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Innholdsfortegnelse

17.mai i vårvær
Oppslutningen om 17. mai-toget på Austmarka ser ut til å bli større og større for hvert år.
Med den gamle fanen til Skullerud skole i spissen runder toget her Nordre Holmen og er
på vei opp til Svingen før slutten passerer Badet. Nå går turen til Austbo hvor dagen feires
med musikk, sang og taler.

Dronningens utsikt
Les mer på side 6.
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Leder

AUSTMARKARUNDEN
Aktiviteter ved Varaldskog skole
Lørdag 19. juni starter 5-torpsvandringen fra
Varaldskog skole kl. 12.00
Søndag 27. juni kl. 17.00 holder Jørund Rolstad
foredrag om fugleforskingen på Varaldskogen.
Søndag 4. juli kl. 12.00 er det foredrag og
demonstrasjon ved Kari Rudi om naturdekorasjoner
og botanisk kulturhistorie.
Kari Rudis naturdekorasjoner har ingen begrensning i form eller størrelse.
Disse små ringene er veldig
populære.

Søndag 8. august holder Roy Lønhøiden konsert.
Den begynner kl. 17.00

Friluftsgudstjeneste
Søndag 20. juni kl. 12.00 er det gudstjeneste på
Dronningens utsikt.

Sist vi tok opp en statistikk
over folketallet på Austmarka var i år 2005. Til
da hadde folketallet bare
sunket – mest trolig som
en direkte følge av mindre
behov for skogsarbeidere.
Helt fra starten av har en av
målsetningene til Austmarka
Utvikling vært å snu denne
trenden. Nå er den snudd!
Av hvilken årsak og hvem
som bør ha æren av det, kan
være vanskelig å finne ut av,
men ikke desto mindre er
det svært gledelig. Spesielt
når vi ser at antall småbarn
og unge har økt, mens antall
pensjonister har sunket.
Absolutt en slik trend som
vi ønsker. Sammenlikner vi
med tallene for Kongsvinger
kommune under ett, så har
vi faktisk en bedre utvikling
her i bygda en samlet for
kommunen. Denne utviklingen har vi diskutert
med innbygger-rekrutterer
Dag Arnesen i Kongsvinger
kommune, og han viser full
forståelse for at markedsføringen av Kongsvinger
også må gjelde distriktene,
og ikke minst, Kongsvinger
Finnskog. For mange er det
naturen, roen og deltakelsen
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i et mindre fellesskap, slik
vi har det her i bygda, som
er drømmen. Kafeene og et
yrende byliv kan vi alltids
oppsøke når vi trenger det.
Austmarka fikk også god
reklame i siste nummer av
Kongsvinger-magasinet.
”Hva gjør du når hjembygda opplever fraflytting
og stagnasjon?” Gir opp?
Klager? Nei på Austmarka
gjør vi ingen av delene.
Vi viser heller fram bygdas positive sider for å
få tilflytting,” står det i
magasinet. Her er skolen,
med rektor Tommy Seigerud
i spissen, og alle skolebarna
med i et prosjekt kalt Wiki.
Hensikten er å samle og vise
fram alle bygdas positive
sider og legge dette ut på
internett, slik at det blir
tilgjengelig for aller. Og
hvem vet, kanskje er det
gjennom dette arbeidet den
virkelige spiren til vekst i
bygda ligger.

Trekkspilltreffen
Arrangeres i Bergkollparken 2. – 4. juli.

Øiermodagene
Fredag 13.august inviterer Øieren grendeforening
åpning av kulturdagene med kulturkveld på Finnheim
kl. 19.00. Les mer om dette inne i bladet.

Marken
Austmarka Historielag holder sitt årlige marken på Tunet
14.august. Åpning fra kl. 10.00. Om kvelden spiller
Kulturkompaniet opp til dans på Stråhatten.

Roy Lønhøiden er stadig populær og dro godt og vel fullt hus under åpningen av utstillingen.
Som takk for sangen fikk han et flettet hjerte av Kari Rudi.

Inspirert av skog
Inne på Varaldskogen, ikke
langt fra der Vikeråa renner
ut i Varalden, ligger Varaldskog skole. Siden 1946 har
den stått tom, men etter at
Tove Embre kjøpte den for et
par år siden, har hun og Åge

Sørmoen skapt nytt liv i den
gamle tømmerbygningen. Nå
arrangeres det konserter og
utstillinger der samt at stedet
er blitt et utgangspunkt for
vandring på turstier mellom
gamle torp i området.

Tur på kjerkeveg
Lørdag 21 og 22 .august kan du vandre på nymerket
kjerkeveg fra Brødbøl til Eidskog kirke. Les mer om
dette inne i bladet.

Hjemmeside
Se også Austmarkas hjemmeside www.austmarka.no
for siste nytt. Her kan du også lese tidligere utgaver av
Austmarkingen
Det er en egen glød i t eppene
til Karin Kristiansen
Per Øyvind Amundsen har
hentet mange motiver fra
Varaldskogen. Her viser han
et lite utsnitt.

