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Vellykket marken
En rutinert Oddvar Neby fikk solgt det meste under auksjonen på 
låvebrua. Les mer side 4.

 

Så er det nye skoleåret i gang. Med skolegården full av forventningsfulle elever og førsteklassinger med sine foreldre kunne den nye rektoren, 
Britt-Marie Paulsson ønske alle de 116 elevene ved Austmarka barne- og ungdomsskole velkommen til nytt skoleår. 

Orientering
Her er vinnerne av de lengste løypene i Austmarkaløpet, ekte paret 
Julie og Eivind Lande som løper for Eidskog O-lag. Se side 3.
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AUSTMARKARUNDEN

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

Lederplass

Austmarka Historielag 
Det blir Tundag på Bygdetunet lørdag 24. september fra 
kl. 12.00 til 16.00. Salg av vafler og miniauksjon. Gratis 
salgsplass for de som ønsker å selge noe.

Søndag 25. september arrangerer Historielaget dagstur  
til Odalen. Turen går med buss fra Tunet kl. 11.00 til 
Austvatn. Middag på Milepelen og omvisning på Odals-
tunet. Pris for turen er kr. 350,- som inkluderer reise og 
middag. Påmelding til Åge på telefon 917 02 455 innen 
20. sept.

Barnehagen 20 år
24. september blir det åpen dag i barnehagen fra  
kl. 12 til 15. Dette er for å markere at det er 20 år siden 
barnehagen på Austbo ble åpnet. Det vil bli overraskelse 
til barna mellom klokken 13.00 og 14.00. Alle er 
velkomne.

Eldres dag
Dagen feires søndag 16. oktober. Frammøte i kirken  
kl. 11.00 Gratis middag på Austbo etter gudstjenesten.

Kirken
Jegermesse holdes tirsdag 4. okt. kl. 18.00 på Eikåsen.

Lysmesse i kirken søndag 27. nov. kl. 17.00 med etter-
følgende tenning av juletreet foran kirken. Se for øvrig 
menighetsbladet.

Tussevangen Vel
Tirsdagstrimmen er allerede begynt og fortsetter fram til 
27. september.

Fredag 16. september er det hyggekveld m/enkel server-
ing fra kl. 18.00. Her kan du slå av en prat eller spille 
dart eller bordtennis.

Det blir gammeldags basar søndag 2. oktober kl. 15.00. 
Janine Lindberg underholder.

Fest med bandet RUST og Tom Wangerud lørdag 
29. oktober fra kl. 20.00. Påmelding til Hilde Moe på 
tlf. 628 28 487 eller Sissel Trosholmen på tlf. 628 28 
975/920 44614.

Julegranstenningen skjer torsdag 24. november.

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

Så er det å ta fatt med høstens 
gjøremål. For de fleste familier 
er det skolearbeidet og barnas 
behov for frakt til og fra 
alle fritidsarrangementene 
som blir det daglige temaet. 
I september og oktober er 
det duket for nye nasjonale 
prøver innen lesing, engelsk 
og  regning, så det er bare 
å brette opp ermene. Det 
bør ikke være noen grunn 
til at Hedmark fylke ligger 
under landsgjennomsnittet 
og spesielt at Kongsvinger 
ligger lavere en Hedmarks 
snitt på disse prøvene. Slik 
resultatene viste i fjor. Vi 
vet at Aust marka skole har 
gode lærekrefter og legger 
ned en innsats som ofte 
ligger langt over hva som 
kan forventes. Det har ført 
til at skolen vår nå ligger i 
toppskiktet både kommunalt 
og fylkes messig. Forholdene 
for under visning ligger også 
vel til rette etter oppussing 
av skolen og anskaffelser av 
moderne læremidler. Nå 
skal pedagogikken vies større 
oppmerksomhet, sier skolens 
nye rektor Britt-Marie Pauls-
son. En god skole er bygdas 

beste kort på hånden i vårt 
arbeide for å gjøre bygda 
attraktiv som bosted. Derfor 
må alle som kan støtte opp 
om det  arbeidet som rektor 
og lærerne nedlegger.
 Asfalteringen av veien 
mellom Samvirkelaget og 
Solbergbrua har ført til mye 
hoderysting hos folk på Aust-
marka. Vi vet hvorledes telen 
herjer med denne veien og 
synes det er bortkastet å lappe 
på veien uten at det gjøres 
noe med underlaget. Men 
kommunens og veivesenets 
veier er ofte uransakelige. 
Man kan også lure på om 
de kommuniserer. Ifølge 
kommunen skulle underlaget 
vært utbedret og ny asfalt lagt 
på eksisterende veitrase til 
neste år. Nå sier veivesenet at 
det først må utarbeides en reg-
uleringsplan og arealervervelse 
før man kan sette i kraft han-
dlingsplanen for 2013 som 
går ut på en oppgradering av 
veien. På tide med en oppgra-
dering av  informasjonen og 
planene først og fremst, skulle 
man tro.

