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Skolestart

Marken i solskinn
Les mer på side 4.

På fisketur
Fire klasser fra Austmarka barne- og ungdomsskole på fisketur.  
Les mer på side 11.  

 

Mandag 16. august startet skolene opp igjen etter en lang sommerferie. Ikke akkurat en 
drømmesommer med tanke på været, men for mange barn og voksne er det en lettelse å 
komme tilbake til faste rutiner og nye oppgaver. På Austmarka barne- og ungdomsskole 
var det i alle fall et nesten enstemmig JA – da rektor Tommy Seigerud spurte elevene om 
de gledet seg til å begynne på skolen igjen – og noen hadde det mer travelt enn andre med 
å komme i gang.



 

Nedleggelse er et negativt 
ladet ord – spesielt når det 
gjelder skole,  butikker, 
transport og sykehjem. 
Denne gang er det  skolen 
det gjelder, nærmere 
bestemt  ungdomsskolene 
på  Austmarka og  Roverud. 
På Roverud hadde FAU 
et møte med rundt 50 
 deltakere en uke før 
høringsfristen gikk ut. 
Her var det, mot for-
ventning, et stort flertall 
som stemte for  flytting 
til  Holt– men på visse 
betingelser.  Økonomiske 
 innsparelser for kommunen 
skulle komme elevene til 
gode, bl.a. ved å begrense 
antall elever i hver klasse. 
 Fordelene med flyttingen er 
å gi elevene et bredere valg 
av fag samt styrke det faglige 
lærermiljøet. For enkelte 
elever vil nok det å komme 
i et større miljø kunne bidra 
til større trivsel på skolen, 
nye venner og bedre læring. 
At reisetiden for elevene 
ikke endrer seg vesentlig ved 
flytting bidro nok også til at 
resultatet ble som det ble. 
Et par dager senere var det 
Austmarka skoles FAU som 
inviterte til debatt. Her 
møtte kommunal sjefen for 

oppvekst, Unni Strøm og 
skolepolitiker Anne Rikvold 
Jess og Hege Nordby fra 
kommunen. På Austmarka 
er det prognosene for 
elevantallet som er det store 
spøkelset. Men  prognoser 
er bygget på en rekke 
 forutsetninger og må  justeres 
år etter år. I realiteten er 
tallene langt bedre enn de 
som ble  presentert på møtet, 
der rundt 70 fremmøtte 
foreldre tok sterkt avstand 
til forslaget om flytting, 
roste skolen og dens ansatte 
og kom med en rekke gode 
argumenter og en massiv 
oppslutning mot flytting. 
–Et foreldreengasjement jeg 
aldri har opplevd maken til, 
ifølge Unni Strøm.
 Nå er det viktig at også 
de 31 resterende politikerne 
som ikke var på møtet også 
blir påvirket og overbevist 
om at flytting av ungdoms-
trinnet på Austmarka skole 
er en dårlig ide. Fristen for å 
si sin mening er nå gått ut, 
men vi får håpe at mange 
har fulgt politikernes opp-
fordring til å si sin mening.

Bjørn Dybing
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AUSTMARKARUNDEN
Leder

Tussetrimmen
Tussetrimmen begynte allerede 31. aug. kl. 18.00 og 
varer i 5 tirsdager. Det trimmes i lysløypa.

Pensjonistforeningen 
Pensjonistforeningen har møte på Samfunnshuset 
fredag 10. sept., 8. okt. og 12. nov. Alle dager kl. 19.00. 
Søndag 24. okt. er det hyggekveld hvor alle er invitert.

Dugnad  i Støtteforeningen for Austbo
Dugnad med Sansehagen onsdagene 15. og 22. sept.  
kl. 18.00. Det skal plantes og spres grus.

Finn Fram Dagen 
Austmarka O-gruppe arrangerer Finn Fram Dagen 
søndag 19. sept. kl. 12.00 på Tangen.

Teater
Teater Innlandet viser forestillingen ”Bruksanvisningen” 
på Samfunnshuset lørdag 25. sept. kl. 18.00. Dette er 
en forestilling beregnet på ungdom og voksne som gir 
et innblikk i Martins strevsomme liv, hvor selv små 
gjøremål kan utvikle seg til kompliserte saker.

Basar 
Tussevangen Vel arrangerer god gammeldags basar  søndag 
3. okt. kl. 15.00. Roy Lønhøiden spiller og synger.

Jegermesse 
Søndag 3. okt. kl. 16.00 på Kjerret.

