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Kald snø og overskyet – fotografen hutrer, men temperaturen enses ikke av barna så lenge det er snø på bakken og skiføre. I store fri er det 
full fart i skolegården med lek, aking, skitriks og hopping, og en heiagjeng er alltid klar. Om ettermiddagen er det på med skøyter og noen 
runder på idrettsplassen, og over alt ser vi bare blide fjes!

Austmarka håndverkslag – 20 år
Vev stua byr på koselige omgivelser der alle er velkommen til å ta en 
tur innom.. Les mer side 8.
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AUSTMARKARUNDEN

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

Lederplass
Årsmøter
Støtteforeningen for Austbo har årsmøte onsdag 15. 
 februar kl. 18.00. Har du noe på hjertet, meld fra 
til leder Wenche Walla tlf.: 915 55 087 eller e-post: 
wenche.walla@online.no 

Austmarka Utvikling har årsmøte på Pizzaen torsdag  
23. februar kl. 19.00. Årsmelding og regnskap legges ut 
hos Joker 1 uke før årsmøtet.

Tussevangen Vel har årsmøte torsdag 1. mars kl. 19.00 
på Tussevangen.

Austmarka arbeiderlag har årsmøte fredag 2. mars  
kl. 19.00 på Arstun

Austmarka Idrettslag har årsmøte tirsdag 6. mars på  
Austbo. Saksliste vil bli lagt ut på Joker. Møt opp og 
støtt aktivitetene til idrettslaget!

Sanitetsforeningen har årsmøte onsdag 7. mars på Arstun kl 
18.30. 

Austmarka Vel har årsmøte torsdag 8. mars på Arstun  
kl. 19.00. 

Brødbøl Vel har årsmøte torsdag 8. mars kl. 19.00 på 
Brødbøl-skolen.

Kjerret Vel har årsmøte 15. mars kl.19.00 på  
Grendehuset. 

Austmarka Historielag har årsmøte søndag 25. mars 
kl.17.00 på Arstun

Friluftsgudstjeneste
Palmesøndag 1. april kl. 12.00 er det gudstjeneste på 
Tjuvbråtan, skihytta til Tussevangen Vel.

Åpne skihytter
Smørholmen holder åpent fra kl. 10.30 til 14.30 med 
servering hver søndag fram mot påske eller så lenge 
skiføret holder.

Tjuvbråtan er åpen hver søndag i skisesongen fra  
kl. 12.00 til 15.00. Her får du kjøpt kaffe, sjokolade og 
annet godt.

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

Med tanke på Austmarkas 
framtid er det er vanskelig 
å bli optimist når man ser 
hvordan det ligger an med 
næringsvirksomheten i fylket 
vårt. Et resultat av lavt ut-
danningsnivå,  mangel på 
 ambisjoner både hos  foreldre 
og elever, hevdes det. Nå 
 ligger ikke Kongsvinger 
 kommune helt på jumbo-
plass, men det er sikkert mye 
å ta fatt i her også, både når 
det gjelder å motivere til økt 
utdanning, etablering av nye 
bedrifter og utvide de som 
allerede går bra. Austmarka 
Utvikling har på sitt formåls-
program å bidra til utvikling 
av næringsvirksomhet i bygda 
og har allerede tatt et initiativ 
for å få bygdas folk interessert 
i å skape et næringsforum her.
 Når man ser hvem som 
topper lista i Nærings-NM 
forundrer det ikke at Jæren-
området og kommuner 
nær større byer gjør det bra. 
Jærbuene er kjent for sitt 
pågangsmot, men kanskje 
størst betydning har viljen til 
samarbeide mellom de lokale 

bedriftene betydd for nærings-
livet der. Allerede i slutten av 
60-årene etablerte de TESA, 
et samarbeidsforum der blant 
annet Brøyt, Høyang-Polaris, 
Kverneland, Trallfa og Jonas 
Øgland var med. Sam arbeidet 
ga resultater, bl.a. ble Norges 
første industri-robot ut-
viklet på Jæren og denne ble 
straks tatt i bruk til sprøyte-
lakkering av trillebårene til 
Trallfa. Trallfa ble etter hvert 
produsent og leverandør av 
roboter, en virksomhet som i 
dag eies av ASEA og er blitt 
stor i verdensmålestokk.
 Det er ikke riktig å 
sammen likne Austmarka 
med Jæren, men kunne vi få 
til et samarbeidsorgan innen 
næringsvirksomhet i bygda, 
kunne vi kanskje få av dekket 
hvilket potensiale vi har i 
bygda og starte på noe som 
kan gi mulighet for vekst. 
Derfor er initiativet til Aust-
marka Utvikling viktig, ikke 
minst for den oppvoksende 
generasjonen.