Bjørn Dybing

Hele familien Østgård var med i Austmarkaløpet. Åste og Erland 
vant sine klasser , mens Edvard vant N-åpen foran Sondre. Videre 
i klasse N-åpen ble Martine Johnsrud nr.8, Tatjana Markov nr. 9 
og Simen Hauger nr. 10. 

Aktiv orienteringsgruppe i AIL

Austmarka Orientering er 
stadig på farten, enten som 
arrangør eller som del-
taker i O-løp både i Norge 
og utlandet. Torsdag 18. 
august var det O-karusell 
på Tangen. Løpet inngikk 

i Eidskogkarusellen og i 
NTG-cup (Norges Topp-
idrett Gymnas). Løpet gikk 
på den østre delen av Tusse-
vangenkartet på Tangen. Vi 
som bor her kaller området 
for Fjørsundtangen men det 

ingen son vet hvor Fjør-
sundet er. Er det noen med 
historiekunnskaper som vet 
det? Egil Solbergseter hadde 
lagt noen riktig krevende 
løyper på kryss og tvers i 
det til dels steinete området. 
Steinene er i tillegg dekket 
med glatt mose så det var en 
del løpere som var skikkelig 
gjørmete da de løp i mål. Av 
lokale løpere denne gangen 
var det Tone Kristiansen 
som ble nr. 3 i N-løypa. I  
A-løypa ble Åse Torp 
Andersson nr 18 mens 
Raymond Hauger måtte 
bryte etter å ha fått en skade 
i beinet. I alt var det 40 
løpere som deltok. Nr.1 i 

klasse D11-12 N ble Tone 
Kristiansen, Austmarka.  
 Austmarkaløpet ble 
 arrangert tidligere i vår og 
samlet 80 løpere. Start og 
innkomst var lagt til Bygde-
tunet hvor deltagerne syntes 
det var fint å være. Løpet 
gikk i området vestover mot 
Hølvatnet og i  sentrum. 
O-gruppa har laget et nytt 
O-kart over hele Aust-
marka sentrum med alle 
detaljer på, særlig nå som 
stien langs Vestbredden 
er klar så er dette et flott 
område å orientere i. Neste 
løp på sentrumskartet blir 
muligens kveldsorientering 
torsdag 20.oktober.

Av Mette Solbergseter

Svart fin asfalt er nylig lagt på veien mellom Samvirkelaget 
og Solberg bru. Ikke hele strekningen, men stykkevis og delt. 
Vi vet ikke riktig om vi skal le eller gråte. Selvfølgelig er det 
fint at vi får noe nytt asfaltdekke på denne strekningen, men 
er det dette vi har ventet på i en årrekke? Alle som kjører 
denne veien regelmessig vet hvor lite stabilt underlaget er og 
hvordan veidekke beveger seg i vårløsningen. Dette er bort-
kastede penger mener mange.
 Etter alle signaler vi har fått fra kommunen er det avsatt 
noen millioner til utbedring av denne veistubben.  Og det 
skulle skje til neste år, trodde vi. Ikke noen omlegging av 

Det ble til tider 
ganske trangt 
på vegen under 
asfaltleggingen.

 traseen riktig nok, men i alle fall 
en utskifting av masse og utjevn-
ing av de største dumpene og 
toppene. 
     Vi har spurt Amund Sjøvik i 
Statens vegvesen om det vil gå her 
som med sykkelstien vi engang var 
lovet. Denne var høyt prioritert, 
men så fikk vi bare noen farts-

dumper i stedet, og kommunen strøk like godt hele sykkel-
veien fra prioriteringslista. Skal vi nok en gang bli lurt?
 Nei, sier Sjøvik, men veien var i så dårlig forfatning at noe 
måtte gjøres nå. Dette er vedlikeholdsarbeide og tas fra et 
annet budsjett enn det utbedringsarbeide som er lagt inn i 
handlingsplanen for 2013, sier han. Men forut for dette må 
kommunen først lage en reguleringsplan for området, og 
dette arbeidet er ennå ikke igangsatt.
 Tja, vi begynner å venne oss til utsettelser når det gjelder 
denne veien. Får bare håpe at telen ikke ødelegger alt ar-
beide til våren. 

Våre veier



54 Austmarkingen  – 4/2011Austmarkingen  – 4/2011

Vellykket Marken

Og det ble det. Forbere-
delsene hadde vært i gang 
lenge, plener var klippet, 
området ryddet og telt satt 
opp, men dette var bare litt 
av det dugnadsarbeidet som 
ligger forut for en markeds-
dag på Austmarka. Det 
meste arbeidet er usynlig og 

utføres av et titals fri villige 
som stiller opp der det 
trengs, enten det er vask, 
transport, koking, for-
beredelser til ulike leker og 
andre aktiviteter, men også 
mye administrativt arbeid. 
Alle la viljen til og Historie-
laget kan se tilbake på en 

vellykket gjennomføring av 
Marken.
 Også rådmann Bernard 
Caspari berømmet dugnads-
viljen på Austmarka under 
sin åpningstale. Han syntes 
det var imponerende hva 
en relativ liten bygd med 
drøye 1000 mennesker 
kunne få i stand. Han pekte 
også på hvor viktig den 
sosiale delen av dugnaden 

er, og driv kraften som ligger 
bak: - ønsket om å få til 
noe i lokalsamfunnet. Han 
hadde også lagt merke til at 
vi har klart å beholde, ja, til 
og med klart å øke inn-
byggertallet i bygda gjen-
nom de siste 5 årene. Det er 
godt noe av det vi får til blir 
lagt merke til i administra-
sjonen, for bygda blir ikke 
akkurat nedrent av besøk 