Barnas Idrettsfest 
Arrangeres i Samfunnshuset lørdag 6. nov. kl.18.00.

Nissemarsj  – All idretten
24. nov. Avmarsj fra skolen kl. 18.00 til Tunet.

Tenning av juletre
Tussevangen Vel tenner juletreet foran kirken sønag  
28. nov. kl. 17.45

Lysmesse i kirken 
søndag 28. nov. kl. 17.00 med etterfølgende tenning av 
juletreet foran kirken.

Hjemmeside
Se også Austmarkas hjemmeside www.austmarka.no 
for siste nytt. Her kan du også lese tidligere utgaver av 
Austmarkingen
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Marnstuen Media AS støtter Austmarkingen  
med layoutproduksjon og trykk.

Etter ti års skolegang, for 
de fleste elevene ved samme 
skole, var det i sommer 10 
elever som takket for seg ved 
Austmarka barne- og ung-
domsskole. En ny spennende 
tid kommer når de til høsten 
skal inn ved nye læresteder, 
må innarbeide nye reisevaner 
og rutiner, men også får nye 
 venner og kontakt med et 
større miljø.
 Som vanlig ble  avgangen 
markert med en høy-
tidelighet i en pyntet gymsal, 
der  rektor Tommy Seigerud 
ønsket elever, foreldre og 
 nærmeste familie velkom-
men.  Morsomme og hyggelige 
 minner fra de første årene 
på skolen ble trukket fram 
av lærerne og hver i sær fikk 
sine spesielle egenskaper og 
særpreg belyst. Det vanket 
mange godord begge veier, 

men beskrivelsen av en kaotisk 
8. klasse som etter hvert 
ble en kjempegjeng og som 
dannet forbilde for andre på 
ungdomsskolen, er et godt 
vitnemål å ta med seg.
 Klassens foreldre-
representant, Britt Belbo 
 Lukerstuen, framhevet 
det gode samarbeidet i 
 foreldregruppa og åpenheten 
mellom skole og foreldre. 
Hun roste også lærerne for 
ikke å være redde for å prøve 
noe nytt i skolen, og mente 
de burde være stolte av 
 resultatet.
 –Vi føler glede, men 
også vemod ved å ta farvel 
med dere, sa rektor Tommy 
 Seigerud. Det er ikke alle 
forunt å gå 10 år på samme 
skole og oppleve den trygg-
heten dette gir. Vi som jobber 
på skolen er stolte av dere, for 

Over til videregående

dere presterer bra resultater, 
like godt som landsgjennom-
snittet og best i Kongsvinger 

kommune. Jeg håper dere 
husker og setter pris på skolen 
og lærerne der.

Avgangsklassen 2010 samlet foran skolen. Fra v. foran: Marie Andersson og Helena Halteigen. Bak: Emil Solheim, Gjermund Møller, 
Hans Martin Myrvold, Halvor Belbo Lukerstuen, Michael Sandvik Hansen, Espen Hongavik Holen og Kim Andre´ Sletten. Aleksander 
Hegge var ikke tilstede da bildet ble tatt. 

Vitnesbyrdet er utdelt og sommerferien venter. Ikke rart humøret 
er på topp.



4 Austmarkingen  – 4/2010

Marken i solskinn – endelig!

Etter en fredag med 
 rekordnedbør hadde vi 
bange anelser for hvordan 
været skulle bli på lørdag, 
dagen for Austmarka 
 historielags årlige marken. 
Men det var spådd en 
gradvis bedring – og slik ble 
det. Opphold fra morgenen 
av, riktig nok med en stor 
dam på markedsplassen, 
men denne ble etter hvert 
drenert vekk, Så kom solen 
og alt var bare herlighet og 
glede.
 Åge Sørmoen åpnet 
markedet med salutt 
og  ønsket velkommen 
til markedet og det den 

hadde å by på. I Arstun 
kunne man få hjelp til 
slekts forskning, se på 
lokale bilder fra krigens 
dager, eller  studere det 
om fattende billedmateriale 
som Austmarka historielag 
har  samlet. Det var også 
utstilt en privat samling 
av  minner fra krigens 
dager, bl.a. et stort maleri av 
Ervin  Rommel,  uniformen 
til en leir kommandant, 
tyske bøker om den  annen 
 verdenskrig og typiske 
 gjenstander fra krigen. 
Her fant vi både hjemme-
avlet tobakk og Knuppen 
 skobesparer.