I sommer, hver lørdag og
søndag fram til 8.august, er
det tre utstillere som fyller
skolen: Karin Kristiansen
med sine vakre vevde tepper,
Kari Rudi med forskjellige
dekorasjoner – alt laget
av materiale hun finner i
naturen, og Per Øyvind
Amundsen, en ung fotograf
som bl. a. vant en annenpris
på Finnskogutstillingen her
i våres.
Karin vever alt mulig og
bruker spesielle teknikker,
både med renning og
innslag, for å få fram
ønskede effekter. Bl.a. har
hun her hengt opp noen
tepper med innslag av
koppertråd, noe som gir en
helt spesiell glitter eller glød
i stoffet, alt avhengig av
hvordan lyser faller inn. Av
stoffene har hun også sydd

vesker i alle mulige fasonger
og farger, så her er noe å
finne for enhver smak.
Per Øyvind kjøpte seg et
speilreflekskamera for et par år
siden og dyrker en hobby som
etter hvert får et mer og mer
profesjonelt preg. De fleste
bildene er tatt på Varaldskogen
og gjengir s pennende
stemninger, trolldom, dyreliv
og vakre landskap.
Kari Rudi henter både
inspirasjon og materialer
fra naturen. Hun har sitt
atelier på Grue og holder
kurs og foredrag der hun
formidler det hun kaller
botanisk kulturhistorie.
Dekorasjonene hennes
er laget av kvist, kongler,
bjørnemose, brødlav og alt
mulig annet det går an å
finne ute i naturen. Produktene er vanskelig å beskrive,
så hvorfor ikke ta en tur en
helg mellom kl. 12 og 17 og
se selv. Kanskje blir du med
på en 5-torps vandring også?

Mobil- og bredbånddekning

Ha en riktig god sommer!
Bjørn Dybing

Marnstuen Media AS støtter Austmarkingen
med layoutproduksjon og trykk.
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I forhold til mange andre bygder har Austmarka god
dekning, men det er enkelte steder hvor det har vist seg
å være problemer, selv etter de siste utbyggingene, både
med trådløst nett, utvidelse av sentralene og med ekstra
radiomaster. Prosjektleder i Austmarka Utvikling,
Roy Stenbråten, mener dekningen generelt er bra i
Austmarkingen – 3/2010

bygda, men vil gjerne ha beskjed dersom noen av de
som ønsker å få bredbånd ennå ikke har fått det, eller
hvis du har ustabil og dårlig dekning på mobilen eller
bredbåndet.
Beskjed om dette kan du enten sende som e-post til
post@austmarka.no eller på telefon til 628 28 902.
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17. mai på Austmarka

8. og 9.klassingene ga gudstjenesten
et festlig preg med flaggborg utenfor
og inne i kirken.
Her får Hedda Solberg
Ruud inn en fulltreffer og
venninnene Julie Eriksen
og Mina Breisjøberg er
tydelig imponerte.

Orientering er gøy, synes
både Selma og Filip.

Oppvisning av dans i skolegården,
ledet av Andrea Fjeld.

I typisk vårvær kunne vi i år
feire 17.mai på Austmarka.
Og folk lot seg ikke skremme
av overskyet vær og litt sur
vind, men møtte opp til
dagens arrangementer med
tog, taler, underholdning og
lek.
Etter flaggheising på
skolen var det gudstjeneste i
Austmarka kirke ved sokneprest May Helen Aspen. Hun
talte om nestekjærlighet og
om å ta vare på de svake i
samfunnet som om de var
våre søsken. Det er ikke alltid

grunn til å være imponert
over hvordan vi i Norge
lever opp til dette.
Oppslutningen om 17.maitoget var også i år rekordstor. Mange på Austmarka
inviterer familie og venner
til å feire dagen sammen
her, noe som er et godt tegn
på trivsel og at vi gjør de
rette tingene. Med flaggborg
i spissen og taktfast musikk
fra Austmarka Bygdekorps
gikk veien opp Holmenlia
og fram til Austbo. Her
var det underholdning

både ved barnehagen og de
forskjellige klassetrinnene
ved skolen. Tradisjonen tro
var det også overrekkelse
av blomster til Austbos
eldste fra skolens yngste. I
år var det Karl Rusten på
96 år som fikk blomster
av 6-åringen Kristian Vetle
Olsen.
Talen for dagen ble holdt
av to elever fra 10.klasse:
Helene Halteigen og Halvor
Lukerstuen. Polenturen
de var med på i fjor høst
hadde gjort et dypt og varig

inntrykk og de snakket
varmt om at disse turene
burde fortsette. Ellers
var det takk til Sanitets
foreningen som bl.a. har
bidratt til å fornye utstyret
på skolekjøkkenet og til
Bygdekorpset som t rofast
bidrar til en hyggelig
feiring av 17. mai. Nå
kan de endelig få fornyet
sine instrumenter etter et
vellykket lotteri der hele
bygda har bidratt. Turstien
Vestbredden ble også
nevnt som en inspirasjon

til å b enytte nærmiljøet til
skolen samt at stien bidrar
til en tryggere skolevei.
Etter avslutning med
”Ja, vi elsker…” og med
Bygdekopset i spissen, gikk
så turen til skolen hvor
det vanket is og pølser,
lek og konkurranser. Nytt
i år var en opptreden av

Barnehagen med mange rosa russ underholdt med barnehagesanger.