Det gikk som vi lenge hadde ønsket og håpet på: Markeds
dagen, i år på lørdag 13. august, opprant med sol og be
hagelig temperatur. Nå kunne arrangementskomiteen og alle 
medhjelperne puste lettet ut. Dette skulle bli en fin dag!

verken av rådmann eller 
ordfører.
 Årets marked ble hold 
for 14. gang i år. En del 
har forandret seg, men det 
vesentligste består. Nytt og 
positivt overraskende var 
demonstrasjonen av Sjøvik-
saga. Det har tatt lang tid 
å skaffe alle nødvendige 
deler til drivverket, men nå 
putrer og går både motoren 
og alt annet som skal svive 
rundt. Vi får håpe det finnes 
lærevillige unge som ønsker 
å sette seg inn i driften av 
en slik bygdesag og som kan 
føre tradisjonene videre. 
Noen lurte på om Historie-
laget ikke snart skal ha en 
kullmile på gang igjen, men 
dette er et omfattende og 
risikofylt foretak som må 
forberedes i god tid.
 I ”Stråhatten” hadde 
Glåmdal Utstyr- og 
 Motorhistorisk  Forening 
(GUMP) stilt opp en 
arbeidende og meget 
informativ modell av et 
sagbruk. Drivkraften kom 
fra en nøyaktig kopi av en 
lokomobil, der dampen for 
anledningen ble erstattet 

av trykkluft. En gammel 
tømmerbil fra 1928 var også 
i drift på markeds plassen. 
Parkert ved siden av en 
moderne tømmerbil var det 
innlysende at det har skjedd 
en kraftig utvikling på dette 
området. 
 For barna var det 
først og fremst dyrene 
og  snekkerstua som var 
trekkplasteret, men også 
skyting, riding og ansikts-
maling var populært. Foran 
teltet der det ble servert 
grytstappe og rømmegrøt 
var det til dels lange køer 
og salget gikk strykende. 
I Bråtastua demonstrerte 
Håndarbeidslaget veving på 
Monica-vev og viste fram 
noen av sine produkter. 
Her hadde også Wenche 
Lønhøiden hengt opp noen 
av sine vakre fotografier til 
salgs. 
 Også i år hadde barna 
sine egne salgsboder og 
her ble det både bytting og 
omsetning av fravokste leker 
og sportsartikler. Fengs-
let på Kongsvinger hadde 
også egen stand i år og bød 
fram solide snekker- og Fengslet i Kongsvinger solgte kvalitetsvarer produsert av innsatte. Ann-Christin forvandlet barna til katter og sommerfugler.

håndverksprodukter. Et bra 
utvalg av fine produkter 
preget markedet, men det 
er ikke til å unngå at billige 
plastprodukter stikker seg 
mer og mer fram, men dette 
er det lite man kan gjøre 
noe med.
 Underholdningen ble 
ivaretatt av Trond Engh, en 
idérik og god forteller, men 
 historiene hans passer nok 
bedre en kveldstime for et 
voksent publikum enn på 
et arrangement for familier. 
Siste post var auksjonen på 
låvebrua der Oddvar Neby i 

kjent stil holdt stemningen 
oppe. Og  de som foretrakk 
litt mosjon etter gristappa eller 
rømmegrauten kunne ta seg 
en tur ned til Stråhatten senere 
på kvelden der Austmarka 
 Kulturkompani arrangerte 
dans til toner fra ”VITO”.
 Med rundt 700 besøk ende 
kunne Austmarka Historie-
lag si seg vel fornøyd både 
med gjennomføringen av 
Marken og det økonomiske 
resultatet. Dette til tross 
for mange konkurrerende 
 aktiviteter i området vårt 
denne dagen.

Rådmann Bernard 
Caspari åpnet 
Marken og berøm-
met dugnadsånden 
på Austmarka

Sjøviksaga ble startet opp for første gang under 
Marken. Her ser vi sagmester Armand Sjøvika vise 
gamle kunster med Egil Gusterudmoen som bakgutt.

Snekkerbua er alltid populær. Med litt hjelp fra Per Skoglund og 
Per Vidar Fjeld ble det produsert et stort antall fuglekasser.