 For barna var det 
 morsomt å hilse på 
 geitene og dyra som Jarl 
Ramtjernåsen hadde brakt 
med seg. Ridning var det 
også anledning til og både 
barn og voksne kunne 
konkurrere i hestesko-
kasting og skyting. Den nye 
snekkerstua er så nær som 
ferdig, og her fikk de unge 
snekkeremnene boltre seg. I 
år var det krakker barna fikk 
snekre – med litt hjelp fra 
Per Skoglund og Per Vidar 
Fjeld. Nå ser vi bare fram 
til at snekkerstua kan bli et 
sosialt samlingssted også for 
de litt opp i åra.

 Historielagets salg av 
grønnsaker og poteter fra 
Skarstad gikk greit unna 
og også historielagets egen 
stand var godt besøkt av 
folk. Her kunne man tegne 
medlemskap, kjøpe kart  eller 
skrifter og sikre seg lodd i 
Historielagets lotteri. Etter 
vandring rundt var det godt 
å sette seg ned å nyte ”grit-
stappe” eller  rømmegrøten 
og lytte til Thea Paulsrud. 
Hennes  fyldige stemme – 
noen mente den minnet om 
Hanne Boel sin – passet godt 
til sangene hun  framførte og 
ble nok satt ekstra pris på av 
ungdommen.

Historielaget egen stand var godt besøkt. Her kunne 
man bl.a. tegne medlemskap med rabatt.

Oddvar Jakobsen studerer Historielagets store billedarkiv. På 
veggen fotografier fra krigens dager, utlånt av Kongsvinger- 
Vinger Historielag.

Snart kom solen og da ble det straks livligere på Markensplassen.
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 Noen koordinering av 
 aktivitetene på Finnskogen 
er det fremdeles ikke tegn på. 
Mange arrangementer var 
i gang i nabolagene denne 
lørdagen og gjorde nok sitt 
til at frammøtet var noe 
mindre enn tidligere. Antall 
boder var også noe mindre 
og vi savnet noen originale 
innslag. Det har lett for å bli 

en gjentakelse av året før. På 
den annen side ser det ut til 
at barna deltar sterkere enn 
før, med egne boder og et 
stort utvalg av brukte leker 
og sports utstyr. Her var det 
stor omsetning, kanskje mest 
internt, og mange blide fjes 
å se. Dette bør bli et fast 
innslag der bare barnas egne 
saker får slippe til.

Snekring med etterfølgende pussing av 
krakker foregikk med liv og lyst i den nye 
snekkerstua.

Barnas eget 
marken bare 

vokser år for år. 
Her omsettes 
mange leker, 

spill og sports-
artikler.

Thea Paulsrud underholdt og 
imponerte med sin sangstemme.
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Mange hadde gledet seg til 
at siste post på prosjektet 
turstien Vestbredden skulle 
fullføres innen åpningen av 
Markedet 14. august. Slik 
gikk det imidlertid ikke, 
åpningen ble utsatt, men 
arrangementskomiteen er i 
full sving med å planlegge 
begivenheten.

Brua over Sagåa

Løsningen ble Kjell Øya i 
Charlottenberg, for øvrig 
en nevø av Finn  Sandhalla, 
og han hadde redskap stor 
nok. I et elegant løft fikk han 
brua løftet ut og forsiktig satt 
ned på centimeteren der den 
skulle stå.

Kjell Øya har en kjempekran med 
kapasitet 150 tonnmeter.

Per, Kjell og Knut skrur fast 
dekket på brua.

Brua er på plass, ramper støpt og fylt opp. Nå gjenstår grusing og 
oppsetting av gjerder.

 I løpet av sommeren er 
selve brua levert av Contiga 
og de to halvdelene fraktet 
til monteringsstedet der de 
er skrudd sammen med 36 
bolter. Spørsmålet var nå om 
hvem som hadde stor nok 
kranbil til å løfte brua på 4,3 
tonn på plass over åa, det 
vil si på en 15 m lang arm? 

 En dugnadsgjeng gikk 
deretter i gang med å 
kappe til materialer til 
gang dekket og skru dette 
på plass. Neste trinn var 
støping av side støtter for 
rampene opp til brua 
og fylling av masse og 
topp dekke opp til selve 
brua. Når dette leses er 
 montering av netting på 
sidene av brua og ved 
 oppkjørselen i gang. Dette 
er nødvendig for å unngå 
at noen skal falle i åa 
ved å trå feil eller miste 
 kontrollen over sykkelen i 
det man entrer brua. Før 
dette er ferdig og brua god-
kjent av kommunen, er det 
adgang forbudt på brua.
 Siste trinn på prosjektet 
blir så en generell opp-
rydding og pynting langs 
traseen før åpningen. Dette 
gleder vi oss til!