en dansegruppe under
ledelse av Andrea Fjeld.
Denne form for dans ser
ut til å fange interessen
blant de unge jentene og
det var imponerende hva
de hadde lært etter bare
noen få timers t rening.
Orienteringsgruppa til
Austmarka Idrettslag

b enyttet anledningen til
å vise at orientering også
kan være en sosial idrett.
En 6-7 poster var plassert
rundt lekeplassen og med
profesjonelt utstyr fikk de
konkurrere om beste tid –
med utskrift av mellomtider
og plassering ved innkomst.
For de voksne var det etter

Det var den gang det!
Helene Halteigen og Halvor Lukerstuen fra 10.klasse holdt dagens tale.
Toget klar for avgang foran skolen.
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Man må vel være over 60 år i dag for å huske Margrethe
Munthes oppdragende viser, slik som ”Nei, nei gutt, dette
må bli slutt. Ikke gå nu inn i stua før du har tatt av deg
lua….” etc. Eller ”Da klokka klang så fort vi sprang og
ingen sto igjen og hang….”
Mange av hennes velkjente sanger fikk vi oppleve
da Bygdekoret inviterte til fest på Austbo 27. mai for å
minnes at det var 150 år siden Margrethe Munthe ble
født. Og en minnerik og festlig kveld ble det. Hele koret
Austmarkingen – 3/2010

hvert serveringen i gym.
salen og en hyggelig prat
med familie og venner over
kaffekoppen som lokket.
Men for alle ble det en
minnerik og hyggelig 17.
mai, ikke minst takket være
17. mai komiteen på skolen
som hadde tilrettelagt det
hele.

Bygdekoret var helt med på notene
da de feiret Margrethe Munthes 150
årsdag på Austbo.

hadde kledd seg ut som skoleelever med typiske klær fra
1930-åra. Også gamle skolesekker, penalhus og bøker fra
den tiden var funnet fram.
Munthe var den første til å lage barnesanger på norsk,
fortalte Wenche Walla. Ideen var at det var lettere å
oppdra ungene gjennom lek og sang framfor ris og tukt.
Men hun skrev også om årstider og dyr og var en utrolig
kreativ person. Kanskje burde vi også kunne lære noe av
hennes sanger i dag.
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1.mai i regn og blest

Åpning av
merket kjerkeveg

Av Åge Sørmoen

Av Åsmund Skasdammen

1. mai-dagen kan ofte være kald og bister med regn og nordavind – slik var
det også i år. Men det stopper ikke ”den harde kjerne” av folk på Austmarka
som vil markere arbeidernes dag og minnes den kampen som har vært
utkjempet på Austmarka for arbeidsfolks rettigheter. Det stoppet heller ikke
Bygdekorpset som trofast stiller opp hvert år og gjør dagen minneverdig.
For mange startet dagen med frokost på Pizza’n, noe som har blitt en
hyggelig tradisjon. Dagen fortsatte med gudstjeneste i kirken ved sogneprest
May Helen Aspen. Demonstrasjonstoget gikk deretter til Arstun via Bygningsgutua, Skogsarbeiderbautaen og Austbo.
Inne i Arstun var det kaffeservering og underholdning av Snusbusarna –
bygdas egen kvartett som har hatt pause et års tid. De fant fort takten igjen
og spiller like friskt som før.
Rundt 50 personer var samlet for å høre talen for dagen av Kongsvinger
Aps nye leder Tore Nielsen. Han tok for seg dagens hovedparole: Arbeid til
alle er jobb nr. 1. Nielsen påpekte at Norge tross alt har betydelig høyere
sysselsetting enn andre land i Europa. I Kongsvinger er mange industri
arbeidsplasser gått tapt siden 1960-tallet, men taleren mente at vi har gode
muligheter til å øke sysselsettingen innenfor transport og kommunikasjon.
Han var også trygg på at sykehuset på Kongsvinger ville bestå i framtida.

Arbeiderpartiets nye leder i Kongsvinger,
Tore Nielsen, var opptatt av sysselsetting og
arbeidsplasser i distriktet vårt.

Premieutdeling på dronningens utsikt
Her sitter vinneren Leif Helge
Nabben og nr. 2, Liv Løvtjernet,
med de minste som fikk p
 remier.
Fra venstre har vi Amalie
Bjørnstad, Cecilie Berntsen,
Nathea Johnsrud, Kasper
Skoglund og Selma Johnsrud.

Av Anne-Lise S. og Oddvar Hammer
Søndag den 11. april
hadde vi premieutdeling på
Dronningens Utsikt i helt
nydelig vær. De fleste møtte
opp for å motta sin fortjente
premie. Leif Helge Nabben
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slo sin egen rekord fra året
før og vant suverent med sine
utrolige 362 turer! Deretter
fulgte Liv Løvtjernet med
128 turer, men vi hadde enda
38 stk. som hadde besøkt
utsikten minst 10 ganger og
som dermed fikk premie,
dette er helt fantastisk.