Trond Engh fikk latterdøra opp med sine historier.
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For Austmarkas Storstue
Styret i Austmarkas Samfunnshus, 
eller Storstue som noen liker å kalle 
det  gamle skytterhuset, ligger ikke på 
latsiden når det gjelder å sette ideer ut 
i livet. Her i sommer satte de i gang 
en kronerulling for å kunne dekke 
utgifter til vedlikehold og lønnsomme 
 investeringer. Kronerullingen er ennå 
ikke avsluttet, men i begynnelsen av 
september er det kommet inn 37.000,- 
kroner. Ikke dårlig, snittbeløpet for de 
som har bidratt ligger på 500 kroner, 
opplyser formann i styret, Thor Bråthen. 
Men han håper på at sluttbeløpet kan 
bli ennå høyere, slik at den påtenkte 
investeringen i varmepumper kan bli 
realisert.
 Første søndag i september ble en ny 
ide satt ut i livet: Rebusløp med bil. 
For noen år siden var dette populært, 
men på Austmarka er det lenge siden 

noe slikt ble arrangert. Spenningen 
var  derfor stor da dagen opprant. 
Forhåndspåmeldingen var heller 
dårlig, men dagen kom med godt 
vær og stor interesse. I alt ble det 32 
påmeldte ekvipasjer, av disse en stor 
del flotte veteranbiler som stilte med 
nypolert krom. 
 Løypa gikk over ca 50 km og de 
fleste brukte drøye halvannen time 
på turen. Vel tilbake på Samfunns-
huset kunne kvinnestaben på 
 kjøkkenet varte opp med deilig mat 
til en kosestund med premieutdeling 
og hyggelig samvær rundt bordene. 
Etter stemningen å dømme ga dette 
mersmak, og med en nettoinntekt 
på rundt 8000 kroner blir det 
nok flere rebusløp etter hvert på 
 Austmarka.

 - og så kom Helgenen frem!

Over til videregående
Etter 10 år på samme 
skole blir det en ny opp-
levelse å legge skoleveien til 
Kongs vinger, Skarnes eller 
andre steder for fortsette ut-
dannelsen. Nytt miljø med 
nye lærere og utvidet pensum 
venter, men også nye venner 
og muligheter til å vise andre 
ferdigheter enn skolefagene.
 Det er mange år siden et 
så stort kull forlot  skolen. 
I alt var det 22 elever, 7 
jenter og 15 gutter som i 
midten av juni tok farvel 
med Aust marka barne- og 
ungdomsskole. Gymnastikk-
salen på skolen ble nesten i 
minste laget da elever, ansatte, 
foreldre og andre pårørende 
var samlet til avslutningsfest 
og utdeling av vitnesbyrd. For 
rektor, Tommy Seigerud, var 
det også hans siste arbeidsdag 
ved skolen, da han fra høsten 

Avgansklassen 2011. Foran fra v.: Emilie Lundstadsveen, Inga Bjørnstad, Athina Skarnes, Andrea Fjeld, Anna Strand, Charlotte Ruud 
og Cecilie Dalbakk. 2. rekke: Jan Andreassen, Zebastian Friberg, Daniel Bekkelund og Emil Roverudseter. 3.rekke: Bjørn Erik S. Bjerke, 
Tobias Sletten, Ole Martin Nygård, Kjetil Algarheim, Olaf Svendsen, Sivert Bottilsrud, Geir Jensen, Stian Dahl, Øyvind Aurbakken, Markus 
 Jahnsrud og Robin Gløgård.

av blir å finne som rektor 
ved Langeland barneskole. 
En god rektor som leder og 
motiverer, men også stiller 
krav til oss, var klassen enig 
om. 
 Lærerne fikk først høre 
elevenes mening om hva 
de satte mest pris på av 
deres egenskaper. Det var 
tydelig at mange år med de 
samme lærerne rundt seg 
hadde knyttet sterke bånd 
som førte til en åpen og 
kamerats lig omgangstone.
 Tradisjonen tro fikk 9. 
klasse uttale seg om hver 
især i avgangskullet. Her 
vanket tydeligvis mange 
gode og treffende karakteri-
stikker. Vi fikk også se en 
rekke bilder fra skoletiden 
og ikke minst fra reisen til 
Polen, en reise som elevene 
mener bør opprettholdes 

Veteranene tar en siste sjekk før start.

også for de kommende 
avgangsklassene. Lærerne fra 
de første skoleårene, Lena, 
Olga og Trude, var også 
tilstede og viste film fra de 
første skoleårene.
 Kommunalsjef for 
 oppvekst, Unni Strøm, 
hilste på elevene og håpet 
å møte alle igjen på videre-
gående skole til høsten. 
Utdannelse er viktig på-
pekte hun, men også helse, 
 kjærlighet og omtanke for 
andre er viktig. Mulighetene 
til utdannelse er mange, grip 
sjansen nå. Den som står på 
vil lykkes. Ikke alt  handler 
om karakterer, mange 
 talenter finnes uten at det 
blir gitt karakterer, minnet 
hun om.
 Lærerne kunne fortelle at 
med denne klassen var det 
aldri trøbbel på turer. 