Foto: Gunnar 
Johnsen



Tradisjonen tro ble det avholdt gudstjeneste 
på Bukkholmen i midten av august. Og denne 
gangen uten dramatikk fra uvørne kanopadlere. I 
deilig sommervær ønsket sogneprest May Helen 
Aspen oss velkommen og benyttet anledningen 
til å vise sin glede over ansettelsen av Laila Sagli 
som organist og musikkmedarbeider.
 Preken denne søndagen tok utgangspunkt i 
Salmenes bok og handlet om å bekjenne sine 
synder, slik David bekjente sine synder og fikk 
tilgivelse. Mens vi som mennesker kan få ting 
på vårt rulleblad der det blir stående hele livet, 
er det bare Gud som er i stand til å tilgi og slette 
vår synd – for godt.
 Gudstjenesten var godt besøkt og menighets-
rådet stilte med kaffe og et mangfold av kaker, 
så det ble en riktig kosestund i det fine været og 
vakre omgivelsene med Sagåa heftig strømmende 
på alle kanter. En takk til menighetsrådet som 
både ryddet plassen og sørget for deilig servering.

Gudstjeneste i 
det grønne

Deilig sommervær i vakre omgivelser ga en fin 
ramme for gudstjenesten på Bukkholmen
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Brua over Sagåa

Endelig skulle vi få rede på hva fugleforskerne har drevet med 
inne på Varaldskogen de siste 30 årene. Tidlig i  sommer inviterte 
Tove Embre en av forskerne, Jørund Rolstad, til å holde et kåseri 
på gamle Varaldskog skole. Og her var det mye interessant stoff å 
hente.
 Forskningen startet allerede i 1979 med Per Wegge som 
 primus motor. Forskningen kom i gang etter at det var fastslått at 
storfuglbestanden hadde gått drastisk nedover og man ville finne 
ut om det var moderne skogsdrift med flatehogst som var årsaken.
 – Statsskog gjorde rent bord her i 70. åra – for øvrig den 
 styggeste driften jeg har vært borti, sa Jørund Rolstad. Vi fryktet 
at dette var årsaken til at orrfugl og storfugl ble borte, for den 
trives som kjent best i gammel skog. Men i 1984 skjedde det noe. 
Vi fikk reveskabb, og fugle bestanden tok seg opp, selv om antall 
kyllinger per høne var lav, i snitt bare 1 til 1,5 per høne, av 7 
mulige. 
 Da reven ble borte kom måren og tok eggene. Nå har vi ulv, 
som jager vekk reven. I tillegg har hønsehauken tatt seg godt opp 
og slår også voksen fugl. Vi regner med at halvparten av tapene 
skyldes hauk. Vi har også en 4 års periode med smågnagere. Mye 
mus betyr at fuglene får være i fred og bestanden øker.
 I dag, ca 30 år etter den store flatehogsten, har vi ung furuskog 
og nå begynner fuglen igjen å spille her. Larvene er tilbake på 
blåbærlyngen, det betyr mat for fuglene. Vi har lite rev, men 
hønsehauken er tilbake og grevling bestanden har tatt seg litt opp. 
Som konklusjon kan vi si at flatehogst er ok, bare det gjøres på 
den rette måten. Skogbrann og brenning etter hogst kan være en 
fordel, for det revitaliserer skogbunnen. Og når det gjelder jakten? 
Den betyr lite for bestanden, sier Jørund. Vi regner med at bare 5 
til 10 % av bestanden blir offer for jegernes kuler.