Etter premieutdelingen
koste vi oss med pølse
grilling. Etter hvert kom
det også mange andre
besøkende, så det ble riktig
folksomt med familier som
satt og koste seg. I 2009
hadde Dronningens Utsikt
2807 besøk. Vi er veldig

imponert over alle som
legger turene sine hit, både
grupper og enkeltpersoner.
Stiene er godt merket, med
variert terreng der det er
litt bratt og veldig bratt.
Hvis man følger med på
skiltingen kan man velge
selv, så det er bare å ta fatt
på utfordringen. Er man
heldig med været får man en
opplevelse med panorama
utsikt langt inn i Sverige.
Det skal være gudstjeneste
her søndag 20. juni, så her
kan det åndelige og fysiske
forenes. I fjor var det over
70 personer som kom på
gudstjenesten. Vi ønsker alle
en RIKTIG GOD TUR!
Austmarkingen – 3/2010

Maren, Kim og sønnen Kasper trives i det nye huset på Torshaug.

Fra by til land
Maren Judin og Kim Skoglund flyttet
fra Kongsvinger inn i nytt hus på
Torshaug for ett og ett halvt år siden
sammen med deres sønn Kasper,
som da var halvannet år gammel. I
dag kan de ikke tenke seg et annet
sted å bo, men det var ikke så enkelt
da avgjørelsen skulle tas for noen år
siden.
– Jeg kunne aldri tenke meg å flytte
til Austmarka, sier Maren. Jeg er
oppvokst på Kongsvinger og skulle jeg
flytte noen steder, måtte være til en
større by. Kim derimot er vokst opp
på Kjerret og har gått på A
 ustmarka
skole, så for han var nok ikke tanken
på å flytte hit helt fremmed.
– Det hele begynte i grunnen som
en fleip, fortsetter Maren. Vi har alltid
hatt omgangsvenner på Austmarka og
da Torgeir planla byggefeltet på Tors
haug, lokket Linda og han med at vi
skulle få velge den tomten vi likte best.
Vi valgte for moro skyld ut den tomten
med best beliggenhet, men ikke lenger
etter begynte vi å titte i huskataloger og
dermed var forberedelsene i gang.
– Dere var ikke redd for at reiseveien
til jobb ville bli lang?
Austmarkingen – 3/2010

– Nei, det skremte oss ikke. Det
viktigste for oss var at her var det
barnehageplass og vi visste at det var
en bra skole her. Uten det hadde det
neppe blitt noen flytting. Veien til
Kongsvinger synes jeg blir kortere
for hver gang. Den kan være litt
skummel på mørke vinteren, men
ellers er det bare en fin tur på vei til
jobben.
Maren begynner å jobbe på
Kongsvinger sykehus etter endt
utdannelse nå til sommeren og
Kim arbeider i ventilasjonsfirmaet
G. Karlsen på Kongsvinger.
De håper også at de etter hvert
kan dra s ammen på jobben når
det stemmer med turnusen på
sykehuset.
– Er det noe dere gjerne ville sett
annerledes her på Austmarka?
– Da vi bodde på K
 ongsvinger,
var det mange ting vi gjerne hadde
sett var annerledes, men her på
Austmarka har vi så langt bare
opplevd positive ting. Vi trives
som plommen i egget og kan trygt
anbefale andre å flytte hit, sier
Maren til slutt.

Helga 21. og 22. august åpnes offisielt
den nymerkede kjerkevegen mellom
Brødbøl og Eidskog kirke.
Det er 23 km fra Brødbøl og fram
til kirken. Finnskogen Turistforening
har med god hjelp fra ildsjeler på
Brødbøl og Finsrud, ryddet og merket
den gamle ferdselsveien. Åpnings
vandringen går over to dager med to
omtrent like lange dagsetapper. Det er
med lokalkjente guider begge dager.
Dag én – lørdag 21. august – møtes
vi på Brødbøl klokka 11.00. Stien tar
vestover noen hundre meter sør for den
gamle skolen. Først krysses Brødbølvassdraget på kraftverkdammen før
det bærer oppover mellom Kuberget
og Kaldbråtahøgda og ned gjennom
Krenkedalen. Der krysses kommunegrensa til Eidskog før vi kommer ned
til Vasletta sør i Nordre Bellingen.
Her kommer vi til å ta dagens
hovedrast, og det blir mulig å få seg
noe varm mat i livet. Deretter rundes
Klemmetsbråtaberget før vi går ned til
Gartanstjennet som er endepunktet
for første dag. Derfra er det transport
tilbake til Brødbøl.
Dag to – søndag 22. august – møtes
vi ved Gartannstjennet også klokka
11.00. Det er åpen skogsbilveg inn
fra Klemmetsbråtan. Turen går nå rett
vestover gjennom brurkleiva og inn
til naturperlen Aursjøen. Der tar vi
kafferast før vi legger i vei videre mot
Lqangtjennet der det blir varm mat å få
også denne dagen.
Fra Langtjennet bærer det ned mot
grenda Torp og på grusvei til Eidskog
kirke på Matrand. Fra kirken er det
skyss tilbake til start.
Turen er en del av Finnskogen
Turistforenings turprogram, og
arrangeres i samarbeid med Austmarka
historielag og Eidskog museums- og
historielag.
Vil du vite mer om sommerturer
på Finnskogen, så finner du
oversikten og mer til på Finnskogen
Turistforenings hjemmesider
www.finnskogen-turistforening.no
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Her blir det fin boltreplass for barna.
Stranda er ryddet for stein og mange
lass med fin sand tilkjørt.