– Dere oppfører dere pent 
og høflig og vi er stolte av 
dere. Fortsett med å være 
positive og så håper vi dere 
vil minnes tiden på Aust-
marka som en god tid, var 
lærernes budskap. 
 FAU-leder Marit Dahl 
kunne fortelle om et godt 
samarbeide mellom skole og 
foreldre og beskrev elev-
ene som en herlig gjeng. 
Også rektor Seigerud var 
tydelig stolt av elevene og 
kunne fortelle at han hadde 
 sluppet å bruke tid på å løse 
konflikter. – Jeg vet at Aust-
marka er en bra skole der 
lærerne gjør en meget god 
innsats. Jobb seriøst og gjør 
alltid deres beste – da vil det 
gå bra. Den som står på vil 
lykkes, var rektors hilsen til 
de unge før vitnemålet ble 
delt ut. Så sto sommeren for 
døren!

Ut på tur  
langs Aust-
markaleden
I heftet ”Turer og kulturminner 
på Austmarka” som ble utgitt av 
Austmarka Utvikling for noen 
år siden, er det en beskrivelse av 
deler av Austmarkaleden, fra ca 
100 m nord for N. Haget og opp 
til  Kjerkelia. Men Austmarkaleden 
er mye lengre. På kartet til Finn-
skogen Turistforening er den tegnet 
som en forlengelse av stinettet 
helt fra Børli over  Matrand, 
krysser  Åbogenveien vest for 
Samfunnshuset på Austmarka 
og går nordover til Mengåa og 
videre til Trosholmen på østsiden 
av  Møkeren. Da vi prøvde å følge 
stien fra N.Haget for noen år 
siden, var det ikke mulig å finne 
fram, men nå er stien både ryddet 
og merket, så her er det muligheter 
for en  skikkelig langtur.
 Det har også Finn skogen turist-
forening lagt opp til, og allerede 
lørdag 10. september inviterer 
turist foreningen med Åsmund 
Skasdammen og Kjell  Haugen til 
en 13 km lang tur fra ca 1 km nord 
for Kjerret og opp til vegen  mellom 
Austmarka og Monsrud like vest 
for Vest bekken. 
 Denne delen av Austmarkaleden 
byr på mange flotte partier og 
ikke minst utsiktspunkt. Høg-
berget, Kleivknappen, Kuberget og 
Pengeberget byr på nydelig utsikt 
østover. Både Kleivknappen og 
Penge berget er stemplings steder 
for turistforeningens Kjentmanns-
merke. I tre år fra denne sommeren 
står 24 poster ute fra Eidskog i sør 
til Elverum i nord. De som besøker 
minst 15 av disse og sender inn 
stemplingsheftet, får merke og 
kan kalle seg kjentmenn på Finn-
skogen. Det er 7. gang Finnskogen 
Turisforening arrangerer Kjent-
mannsmerke-jakten denne gangen. 
Stemplings kort kan du få tilsendt 
dersom du sender e-post til post@
finnskogen-turistforening.no.
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Ny rektor på skolen
Etter tre år som rektor på Austmarka barne og ungdomsskole er Tommy Seige
rud blitt ansatt som rektor på Langeland barneskole nå fra høsten av. I sommer 
har det derfor hersket stor spenning om hvem som ville bli den nye rektoren.

Nå er skolen begynt og alle vet at den nye rektoren er svensk, bor på et småbruk 
Simonstorp ved Tvällen og heter Britt-Marie Paulsson. Men hva var det som gjorde at 
hun ville bli rektor ved Austmarka?
 – Jeg hadde hørt mye om skolen og visste at det var en bra skole og et godt ar-
beidsmiljø der, så da jeg så at jobben var ledig, søkte jeg på den – og nå er jeg her, sier 
Britt-Marie. Men planene var nok opprinnelig litt annerledes, forteller hun.
 – Etter mange år som ansatt i skoleverket, både som førskolelærer og de siste 10 
årene som rektor ved Gunnarsskog, tenkte jeg at nå fikk jeg bryte av og prøve noe 
nytt. Derfor har jeg tatt undervisning i lederskap, med tanke på å starte et eget fore-
tagende. Men ting går ikke alltid som planlagt – og nå er jeg glad for at jeg fikk denne 
jobben. Avgjørende for meg var at Austmarka også har en ungdomsskole, noe som 
gjorde jobben spesielt attraktiv.
 – I sommer har jeg blitt kjent med lærerstaben her ved skolen, og setter stor pris 
på den varme velkomsten jeg har fått, fortsetter Britt-Marie. Nå gleder jeg meg til å 
ta fatt på arbeidet.  Gjennom årene med Tommy som rektor har skolebygningen og 
mange av klasserommene blitt pusset opp og mye nytt og moderne undervisnings-
utstyr er kommet på plass. Hva ser du som den viktigste arbeidsoppgaven i dag?
 – Alt ligger vel til rette for undervisningen. Nå må vi vie pedagogikken større 
oppmerksomhet, mener Britt-Marie. Det ligger en stor utfordring i det å gjøre fagene 
interessante og motivere elevene til læring. Vi hører fra andre skoler og leser i avisene 
at enkelte elever synes at det er cool ikke å være flink på skolen. Dette må snus, slik at 
flest mulig av elevene vil ønske å få seg en god utdannelse og dermed muligheter for 
en interessant jobb. Jeg vil også gjerne samarbeide med foreldre, foreninger og andre 
ressurser utenom skolen i den grad dette kan hjelpe til å motivere elevene til læring. 
På Austmarka skal det være cool å være flink på skolen, sier Britt-Marie til slutt.

