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Karnevalstid
Vesle Pooh (Sigrid Karterud) lurte på hvor det ble av Snurre Sprett 
og måtte trøstes litt av Elise Holthe med prinsessen (Lina Lange) i 
bakgrunnen.. Les mer på side 3.  

Saniteten 100 år
Les mer på side 5.  

 

Ingen hestehov å se. Men noen vårtegn er tydelige: lyset stiger, sola varmer, veiene går i oppløsning og småfuglene synger grassat. Skjæra har 
byggeboom og drar på lange kvister, og jammen så vi ikke gåsunger her en dag. Og når sola skinner minker snøen. Og mens vi venter på bar 
mark, lukten av vår og det å kunne ferdes ute i skogen, kan vi glede oss med vakre blomster innendørs.



 

Nå er våren på frammarsj. 
Kong Vinter må slippe taket 
etter en lang vinter med mye 
snø og kulde. Jeg er glad for 
å bo i et land med skiftende 
årstider. Alle årstider har sin 
sjarm. Våren når alt begynner 
å spire og gro, alt våkner til liv. 
Sommeren med ferie, sol og 
varme. Lyse, milde netter og 
vi tilbringer mye tid ute. Vi er 
også mer sosiale om somme-
ren enn de andre årstidene, er 
min erfaring.
 Så kommer høsten med 
vind og regn. Da kryper vi 
inn igjen, fyrer i ovnen og 
tenner lys. Når snøen faller, 
synes vi det blir fint fordi 
det blir litt lysere ute. Midt i 
vinteren har vi en viktig fest 
for oss, jul og nyttår. Og så 
kommer tiden da vi ferdes i 
skog og mark, på ski.
 Men nå er det våren vi ven-
ter på. Et sikkert vårtegn er 
årsmøter i lag og foreninger. 
På Austmarka Utvikling sitt 
årsmøte ble jeg valgt til leder. 
Jeg har sittet som leder før, 
også i AU, men det er alltid 
like spenningsfylt å få den 

tilliten. Det å være leder for 
AU, er en oppgave jeg ser 
fram til både med glede og 
med respekt. 
AU skal være et talerør for alle 
på Austmarka; privatpersoner, 
næringsdrivende og lag/fore-
ninger. For at det skal fungere 
bra, må vi alle spille på lag. 
Det har liten hensikt i at 
styret i AU arbeider mye hvis 
en arbeider med feil saker. 
For at AU skal gjøre en god 
jobb, er vi avhengig av å få 
tilbakemeldinger fra aust-
markingen. AU må vite hvilke 
saker som bør prioriteres.
Er det noe du brenner for 
som du mener AU bør ar-
beide med, så gi oss i styret en 
melding om det.
 Som leder av Austmarka 
Utvikling håper jeg på et 
godt samarbeid med alle 
austmarkinger. Sammen skal 
vi fortsette med å gjøre bygda 
vår god å bo i!

God Påske!

Lise-Mette Bekkengen
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AUSTMARKARUNDEN

Marnstuen  
Media AS støtter 
 Austmarkingen 
med layout-
produksjon og 
trykk.

På invitert lederplass

Gudstjenester i påsken
Palmesøndag 17. april 
er det gudstjeneste på Tjuvbråtan kl. 12.00.
Skjærtorsdag 21. april 
er det gudstjeneste med nadverd på Austbo kl. 16.30
Langfredag 22. april 
er det vandregudstjeneste fra Austbo til kirken kl. 12.00
Påskedag, søndag 24. april, 
er det høytidsgudstjeneste i kirken kl. 11.00 

Historielaget inviterer
Lørdag 21. mai blir det utflukt til nabobygda Finsrud 
sammen med Eidskog Slektshistorielag. Møt opp på 
bygdetunet kl. 10.00 så samordner vi transporten. Ole 
Finsrud vil fortelle om bygda og hobbyklubben på Fin-
srud serverer lapskaus, kaffe og kringle. Ta gjerne med 
campingstol og evt. bord. Påmelding til Åge Sørmoen, 
tlf. 917 02 455 innen 14. mai.

Historielagets Marken blir i år på lørdag 13. august.  
Mer detaljer i neste nummer.

Samfunnshuset inviterer til vårfest 
15. mai kl. 18.00. Det blir allsang der Bygdekoret og 
Barnekoret deltar. Servering og loddsalg.

Aktiviteter på Varaldskog Skole 
Lørdag 21. mai til 2.juni er det utstilling av hånd-
arbeider etter sydame og håndarbeidslærerinne Anna 
Støkker. Samtidig vises en fotoutstilling med bilder av 
Sidsel Forsberg. Det er åpent i helgene mellom  
kl. 12 og 17.

Søndag 22.mai kl. 11.00 er det 5-torps vandring 
med guide. Start og innkomst ved Varaldskog skole. 
 Ratikken, Otertjernet, Kvåho, Varaldskogberget og 
 Nordgarden vil bli besøkt.

Torsdag 2. juni kl. 17.00 vil Guri Stormo Thorvaldsen 
(hytte på Austmarka) fortelle og lese dikt.