           Bjørn Dybing

En etter en fikk elevene hilse 
på rektor, mens ventetiden ble 
benyttet til en prat og kaffetår 
med Bentes kaker attåt. De nye 
barna er: Ingrid Eriksen (i stolen 
foran), Lina Olsberg Lange, 
Jacob Larsmon Abdalla, Oskar 
Emil Hebnes, Jonas Halteigen 
Bekkåsen,  Kasper Berg Ny-
bråten (i stolen foran). Videre 
har vi ved vinduet Pontus Alex-
sander Lindberg, Thea Sletner 
Johnsen og Kristian Venger.

Alvoret begynner

Innskriving på skolen er en 
stor og viktig begivenhet. 
Foreldre med barn som 
skal begynne i første klasse 
til høsten ble i midten av 
januar invitert til Austmar-
ka barne- og ungdomsskole 
der de ble ønsket velkom-
men av rektor Britt-Marie 
Paulsson og inspektør 
Ingegerd Monsrud. I år er 
det 6 gutter og 3 jenter som 

begynner i første klasse. De 
aller fleste kjenner hveran-
dre fra tiden i barnehagen. 
De vil også møtes på skolen 
flere ganger i løpet av 
våren, både for å bli kjent 
med klasserommet sitt og 
læreren. Hvem de får til 
lærer fra høsten av er ennå 
ikke bestemt, men rektor 
tar sikte på å få dette på 
plass før påske.

 Etter innskriving på 
 rektors kontor sammen med 
foreldrene, fikk barna med 
seg et flott innskrivnings-

diplom, laget av Bente og 
Øyvind Fjellvang, en lesebok 
og en tegning med hilsen fra 
sin faddervenn på skolen. 

Det snekres i kirken
I inngangspartiet, under galleriet til venstre når du kommer inn i 
Austmarka kirke, har det alltid vært et par toaletter, men ellers har det 
vært en godt bevart hemmelighet hva rommet innenfor har huset, for 
rom må det ha vært hele tiden. Det var først da gulvet måtte brytes 
opp på grunn av lekkasje at vi fikk se hvilket store muligheter som 
skjuler seg her.
 Nå blir hele dette arealet rehabilitert. Her skal det foruten toalett 
bli en kjøkkenkrok med komfyr, varmtvannsbereder og utslagsvask, 
og i hovedrommet er det plass til et stort langbord for bespising eller 
møtevirksomhet.
 Det er tømrer Arnold Murtnes som står for arbeidet og han forteller 
at det er lagt nytt bjelkelag og stubbloft, veggen ut mot den laftede 
veggen er ekstra isolert og under gulvet er det støpt en frostfri kjeller 
for vannintak og kloakk. Etter at alle vegger er panelt kommer rør-
legger og elektriker og legger siste hånd på verket. Det blir spennende 
å se når det hele snart står ferdig. 

Tømrer Arnold Murtnes viser fram 
den nye frostfrie kjelleren der alle 
vann- og kloakkledninger samles.
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Jul på Austmarka

Første søndag i advent er en fin tid å innlede julefor-
beredelsene på. Det er blitt tradisjon med lysmesse i kirken 
denne søndagen, med etterfølgende tenning av det store jule-
treet foran kirken. Slik ble det i år også. Juletreet, en gave fra 
Hans Kristian Bakken, hadde på forhånd blitt hentet og satt 
opp av Tormod Eriksen og Geir Rundgren under sterk blest, 
mens hjelpere fra Austmarka Vel sørget for at lyspærene ikke 
blåste bort i hverandre og ble knust under selve oppsettingen. 
 Selve lysmessen startet med prosesjon der også konfir-
mantene var med i år. Barnekoret til Laila Sagli hadde øvd 

Barnehagens jul
Det ble godt oppmøte og stor stemning i Samfunnshuset under barnehagens 
juletilstelning, sjette året på rad. Vi ble møtt med en lysbilde-kavalkade som viste 
både daglig liv og de mange forskjellige aktivitetene til barnehagen både ute og 
inne. Her var det både grønnsakplukking og tilberedning av mat til høsttakke-
festen, bollebaking, sekkeløp og ikke minst samværet med de gamle på Austbo.
Rundt 40 barn var tilstede med foreldre og familie, så begge salene ble godt fulle. 
Scenen var i år omkranset og pyntet med masse små lys og her samlet blå og røde 
nisser seg sammen med konger og vismenn. Og barna kunne synge. Etter ”Tenn 
lys”-sangen fikk vi høre både Musevisa og ”På låven satte nissen” fremført med stor 
glød og til glede for tilhørerne.