Fra i sommer er Britt-Marie Paulsson ansatt som rektor ved Austmarka barne- og ungdoms-
skole. Nå gleder hun seg til å ta fatt og løfte kunnskapene til nye høyder.

Konsentrasjonen er på topp 
når elevene tar fatt på sin 
første skoleoppgave med 
blyant farger og saks.

Alvor, lek og læring

Det var bare blide fjes å 
se i skolegården på første 
skoledag 22. august. Mange 
ville nok gjerne sett at 
 sommeren både var varmere 
og lengre, men det er alltid 
gøy å møte skolevennene 
igjen etter ferien. Og i år 
også med ny rektor – det 
blir spennende.

I år er det 116 elever ved 
Austmarka barne- og 
 ungdomsskole fordelt på 91 
elever på barneskolen og 25 
elever ved ungdomsskolen. 
Etter fjorårets utspill fra 
kommunen, der nedleggelse 
av ungdomsskolen på 
 Austmarka ble vurdert, er 
det fattet vedtak om at den 

skal bestå. Men prognosene 
for elevantatallet de første 
årene er ikke spesielt gode, 
så det må jobbes på flere 
fronter for å øke innbygger-
tallet i bygda. 
 Etter at elevene var 
blitt presentert og hilst 
på  læreren og rektor, bar 
det inn i skolen, som nå 

framstår som velholdt og 
nyoppusset. 
 Foreldrene til 1. klasse 
fikk være med inn i klassen, 
der læreren Kristin ønsket 
alle velkommen og fordelte 
plassene. Alle fikk tildelt nye 
fine ransler med navn på, og 
med en farge som  reflekterte 
og gjorde dem godt synlige 

Med 11 gutter og 5 jenter er det en stor førsteklasse i år. Rektor hilste på og presenterte alle elevene. Her har vi foran fra v.: Lars Ola 
Ramtjernåsen, Laura Linnea H. Svendsen, Jesper Strømstad, Viktor Jahnsrud, Mille Marie Sletten, Vanessa Cassandra Sletten, Tor 
Erik Ramtjernåsen, Hanna Westby og Sondre K. Østgård. Bakenfor: Simen Karterud, Vegard Johnsrud, Oscar Haakerud, Ole Jørgen 
Halteigen, Adrian Fjellvang, Lucas Nygård og Elise F. Holthe

i høstmørke. Blyant og 
viskelær lå også klart, så her 
var det bare å sette i gang 
med første oppgave: å tegne, 
fargelegge og klippe ut et 
avtrykk av den ene hånden. 
For den skulle opp på 
klassedøren for å vise at her 
holdt 1. klasse til.
 Mens barna var opptatt av 
sitt ble foreldrene invitert på 
kaffe, der rektor orienterte 
om vedtak og forskrifter 
generelt for kommunen.
Noe som foreldrene nok 
vil legge merke til er at det 
vil mye vanskeligere å få 
permisjon for elevene når 
familien skal på ferietur 
utenom de regulære skole-
feriene. Tidligere har skolen 
gitt flere elever permisjon i 
opp til 2 uker et par ganger 
i året, men nå vil dette bare 
være mulig èn gang per 
skoleår, og absolutt ikke de 
fire første ukene av skoleåret 
samt i perioder der det 
inngår eksamen eller andre 
prøver. Søknadene må også 
foreligge minst 5 uker før 
permisjonen. Innskjerp-
ingen gjelder skoler over 
hele landet og rektor gjorde 
oppmerksom på at hun 
allerede hadde avslått noen 
permisjonssøknader.
 Rektor minnet også om 
at det tirsdag og onsdag 
morgen vil bli anledning til 
leksehjelp på skolen. Ellers 
varslet hun om et interessant 
utvekslingsprogram dette 
skoleåret, der det er avsatt 
midler til et samarbeide 
med en skole i Tyskland 
og en skole i England. En 
prosjektgruppe ved skolen 
er allerede i gang med å 
planlegge hva vi kan tilby av 
opplevelser for gjestene i og 
nær bygda vår.

Bamsen begynner også i 1. 
klasse, men først må elevene 
finne på et navn å gi den.
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Austmarka – et eldorado for padling!
Kano- og kajakkturer er 
alltid populære og spesielt 
i august ser vi turistene 
dra gjennom bygda, ofte i 
fl okker med over 10 kanoer. 
På Austmarka og i nærmeste 
omegn er vi så heldige at 
det er kort avstand mellom 
sjøene. Lange strekninger 
kan padles før kanoene må 
trekkes eller trilles over land 
til neste utsettingssted. En 
spesielt populær rute er 
fra nordenden av Lomsen, 
ned til Mitandersfors og 
deretter nordover langs 
Varalden til dammen. Her 
blir det trilling ned til Sikåa 
og Møkeren, men så kan 
man padle hele veien til 
Solbergbrua, hvor det er en 
kort bæring over til Fager-
nessjøen og lett padling 
ned til brannstasjonen på 
Austmarka. Vedlikeholds-
arbeidet på brua nå i høst 
har gitt noen problemer for 
kanopadlerne, da hele om-
rådet under brua er sperret 
for gjennomfart. Noen av 
padlerne har oppdaget dette 
for sent og er i den sterke 
strømmen blitt klemt mot 
sperringen så hardt at det 
har vært vanskelig å komme 
løs igjen. Heldigvis har alt 
gått bra og andre veier for 
å komme seg opp og over 
Åbogenveien er funnet.
Den kilometerlange trill-
ingen gjennom Austmarka 
sentrum og ned til pump-
estasjonen ved Larsmon er 