Søndag 26. juni kl.17.00 vil Lars Risberg fra Bogen 
fortelle om blomster og planter.

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

Karnevalstid
 Også på skolen hadde 1. til 6. trinn arrangert karneval. Vi 
fant gymnastikksalen helt mørklagt da vi entret lokalet. Dette så 
virkelig skummelt ut, og ganske riktig, da øynene fikk vent seg 
til mørket kunne vi skimte både skjeletter og en rekke skumle 
typer, alle som hentet rett ut av tegneseriene. Men selv spøkelser 
og spiderman må ha mat, og da lyset kom på, fikk vi se at her 
var det jo både vakre prinsesser, snille dyr og bevingede skap-
ninger. Ingen tvil om at foreldrene står på for å skape trivsel og 
moro for barna.

Barn elsker å kle seg ut, og i februar/mars er det lov. Vi besøkte 
barnehagen i midten av februar og ble møtt av en glad gjeng 
i fantasifulle drakter. Her var det både sjørøvere, politi, super-
menn og vakre prinsesser. Også tantene og onkel Ole hadde 
kledd seg ut, sistnevnte i stilig cowboy- habit, mens vi blant 
tantene fant både skumle hekser og søte harepuser.  Og mye 
lek og moro ble det, helt til sulten måtte stilles med pølser og 
lomper, for anledningen inntatt sittende på gulvet og med deilig 
drikke til.

 Rundt 40 barn deltok på barnehagens karneval i midten av februar.

Filip H. Lystad trivdes utmerket som admiral.

Skurkene måtte passe seg, 
for her var både politi og 
supermann (Heine Ruud) 
til stede.

Selv hekser ( Mina og Julie) 
må ha føde. Heldigvis for foto-
grafen holdt det med pølser 
og Coca denne gangen.

Fantasien får fritt spillerom 
når kostymet til karne-
valet skal velges. Her har vi 
klovnen Anna, vampyren 
Solveig og marihøna Hedda.
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Saniteten 100 år!

I år feirer Austmarka 
 Sanitetsforening 100 år. Mye 
har forandret seg i løpet 
av denne tiden. Hjelpe-
tiltakene har endret seg etter 
hvert som levestandarden er 
blitt bedre, men ikke desto 
mindre er det i dag mange 
oppgaver og behov sanitets-
damene er med på å fylle – 
og deres hjelp blir alltid satt 
stor pris på.
 Som det fremgår av 
 protokollen, ble det i 1907 
dannet en forening med 
hensikt å ansette en fast 
sykepleierske på Austmarka. 
Ved hjelp av utlodning på 
møtene, basarer, konserter, 
samt støtte fra kommunen 
og private givere på Aust-
marka, ble den første syke-
pleiersken ansatt i 1910.
I februar 1911 ble det ved-
tatt å melde seg inn i Norske 
Kvinners Sanitetsforening, 
mens 1907 fremdeles ble 
sett på som foreningens 
 stiftelsesår. Dette ble feiret 
med et 20-års jubileum 
i 1927, og vi kan lese i 

er oppgavene annerledes. 
Her er noen av dem:
•	 Melk	til	alle	barna	i	

barnehagen
•	 Skolefrokost	en	dag	på	

høsten
•	 Koking	og	servering	av	

nissegraut på skolen til 
juleavslutningen

•	 Servering	av	gløgg,	saft	
og pepperkaker ved 
julegrantenningen

•	 Blomster	eller	konfekt	
hver jul til eldre i bygda

•	 Kaffeservering	til	
andaktene på Austbo 
hver måned

•	 Mammografitur	til	
Lillestrøm hvert år

•	 Sponsing	av	fotpleie	for	
eldre

I tillegg bidrar Saniteten 
med tilskudd til lag 

Fra jubileumsmiddagen på Samfunnshuset. Her kunne leder 
for Austmarka Sanitetsforening, Åse Wilhelmsen, ønske rundt 
40 medlemmer samt gjester fra naboforeningene i Brandval, 
Eidskog og Kongsvinger, velkommen.

Raskere mobilnett
Mange undret seg over hva det var for en stor kasse som lå ute på jordet i krysset ved Sam-
virkelaget. Nesten en uke gikk før noe  hendte og vi fikk forklaringen. Her var det Telenor som 
var ute med utstyr for å forbedre mobiltelefon-nettet i området vårt. Kassens  innhold skulle 
opp til tårnet i Bergkollen og ventet på helikoptertransport for den siste etappen.
 I følge Roy Stenbråten skjer det nå en opp gradering fra det såkalte 2.generasjonsnettet (2G) 
til 3.  generasjon (3G). Kort fortalt betyr det at hastigheten på det mobile bredbåndet økes, 
slik at det vil gå mye hurtigere å sende e-post og surfe på nettet via mobil telefonen enn det er 
i dag. I byer og enkelte tettsteder vil det skje en videre opp gradering til 4G. Da vil det til og 
med være mulig å gjennomføre toveis video samtaler over mobil telefonen, såfremt denne er 
forberedt på det. 