Sanitetens julebasar
Austmarka Sanitetsforening fylte 100 
år i 2011. Jubileet var feiret med stor 
 middag og gjester tidligere på året, 
men også til sin årlige julebasar ville 
 foreningen gjøre noe spesielt. Og spesielt 
ble det. Samfunnshuset ble godt fullt og 
vi fikk underholdning både av Barne-
koret og Bygdekoret. Mest  spennende 
var nok trekningen av hoved lotteriet 
med i alt 62 gevinster. Det var solgt 25 
lodd bøker, noe som innbrakte den im-
ponerende summen av 25 000 kroner. 
Lynlotteriet var også meget populært, ja 
så populært at årene ble utsolgt og det 
måtte kriseløsninger til for å dekke etter-
spørselen. Men Finn Ivar ordnet det hele 
og fant vinnere til alle de 42 gevinstene. 
I tillegg ga lyn lotteriet en inntekt på over 
11 000 kroner. 

Juleeventyret 
på Høgmoen
Fagernes utmarkslag inviterte også i 
år til juleeventyr på Høgmoen. Veien 
inn fra Masterud var markert med 
levende lys som ga en fin stemning 
etter hvert som vi nærmet oss stedet. 
Fagernes Utmarkslag har en koselig 
hytte her inne på Høgmoen som om 
sommeren kan leies av friluftsfolk, 
jegere og fiskere. Nå var plassen 
pyntet med juletre og et par bål 
varmet godt mens gløggen og kakene 
ble fortært. Noen kuldegrader, nysne 
og att på til måneformørkelse gjorde 
denne kvelden spesielt fin. Etter 
mange runder rundt juletreet og 
iherdig syngen av nissesangen dukket 
også nissen opp med poser til alle 
barna. Et trivelig tiltak som mange 
vet å sette pris på i førjulstida.

Lucia på Austbo
Luciadagen er 13. desember og da pynter alle i barnehagen 
seg i hvitt, bærer lys i hånden og glitter i håret, for nå skal de 
gå i prosesjon til de gamle på Austbo, synge for dem og dele 
ut pepperkaker. Dette har de nok trent på en stund, for da 
vi besøkte Austbo på Luciadagen gikk det hele så høytidelig 
og fint for seg at man bare måtte bli rørt og imponert. Da 

Barnekoret til Laila Sagli trente flittig før jul, ble nye benyttet og 
svært populært.

flittig og bidro til koselig stemning. Etter Lysmessen, presist 
kl. 18.00, ble så lysene på treet tent og barn og voksne samlet 
seg gang rundt juletreet. Litt sur vind var det, men Saniteten 
stilte opp som vanlig med pepperkaker og gløgg til å varme 
seg på. Og nissene kom som lovet, med poser til alle barna – 
nå var julen begynt!

Gutta på tur! Mar-
tinus, Roy, Tinius 
og Johan syntes 
det var like greit 

å bli kjørt i Lucia-
opptoget.

 Lucia hadde med kaker til de 
gamle. Her er det Elsa Rudfeldt 
som får kake av Nathea.

Årets Lucia, Ingrid Eriksen og vesle Elida er klar til 
Lucia-opptoget på Austbo.

Det ble fin stemning på Høgmoen 
under den blå timen.

barnehagen for 20 år siden ble anlagt i samme bygning som 
eldreboligene på Austbo, var det mange som var skeptiske, for 
dette var noe nytt og uprøvd. Men skepsisen er grundig gjort 
til skamme, både yngre og eldre har glede av samboerskapet, 
ikke minst før jul, hvor barnehagen og de gamle har advents-
sammenkomster hver mandag – til felles kos og trivsel. 

Thea prøver lykken i tombolaen 
mens vesle Martinus venter på tur.

Saniteten har alltid 
flotte gevinster til 

julebasaren. Her er litt 
av utvalget.

