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Det milde været har satt fart i snøsmeltinga, isen blir usikker og vannet flommer – akkurat som vi vil ha det på denne årstiden. I Vestfold 
er salaten i jorda allerede og snart er tiden inne for at også vi på Austmarka kan sette i gang med våronna og stell i hagen.
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AUSTMARKARUNDEN

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

Lederplass

Gudstjenester i påsken
Langfredag 6. april er det vandregudstjeneste fra  
Austbo til kirken kl. 12.00. Påskedag, søndag 8. april, er 
det høytidsgudstjeneste i kirken kl. 11.00. Søndag  
22. april er det gudstjeneste på Varaldskogen kl.12.00

Historielaget inviterer
Søndag 13. mai blir det vandring på det gamle industri
området Bedafors ved Sikåa hvor vi blir guidet rundt for å 
se på restene etter det gamle spikerverket, mølla, sagbruket 
og boligene. Utflukten skjer i samarbeid med Kongsv
inger/Vinger Historielag. Frammøte på østsiden av Sikåa 
(Sikåveien) kl. 10.00. Ta med niste og eventuelt stol.

Lørdag 2. juni arrangerer Historielaget tur til Holseter 
der folk i grenda vil guide oss rundt. Vi møtes kl. 10.00 
ved Holseter skole eller kl. 09.45 på Austmarka Bygde
tun for felles avgang.

Musikal på skolen
Lørdag 14. april inviterer ungdomstrinnet på Austmarka 
skole til en musical de selv har skrevet manuset til.

Syng med oss 
Samfunnshuset inviterer til vårfest eller ”Syng med oss” 
torsdag 3. mai kl. 18.00. Gospelkoret og Barnekoret til 
Laila Sagli deltar. Servering og loddsalg.

Konsert: 
Snusbusarna og Partytrubadurene spiller på Pizzan 
lørdag 31. mai. Billetter fra kl. 18.00 ved inngangen. 
Mat og drikke kan kjøpes på stedet.

Aktiviteter på Varaldskog Skole
Varaldskog skole har utstilling av brukstekstiler i 
skolerommet.  Eva Ullereng har salgsutstilling i stua av 
vesker med mere følgende helger i mai fra kl. 1216: 
Lørdag  5. og søndag  6.mai
Lørdag 12. og søndag 13.mai
Lørdag 19. og søndag 20.mai 
Lørdag 19. mai er det også guida 5 torps runde med 
start fra Varaldskog skole kl 11.00
På søndag 20. mai kl. 17.00 vil Eva Ullereng vise og 
fortelle om et gudinneteppe hun har laget.

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

Når dette skrives ligger det 
ennå igjen noen snøklatter 
her og der og isfiskerne kan 
fortsatt friste tilværelsen ute 
på sjøene. Men bekkene går 
fulle og bekrefter det vi lenge 
har følt: Det er vår i lufta.
 Også i vår del av verden 
skal man nå se om det kan 
installeres store vindmøller på 
skogtoppene. Det er jakten 
på fornybar energi som har 
spredd seg til de dype skoger. 
Her er det ikke lønnsomhet 
som er drivkraften, for staten 
har forpliktet seg til å øke 
Norges andel av fornybar 
energi – koste hva det koste 
vil. Ikke rart at utstyrs
leverandørene over hele 
 verden engasjerer seg for å 
finne mulige monteringss
teder på våre skogsåser for 
dermed å få  avsetning på sine 
konstruksjoner og deler. Og 
betalingen – den kommer 
som påslag på våre strøm
regninger! Vi får bare håpe 
at denne aktiviteten også vil 
gi noen lokale arbeidsplasser 

og noe i retur for bruk av 
områder der det ellers er lav 
bonitet.
 Det er nå 10 år siden 
Wenche Lønhøiden startet 
bladet Austmarkingen i sin 
nåværende form. Siden den 
gang har redaksjonen stort 
sett vært et enmannsforetak 
basert på frivillig innsats. 
 Dagens redaktør vil gi seg 
 etter utløpet av 2012 og så 
lang har ingen meldt sin 
interesse for å overta. Bak 
prøveeksemplaret som kom ut 
til jul i 1996 sto det et team 
av lokale organisasjoner og 
folk som ville bidra med stoff 
til bladet – og slik må vi sørge 
for at det blir i framtiden, skal 
dette bladet bestå. Austmarka 
trenger en lokal avis som 
binder oss sammen og hvor 
hendelser og meninger kan 
komme fram. Vi må sørge 
for at både bygda og avisen 
fortsetter å leve.
Ha en god påske!