 protokollen at det nok var 
en vellykket og livlig fest:
 ”Festen holdest hos 
fru Julie Skullerud. Alle 
de som hadde vært og 
var  medlemmer var inn-
budt. Der servertes varm 
aften. Det ble holdt  taler 
av blant annet lærer 
Billehaug og Jens Grasli 
fremsa en for anledningen 
stemningsfull prolog. For 
underholdningen sørget 
envidere hornmusikken og 
strykekvartetten. Man fort-
satte i den beste  stemning 
til utpå morgensiden. 
 Utgiftene ved festen blev 
utlignet på deltakerne”
 Før krigen var helse-
arbeidet den største opp-
gaven. Hygienen utover 
landsbygda var også mange 
plasser dårlig. For å hjelpe 
på dette, satte Saniteten i 
1934 opp huset som i dag 
bare heter Badet. Her var 
det karbad, dusj og badstue 
med egen bademester – en 
stor overgang fra baljer og 
vannsøl i hjemmene. I dag 

og foreninger i bygda, til 
Austbo og kirken, utstyr 
til skolen og til unge og 
eldre som trenger hjelp til 
spesielle tiltak. Til alt dette 
trengs inntekter, og her 
stiller Saniteten i en klasse 
for seg. Alle medlemmene 
bidrar, enten det nå gjelder 
lotteri på egne medlems-
møter, produksjon og salg 
av fastelavnsris, kakebaking 
eller å skaffe gevinster til 
den årlige Julebasaren. Vi 
har grunn til å være glad for 
og stolte av den innsatsen 
Saniteten gjør for bygda og 
håper nye generasjoner vil 
følge i deres fotspor.
 I medlemsbladet til Aust-
marka Historielag for mars 
i år vil du kunne lese mer 
om Sanitetens 100-årige 
historie. 

Et sikkert vårtegn
I Graslia: Bjørn Dybing

Jeg er ute en dag midt i 
mars og snøen ligger nesten 
meter høy. Hvor i all  verden 
blir det av våren? Jo, jeg 
kjenner at sola varmer 
midt på dagen, det er blitt 
merkbart lysere både morgen 
og kveld, men fremdeles 
iskaldt om natta, med over 
10 kuldegrader. Ikke rart at 
snøsmeltingen tar tid.
 Men noe er på gang: Sagåa 
er blitt nesten isfri, dette til 
tross for at Fagernessjøen og 
de andre vannene her omkring 
ennå har tykk og solid is – 
til glede for is pilkerne. På 
noen skogsveier ser vi også 
at svellingen er godt i gang. 
Vannet i grunnen har begynt 
å røre på seg og blir presset til 
overflaten der stikkrennene 
har frosset til.
 Men det sikreste vårtegnet 
finner vi hos Laila og Tor 
Rønning i Graslia gartneri. 

Plantingen av Stemorsblomster startet i midten av mars og 20. april åpner Laila og Tor salget i Graslia.

Der er plantingen av tusen-
vis av Stemorsblomster 
allerede i full gang. I midten 
av april er de små plantene 
store og motstandsdyktige 
nok til å bli satt ut for 
å herdes, og bli kraftige 
planter som tåler mange 
kuldegrader.

 – Ja, her har vårsesongen 
startet for fullt, sier Tor. Når 
Stemorsblomstene er klare 
blir det planting av Marge-
ritter, Lobelia og Begonia-
planter. Vi skal åpne 20. 
april og så blir det full fart 
utover hele for sommeren 
til over Sankthans. Vi 

 kommer også i år til å ta inn 
noen typiske inneplanter, 
prydbusker, roser og andre 
stauder. Og ønsker noen 
noe spesielt, kan vi skaffe 
det aller meste, lover Tor. 
Og kaffen vil stå klar for alle 
som har lyst på en handletur 
til Graslia. 

Det måtte 
helikopter til for å 
få utstyret opp til 
Bergkollen.

Og her leveres varen.
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Ole Christian Børli Karte-
rud er født og vokst opp 
på gården Karterud, gått 
barne- og ungdomsskolen 
på Austmarka og gymnaset 
på Kongsvinger.  Deretter 
fulgte befalskole på Jørstad-
moen i 1992 til 94. Det 
siste året fikk han også 
gleden av å hjelpe til som 
frivillig under olympiaden 
på Lillehammer.
 – På Jørstadmoen fikk 
vi besøk av en kar fra BI i 
Sandvika som talte varmt 
for en utdannelse som sivil-
økonom. Det ble til at jeg 
slengte inn en søknad der, 
selv om det var en framtid 
innen skog og jordbruk jeg 
hadde sett for meg. Jeg kom 
inn på BI, flyttet til Oslo og 

Tilbake til bygda

avsluttet min 4-års utdan-
nelse som siviløkonom i 
1998, forteller Ole Chris-
tian.
 Etter utdannelsen tok 
han jobb i DnBNOR og 
fikk en variert opplæring i 
bankens forskjellige av-
delinger før han ble over-
flyttet til Houston, Texas i 
2006. I mellomtiden rakk 
han å gifte seg med svensk-
fødte Kristina og etter to 
år i Texas kom de hjem til 
Norge og Austmarka med 
den nå 6 år gamle Simen og 
3 år gamle Sigrid.