Barnekoret gjorde stor 
lykke også på Sam-
funnshuset.
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Å bære jula ut på 20-dags jul er 
blitt en tradisjon på Austmarka. 
Etter at lysene på juletreet foran 
kirken er slukket og treet tatt 
ned, bærer vi det i prosesjon til 
idrettsplassen for brenning. 
Med fakler foran og 8 mann 
til å bære samt litt styrkedråper 
underveis, gikk det greit å bære 
treet i år, eller rettere deler av 
det, da toppen fikk seg en knekk 
under nedtakingen og måtte 
finne seg i en mindre pompøs 
måte å bli fraktet på.
 På idrettsplassen var det 
 allerede gjort klart et bål, og 
med tilskudd av noen ekstra 
tørre juletrær flammet det 
riktig opp før den store grana 
ble lagt på. Og du verden for 
et fyr verkeri med gnistrer, røk 
og damp! Da det hele roet seg, 
kåserte Åge Sørmoen om den 
gamle skikken med å bære 
jula ut, og om St. Knud som 
ble myrdet i Odense kirke og 
senere gjort til helgen. Det 
holdes messe til minne om ham 
13.januar, dvs. på 20.dags jul, 
og det ga opphavet til ordtaket 
”Knud kjører jula ut”. At vi i år 
av praktiske grunnet var en dag 
for sent ute, tar vi som Aust-
markinger helt med ro.
 Etter avsynging av ”Du brune 
visnede tre farvel….” gikk turen 
til Arstun hvor både kaffe, kake-
rester og slanter kom på bordet 
– for alt som er laget til jul skal 
gå med til jul – heter det jo. En 
hyggelig måte å avslutte jula på.

Så var jula slutt

Med god undervarme ble det rene 
fyrverkeriet da den store grana 
kom på bålet.

Onsdag 21. desember var siste skoledag før jul og da samles alle elevene i 
gym-salen og går rundt juletreet, før Austmarka Sanitetsforening serverer deilig 
julegrøt. Grøt til juleavslutningen har Sanitetsforeningen laget og servert i over 
10 år, noe både elevene og lærerne setter stor pris på.
 Dagen avsluttes i kirken, der elevene stort sett tar hånd om det meste selv. 
–Jeg har aldri i min prestetid opplevd maken til engasjement fra elevenes side, 
sier sokneprest i Vinger, Thomas Midtsund. Her var det opptreden med sang 
og musikk fra alle klassetrinn, ja, vi kan virkelig være stolte av elevene ved 
Austmarka skole. 

Det er blitt tradisjon at menighetsrådet inviterer til juletrefest i 
kirken hvert år ut i januar. Slik også i år, selv om opplegget i år 
var noe endret. I år var nemlig både barnekoret og Kongsvinger 
og omegn gospel kor invitert til å underholde. Leder for korene, 
Laila Sagli, introduserte korene, og det viste seg at 4 av damene i 
gospe koret var Austmarkinger! 
 Laila benyttet også anledningen til å introdusere Jorun Strand 
som vil vikariere for May Helen så lenge hun er sykmeldt. Jorun 
er fra Vadsø, men har tidligere vært både i Kongsvinger, Nord-
Odalen, Brønnøysund og flere andre steder.
 Gospelkoret var virkelig en musikalsk overraskelse som vi 
gjerne hører mer til. De startet med den vakre ”Ave Maria” før 
de gikk over til mer livlige sanger. Sammen med barnekoret 
sang de bl.a. ”En stjerne skinner i natt” og som avlutning fikk 
vi ”O helga natt” der Mona Stenbråten var solist og imponerte 
stort. Barnekoret høstet som vanlig stor applaus, ikke minst med 
sangen ”Jeg så mamma kysse nissen”. 
 Kaffe, kaker, gang rundt juletreet og loddsalg hører også med 
på en juletrefest og menighetsrådet hadde lagt alt til rette for en 
hyggelig fest i kirken både for store og små.

Gospelkoret sammen med 
Barnekoret fikk både lydnivået og 
stemningen på topp.

Det ble trangt om plassen rundt juletreet, men moro var det.

Til Polen
8. og 9. klasse med til sammen over 20 elever skal til 
Polen til høsten. Og det koster penger – vel 5000 kroner 
per elev må man regne med. Både foreldre og elevene står 
på for å klare økonomien. Salget av juletrær, nek, gløgg, 
kaker og tombola foran Joker en lørdag før jul er etter 
hvert blitt en tradisjon som også kundene støtter og etter 
pris på. 

Julenekene ble utsolgt på få minutter, men tombolaen 
snurret hele formiddagen og gå penger i kassa.

Juletrefest i kirken

Endelig ferie

Grøten til Sanitetsforeningen 
er svært populær.

Rektor Britt-Marie Paulsson 
takket Sanitetsdamene for 
grøten og overrakte gaver fra 
barna. Sanitetsdamene er fra 
venstre: Aud Lindberg, Grethe 
Svendsen, Solveig Skarnes, 
Beate Børli Karterud og Karen 
Eriksen.

 Til sangen ”Tenn lys” 
ble de 4 lysene tent av 
skolens yngste.

Ingen juleavslutning 
uten gang rundt 

juletreet.