Dugnad på
badeplassen

Fra Lørenskog til Austmarka
Det er alltid interessant å
snakke med nye innflyttere
til bygda. Hvor kommer de
fra, hva er deres interesser og
hvorfor kommer de hit? Da vi
hørte at det var kommet nye
folk på Raufjellet, tok vi like
godt en telefon
– og ble ønsket velkommen til
å avlegge et besøk.
Vibeke G. Instanes og
Rikhardt Instanes flyttet med
sønnene Robin (14) og Vegard
(6) til Raufjellet på Austmarka rett før påske, og her på
Raufjellet har de funnet det de
savnet mest – plass nok.
– Lørenskog var en idyllisk
plass da vi flyttet dit, sier
Vibeke, men i løpet av de
siste 5-6 årene er det blitt en
eneste stor byggeplass, det er

blitt trangt og trafikken vokser.
Nei, vi ville ut, og drømte om
et småbruk eller noe på landet.
Men hvordan fant dere fram til
Austmarka?
– Til å begynne med så vi oss
omkring i et område, ikke
lenger enn at det ville ta en
time å kjøre til byen. Fant ikke
noe umiddelbart, så søket på
Finn ble utvidet, og da kom
dette stedet fram. Navnet
Austmarka hadde jeg bare så
vidt hørt nevnt av min far og
onkel som pleide å besøke en
kar ved navn Birger inne på
Varaldskogen, sier Rikhardt.
Vi ble litt nysgjerrige og tittet
og tittet på bildene på nettet.
Ja, dette måtte vi se nærmere
på, og dro hit. Husene så
greie ut, ingen store inngrep

Hele familien på Raufjellet brenner for ATV-kjøring.
Her mangler bare 6-åringen Vegard.

var nødvendig – og så var
det naturen da, med all den
plassen vi ønsket.
– Vår store hobby er ATVkjøring, legger Rikhardt til.
Han er for øvrig nestleder i
Østlandet ATV-klubb med
122 medlemmer, og brenner
etter å få til en treningsbane og
forsvarlig opplæring av unge
kjørere, noe han håper på skal
bli mulig på Raufjellet med
tiden.
Men reiseveien til jobb, blir ikke
den lang?
– Jeg kjører lastebil som jeg
henter på Frogner og jobber hardt flere dager i strekk,
men så kan jeg til gjengjeld
være hjemme flere dager om

g angen, sier Rikhardt. For
Vibekes del vil hun nå være
hjemme, men tar frilancejobber
som fotograf og stiller gjerne
opp hvis noen skal ha bilder
til bryllup eller konfirmasjon.
Vi ser også at hun skriver
reportasjer for ATV-
magasinene, for hun er like bitt
av basillen som Rikhardt.
Bortsett fra to katter har
familien ikke anskaffet seg noen
dyr ennå, men Vibeke røper at
hun godt kunne tenke seg
å ha noen høner på tunet –
det hører et småbruk til. Vi
ønsker familien lykke til og
håper de vil trives på Rau
fjellet og at drømmene vil gå i
oppfyllelse.

6. og 7. klasse med samlet bilproduksjon – alle drevet av musefeller.

Prosjekt ”Musefellebil”
Et fag som ”Teknikk og design” i folkeskolen er noe vi voksne bare kan misunne
dagens elever. Her får barna bruke sin fantasi, får teknisk innsikt og får trent finger
ferdigheten – også synes de det er moro!
Årets oppgave, som 6. og 7.klasse ved Austmarka barne-og ungdomsskole har gått
løs på, krever at man skal planlegge, bygge og prøve ut en mekanisk leke. I dette tilfelle
en lekebil med musefelle til drivkraft, og den skal til og med være 4-hjulsdrevet. Dette
siste var det tydeligvis ikke så lett å få til. Her gjaldt det å legge snoren riktig vei rundt
akslingene så både framaksel og bakaksel roterte samme vei.
Men oppgaven gikk lenger enn som så. Elevene skulle også ha konkurranse om
hvilken bil som gikk lengst, regne ut bilens gjennomsnittshastighet samt dens
kostnader, så her var det også noe å bruke hodet til.
Da vi fikk se bilene, var de aller fleste ferdig, billøpet avholdt og de tre beste kåret,
både i utkjørt lengde og i design. To av jentene, Rebekka og Kristin kom lengst med
bilen, mens Mads og Daniel fikk første og annen premie i design. Og dette var virkelig
lekre biler, dekorert i friske og matchende farger. Virkelig noe å være stolt av. Det er så
en kunne få lyst til å prøve på å bygge en musefellebil selv.