Det er jo en viss forskjell på 
Houston og Austmarka. Hva 
var det som avgjorde valget av 
bosted?

– Kulturarven er tung, vet 
du. Jeg er vokst opp med 
dyr og skogsdrift og har 
hjulpet mine foreldre her på 
gården så lenge jeg bodde 
hjemme, og siden i ferier 
og helger. En sterk interesse 
for landbruk har jeg alltid 
hatt. Nå er det ikke lenger 
dyr her, men allikevel, uten 
barndomsgården å flytte 
tilbake til, hadde jeg neppe 
vendt tilbake.

 Hva er den største forskjel-
len du legger merke til nå i 
forhold til dengang du dro 
hjemmefra som 19-åring?
– Det mest overraskende og 
positive er at det er kommet 
flere flyttende til bygda. Jeg 
har inntrykk av at det er 
flere unge familier nå enn da 
jeg vokste opp. Det foregår 
også mye spennende her, 
både innen idrett og kultur. 
Ja, vi er imponert over hvor 
mange som stiller opp fri-
villig for å få dette til. Det 
vi savner mest er uformelle 

møteplasser hvor vi kan 
prate over en kopp kaffe. Jeg 
hadde også gjerne sett at det 
hadde vært et treningssenter 
her, for å slippe å reise ut 
av bygda om kveldene. 
Kristina, som ikke har noen 
røtter på Austmarka, savner 
en lekepark, eller et sted å gå 
med barna og treffe andre 
foreldre, men hun regner 
med at dette blir lettere når 
barna begynner på skolen.

Med arbeidssted Aker 
Brygge for Ole  Christian, 
blir det lange dager: 
06:45-toget fra Kongsvinger 
om morgenen og hjemme 
klokken halv sju om 
kvelden. Han er glad for at 
bygda har et godt bred-
båndsnett, slik at han i noen 
tilfelle kan jobbe hjemme-
fra. Men pendlingen tar 
på, og han håper at han 
med tiden kan få seg arbeid 
nærmere hjemmet – med 
bedre tid til familie, venner 
og hobbyer.

Den unge familien Karterud har tro på en framtid på Austmarka. Her er Kristina og Ole Christian med barna Simen (6) og Sigrid (3).

Finnskogtinget
Historiens andre Finnskogting ble avholdt i Søre Osen 
på Trysil Finnskog midt i februar. Merkevarebygging 
var årets viktigste sak.

Det første Finnskogtinget ble holdt på Svullrya i fjor 
 vinter. Årets Finnskogting ble holdt i Trysil i midten 
av februar og her var fem Austmarkinger tilstede. På 
 agendaen sto 16 større og mindre saker. Den viktigste var 
arbeidet med å bygge en merkevare på Finnskogen. ”Ekte 
Finnskog” ble navnet på det nye merket som varer og 
tjenester fra Finnskogen snart kan smykke seg med. 
 Tanken bak ”Ekte Finnskog” er at de som leverer 
produkter eller tjenester basert på Finnskogen sal kunne 
søke om å få bruke et merke som garanterer at det de 
 leverer er et Finnskog-produkt. Oppslutningen på Tinget 
om tanken var enstemmig og en egen gruppe vil jobbe 
videre med saken.
 Finnskogens nye hjemmeside, Finnskogportalen, ble 
også presentert. Hjemmesida skal først og fremst være en 
aktivitetskalender der alle kan gå inn for å se hva som skjer 
av arrangementer på hele Finnskogen til en hver tid. Sida 
skal også etter hvert fungere som ei side med annen nyttig 
informasjon. For å få Finnskogportalen til å fungere er alle 
avhengig av at flest mulig legger inn sine arrangementer 
på sida. Hvem som helst kan gjøre dette ved å gå inn på 
www.finnskogportalen.no og dobbeltklikke på dato for 
arrangementet Da kommer en skriverute opp, og du er i 
gang!
Av andre saker som ble fremmes nevnes:
•	 Flagg	og	vimpel.	Målet	er	å	få	registrert	et	flagg	for	 
 alle skogfinske interesser.
•	 Forbedring	av	busstilbudet	på	Finnskogen
•	 Bruk	av	Finnskog	i	forbindelse	med	postadressen

Det ble gjenvalg på fire av styringsgruppas medlemmer: 
Per Ravnkleven fra Trysil Finnskog, Synnøve Svebak 
fra Åsnes Finnskog, Dag Raaberg fra Grue Finnskog 
og Åsmund Skasdammen fra Brandval Finnskog. Ut av 
gruppa går – etter eget ønske – Merete Furuberg. Hun ble 
erstattet med Marit Dahl fra Tussevangen Vel. 
 Det neste Finnskogtinget blir avholdt på Vermundsjøen 
Samfunnshus, Åsnes Finnskog, lørdag 11. februar 2012. 
Fram til da er styringsgruppa mottakelig for innspill. 
Kontakt Åsmund Skasdammen – gjerne på e-post – til 
aasmund@east.no 

Av og til går det som alle vi i bygda håper på – ungdom-
men vender tilbake til hjembygda etter mange års utdan-
nelse og praksis for å bosette seg med sin familie. Da er det 
naturlig å spørre hvorfor. 