Fugleforskning på Varaldskogen
Jørund Rolstad har vært 
engasjert i over 30 år 
som fugleforsker på 
Varaldskogen og har 
samlet et omfattende 
materiale om temaet. 
På Varaldskog skole fikk 
vi dele hans erfaringer 
i et meget interessant 
kåseri.
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Skolestart
Å starte på skolen etter som-
merferien er mest  spennende 
for førsteklassingene, men 
de er godt forberedt. De har 
besøkt skolen flere ganger 
tidligere i år og kjenner 
læreren, Kjersti, allerede. Med 
foreldrene i bakgrunnen den 
første timen lot alle til å finne 
seg vel til rette.  Spennende 
var det også å få fin ny 
skolesekk med navnet sitt på, 
arbeidsbøker, kontaktbok og 
timeplan. Og på timeplanen 

grundig pusset opp, men mer 
er på gang. Nå står sløyd-
rommet for tur og er ved 
skolestart er det nesten ferdig 
innredet og  pusset opp. Det 
blir  spennende å se hva som 
kommer av nye maskiner 
og håndverktøy, for det som 
var der før var i alle fall helt 
nedslitt. Godt verktøy må til 
skal det bli arbeidsglede.

står det blant annet både 
norsk, engelsk og matte helt 
fra starten av. Men barna i 
dag er heldige, en hel dag hver 
uke er satt av til uteaktiviteter. 
Nå skal de først på blåbærtur 
med hjelperne Lars, Erling og 
Anders.
 I fjor sto det nye skole-
kjøkkenet ferdig, og selve 
bygningsmassen er blitt 

Første klasse ble ropt opp og ønsket velkommen av 
rektor og læreren, Kjersti. Her er de fra venstre: Marius, 
Lisa, Simen, Jon Andreas, Oda, Sebastian og Siri.

Da klokken klang…, og et nytt skoleår er i gang. Rektor Tommy Seigerud ønsket alle nye og gamle elever 
velkommen til et nytt skoleår, og de aller, aller fleste gledet seg til å begynne.

Sebastian og alle i første klasse fikk 
utlevert nye fine skolesekker med 
navnet sitt på.

 Dette året vil det nok 
bli kampen for å beholde 
ungdomsskolen som vil få 
høyeste oppmerksomhet. Her 
må det bli engasjement både 
fra ansatte, FAU, foreldre og  
Austmarka Utvikling, for det 
er mye som står på spill, både 
når det gjelder tap av faglig 
kompetanse på skolen og i 
støtteapparatet rundt det.
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Av Bjørn Dybing

Flere enn meg har vel stusset litt over skiltet som henger ved 
riksveien på Kjerret og lurt på hva slags bur det er som bygges 
her – hønsebur eller noe slikt? Nei, det er nok solidere saker, det 
fikk vi erfare da vi avla Joe Harry Linnerud et besøk.
 Burene som Joe Harry lager, består av bøyde sømløse stålrør 
med et par tommer i diameter, sveiset sammen og montert i 
biler for å beskytte sjåfør og passasjer ved kollisjoner og velt. Her 
er det snakk om sikkerhetsbur til rallybiler og rallycross samt til 
gatebiler for såkalt ”drifting” og ”asfalt roading” – en ikke helt 
ufarlig sport etter sikkerhetsburene å dømme.

Hvordan kom du på å begynne med produksjon av sikkerhetsbur?
– Jeg jobbet i flere år ved Eidskog Mekaniske Verksted og 
begynte på hobbybasis å bygge opp min egen bil fra bunnen 
av, sier Joe Harry. Etter en arbeidsulykke, der jeg fikk knust det 

Burbygger`n på Kjerret
Rørbøye maskinen som 
 Innovasjon Norge bidro med 
er et viktig og  nødvendig 
verktøy i denne bransjen.

ene benet, fikk jeg lyst til å drive for meg selv og fikk etter hvert 
bygget opp dette verkstedet her på Linnerud. Innovasjon Norge 
hjalp meg i starten, og gjorde meg i stand til å gå til innkjøp av 
en hydraulisk rørbøyer, helt uunnværlig i denne bransjen. Jeg 
brukte også 30.00,- kroner på å bygge et bur og gjennomføre en 
sertifiseringstest på dette i Sverige. Dermed ble jeg Norges eneste 
sertifiserte og FIA-godkjente  burbygger for rallybiler.