Ole Jørgen fant mandelen og 
fikk marsipangris.
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Når strømmen er borte på vinterstid, kan det 
være godt å ha ved i hus og en god ovn å fyre 
i. Verre er det for de som har basert hele sin 
oppvarming på elektrisitet eller har oljebasert 
sentralfyr. Uten strøm vil ikke oljefyren tenne 
og sirkulasjonspumpene vil ikke kunne føre 
varmen fram til radiatorene. Med grade-
stokken godt nede på de blå, er det ikke lenge 
før ullteppene må fram.
 En skulle tro at dette var tenkt på allerede 
under byggingen av Austbo. Når strømmen 
går, blir alt mørkt og kulda kommer krypende. 
Da er det bare å få beboerne i seng og holde 
dem der til strømmen kommer tilbake, noe 
som vi vet av erfaring kan ta lang tid. 
 Nå har heldigvis regjeringen kommet 
med et pålegg om at alle omsorgsboliger og 
sjukehjem skal ha installert et nødstrøms-
aggregat som skal tre i kraft når strømmen blir 
borte. Dette gjelder alle kommuner i landet, 
også Kongsvinger. Kongsvinger har tatt dette 
på  alvor og opprettet et kriseteam som skal 
arbeide for at vedtaket blir gjennomført.
 Som kjent har Kongsvinger boligstiftelse 
kjøpt det gamle Telenor-bygget i Sofiesgate 
2 og er i gang med ombygging for diverse 
leie takere. Telenor vil fortsatt være i huset 
som leietaker og er i gang med å installere nye 
tekniske anlegg, deriblant nye nødstrøms-
aggregater til erstatning for to eldre. Disse 
 eldre, som hver er på 80 kW, vil Telenor 
overdra til kommunen og ett av dem vil bli 
installert på Austbo.
 Nå er det ikke bare å kjøre aggregatet 
til Austmarka, det må lages et eget rom til 
det og det må også mures inn en oljetank 
for dieselmotoren som driver aggregatet. 
 Alternativt kan man basere seg på den med-
følgende dagtanken, men da må man passe 
på å etterfylle denne hver dag strømmen er 
borte. Det er også noe uklart om det  elektriske 
opplegget er forberedt for omkopling til 
 aggregatdrift, men dette vil bli  undersøkt og 
eventuelt rettet på. Leif Bekk engen i Kongs-
vinger boligstiftelse regner med at det vil ta et 
par måneder før det hele er klart til drift, men 
dette er gledelige nyheter både for beboerne, 
personellet og ikke minst de pårørende. Med 
80 kW kapasitet betyr det at beboerne er 
sikret både lys og varme, antakelig også koke-
muligheter når strømmen blir borte – og det 
vil den bli, før eller senere. 

Austmarka Vel 
– nye oppgaver
Etter at en prosjektgruppe i Austmarka Utvikling (AU) avsluttet 
prosjekt Vestbredden i fjor, har det vært spørsmål om hvem som 
nå skal ta seg av vedlikeholdet og driften av denne turstien. Den 
øverste tverrgående forbindelsen mellom Åbogenveien, gangbrua 
og fram til Sagåaveien er nå kommunens ansvar, mens stien fra 
gangbrua og sydover til Holmen bru krever også vedlikehold, 
både av veidekke, utedo, bruer og benker. Ikke minst må veksten 
av kjerr holdes nede.
 Nå har AU inngått en avtale med Austmarka Vel som fra 1. 
 februar overtar ansvaret for turstien Vestbredden. Vellet har 
forstått at mange ønsker å bruke stien også om vinteren, og har 
derfor holdt denne ryddet så langt i vinter. Det er Kjetil Bolneset 
som kjører opp denne med sin firehjuling og ifølge ham går dette 
greit så lenge vi ikke får noen store tunge snøfall. I så fall må det 
kraftigere maskiner til.
 Rydding av kjerr er også allerede startet, men det gjenstår en 
del, spesielt på øyene, og det nedkappede kjerret må fraktes vekk 
til våren. Vellet har også ansvaret for badeplassen. Der skal skifte-
bua beises, det må dreneres utenfor denne og grillplassen med grill 
skal gjøres ferdig. 
 Dugnadsviljen på Austmarka lever i beste velgående, leser vi 
stadig om, men dette må også vises i praksis. Det er innlysende 
at det blir en del dugnadsarbeide til våren og sommeren. Så  møt 
opp og hjelp til med å gjøre det ryddig og pent på våre felles 
uteplasser. Husk at dugnad er både sosialt, trivelig og nyttig!