Nye styrer
Februar og mars er typiske måneder for årsmøter – og valg 
av nye styrer. I løpet av våren skal vi gi ut en oversikt over 
bygdas 33 foreninger med deres ledere eller kontaktpersoner. 
Vennligst send alle endringer til bjorn.dybing@east.no eller 
telefon 913 37 126.

Nedenfor er en mer detaljert oversikt over styrene til 
 bygdas velforeninger.

Kjerret Vel:
Leder: Per Skoglund, tlf. 628 28 686
Nestleder: Britt Storfallet
Sekretær: Laila Skoglund
Medlem: John Haget
Varamedlem: Svein Egil Sjøvika
Vellet er medlem av VFO (Vellenes Fellesorganisasjon)

Brødbøl vel:
Leder: Anne Nygård, tlf. 971 22 533
Nestleder: Aina Haget
Kasserer: Rolf Svendsen
Sekretær: Trude Sommerstad
Medlem: Jon Arne Myrvold
  Erik Lindberg
     Kristin Lysen
Varamedlem: Ole Christian Karterud og Mona Skullerud
Vellet er medlem av Velforbundet.

Austmarka Vel:
Leder: Maren Judin, tlf. 957 83 737
Nestleder: Åge Sørmoen
Sekretær: Bjørn Dybing
Kasserer: Kjetil Bolneset
Medlem: Bjørn Hagen
Varamedlem: Stian Sæter og Øivind Fjellvang

Tussevangen Vel:
Leder: Marit Dahl, tlf. 900 45 291
Nestleder: Mona Åslid Sværen
Kasserer: Tor Arne Hellerud
Medlemmer: Hilde Moe Lindberget
  Per Arne Lindberget
  Sissel Trosholmen
Ansvarlig for utleie 
av Tussevangen:  Mette Solbergseter
Vellet er medlem av Velforbundet.

Husk å melde adresseforandring! 
Redaksjonen får nå og da bladet i retur med beskjed om at abonnenten har flyttet til ukjent adresse. Er du på flyttefot, 
husk da at redaktøren må få rede på din nye adresse i god tid.
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Derfor pendler vi!

Knut Ole Fjellvang pendler daglig til Oslo og må ofte møte opp 
før 6 om morgenen, men noen flytting fra Austmarka kommer 
ikke på tale.

På Austmarka bor det mellom 10 og 20 som daglig pendler til Oslo-regionen. Som regel betyr dette å stå tidlig opp, 
komme sent hjem og ha ekstra utgifter til reise. Allikevel er det nesten ingen som vil flytte for å slippe pendlingen. Vi 
har snakket med noen pendlere, og hovedinntrykket er at fordelene ved å bo på Austmarka langt oppveier de ulempene 
pendlingen medfører.

Etter en slik økt vil det gjøre godt med en 
dusj både for mennesker og kjøretøy.

brukerne opplæres etter 
hvert som nytt data- og 
telefonutstyr kjøpes inn og 
blir tatt i bruk.

Hvordan arter en typisk pen-
dlerdag seg for deg, Remi?
– Jeg drar hjemmenifra 
med bil ved 5-tida og 
 rekker akkurat 05.25 
 bussen fra Kongsvinger 
stasjon. På bussen innover 
leser jeg litt nettaviser eller 
dormer litt før jeg er inne 
på Sentralbanestasjonen 
ved 7-tida. Forsknings-

Lokomotivføreren

Elektrikeren

Dataspesialisten

Men har du ikke mulighet 
til å ta med deg jobb hjem 
og arbeide noen dager 
hjemme i blant?
– Jeg har jo en mulighet 
hjemme til å kople meg 
opp mot nettverket på 
jobben, men dette har jeg 
benyttet meg lite av. Det 
er viktig å være tilstede for 
å kunne rette opp feil og 
veilede folk som trenger 
assistanse.

Hva synes du er den største 
ulempen ved å pendle?
– Ettermiddagene om 
 vinteren kan jo bli vel 
korte til familie og fritids-
aktiviter. Men jeg legger 
meg til normal tid. Det jeg 
syntes er ille, er at billett-
prisene stadig blir lagt på. 
Et halvmånedskort, som 
har vært mest hensikts-
messig for meg, kostet før 
jul kr. 1.593,-, men nå på 
nyåret er det lagt på 18% 
til kr. 1.893,-. Heldigvis 
er det kommet en ny 
mulighet som allerede er 
blitt meget populær – et 
halvmånedlig kombikort 
som kan brukes både på 
tog og buss og som vil 
gjøre at jeg kan spare 
rundt 7.000 kroner i året 
og derved ha de samme 
reise utgiftene som i fjor. 
Ellers trives jeg så godt 
både på jobben og på 
Austmarka at det aldri har 
vært aktuelt å forandre på 
noen av delene, er Remis 
konklusjon.

Remi føler seg hjemme blant 
tastaturer og skjermer.