Hvordan markedsfører du firmaet ditt?
– Det går mest på bekjentskaper innen rally-miljøet, men 
jeg har også min egen hjemmeside med bildereportasjer og 
 informasjon om de forskjellige oppdragene jeg har hatt. I 
 sommermånedene er det litt stille med oppdrag, men ellers har 
jeg mer enn nok å gjøre. I tillegg til bilene driver jeg også med 
skyvedører og vinduer i hel aluminium og glass. Disse benyttes 
til inngangspartier, på balkonger til hus og hytter og til diverse 
kontorløsninger.
 I de flotte verkstedlokalene, som Joe Harry selv delvis har 
restaurert, delvis bygget nytt, står det blant annet en nydelig 
klassisk SAAB. Her er sikkerhetsburet montert og bilen snart 
klar for levering. Ved siden står en Ford Focus, 02 modell, som 
er under arbeid. Hver enkelt del må nøye tilpasses bilen og det 
ferdige buret fylle de krav som forskriftene setter før bilen kan 
starte i et løp.
 Hjemmesiden til Joe Harry viser at han i løpet av de 3 årene 
han har drevet eget firma har rukket å levere mange sikkerhets-
bur til velkjente rallykjørere og bilmerker, ikke minst til Subaru-
kjørere. Vi kan anbefale å ta en titt på www.jhlinnerud.no og 
ønsker burbyggeren på Kjerret lykke til videre.

Burene er et komplisert 
nettverk og må tilpasses bit 
for bit for å fylle kravene til det 
internasjonale automobilfor-
bundet FIA.

Gaveabonnement
Mange ønsker å gi bort et årsabonnement til på 
 Austmarkingen til slekt og venner. Dette ordnes enkelt 
ved å ta kontakt med redaktøren. 
I år er det blitt en forsinkelse i utsendelsen av 
 regningene for gaveabonnementene. Noen av giverne 
har uttrykt bekymring for at regningen er sendt til 
gavemottakeren. Alt er imidlertid under kontroll og 
regningene kommer en av dagene.

Redaktøren
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Nå snakkes det både 
nederlandsk og italiensk på 
 Kjerret. Bygda har fått en 
kjær tilvekst av to uten-
landske familier og vi har 
foreløpig besøkt den ene. 
Den andre må vi vente litt 
med – til redaktøren har 
bygget opp nødvendige 
språkkunnskaper i italiensk 
- eller noen trer støttende 
til. Det blir vel helst det 
siste.
 Vi finner skiltet merket 
til Ronja gård litt ned i 
bakken etter avkjøringen 
mot grensen ved Kjerret. 
Stedet heter fra gammelt 
av Østli, men tidligere 
eiere har satt nytt navn 
på stedet. Allerede ved 
ned kjøringen til gården 
ser vi noe  uvanlige på 
 Austmarka – en selvbetjent 
salgsbod ved veikanten! På 
bordet under  parasollen 
ligger  bio dynamisk 
 dyrkede grønnsaker, bær 
og diverse hudkrem merket 
Safvane`salon de Beaute`. 
En stor plakat forteller hva 
ting koster. Det er bare 
å forsyne seg – og putte 
 pengene på en boks. Ja, 
dette ser spennende ut.

Internasjonalt på Kjerret
 –Vi fant Ranja gård på 
Internett og syntes det 
så så spennende ut at vi 
måtte opp hit for å ta det 
i øyensyn, forteller Henk 
Westenbroek fra Holland. 
Vi var her i begynnelsen av 
mai – i snøvær - og allerede 
13 mai begynte  flyttingen. 
 Bygningene her var vel-
holdte, så det var ingen 
problemer med å flytte inn.

Hva var grunnen til at dere 
flyttet hit?
– Jeg har landbruks-
utdannelse og har drevet 
med landbruksarbeide i 15 
år, men de to siste årene 
har jeg vært lærer for  gutter 
med vanskelig adferd.  Etter 
hvert har ønsket om å 
føre et roligere liv i trygge 
omgivelser gjort at vi har 
sett oss om etter et sted i 
Norge, sier Henk. Og nå 
har vi funnet det!
 Paret har to gutter, Emil 
på 7 år og Jasper på 12, som 
begge går på Austmarka 
barne- og ungdomsskole. 
Det norske språket er ikke 
helt på plass ennå, men det 
går ikke ut over humøret. 
De drar blide og fornøyde 

på skolen og kommer 
strålende og glade tilbake 
hver dag, sier moren, 
 Andrea Renshof. Foreldrene 
er veldig fornøyde med 
skolen og sitter med det 
inntrykket at opplæringen 
her tillater elevene å være 
barn lengre enn i Holland, 
der prestisjejaget begynner i 
ung alder.
 Andrea har drevet sin egen 
hudpleie- og  massasjebedrift 
i Holland i over 12 år, og 
har så vidt startet det samme 
her på Ronja gård.  Foreløpig 
har hun installert seg i det 

knøtt lille  stabburet, men til 
 vinteren håper hun å flytte 
inn i nytt og  oppvarmet 
 studio på gården. Paret har 
også planer om å utnytte 
 beitet. Henk vil ha 10-15 
kuer, men bare til biff-
produksjon. Så noen nye 
spennende hollandske oster 
blir det neppe fra Ronja 
gård. Et par hester står også 
på ønskelisten, men dette er 
nok adskillig lenger fram i 
tid.
 Vi ønsker familien 
velkommen og lykke til 
med aktivitetene på gården.