Slutt på Wenche Lønhøidens Hårservice

Øiermodagene 2010
Årets Øiermodager arrangeres 13. til 15. august. Øieren
Grendeforening ønsker alle velkommen til ei langhelg på
Øiermoen.
Tradisjonen tro åpnes dagene med kulturkveld på Finnheim.
I år er det deltakere fra Hokåsenrevyen som kommer
med revysmakebiter. Det blir kaffe og noe å bite i også.
Arrangementet begynner klokka 19.00.
Lørdag morgen er det tid for nok et fast innslag under
dagene; grendefrokosten på Finnheim. Frokostbordet står
dekket mellom 9 og 11. Øieren Grendeforening har siste året
satt i stand skoleplassen foran den gamle skolen. Lørdag fra
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klokka 13 er det diverse arrangement for liten og stor på plassen.
Grillene er også varme.
Søndag klokka 12 inviterer grendeforeningen til båt- kano- og
fisketur på Nordre Øiersjøen. Utgangspunktet er badeplassen på
Langnabben. Grendeforeningen har en del båter og kanoen, men
har du mulighet til å ta med en farkost, så er det flott. Vi padler
og ror sørover sjøen mot Bolneset, og så finner vi en fin plass på
østsida for mat- og kaffekos og fisking. Vi tar med utstyr for å
tilberede fisken på stedet. Velkommen til Øiermoen!
For styret i Øieren Grendeforening, Åsmund Skasdammen
Austmarkingen – 3/2010

Wenche stenger salongen etter
20 års hårservice på Austmarka.

Austmarkingen – 3/2010

Det er 22 år siden Wenche tok svenneprøven etter
å ha gått i lære hos Trond Egil Broen i Kongsvinger.
Hun startet kort tid etter sin egen salong i kjelleren
på Samfunnshuset, inntil hun for 5 år siden overtok
lokalene til postkontoret, vegg i vegg med Asak.
Men nå er det slutt! Nakke, rygg, armer og skuldre
vil ikke mer – og sier bestemt i fra at nå får det være
nok.
– Det har vært fint å ha en jobb på hjemstedet sitt
å gå til i 20 år, og trist å måtte gi seg, men det skal bli
godt å slippe smertene, medgir Wenche. Hun har i det
lengste håpet at noen ville overta salongen slik den står
for å drive videre, men foreløpig ser det ikke lyst ut.
Wenche benytter anledningen til å takke alle
kunder og folk som har vært innom for å sole seg
eller bare slå av en prat.

Badeplassen ved Austbo er en
populær samleplass for barn,
ungdom og voksne hele sommeren.
Her kan barna boltre seg i strandkanten, leke på grunna eller ta en tur
ut til badeflåten.
På gode dager kan det bli rett
folksomt på stranda og selve strandkanten blir i minste laget. Noe sand
har vært kjørt på hvert år, og stein
er blitt ryddet vekk i strandsonen,
men det har monnet lite. Men nå
blir det annerledes. Etter et initiativ
fra Torgeir Lia, inviterte Austmarka
Vel til dugnad en lørdag i slutten
av mai. Og folk stilte mannsterkt
opp. I løpet av dagen ble et større
område av stranden ryddet for
stein, lass på lass med fin strandsand ble tilkjørt og fordelt utover. I
tillegg ble det anlagt en egen strand
for de som har med seg hund som
ønsker å bade. Kratt ble ryddet,
noen trær felt og ved kappet og
lagret for senere bruk til grilling. Et
eget område er nå avsatt til grilling,
og her skal det med tiden settes
opp en permanent grill. Det ble
også ryddet plass og kjørt på sand
til en volley-ball bane. Stengene er
allerede på plass og nett vil bli kjøpt
inn. I det hele tatt, dette skal bli
et fint sted som Vellet håper skal
komme alle Austmarkinger til gode.
Vi ønsker å takke alle som bidro
til denne kjempeinnsatsen og
brukte sin fritid og egne ressurser
til en meget vellykket, hyggelig og
verdiskapende innsats.
Styret i Austmarka Vel
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Austmarka, ei bygd med framtid?
Av Vidar Pedersen
I Austmarkingen nummer
2 i 2006, under overskriften ”Austmarka,
fraflyttingstruet?”, så vi
på befolkningsutviklingen
på Austmarka fram til og
med 2005. Bakgrunnen for
den lite optimistiske over
skriften var at tallene viste
en nedgang i folketallet i
perioden 1980-2005. Vi
kan nå føye fem nye år
til analysen og tallene for
2010 kan kanskje indikere
at trenden har snudd.
Folketallet har økt med

om lag 70, eller 7 prosent
siden forrige måling. Det
er verdt å merke seg at
pensjonistene fortsetter å
bli færre, mens vi finner
den største økningen blant
barn med 16 prosent.
Tabellen viser kun
gruppa 0-19 år samlet.
Det kan være interessant å
se nærmere på hvor disse
barna befinner seg rent
aldersmessig. En telefon til
barnehagen avdekket at den
i dag har 42 barn i alderen
1-6 år under sitt tak. Jeg

Bosatte på Austmarka i perioden 1980-2010

tok også kontakt med
skolen som kunne fortelle
meg at det i dag går 124
elever i klassene 1 til 10.
De øvrige barna må være
i alderen under ett år eller
store barn i videregående
skole eller yrkesliv.
Siden Austmarka er
en del av Kongsvinger
kommune er det naturligvis
interessant å sammenligne
utviklinga på Austmarka
med Kongsvinger som
helhet. Kongsvinger har en
laver andel pensjonister enn

Austmarka, men andelen
avtar for Austmarka og
øker for kommunen som
helhet. Andelen barn 0-19
år øker på Austmarka, men
holder seg rimelig stabilt
for kommunen som helhet.
Man skal naturligvis være
forsiktig med hensyn til
å trekke konklusjoner på
dette grunnlaget. Dersom
denne positive trenden
fortsetter den neste 5-års
perioden, må det være lov
å påstå at Austmarka er ei
bygd med framtid.