Mange setter pris på at stien er farbar også om vinteren. Her kan 
du følge med i Fossekallens dykk og beverens siste hogstarbeide.  

Nødaggregat 
til Austbo

I 1991 var det fire damer 
som møttes og planla 
håndverks lag på Aust-
marka. De fire var Ingrid 
Sønsterudbråten, Elisabeth 
Olsen, Sissel Solvin og Tove 
Embre. Formåls paragrafen 
ble man enige om skulle 
være å ta vare på gamle 
håndverksteknikker som 
holder på å bli glemt. Og 
dette er i dag, etter 20 år, 
fremdeles lagets formål. 
Her forteller Tove litt om 
hva laget har drevet med 
opp gjennom årene.

Austmarka håndverkslag 20 år

Av Tove Embre

Fra årsmøtet til Håndverks laget i 
slutten av januar. Vev stua byr på 
koselige omgivelser der alle er 
velkommen til å ta en tur innom.

Besøk fra nord
Norges nasjonalfugl, Fossekallen, er en riktig tøffing som vanligvis holder 
til lenger nord i landet, men fra desember måned og utover vinteren er den 
en fast gjest i Sagåa. Du kan neppe unngå å se den vis du tar en spasertur 
langs Vestbredden. Her sitter den gjerne på en stein uti åa før den resolutt 
dykker ned på elvebunnen og plukker insekter. Etter en 10 sekunders tid 
er den oppe igjen, for så å gjøre seg klar til et nytt dykk. Den er lettkjen-
nelig på det hvite brystet og er på størrelse med en trost. En skulle tro at en 
dykker som Fossekallen ville ha svømmeføtter, men det har den ikke. Al-
likevel klarer den å dykke i strie strømmer uten å bli feid nedover åa. Uten 
tvil en riktig tøffing som det er moro å betrakte. 

Foto: Per Øyvind Amundsen

 Møtene har vært holdt 
siste mandag i måneden. 
Vi har lært oss å nytte 
mye ute i  naturen, og den 
største produksjonen har 
vært værpinner. De har vi 
solgt mange av, og ettersom 
vi ikke betaler medlems-
kontingent, har kriteriet 
for å være med i håndverk-
slaget vært nettopp det at 
en må ha en værpinne på 
veggen!
 Andre produkter fra skogen 
som vi har laget er vispe-
kvister, grytskrubber, sope-
limer, porskvister (for å holde 
møll unna ulltøy) og bjønn-

måsamatte. Kurs i plante-
farging har vi også hatt, og det 
var populært. Demonstrasjon 
av treskjæring, takstekker og 
fletting av pauk mjaler (fiske-
redskap) har vi også hatt. I 
vintertida har det blitt mer 
håndarbeids-aktiviteter, med 
hekling, hakking, gimping, 
kontstrikking, nupereller, 
karding og spinning, toving, 
makrame og grindvev.
 Den tida det var aktivitets-
rom på Austbo, var vi der og 
fikk snekre saltkar, smørtine, 
grindvev og fuglekasse. Der 
satte vi også i gang med 
“produksjon” av bruseknapper, 

og det var en lang prossess før 
de var ferdige til salg!
 Vi har også tenkt på 
mattradisjoner, så vi har 
laget grytstappe, mortkaker, 
råmelkspudding og her-
metisert kjøttkaker og bakt 
lefse, flatbrød og stekt brød i 
 gammel bakerovn.
 Fra april 2005 leide vi 
lokaler i gamle Samvirkelaget 
og fikk en etterlengtet vevstue 
der. Da ble det også lettere 
å ha strikkekveld en gang i 
måneden. I oktober 2008 
 flyttet vi vevstua til andre 
etasje i brannstasjonen. Her 
er hovedbasen nå, og vi vever 
hver tirsdag og torsdag på 
dagtid (10-14). Vi setter pris 
på om det kommer noen in-
nom, med eller uten håndar-
beid. Vanligvis er det ledige 
vever, så det er mulighet for å 
prøve.
 Vi trenger også ideer til hva 
vi bør ha kurs eller demon-
strasjon i. Det vi har planer 
om er billedvev og spinning av 
ull. I tillegg har vi strikkekveld 
fast siste mandag i måneden.
 Alle er velkommen for å slå 
av en prat og se hva vi driver 
med! 
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Skikarusellen går
Det var riktig et drøm-
mevær for skigåere da 
skikarusellen startet opp 
tredje onsdagen i januar. En 
snøbyge kom meget beleilig 

Førstemann ut er Elise, mens Jesper, Kasper og Adrian gjør seg klar til start.