           Bjørn Dybing

Forestillingen om rød-
hette og ulven ble fulgt 
med stor innlevelse.Barnehagenes dag

Tirsdag 20. mars var det 
barnehagenes dag. Da 
vaiet flagget og ballonger på 
grinda til barnehagen – og 
vi måtte inn og titte.
 Jo, her var det fest
stemning allerede. Først 
en markering av dagen på 
samlingen, deretter var det 
bare å gjøre seg klar, for nå 
skulle tantene spille teater. 
Med bestemor i senga, rød
hette plukkende blomster 
og den store stygge ulven 
luskende omkring, var det 
snart klart hva som skulle 
skje. Heldigvis dukket 
jegeren opp og sørget for at 
det ble en lykkelig slutt.
 Festbordet sto dekket, 
og nå var tantene blitt ekte 
servitører som sørget for at 
alle fikk god mat og drikke. 
Og bordskikken var det 
ingenting å si på. Her satt 
alle med rene hender, og de 
kom ikke opp på bordet før 
maten ble servert! 

 Senere på dagen, når 
foreldrene kom for å hente, 
ble de invitert inn på kos 
med kaffe og hjemmebakte 
kaker. Austmarkingene kan 
virkelig glede seg over å ha 
en barnehage med driftige 
og flinke tanter.

Servitørene er klare ved festbordet.

Fra Austmarka Vel
Under årsmøtet til Austmarka vel ble styret bedt om 
å be beboerne på Austmarka ta hensyn til naboene og 
ikke bruke gressklippere og annet utendørs bruk av 
motorisert verktøy på søndager. Videre må hundeeierne 
bli flinkere til å bruke pose og fjerne skitten som blir 
lagt igjen på steder med alminnelig ferdsel.
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Våre unge ambassadører

Jeg sitter nå en fredags ettermiddag hjemme på Anderson 
 Island og skriver dette leserbrevet. Har akkurat kommet 
hjem fra kirken, hvor vi hadde en liten ungdomssamling, og 
jeg slapper av etter en lang dag på skolen. 
 Reisen min begynte sent i august da jeg først tok turen 
til New York for en ungdomssamling og forkurs, slik at vi 
kunne bli litt bedre forberedt på hva vi hadde i vente. Det 
var utrolig moro å bli kjent med nye mennesker fra rundt 
om i verden, pluss at vi fikk sett mye av New York og gjort 
unna litt god shopping. Oppholdet i New York ble litt lengre 
en forventet i og med at en orkan traff oss dagen vi skulle 
reise videre. 

Huset der Halvor bor ligger praktfullt til 
på øya Anderson Island.

Familien, en perfect match
Et par dager etter orkanen var jeg på plass på flyet mitt, og 
jeg var heldig og fikk en første klasses billett fra New York 
til Seattle, Washington, som et plaster på såret. Etter en lang 
flyreise kunne jeg endelig se Mount Rainier, USAs 14. største 
fjell, eller vulkan som det egentlig er. Endelig var jeg framme 
i Washington stat. På flyplassen ble jeg møtt av vertsfar 
nummer 1, han heter Steven. Deretter gikk turen til mitt 
nye hjem på øya Anderson Island, en time sør for Seattle. 
Jeg bor her i et stort hus, med 5 bad, 5 soverom, bibliotek, 
spill og treningsrom og diverse fasiliteter. Ja, jeg skjønte 
temmelig fort hvor heldig jeg er med plasseringen min. Den 

Stadig flere unge ønsker å ta ett år av videregående skole i utlandet. Det gjelder også unge austmarkinger. Tidligere har 
vi skrevet om Lars Magnus Fagernes og hans opphold i Seattle.  Halvor Belbo Lukerstuen dro i fjor høst også til Seattle. 
Fra ham har vi fått et langt brev som vi av praktiske grunner deler i to. Så følg med

andre vertsfaren min heter Edward og jeg møtte ham senere 
på kvelden dagen jeg kom. Jeg kommer utrolig godt over
ens med vertsfamilien min. Det er en perfekt match og jeg 
kunne ikke ønsket meg noe bedre. 