Bosatte i Kongsvinger i perioden 1980-2010

I alt (abs.tall)
Barn, 0-19 år
Voksne, 20-66 år
Pensjonister

1980
1 180
248
671
261

1990
1 109
233
625
251

2000
1 016
206
568
242

2005
1 001
203
585
213

2010
1 070
237
625
208

I alt (abs.tall)
Barn, 0-19 år
Voksne, 20-66 år
Pensjonister

1990
17 480
4 328
10 636
2 516

2000
17 349
3 998
10 713
2 638

2005
17 279
4 025
10 658
2 596

2010
17 377
4 003
10 671
2 703

I alt (prosent)
Barn, 0-19 år
Voksne, 20-66 år
Pensjonister

100
21
57
22

100
21
56
23

100
20
56
24

100
20
58
21

100		
22
58
19

I alt (prosent)
Barn, 0-19 år
Voksne, 20-66 år
Pensjonister

100
25
61
14

100
23
62
15

100
23
62
15

100			
23
61
16

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kilde: Statistisk sentralbyrå

AU presenterer seg
Austmarka utvikling fikk en god anledning til å presentere
organisasjonen og de saker som AU er opptatt av, da
planutvalget i Kongsvinger kommune ved komiteen for
næring, kultur og miljø var på befaring i vårt område den
18. mai.
Denne komiteen steller med plan- og byggesaker,
landbruk, næring, kultur og miljø og hadde vært på en
større befaring i området vårt forut for saksbehandlingen.
Da passet det godt å takke ja til AUs innbydelse til å ta
saksbehandlingen her på Austmarka. Samtidig fikk de en
velsmakende lunch på Pizzaen og en grundig gjennomgang av AU, fremført av Steinar Skoglund og Lise Mette
Bekkengen.
Komiteen besto av både politikere og folk fra
administrasjonen og ble effektivt ledet av Øystein Østgaard.
Interessant var det å høre om kommunens satsing på sykkelstier. Hamar er valgt for gjennomføring av et større pilot
prosjekt, men også i Kongsvinger vil vært år, fram til 2013,
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Terminliste
Austmarka O-gruppe 2010
Om en måneds tid så starter O-sesongen igjen, så er det
viktig å planlegge framover. Jeg har satt opp ei terminliste
over de løpene som er mest aktuelle for oss med hensyn
til reiseavstand.
De løpene som er markert med uthevet skrift teller i
vår ungdomscup for de under 18 år og du må ha deltatt i
minst 5 av disse løpene for å bli premiert.
I tillegg til disse løpene vil det bli treningsløp hos
klubbene i Glåmdal , dette er det tidligere sendt mail
om. Det blir treningsløp i Eidskog og i Sverige som vi
kommer tilbake til. Vi håper også på å ha noen egne
spesielle treningsløp.
Vi hadde møte med Tom Erik Brohaug den 4. mars
om å utvikle klubben vår. Der ble det bestemt at vi utover
det vanlige skal arrangere Finn Fram dagen i juni, vi skal
prøve en felles Tur-O dag, vi skal ha nybegynnerkurs i
april, kanskje et EKT-opplegg for barna 17. mai. Alt dette
kommer vi tilbake til.
Her er løpene som vi anbefaler at dere stiller opp på i
tillegg til de som er nevnt over:
19. juni

Ringeriksløpet

Hønefoss

20. juni

Jonsokløpet

Hønefoss

25. – 27. juni Norsk O-Festival

Gjøvik

3. juli

Morokulien

Eidskog

4. juli

Morokulien

Åmotfors

3. sept

KM sprint

Odalen

4. sept

KM lang

Grue

5. sept.

KM stafett

BKOK

26. sept

Ringreven stafett

Ringsaker

3. okt

Furugampen

Hamar

16. okt.

Blodslitet

Fredrikstad

13. – 14. nov. Lången & Korten Karlstad
Planutvalget fikk både god mat og en vel gjennomført presentasjon
av Austmarka Utvikling på Pizzaen før saksbehandlingen startet.

satses 1 mill. kroner på å opparbeide sykkelstier. Et
av målene er å sikre skoleveiene i en utstrekning opp til
4 km fra skolen samt å fordoble bruken av sykkel. Statens
vegvesen skal være en pådriver for å få gjennomført dette.
Pengene vil vesentlig bli brukt i Kongsvinger by samt langs
riksveiene inn til Kongsvinger, men dette vil ikke berøre vårt
lokale prosjekt om sikrere skolevei her på Austmarka.
Austmarkingen – 3/2010

Lista kan bli endret da noen klubber ikke har satt opp
sine løp enda.Det vil også være løp i Oslo-Akershus
området som står i NOFs terminliste.
Skriv ut denne lista og heng den på veggen. Husk å
melde på hit til Mette senest ei uke før løpene skal gå.
Det er helt frivillig å være med på løp men jo flere jo mer
sosialt.
Tor
Austmarkingen – 3/2010

Med de nye selvanvisende skivene får skytteren øyeblikkelig
beskjed om hvor skuddet sitter.