Passerer du Samfunnshuset på Austmarka en mandags kveld etter klokka 18.00, vil 
du høre smell fra kjelleren der. Her har det i mange år vært en skytebane, beregnet 
for trening både med luftgevær og salongrifle. Skytingen drives i regi av Austmarka 
Jaktskytterklubb og her finner vi Einar Evjebråten som har oppsikt med skytterne. 
Han forteller at det nå er fjerde året han driver med dette, men at oppmøtet har 
vært svært varierende. Typisk møter det opp 3-4 barn pluss noen voksne iblant, 
men han ønsker seg langt flere. Det er lenge siden Austmarka hadde skyttere som 
utmerket seg i de store konkurransene, så det er mye å ta igjen.
 Einar forteller at klubben kan låne bort rifler og at ammunisjon kan kjøpes 
billig på stedet. Så har du lyst til å prøve deg, er det bare å møte opp, og skytingen 
fortsetter helt til påske. 

Unge skyttere

FORENINGSOVERSIKT FOR AUSTMARKA JANUAR 2012
Foreningens navn Leder/Kontaktperson Adresse Telefon   
Austm. Arbeiderlag Per Skoglund 2224 Austmarka 628 28 686
Austm. Barnehage A/L Øyvind Bekkåsen 2224 908 46 913
Austm. Bridgeklubb Rolf Jansrudvangen 2224 628 28 924
Austm. Bygdekor Wenche Walla  Sidselrudst.6  2208 Kongsvinger 628 28 668
Austm. Bygdekorps Mette Olsson Solb.vangen   2224 628 28 354
Austm. Historielag Vidar Pedersen 2224 628 28 435
Austm. Håndverkslag Aud Dybing 2224   628 25 693 
Austm. Idrettslag Espen Jahnsrud 2224 628 28 436
- fotballgruppa Camilla Eriksen 2224 977 32 935
- orientering Tor Solbergseter 2224 628 28 328
- all-idrettsgruppa Åse T. Andersson 2224 628 28 116
Austm. Jaktskytterlag. Filip Sandbæk 2224 628 28 481
Austm. Kirke & Kulturskole Morten Ruud, Myrv. 4 2230 Skotterud 628 37 514
Austm. Menighetsråd Inga Britt Haugen 2224 901 77 367
Austm. Pensj.forening Finn Ivar Sandhalla 2224 628 28 372
Austm. Samf.hus A/L Thor Bråthen 2224 628 28 242
Austm. San.forening Åse Wilhelmsen 2224 628 28 140
-- « --   Avd. Brødbøl Beate Børli Karterud 2224 628 28 619
Austm. Skytterlag Anne Haug,   Storgt.95 2212 Kongsvinger 928 17 925 
Austm. Kulturkompani June Myhrer 2224 951 46 021
Austm. Utvikling Lise-Mette Bekkengen 2224 900 21 169
Austm. Velforening Maren Judin 2224 957 83 737
Austm. Vestre Utm.lag Kjell Haugen 2224 997 95 244
Brødbøl Velforening Anne Nygaard 2224 971 22 533
Fagernes Utmarkslag Hans Kristian Bakken 2224 915 12 388
FAU, Foreldr.Arb.Utvalg Åse Andersson Torp 2224 902 61 790
Friv.sentralen på Austm. Aud Dybing 2224 628 25 693
Hokåsskog Skytterlag Per Kr. Lønhøiden 2224 959 81 194
Kjerret Vel Per Skoglund 2224 628 28 686
Møkeråsen/Tollob. utm.lag. Hans Kr. Bakken  2224 628 28 267
Karterud/Østgård utm.lag Midlert. u/leder
Støttefor. for Austbo Wenche Walla 2208 Kongsvinger 915 55 087
Tussevangen Vel Marit Dahl 2224 900 45 291 
Varald Samfunnshus Inger Lise Torp 2224 628 28 936

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

Per Anders Holen er i gang med å trene våre unge skiskyt-
tere. Skytebanen oppe ved Samfunnshuset er reparert, 
men lysløypa er ikke satt i drift ennå. Det trenes på 
onsdager og opp til 12 deltakere er med, både fra Aust-
marka og  Magnor. Per Anders forteller at de også har hatt 
dags samling ved skitunnelen i Torsby med 10 barn som 

deltakere pluss noen voksne. Der gikk de først i tunellen 
på ski og fikk skyte innendørs, før dagen ble avsluttet med 
et bad i Torsby.
 Fem av deltakerne har også vært med på renn i begynnelsen 
av januar. Rennet gikk på Hertnes, ovenfor Elverum. Dette ga 
mersmak, så flere vil nok prøve seg i løpet av vinteren.