Skolen, som barn igjen
Etter en ukes tid var det dags for å begynne på skolen. Jeg går 
på en stor videregående skole med 1500 elever. Mangfoldet 
av mennesker var litt overveldende med en gang. Det var 
mennesker av alle forskjellige opprinnelser og deler av den 
sosiale rangstigen i USA. ”Cheerleaders” løp rundt i gangene 
i sine flotte kostymer, mens fotballgutta gikk rundt og viste 
fram musklene sine og var ”kongene på haugen”.  Selv om 
skolen min ikke har så mye av de typiske klikkene mange 
forbinder med amerikanske skoler, så er fortsatt fotballgutta 
på topp. Skolen min er for øvrig veldig streng, og langt fra 
hvordan det norske skolesystemet fungerer. Jeg følte med 
en gang, og føler fortsatt, at jeg blir behandlet som om jeg 
skulle vært et lite barn igjen. Det patruljerer politi i gangene, 
og ja, de bærer våpen til enhver tid. Jeg må ha en underskrift 
i en liten bok for å få lov å gå på toalettet og det er ulovlig 
å forlate skolens område. Skolen starter klokken 7.30 om 
morgenen og slutter klokken 14.10, noe som betyr at jeg må 
opp klokken 5 hver morgen, i og med at jeg må ta en ferge 
over til fastlandet. Selv om skolen er streng så nyter jeg den 
amerikanske skolen. Det er moro å ha som en opplevelse, 
men helt ærlig må jeg innrømme at jeg aldri hadde orket 4 år 
på en amerikansk High School. Det er alt for strengt, og for 
mye styr og dilldall. 

Fritiden
Fritiden går mye på å være sammen med enten venner eller 
vertsfamilien min. Er jeg med venner går vi ofte på kino, eller 
ser på film hjemme eller noe i den retning. Ganske likt som 
vi gjør i Norge. Vi drar også en del til det store kjøpesenteret i 
nærheten og shopper! Jeg er ikke så lenge ute om kveldene for 
her i USA er de jo litt strengere på det med innetider, og kul
turen generelt legger vekt på at barn er barn. Så jeg får stadig 
vekk sjokk over hvor strengt enkelte ungdommer har det, og 
hvor lite som skal til for at de får husarrest eller noe i den dur. 

Halloween og bading blant haier
I slutten av oktober tok vertsfamilien og jeg turen til Hono
lulu på Hawaii. Vi var der i litt over en uke, og i løpet av den 
tiden var det også Halloween feiring. Gatene var proppfulle 
av mennesker kledd ut som de utroligste ting. Det er bare 
fantasien som setter grenser, og det klarer virkelig ameri
kanerne å bevise på denne kvelden. Gatene måtte stenges 
for trafikk på grunn av alle menneskene som ville ut og 
feste hele natten. Vi hadde på forhånd skjært ut gresskar og 
pyntet huset hjemme, slik at jeg fikk oppleve de amerikanske 
tradisjonene. Det er ikke til sope under teppet at amerikan
erne alltid drar ting litt for langt og det er i grunn litt harry, 
buthey, it’s the American way.  
 Badevannet var varmt og god, og for de som er nysgjerrige, 
ja det er stor hai i vannet. Steven, Edward og jeg bestilte oss 
en dykketur for å bade med haier da vi var der. Vi dro ut med 
båt rundt 2 til 3 km fra stranda, satte oss ned i et bur og fløt 
litt unna båten. Med det samme vi kom ned i vannet sirklet 
det rundt 8 haier rundt oss, antallet doblet seg og vi endte opp 
med ca. 16 haier som svømte i ring rundt oss. Det var store 
haier i alle kanter, og det var virkelig en fantastisk opplevelse. 
 I neste nummer skriver Halvor om feiring av jul i Seattle. 