ferie og Fritid i mange år. 
Her kan hun by på både 
overnatting og kanoutleie. 
Hun arrangerer også lengre 
turer, der hun tar seg av 
frakt og henting av både 
kanoer og deltakere. Ofte er 
det de samme som kommer 
igjen år etter år, men også 
mange nye. I år har det vært 
spesielt mange fra Holland, 
sier hun, men forleden kom 
det 20 rover-speidere fra 
London som hadde lest om 
den eksotiske Finnskogen 
på Lailas hjemmeside. Det 
er tydelig at utlendingene 
 setter stor pris på vår natur 
og denne måten for frilufts-
liv. 
 En av Lailas faste gjester 
hvert år er 2. klasse ved 
Stange videregående skole. 

2. klasse ved Stange VGS gjør seg klar til avreise fra Solhaug Kano og Fritid. Nå følger 4 dager med 
padling i et spennende terreng. 

Frivillighetssentralen på Austmarka trenger flere gode 
hjelpere. Det dreier seg først og fremst om å følge 
 beboerne på Austbo til lege og tannlege i drosje som 
henter og bringer. Har du litt tid til overs så vil Aud 
Dybing, på telefon 628 25 693 eller 477 11 300, gjerne 
høre fra deg. 

Frivillige søkes

sikkert kjedelig, men byr 
på mulighet for en iskrem 
og proviantering hos Joker 
 underveis. Så kommer en 
over 6 km lang strekning 
ned mot Brødbøl kraft-
verk som er flott å padle 
og her er det også et rikt 
fugleliv. Tar man så fatt på 
Utgardsjøen, er det ikke 
lenge før man er i Sverige 
og Helgeboda og deretter er 
det ingen grenser for hvor 
langt man kan padle. Her 
er det stille sjøer, men også 
små stryk man bør se på, før 
man kaster seg utpå. Spesielt 
med den store vassføringen 
vi har nå på høsten bør man 
vite hva man gir seg i kast 
med.
 På Brødbøl har Laila 
Lindberg drevet Solhaug 

En av lærerne forteller at 
det er sjette året han har 
med seg elever fra skolens 
idrettslinje på tur her. Og 
de er skikkelig motivert. Da 
Austmarkingen avla Solhaug 
et besøk en tirsdag i slutten 
av august var klassen med 
33 elever i full vigør med 
å se over utstyret og pakke 
alt forskriftsmessig ned. 
De skulle ut på en relativt 
krevende rundtur som ville 
ta dem forbi Häljeboda, 
opp Storeken og Lilleeken 
til Mitandersfors og så 
rundt Varalden og Møkeren 
tilbake til Brødbøl, med 
beregnet ankomst på fredag. 
Både elever og lærerne var 
enige om at dette var en 
fin måte å starte det nye 
skoleåret på.

I begynnelsen av september dro de tre jentene Thea Berg 
Moe (19), Kristiane Bottilsrud (19) og Marthe Lindberg 
(21) til Australia. Ikke på ferie, men for å jobbe, oppleve 
en annen kultur og treffe nye mennesker. Austmarkingen 
tok en prat med de reiselystne jentene noen dager før de 
dro for å høre hva planene gikk ut på.

– Vi har planlagt å være borte i omkring 9 måneder, sier 
Thea, men mye avhenger av hvordan det går med å tjene 
penger underveis. Rundt 25 – 30 000 regner de med at 
turen vil komme på. For å spare penger til turen har Thea 
jobbet i skogen og også som ekspeditør hos Felleskjøpet, 
mens Kristiane har jobbet på sjukehjemmet på Skotterud. 
Marthe har allerede studert jus i et par år og må bruke av 
tidligere oppsparte midler.

Til neste år fyller Austmarka Bygdekor 25 år. Og det skal 
feires. Leder av koret, Wenche Walla, sier at vi må avsette 
helgen 22-23 september neste år til feiringen. Da får vi 
nemlig besøk av Georg og Magnolia jazzband – i to dager. 
 Alt er foreløpig på planleggingsstadiet, sier 
Wenche, men tanken er å ha et større arrangement på 

Bygdekoret skal feires
 Samfunnshuset på lørdag og en jazzmesse i kirken på 
søndag.
 Ja, dette var en god nyhet, men vi kommer sikkert til 
å høre mer fra Wenche om detaljene på vårparten. Georg 
og Magnolia er noe vi alltid gleder oss til, så sett av 
 datoen allerede nå.