Teodor, Solveig og Marius synes skyting 
er gøy og trener gjerne for å bli bedre.

10 barn var med til Torsby-
tunnelen. Her hviles det ut  etter 
skituren før dagen avsluttes 
med besøk i Torsbybadet.Austmarkas skiskyttere

og gjorde de oppkjørte 
løypene på jordet ved skolen 
silkemyke. Med minus 3 
grader og vindstille kunne 
det neppe bli bedre.

 Det er all-idretten som er 
ansvarlig for arrangementet 
og denne onsdagen var det 
møtt opp 56 små og store 
skiløpere, alle ivrige etter å 

komme i gang. De minste var 
i 3-årsalderen og noen fant det 
betryggende å få følge med 
mamma eller pappa rundt 
løypa. De eldste fikk en litt 
lengre tur og det var tydelig at 
her var det mange som hadde 
teknikken godt inne allerede.
 Ansvarlig for allidrett, 
Åse Torp Andersson, hadde 
valgt skolejordet for opp-
start av skikarusellen i år, 
siden det er usikkert når 
 lyset oppe ved Samfunns-
huset blir reparert. Lys-
løypa på Tussevangen er et 
alternativ, og sannsynligvis 
vil ski karusellen flyttes dit. 
Åse regner med at det vil 
bli avholdt 5 skikaruseller 
nå på nyåret og avslutte det 
hele med et klubbrenn. Så 
vi får håpe det fine skiværet 
holder seg – til glede for 
både store og små.
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 2224 Austmarka
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for Aust markingen
Bladene vil bli  distribuert  
ca 14 dager etter 
 innleveringsfristen.

Nr. 2: 31. mars
Nr. 3: 31. mai
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Nr. 5: 20. november 
 

I dag er det slik at alle som 
vil drive jakt i Norge må 
gjennomgå et 30 timers 
kurs og avlegge en teoretisk 
jegerprøve før de kan dra 
på jakt. Men det er også en 
aldersgrense. Jakten kan ikke 
starte før man er 14 år, og da 
sammen med en erfaren jeger 
til å begynne med. Når man 
tenker på hvordan det ble 
jaktet for en 40-50 år siden er 
dette et stort framskritt både 
når det gjelder sikkerhet for 
jegerne og omsorgen for dyra.
 Jegeropplæringen starter 
i disse dager flere steder i 
Glåmdalsregionen. Her på 
Austmarka går det for tiden 

Jegeraspirantene samlet på Tussevangen. Fra v: Thomas Johnsrud, Ole Berg Moe, Martin Øverby, 
Mads Nygaard, instruktør Kjetil Hagen, Sander Olsson og Ole Martin Vestbekken.

Vil bli jegere
et kurs på Tussevangen i regi 
av Brandval Jeger- og Fiske-
forening. Her møter vi 5 ung-
gutter, alle i alderen 13-14 
år, og en voksen, men ingen 
jenter.
 Forrige gang vi hadde 
kurs på Austmarka, det er 
vel 4 år siden, hadde vi 16 
deltakere, blant annet flere 
jenter, sier instruktør Kjetil 
Hagen. Men avlagt jegerprøve 
betyr ikke nødvendigvis at 
du blir jeger. Noen går kurset 
for å lære mer om fugle- og 
dyrelivet, og derigjennom få 
større glede av friluftslivet, 
sier Kjetil. Når det gjelder de 
lokale jaktlagene, har disse ut-

trykt bekymring for sviktende 
rekruttering, og ønsker nye 
jegere velkommen.
 Kurset er delt i 9 samlinger, 
og det gjennomgås temaer 
som jakt og holdninger, 
våpen og våpenlovgivning, 
sikkerhet, artskunnskap, 
forskjellige jaktformer, bl.a. 
bruk av jakthunder og etter-
søk. Selvfølgelig blir det også 
en tur på skytebanen der 
elevene får prøve seg både på 
lerdueskyting og bruk av rifle. 
Det blir også en utedag med 
Leif Nilsen, som vil demon-
strere fangst med feller. Og 
9. mai blir det eksamen. Vi 
ønsker lykke til.

Et sørgelig syn
Stormen Dagmar  rammet 
distriktet vårt høsten 
2011. Rundt omkring 
på Austmarka blåste det 
ned skog for mange tusen 
 kroner. Dette bildet er fra 
den store gamle gran-
skogen øst for Masterud-
vangen, der hvor stien går 
til Dronningens Utsikt. 
Her er det ikke lett å 
komme fram og ryddin-
gen byr på mye farefullt 
arbeid. 

Foto: Tor Solbergseter