Remi Olsen er født og 
oppvokst på Austmarka og 
har pendlet til Oslo i 10 år. 
For 11 år siden gikk han 
på datakurs og fikk straks 
etter endt  utdannelse jobb 
ved Norges  forskningsråd 
i Oslo. Firmaet har 
nesten 500 ansatte, og 
IT-driftavdelingen, der 
Remi  arbeider, består 
av 14 mann. Disse har 
ansvaret for at alt data- og 
telefon utstyr ved  bedriften 
til  enhver tid arbeider 
prikkfritt. I tillegg må 

Med flere ansatte på kontoret håper 
John på å jobbe litt mindre etter hvert.

John Larsen driver en installatør-
bedrift på Lillestrøm. Han og 
Elin bor i Monsrudveien over mot 
 Bellingen hvor de kjøpte hus for 13 
år siden. Hele tiden siden da har 
John pendlet med egen bil til og fra 
jobben på Lillestrøm.
 – Hva i all verden er det jeg har 
gjort? Det var min første tanke 

Om sommeren legger John gjerne turen om 
Skotterud-Bjørkelangen-Fetsund for å få litt 
variasjon. Men om vinteren blir det Åbogen-
veien eller Masterudveien. Noen kø er han 
heldigvis forskånet fra, han tar av riksveien 
ved Skedsmokrysset før køen begynner.

Kan du ikke ta med deg noe arbeid hjem slik at 
du kan slippe å reise inn til Lillestrøm av og til? 
– Jo, det kan jeg, som for eksempel tegne-
arbeider og annet PC-arbeid, men jeg foretrek-
ker å gjøre jobben min på kontoret i Liller-

etter at vi hadde kjøpte hus her 
og flyttet inn, sier John. Jeg var jo 
vant til en 15 minutters reise til 
jobben og nå måtte jeg opp litt 
over 5 for å komme på jobb i rett 
tid. Og hjemme er jeg ikke før ved 
halv seks-tida. Heldigvis er jeg glad 
i å kjøre bil. Ja, jeg trives faktisk 
med det, så kjøringen koster meg 
ingenting. Jeg tar gjerne en tur for 
eksempel opp på hytta i Trysil etter 
hjemkomsten på fredag.

strøm. Jeg har ansatt flere folk til å hjelpe 
meg på kontoret, så på den måten står jeg 
friere til å jobbe litt mindre etter hvert.

Hvordan fant dere på å bosette dere på 
Austmarka? 
– Austmarka var ikke noe fremmed sted 
for oss. Tanten til Elin bodde her, så vi 
har feriert her i mange år og gått mange 
turer i skog og mark - og det gjør vi 
fremdeles. Så her trives vi og vil fortsette 
å bo, slår Elin og John fast.

Marianne og Knut Ole Fjellvang har bodd både på 
Hamar og Kongsvinger, og for et par år siden slo de seg 
ned ved Hærsjøvika, noen kilometer øst for Austmarka. 
I fjor flyttet de til sentrum av Austmarka, med gang-
avstand både til barnehagen og til skolen, der datteren 
Marina går i 2. klasse og sønnen Adrian skal begynne til 
høsten. Både Marianne og Knut Ole er begge Aust-
markinger og har slekt og venner her. Ikke minst er det 
fint å ha besteforeldrene boende i nærheten, innrømmer 
de.
 Knut Ole er ansatt som lokomotivfører i NSB med 
arbeidssted Sentralbanestasjonen i Oslo. Han har 
skiftarbeide og må reise dit til alle døgnets tider. Ofte 
må han være på arbeidsplassen før 6 om morgenen. Det 
blir å ta bilen til Kongsvinger og så med tog derfra, men 
dette skremmer tydeligvis ikke. Ved noen vakter har han 
mulighet til å overnatte i byen, men denne muligheten 
har han så langt ikke villet benytte seg av. Da er det 
bedre å komme hjem til familien, sier han.
 Noen flytting ut fra Austmarka kommer ikke på tale 
for oss, sier Knut Ole. Nå i mars skal Marianne tiltre 
ny stilling som studiekonsulent ved Folkeuniversitetet 
på Kongsvinger, så med tanke på barna blir det ekstra 
kjekt å ha familie i nærheten. Det jeg håper på er jo 
at det i framtiden settes opp flere tog mellom Oslo 
og Kong svinger, slik at jeg kunne få Kongsvinger som 
arbeidsplass, sier Knut Ole til slutt.

rådet ligger rett nord for 
det gamle Rikshospitalet og 
jeg går eller tar trikken opp 
dit. Om sommeren hender 
det for øvrig at jeg benytter 
meg av leiesykkel i Oslo.
 Hjemover bruker jeg en 
direktebuss som kommer 
til Kongsvinger stasjon 
klokken 17.45, der jeg har 
parkert for dagen, og er 
hjemme ca kvart over seks. 
Men om sommeren slutter 
vi en time før, så da blir 
det jo litt lengre etter-
middager.
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Årsberetning Austmarka Utvikling 2010

ble rampene fylt opp og 
stien på begge sider av elva 
gruset og planert. Legging av 
brudekke og montering av 
netting på sidene av brua ble 
gjort på dugnad. 

