføre 
prosjektet er ordnet. Det 
betyr adgang til turstien fra 
nordsiden ved Åbogenve
ien og med bru over åa fra 
Sagåveien. Brukar er støpt 
og brua satt i bestilling for 
levering i mars 2010.

Kassererfunksjonen: 
Austmarka Utvikling har 
valgt å sette bort regnskaps
jobben. Styreleder har vært 
kontaktperson mot regn
skapsfører.

Årsberetning 
for Austmarka Utvikling 2009

Mobil/bredbånd:
Eidsiva har i løpet av året 
satt opp mast og sender 
for trådløst bredbånd på 
Dronnings Utsikt på eget 
initiativ. Vi vet lite om 
dekningsområdet ennå. 
Bredbåndsdekningen er 
totalt sett god. Det er 
ikke foretatt utbygging 
for mobiltelefonnettet i 
2009. Sterke Teliasignaler 
fra Sverige har forverret 
Netcomdekningen langs 
grensen. En ny kartleg
ging må gjennomføres før 
nye utbyggingsplaner kan 
komme på tale.

Åpent Landskap: 
Prosjektet går over 10 år 
med en totalramme på kr. 
60.000,. Mye er allerede 
ryddet, slik at utsynet til 
vassdraget gjennom bygda 
er blitt mye bedre.

Austmarkingen:
Avisa vil ha et opplag 
på 210 fra nyttår. Kjell 
 Finbråten har sagt seg villig 
til å være distribusjonsans
varlig, men redaktøren 
trenger flere støttespillere 
som kan bidra med skriving 
og tips.  

Infotavlene: 
De respektive velene har 
nå overtatt ansvaret for 
infotavlene.

Infotelefonen:
Her er det lagt inn 
 velkomsthilsen med 
 informasjon om de ulike 
tilbud i bygda. Foreløpig 
har infotelefonen blitt lite 
brukt. 

Veiene: 
AUs arbeid for å skaffe 
best mulig vei til og på 
 Austmarka har ligget 
nede en periode.  Christen 
 Larsmon har nå sagt 
seg  villig til å lede dette 
 prosjektet videre.

Politiker/- 
kommunemøter:
I juni inviterte vi styret 
i Kongsvinger Arbei
derparti til et møte her 
på  Austmarka hvor vi 
 presenterte AU og aktuelle 
arbeidsoppgaver. Dette vil 
bli videreført med møter 
med andre politikere i 
kommunen. 

I september hadde vi 
tilsvarende møter med Dag 
Arnesen, som er innbygger
rekrutterer i kommunen, 
og Tommy Seigerud, rektor 
på skolen. Hensikten er 

å skape et samarbeid som 
bidrar til å gjøre Austmarka 
attraktiv for innflyttere og 
nyetablerte.

Gründercamp: 
Austmarka Utvikling ble 
bedt om å stille med en 
dommer til en Gründer
camp i regi av skolen. Her 
stilte Tore Sewerin Fagernes 
opp som en av dommerne. 
Gründercampen gikk over 
to dager, der elevene skulle 
rette blikket mot fremtiden, 
og presentere nye ideer og 
oppfinnelser,

Finnskogtinget: 
Finnskogtinget er ment 
å være en møteplass for 
lag og foreninger med 
aktiviteter på Finnskogen. 
Formålet er å samordne 
aktiviteter, samt skape 
en kunnskapsbase om 
Finnskogens innvandrer
historie og utvikling og 
 aktiviteter i dag. Til det 
første oppstartsmøte 
 representerte Åge Sørmoen 
Austmarka Utvikling. 
Det ble der besluttet at 
det skulle innkalles til det 
første Finnskogtinget. 
Dette finner sted i februar, 
og Austmarka Utvikling 
stiller med en eller to 
 delegater til dette tinget.

Styret har i perioden bestått av:
Leder: Aino M Strandseter Bekken
Nestleder: Bjørn Dybing
Sekretær: Lise Mette Bekkengen
Styremedlemmer: John Martin Øverby og Steinar Skoglund
Varamedlem: Espen Jahnsrud

Beveren i Fagernessjøen har vist stor aktivitet siste året, 
spesielt i området rundt brannstasjonen har den vært 
ivrig til å felle trær. Da høsten kom trodde vi det skulle 
bli en stillere periode, men rett før jul var den på ferde 
igjen. Etter å ha felt noen bjørker på vestsiden av sjøen 
gikk den løs på den vakre vesle bjørka ved røykbadstua 
og felte denne. Riktig nok trenger vi ved til å fyre i 
badstua med, men vi foretrekker å felle den selv.

Aktiv bever
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Konsert med Georg
Det er alltid med stor for
ventning austmarkingene 
ser fram til en konsert med 
Georg Reiss og Bygdekoret i 
kirken. Og de skuffer aldri. 
Også denne gangen, siste 
søndag i januar, var det borti
mot fullsatt i kirken av spente 
tilhørere, både fra Austmarka, 
men også mange fra distrik
tene omkring
Nytt og spennende i år var 
møtet med Ebba Rydh fra 
Uppsala som til daglig synger 
i Nordic Voice. Hun synger 
både klassisk, folkemusikk og 
jazz, og vi fikk overbevisende 

prøver på alt. Ulf Nilsen, 
kantoren fra Lovisenberg 
kirke, ble vi kjent med i fjor. 
Han er en virkelig trollmann 
og mester både på piano, orgel 
og cembalo, men i Austmarka 
kirke holdt han seg til pianoet.
Konserten åpnet med en 
stemningsfylt folkevise fra 
Sverige der Ebba Rydh sang 
”Ut i vår hage”. Musikken og 
koret tok oss deretter med på 
en tur til Skottland og innledet 
med den mektige Amazing 
Grace, hvoretter tonene ble 
både mer muntre og økte i 
tempo. Som Georg bemer

kirken, ettterfulgt av Mikis 
Theodorakis ”En song om 
frihet”.
Etter tre jødiske og et par 
svenske melodier fikk vi så 
til slutt ”Gabriellas song” fra 
den svenske filmen Så som i 
himmelen, en virkelig vakker 
sang der koret hadde ett av 
sine høydepunkter. Men 
ordentlig slutt blir det aldri på 
disse konsertene før Wenche 
har delt ut sine gaver og Sus 
fra Varaldskog har tonet hen. 
Vi gleder oss allerede til neste 
konsert, for Georg har lovet å 
komme igjen!

ket:  dette må være skrevet 
for sekkepiper, for her trenger 
man en pustemaskin under 
armen for å klare tempoet.
Det ble flere folketoner, med 
flott samspill mellom koret 
og Ebba Rydh.  Sistnevnte 
sang også to deilig svingende 
jazzmelodier, ”It`s only a 
paper moon” og ”Fly me to 
the moon”, noe som passet 
bra med fullmånen skinnende 
utenfor kirken. 
Georg hadde lovet en stemn
ingsfull aften, og det ble det. 
Ikke minst da Ebba Rydh 
og Habanera Carmen entret 

For 20 gang holdt Georg 
Reiss konsert sammen 
med Austmarka Bygdekor. 
I år sammen med Ebba 
Rydh og Ulf Nilsen.