Andrea ønsker 
velkommen til hud-
pleie- og massasje i 
det vesle  stabburet. 
Snart blir det ny-
bygg.

Familien samlet på 
stabburstrappa.

Skiskyttergruppa starter opp
•	 Liker	du	å	gå	på	ski?	
•	 Liker	du	å	skyte?	
Da kan skiskyting være noe for deg. Austmarka IL starter egen 
skiskyttergruppe nå i høst. Det vil bli et informasjonsmøte i 
skiskytterbua onsdag 22. september kl. 18.00. Du kan også ta 
kontakt med Per Anders Holen på tlf. 920 63 073 eller e-post 
til holen.pa@online.no hvis du lurer på noe.
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FORENINGSOVERSIKT FOR AUSTMARKA 2010
Foreningens navn Leder/Kontaktperson Adresse                      Telefon   
Austm. Arbeiderlag Oddvar Jakobsen 2224 Austmarka 628 28246
Austm. Barnehage A/L Eirik Vetle Olsen 2224 Austmarka 628 11088
Austm. Bridgeklubb Rolf Jansrudvangen 2224 Austmarka 628 28924
Austm. Bygdekor Wenche Walla Sidselrudst.6  2 2208 Kongsvinger 628 28668
Austm. Bygdekorps Mette Olsson Solb.vangen 2224 Austmarka 628 28354
Austm. Historielag Vidar Pedersen 2224 Austmarka 628 28435
Austm. Håndverkslag Aud Dybing 2224 Austmarka 628 25693 
Austm. Idrettslag Espen Jahnsrud 2224 Austmarka 628 28436
– fotballgruppa Kersti Johnsrud 2224 Austmarka 454 78449
– orientering Mette Solbergseter 2224 Austmarka 628 28328
– all-idrettsgruppa Åse T. Andersson 2224 Austmarka 628 28116
Austm. Jaktskytterlag. Filip Sandbæk 2224 Austmarka 628 28481
Austm. Kirke & Kulturskole Morten Ruud, Myrv. 4 2230 Skotterud 628 37514
Austm. Kulturkompani June Myhrer 2224 Austmarka 951 46021
Austm. Menighetsråd Hans Kr. Bakken 2224 Austmarka 915 12388
Austm. Pensj.forening Finn Ivar Sandhalla 2224 Austmarka 628 28372
Austm. Samf.hus A/L Einar A. Evjebråten 2224 Austmarka 916 59735
Austm. San.forening Åse Wilhelmsen 2224 Austmarka 628 28140
Austm. Avd. Brødbøl Beate Børli Karterud 2224 Austmarka 628 28619
Austm. Skytterlag Anne Haug,   Storgt.95 2212 Kongsvinger 928 17925 
Austm. Utvikling Aino M. Strandseter Bekken 2224 Austmarka 957 75339
Austm. Velforening Bjørn Dybing 2224 Austmarka 628 25693
Austm. Vassdragets A/L Tom Owe Mikalsen 2224 Austmarka 950 36975
Austm. Vestre Utm.lag Tony Halteigen 2224 Austmarka 900 39225
Brødbøl Velforening Roy Lindberg 2224 Austmarka 628 19761
Fagernes Utmarkslag Reidar Lønhøiden 2224 Austmarka 628 31237
FAU, Foreldr.Arb.Utvalg Ikke valgt              
Friv. sentralen på Austm. Aud Dybing 2224 Austmarka 628 25693
Hokåsskog Skytterlag Per Kr. Lønhøiden 2224 Austmarka 959 81194
Kjerret Vel Per Skoglund 2224 Austmarka 628 28686
Møkeråsen og Tollob. utm.l. Hans Kr. Bakken  2224 Austmarka 628 28267
Karterud og Østgård utm.l Laila Lindberg 2224 Austmarka 628 28727
Støttefor. for Austbo Paal Øieren 2218 Øiermoen 628 29437
Tussevangen Vel Marit Dahl 2224 Austmarka 900 45291 
Varald Samfunnshus Inger Lise Torp 2224 Austmarka 628 28936