I slutten av september ble 
brua inspisert av kommunen 
og vi fikk tillatelse til å ta den 
i bruk. AU søkte så om kom-
munal overtakelse av brua og 
tverrforbindelsen Åbogen-
veien-Sagåveien som et ledd 
i kommunens satsing på en 
tryggere skolevei. I desember 
ble søknaden innvilget. 

Kommunen vil sette opp 
lyspunkter til våren. De 
vil deretter ha ansvaret for 
brøyting og vedlikehold av 
tverrforbindelsen. Bortsett 
fra noen detaljer ved bru-
karene, som vil bli ordnet til 
våren, anser prosjektgruppen 
Vestbredden seg nå ferdige 
med prosjektet.

Ungdomsskolen:
Kongsvinger Kommune 
foreslo i en høringsuttalelse 
at de vill legge ned ung-
domsskolen på Austmarka. 
AU samarbeidet da med 
FAU med å utarbeide en 
strategi for å beholde ung-
domsskolen. Det ble avholdt 
”Folkemøte”, med poli-
tikere og administrasjonen 
som samlet en meget stor 
oppslutning fra bygdefolket. 
AU leverte en høringsut-
talelse i saken. 
Politikerne bestemte at ung-
domsskolen skulle bestå.

AU har i 2010 hatt 77 
medlemmer, hvorav 66 
 private og 11 nærings-
drivende. Styret har i 
perioden hatt  8 ordinære 
styremøter og 42 saker på 
dagsorden. I tillegg var AU 
vertskap for Kongs vinger 
Kommunes Komitè for 
næring, kultur og miljø. 
Her fikk AU anledning til å 
 presentere seg for komitèen. 

Innbyggere på Austmarka
I 2010 ble det delt ut 13 
velkomstkonvolutter til nye 
familier som bosatte seg på 
Austmarka.

Vidar Pedersen laget en 
statistikk på oppdrag fra 
AU. Den viser at vi er 1070 
innbyggere på Austmarka. 
Til sammenlikning var det 
1001 innbyggere I 2005. I 
samme tidsramme økte hele 
Kongsvinger Kommune 
innbyggertallet med 98. 

Tursti Vestbredden: 
Turstien fra Åbogenveien til 
Sagåveien inklusive den nye 
gangbrua ble høsten 2010 en 
del av kommunenes satsing 
på trygg skolevei. 

Brua ble spesifisert og bestilt 
hos Contiga tidlig på året. 
Levert i to deler til Kolbjørn-
srud i begynnelsen av juni, 
siden fraktet til vestre bru-
kar der de to halvpartene ble 
montert sammen. I midten 
av juli ble så brua heist på 
plass og bru-karene steinsatt 
for å unngå erosjon. Videre 

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

Austmarkingen: 
Avisa har et opplag på 210 
og kommer ut med 5 numre 
i året. Bjørn Dybing er 
redaktør og Kjell Finbråten 
er distribusjons ansvarlig. 
Trykking og layout- 
produksjon blir sponset av 
Marnstuen Media.

Hjemmesiden  
www.Austmarka.no:
Denne har vært operativ hele 
året, men trenger en opp-
gradering.

Vervekampanje:
AU har utarbeidet en info-
folder om sitt arbeid som er 
distribuert, sammen med 
en giro, til alle husstander i 
bygda.

Mobil og bredbånd
dekning:
Vi har generelt god dekning 
på telefoni og bredbånd. I 
2010 har det ikke vært aktiv-
itet i dette prosjektet.

Veiene: 
Christen Larsmon er 
 prosjektansvarlig for opp-
følging av veiarbeidet i 
bygda. 

Finnskogtinget:
Finnskogtinget er ment å 
være en møteplass for lag og 
foreninger med aktiviteter 
på Finnskogen. AU var 
representert med to delegater 
til tinget i februar. AU sin 
representant i Finnskogtinget 
er Åge Sørmoen.

Nytt styre:
Årsmøtet 23 febr. 2011 
valgte Lise-Mette Bekkengen 
til ny leder av AU. Aino S. 
Bekken går ut av styret. Som 
nytt styremedlem ble Ole 
Morten Slaastad valgt.

Slik gikk 
løpet
I forrige nummer leste 
vi om Helene og Jon på 
Høiby som skulle delta 
i VM i hundeløp på 400 
km., hun som kjører og 
Jon som ”handler”, dvs. 
hjelper på hvilepostene.