Austmarka jenter på langtur
 Helt på måfå drar de ikke. Gjennom firmaet Work & 
Travel Co i Australia er det sikret en viss hjelp de første da-
gene når de lander i Sidney. Firmaet vil også være behjelpelig 
med å søke etter jobber for dem. De håper på å få en jobb i 
nærheten av hverandre, slik at de kan bo sammen. Går det 
greit med jobb, slik at de får spart litt, vil de bruke de siste 
ukene på å reise rundt i Australia for å få sett og  opplevd så 
mye som mulig.
 Noen dager før avreisen er det naturlig at mange tanker 
dukker opp. Hvordan vil det være å feire jul så langt 
hjemme fra og til og med midt på sommeren? Hva med 
slanger, haier og skorpioner? Jo det kan være mye å grue seg 
til, men mest av alt gleder de seg til å møte nye mennesker 
og kulturer. Vi ønsker de tre lykke til på reisen.

Thea, Kristiane og Marthe planlegger reisen, men jammen ligger Australia langt borte.

  

Lys i Holmenveien
Austmarka Vel har tidligere søkt om å få sette opp flere 
lyspunkter i Holmenveien mellom Nordre  Holmen og 
Badet. Nå ser det endelig ut til å gå i orden.  Kommunen 
har innvilget søknaden under forutsetning av at Vellet selv 
holder stolper og sørger for oppsetting av disse. Det er 
snakk om opp til 9 lyspunkter. 
 Vellet har tidligere blitt lovet stolper etter nedtaking av 
høyspentledningen langs Sagåa og de håper på at graving 
og nedsetting av stolper vil kunne skje på dugnad.
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Grendeforeningen på 
 Øiermoen har færre 
medlemmer enn Austmarka 
Vel, likevel har de krefter 
nok til å trekke i gang et 
3 dagers program hvert 
år med både kulturkveld, 
aktivitetsdag med gren-
defrokost og grilling samt 
avslutte med å arrangere en 
båttur på Øiersjøen. Dårlig 
vær holdt på å ødelegge 
arrangementet i år, men 
innendørs på Finnheim var 
stemningen høy, der Erik 
Lukashaugen og hans band 
holdt konsert. Det siste året 
har Erik  interessert seg sterkt 

Erik Lukashaugen med band skuffet ingen under konserten på Finnetunet 19. august.

Børli på Øiermoen
for Hans Børlis dikting. Det 
har ført til at han har laget 
melodi til flere av Børlis dikt. 
Resultatet fikk vi høre på 
Finnheim denne fredagen.
 – Jeg vil påstå at ingen av 
de frammøtte dro skuffet 
hjem, sier Åsmund Skas-
dammen. Bandet består av 
svært habile musikere på 
gitar, fiolin, kontrabass og 
trekkspill, og melodiene til 
Erik Lukashaugen passer 
svært godt til Børlis tekster. 
Sammen med musikerne 
danner dette et lydbilde 
som blir originalt og fint i 
forhold til Børlis diktning.

For deg som ikke fikk med 
deg konserten, finnes det 
likevel en mulighet. Tett opp-
under jul eller like over nyttår 
er Erik og bandet ferdig med 
en CD der repertoaret fra 
konserten og mer til får plass. 
God fornøyelse når den tid 
kommer, ønsker Åsmund.

Fra redaktøren
Posten skal fram, heter det, og 
som regel går det bra. Det gjorde 
det ikke med de 105 eksemp-
larene av Austmarkingen nr. 3 
vi postsendte mandag 14. juni. 
Ingen av disse kom fram. Etter 
at de første meldingene om 
savnet av bladet kom inn, trodde 
vi det var på grunn av dårlige 
merkede postkasser (for dem er 
det mange av) kombinert med 
sommervikarer i posten. Men nei, 
postbudene kjenner godt til hvor 
abonnentene bor, så det var ikke 
her feilen lå. 
 En telefonsjekk viste at 
ingen av våre postlagte blader 
var  kommet fram. Etter masse 
 telefoner, e-post og bruk av inter-
nett fikk vi posten til å skjønne at 
her var det skjedd noe rart, men 
først en måned senere fikk de satt 
i gang ettersøk av posten vår. Da 
dette var bekreftet, gikk det bare 
et par dager før vi fikk melding 
om at de hadde gitt opp å lete 
etter den. Det ble også presisert 
at posten ikke har noe ansvar for 
brever som blir borte. Portoen for 
en ny utsendelse måtte vi derfor 
betale selv – pluss hva trykkingen 
av 105 nye eksemplarer måtte 
koste. Greit å vite, men ingenting 
å gjøre noe med.
 Vår første tanke var å trykke 
opp nye kopier, men midt i ferien 
viste dette seg vanskelig. Tenkte 
derfor å sende ut nr. 3 og nr. 4 i 
posten til de som ikke fikk den. 
Nå, rett før trykking hører vi at nr. 
3 er dukket opp og distribuert. 
Ikke akkurat ferske nyheter, 
men bedre sent enn aldri. Så får 
vi håpe dette var en engangs-
foreteelse. (Men skriv gjerne 
navnet ditt på postkassa).