Listen er basert på tilbakemeldinger fra de enkelte lag. Ved feil, vennligst gi tilbakemelding til Bjørn Dybing, tlf 628 25 693 eller 
på e-post til bjorn.dybing@east.no

Av Per Øyvind Amundsen

Før sommerferien inviterte Kongsvinger 
jeger- og fiskeforening (KJFF) alle i 4., 5., 
6. og 7. klasse ved Austmarka barne- og 
 ungdomsskole samt 4. klasse ved Marikollen 
skole til fisketur på Bæreia. Men ikke bare 
tur. Her ble det delt ut gratis fiskestenger 
og utstyr klart til å fiske med til nesten 
hundre elever. Og fisk ble det – og masse 
fiskesenekjerv. Det hører med og er til å lære 
av. Fint vær og deilig grillmat ble også servert 
fiskerne, så dette var et tiltak som alle satte 
stor pris på. Takk til KJFF.

På fisketur

Isak Berntzen, Marikollen skole og Ole Martin Berg Moe, Austmarka skole, fikk 
1. og 2. plass i fiskekonkurransen.

Skiskyttergruppa starter opp
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B-BLAD
 Returadresse P.b.28, 
 2224 Austmarka

Innleveringsfrister 
for Aust markingen
Bladene vil bli  distribuert  
ca 14 dager etter 
 innleveringsfristen.

Nr 5: 24. november 

Ut på O-tur
I år hadde Orienterings-
gruppa til Austmarka IL 
sammen med Eidskog 
O-lagt ut orienteringskart 
til salgs på Joker. På kartene, 
hvorav ett dekker områdene 
mellom Østre Hølvatn og 
Åbogenveien, er det tegnet 
inn 15 poster med forskjellig 
vanskelighetsgrad. Kartene på 
Eidskog dekker området ved 
Kroksjøen og Ilag-Hesbøl 
og har til sammen over 50 
poster inntegnet.
 Hensikten er å få hele 
familien ut på tur og det 
er riktig spennende å dra 
slik på oppdagelsesferd for 
å finne postene. Er du god 
i  orientering kan det også 
vanke fine premier. Postene 
henger ute til slutten av 
september, så det er ennå 
mulighet til å prøve seg.

Hele familien på tur. Fra v.: Kim Skoglund, Kasper 
Skoglund, Maren Judin, Tor Solbergseter, Camilla 
 Eriksen, Julie Eriksen, Tormod Eriksen, Ingrid Eriksen, 
Per Botilsrud, Raymond Hauger, Solvår Botilsrud, 
Mette Solbergseter, Åse Wilhelmsen, Tatjana Botilsrud 
og Rebekka Botilsrud.

 O-gruppa til Austmarka 
IL arrangerte her i sommer 
en egen orienteringsdag der 
medlemmer av O-gruppa 
 fulgte familiene rundt i 
 terrenget og ga gode råd 
underveis. Dette er en del 
av opplegget som O-gruppa 
bestemte seg for i fjor, der 
hensikten er å spre interessen 

mat og drikke for en sosial dag 
ute i skogen. Se plakatoppslag 
for nærmere informasjon.
 Fem løpere fra Austmarka 
deltok i Myrtrampen på 
Gåsbu 21. og 22. august. Bjørn 
Solbergseter vant klasse H-45 
begge dager mens Rebekka 
Bottilsrud ble nummer to i 
klasse D-11-12. I N-åpen full-
førte Tatjana Bottilsrud mens 
Mette Solbergseter ble nummer 
ni i D-45 og Tor Solbergseter 
ble nummer 7 i H-55. 

for orientering og etter hvert 
verve flere medlemmer. Dette 
er et fint tiltak som stimulerer 
bruk av både kropp og 
hjerne. 
 I høst vil Austmarka O-
gruppe arrangere Finn Fram 
Dagen søndag 19. september 
kl. 12.00. Opplegget går ut 
på å lære opp interesserte i 
orientering, ikke bare for å 
bli O-løper men også for å 
kunne finne fram etter kart 
og kompass. Det vil bli laget 
et par enkle løyper øst på 
Tussevangenkartet og det blir 
merket inn Tangenveien. O-
gruppa ønsker alle interesserte 
velkommen. Ta gjerne med 

Tor Solbergseter i full fart mot mål i Myrtrampen 
etter å ha landet skikkelig i et gjørmehull.

Kombinasjonen med 
 orientering og pølsespising 
ble Kaspers favoritt.