– Vi er kjempefornøyd 
med resultatet, sier Jon. Vi 
kom inn på en 34 plass av 
128 deltakere, hvorav over 
30 måtte bryte av for-
skjellige årsaker.
 Helene hadde også 
problemer underveis, hun 
fikk en stygg velt og en 
av hundene ble skadet 
og kunne ikke være med 
lenger. En annen hund ble 
elskovssyk og laget virvar i 
rekkene, og mot slutten var 
det ingen av hundene som 
ville gå i tet. Dette til tross 
– det ble en fin plassering. 
Og nå er det tid for bare 
kos med hundene – helt til 
høsten, når trening mot ny 
sesong starter.
 Du kan lese mer 
om  Femundsløpet på 
hjemmesiden www.hoiby-
husky.webs.co

Skogsus på Samfunnshuset

Teater i Glåmdal har ikke 
ligget på latsiden siden 
 etableringen i fjor høst. 
Rundt 10 forskjellige produk-
sjoner, mer eller mindre i 
sam arbeid med andre teater-
lag fra Glåmdaldistriktet, er 
allerede gjennomført og det 
kommer stadig nye tilbud. 
Ideen med Teater i Glåmdal 
er å slippe til yngre kunst-
nere og aktivt benytte lokale 
forfattere og skuespillere til 
produksjonen.
Teatrets første egenproduk-
sjon: ”Skogsus og Elvebrus 
– historier fra Glåmdal” var 
vi så heldige å få oppleve på 

både kalte på latter og tårer. 
Skildringen av kirkebrannen i 
Grue i 1822, der nesten hele 
menigheten brant inne, var 
så realistisk skildret  og ekte 
i sin framføring at det gjorde 
vondt i kroppen. Men Sten 
Bjørge hadde også mange 
muntre historier, både sanne 
og ”godt jøgi”, og alle fra det 
lokale miljøet. 
 Synd ikke flere benyttet 
 anledningen til å oppleve 
denne forestillingen, men 
Teater i Glåmdal ligger ikke på 
latsiden. Så vidt vi  skjønner er 
det allerede nye ting på gang, 
så det er bare å passe på.

Aust marka Samfunnshus 
i midten av februar. Skue-
spiller var 24 år gamle Sten 
Bjørge Skaslien Hansrud 
fra Grue. Og du verden 
for en skuespiller, det var 
en opplevelse både å se og 
høre ham. Tidligere har han 
spilt i blant annet Elvelangs, 
Spillet om inn vandrerne 
og Festningsspillet samt en 
rekke revyer, kortfilmer og 
 musikaler.
 I Samfunnssalen på Aust-
marka sørget Øivind Roos for 
musikken, alltid godt avstemt 
til innholdet i fortellingene 
– en herlig blanding som 

Da flommen satte inn, måtte 
Verken langs Glomma  forsterkes 
i hui og hast. Sten Bjørge spilte 
vekselsvis faren og hans innsats for 
å redde jorda, og den vesle sønnen 
som prøvde å forstå hva de voksne 
hadde det så travelt med.  

Styret har i perioden bestått av :
Leder:  Aino M. Strandseter Bekken
Nestleder:  Lise-Mette Bekkengen
Sekretær:  Steinar Skoglund
Styremedlemmer:  Jon Martin Øverby og Kristin Lysen
Varamedlem:  Bjørn Dybing 

Fansen møtte opp og heiet 
fram laget til Helene og Jon.

Flere på Austmarka tror at det er en endring i kjøkken-
driften på Austbo, etter at Støtteforeningen gikk ut i 
Glåmdalen i november og fortalte at det muligens ville 
bli slutt på catering osv.
 Nina Bolneset på Austbo forteller oss at det er 
ingen endringer i driften, og framhever at tilbudet er 
som før: kafeteria med mulighet for kjøp av  middag, 
 kioskvarer, kaffe og kaker samt catering, både for 
bestilling hjem og til private arrangementer. Austbo 
tar også mot bestilling på leie av lokale til møter, 
barnedåp, bursdager, minnesamvær og liknende, med 
servering.
 Nina ønsker alle hjertelig velkomne til hyggelig 
sammenkomster på Austbo.

Spise på Austbo?



Neste utgave av Austmarkingen kommer i midten av juni. 
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GOD PÅSKE

Det er rundt 35 år siden 
den første gudstjenesten 
ble holdt på Smørholmen. 
Hvert år senere, såfremt 
værforholdene tillater det, 
har det vært samling en 
gang i løpet av vinteren. 
Søndag 20. februar var det 
fine forhold, masse snø og 
skiføret utmerket, så hytta 
var godt besøkt. Litt for 
mye trekk til å sitte ute, 

Lunt og godt inne og en hyggelig stemning på Smørholmen, der det ble holdt sportsgudstjeneste 20. februar.

Sportsgudstjeneste på Smørholmen
men inne hadde vertskapet 
fyrt opp og gjort det lunt og 
trivelig.
 Gudstjenesten denne 
søndagen ble holdt av 
prostiprest  William 
Bøhler, mens Laila 
 Sagli sto for musikken. 
 Dagens tekst handlet om 
 likningen der såmannens 
korn falt både på steinet 
og ufruktbar jord, men 

også iblant i god jord for 
der å bære mange fold. 
Slik også med Guds ord, 
minnet presten om.
 Kirkekaffe på Smør-
holmen er det mange 
som vet å sette pris på, og 
menighetsrådet disket opp 
som alltid. Det ble en riktig 
trivelig søndag formiddag 
der praten gikk løst. Presten 
viste seg for øvrig å være 

en meget habil skiløper, så 
her var det felles interesser i 
disse VM-tider. 