Støtt Skytterlaget!
Som de fleste tippere sikkert kjenner til, er det mulig å
støtte lag og foreninger gjennom ”Grasrot-ordningen” til
Norsk Tipping. Det er bare å oppgi hvilken forening du vil
støtte, så blir en viss andel av det du tipper for bli overført til
denne foreningen. Hos Joker henger det en liste over lag og
foreninger som kan ta imot slike midler, men tippingen må
ikke nødvendigvis foregå der.
Fra Skytterlaget på Austmarka har vi mottatt en
henvendelse der de sier:
– Skytterlaget har gjort en ganske stor investering i nytt
elektronisk skyteanlegg. For et par år siden måtte vi av
sikkerhetsmessige årsaker nedlegge forbud mot å bruke den
gamle 100-meteren. Dersom vi ikke startet arbeidet med et
nytt anlegg, ville dette bety ”kroken på døra” for et relativt
populært tilbud for mange i bygda. Vi har pr i dag ikke
mange aktive skyttere innen DFS, men anlegget blir bl.a.
flittig brukt av bygdas jegere og skytterlaget har i alle år gitt
tilbud om treninger og de obligatoriske storviltprøver. Vi
bestemte oss derfor å ta dette store, økonomiske løftet for
det lille laget vårt. Vi har nesten kommet i mål vha gode
finansielle støttespillere, mange dugnadstimer og det vanlige
anleggsbidraget fra DFS, men satsingen har kostet oss dyrt.
Skytterlaget har ingen romslig økonomi, og vi er a vhengig
av hver krone vi kan få inn i kassa. Pengene trengs til bla.
vedlikehold og ferdigstilling av hele anlegget, samt den
daglige drift og for å kunne gi et tilbud til medlemmene.
Tilknytning av grasrotandelen er en inntektsmulighet
for laget. Vi ber og oppfordrer derfor alle som har lyst
til å gi sin støtte til laget ved å registrere skytterlaget som
Grasrotmottaker ved tipping. Mange har allerede sin faste
mottaker. Det vil imidlertid hjelpe skytterlaget om man gjør
denne registreringen kun bare for en periode. Vi har org.
nr 98 30 61 419.
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Lærer orientering
Både nye og mer erfarne
løpere var med på kurset.
Foran fra venstre : Tatjana
Botilsrud, Julie Eriksen,
Mathias Westby Skoglund,
Edvard Østgård, Omar
Abdalla Larsmon. Bak fra v.
Malin Westby, Hanne Larsmon, Tormod Eriksen, Grethe
Bergersen, Erland Østgård,
Egil Solbergseter, Mette
Solbergseter, Per Botilsrud,
Solvår Botilsrud, Rebekka
Botilsrud.
Foto: Tor Solbergseter

Austmarka IL Orienteringsgruppa har hatt kurs for nye
og gamle løpere. Kurset ble
holdt i Arstun og hele 15
personer deltok. Kurset åpnet
med at leder Tor Solbergseter fortalte om hvor viktig
det er å kunne orientering
hvor man enn er i verden,
om en er på ferie i en stor
by eller løper O-løp på
Bergkollkartet. Det er alltid
viktig å ha evne til å finne
den rette veien. Deltagerne
på kurset var gledelig nok
nesten bare nye, unge og
interesserte i alderen 7 til 35
år. Orienteringsidretten er
kanskje familieidrett nr. 1

hvor det er klasser for store og
små, late og spreke, gamle
og unge osv. O-gruppa
legger ikke større press på
medlemmene enn at de får
løpe de løpene de ønsker å
være med på. Det går treningskaruseller og Tur-O rundt i
distriktet hele sommeren og
flere kvelder i uka så det er
nok å være med på.

Kursleder var Grethe
Bergersen fra Eidskog O-lag
som har flere topplasseringer i orientering gjennom
mange år. Hun forklarte
viktigheten med å kunne
forstå karttegn og farger på
kartet samt å finne retningen fra der man er til dit
man skal. Dagens kart er
så gode at ved å kunne lese

Austmarka gule sider

Austmarkas gule sider deles ut til alle nyinnflyttede i bygda. Vi
ønsker at denne skal være så korrekt som mulig, men da trengs
det tilbakemelding fra næringsdrivende i bygda. Vennligst
sjekk på vår hjemmeside www.austmarka.no og gi beskjed
hvis det er noe som mangler eller er feil. Send e-post til
bjorn.dybing@east.no eller ring telefon 628 25 693.

kart så kan en faktisk klare
seg uten kompass hvis en
bare følger med. Dette
lærer en best ved å delta
mest mulig i løp.
O-gruppa har for lengst
startet sesongen og det
arrangeres treningsløp og
felles Tur-Orientering i
sommer. Dato for dette
kommer på plakater og på
klubbens hjemmeside:
www.austmarka.orientering.no.

Innleveringsfrister
for Austmarkingen
Bladene vil bli d
 istribuert
ca 14 dager etter
innleveringsfristen.
Nr 4: 22. august
Nr 5: 24. november

Austmarkingen gis ut av Austmarka Utvikling i et opplag på 210 eksemplarer og kommer ut 5 ganger i året. Abonnementsprisen er kr. 200 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. 628 25 693 eller e-post
bjorn.dybing@east.no Redaksjonen for dette nummer er avsluttet 3. juni 2010.

Neste utgave av Austmarkingen kommer i midten av september
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