Feiring av Halloween opplevde Halvor på Hawaii, men først måtte hjemmet  pyntes med utskårne gresskar.
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Det er nå 10 år siden Wenche Lønhøiden utga sitt første 
nummer av Austmarkingen. Det første nummeret kom ut 
29. mai 2002 og hadde en artikkel om blant annet butik
ken i Samvirkelaget, der Torild og Per Erik overtok etter 
Torstein Sannerud. Videre var det en omtale av det nyeta
blerte Austmarka Utvikling, der Wenche var med i styret fra 
begynnelsen av. Her kunne vi også lese om 17. maifeiringen 
og om fotball i Bergkollparken, der Austmarka tapte 09 mot 
Disenå. Dagens redaktør hadde forøvrig et innlegg om den 
kommende Austmarkadagen – en morsom årlig familiedag 
som  imidlertid tok slutt etter noen år, men som forhåpen
tligvis kan våkne opp av dvalen når tiden er moden for det.
 Wenche kalte sitt første nummer for nr. 2.  Grunnen til det 
var at det allerede i 1996 forsøksvis ble startet et blad, også kalt 
Austmarkingen. Dette første nummer ble laget av en pros
jektgruppe bestående av Gudrun Krabseth, Elisabeth Olsen, 

Austmarkingen 10 år!
Første prøveeksemplar av Austmarkingen fra 1996, da med en skigard i logoen. Da Wenche startet sine utgaver i 2002, ble den 
forandret til spikeren fra Bedafors ved Sikåa, og slik er det blitt siden.

 Hildegun Hagenes, Ole Erik Ruud, Vidar Pedersen, presten 
Knut Kind og Gunnar Lukerstuen. Det ble imidlertid med 
dette ene nummeret. Ambisjonene var høye og bladet ble for 
dyrt for de fleste, abonnentene uteble og gruppen måtte gi opp. 
 Men Wenche startet på ny, nå som et enkvinnes fore
tak, og i de 3 årene hun drev på, skrev hun, gjorde layout, 
trykking og distribusjon selv. Dette tok mye tid og krefter, 
og etter vel tre år måtte hun gi seg. Ny redaktør ble dagens, 
men nå med hjelp både til layout, trykking og distribusjon. 
Nå er tiden kommet for noen andre til å steppe inn og sørge 
for kontinuitet. Austmarkingene trenger et bygdeblad som 
binder oss sammen og hvor opplevelser og meninger kan 
komme fram. Det er også et blad som vi vet blir satt stor pris 
på av utflyttede Austmarkinger. En bygd som Austmarka 
trenger en lokal avis – så la oss sørge for at både bygda og 
avisen fortsetter å leve. 

Karusellen rundt
Skiføret holdt seg stabilt i vinter og Allidrettsgruppa i Austmarka Idrettslag fikk avholdt 
skikarusellen og klubbmesterskapet som planlagt. Både på skikarusellen tidligere i vinter 
og ved det avsluttende klubbmesterskapet var fremmøte veldig bra, noe som gledet 
 arrangørene og ikke minst Åse Torp Andersson, leder av Allidrettsgruppa.
 – Jeg ønsker å benytte anledningen til å takke alle de voksne som bidrar og hjelper til, 
uten dem ville det ikke vært noe tilbud til ungene våre, sier Åse. Spesielt vil jeg takke 
Øyvind Fjellvang som har kjørt løyper for oss til hvert renn. Og ikke minst til alle de 
spreke og glade ungene som gjør det så moro å arrangere!
 For å få godkjent skikarusell og få premie, må man ha gjennomført 3 av de i alt 5 
arrangerte rennene. I alt deltok 80 barn, med de aller yngste som den største gruppen. 
Ellers fordelte de seg slik:
Født 2005 eller yngre: 31 deltakere hvorav 24 gjennomførte 3 renn eller flere.
Født 20032004: 17 deltakere hvorav 15 gjennomførte 3 renn eller flere.
Født 20012002: 22 deltakere hvorav 19 fjennomførte 3 renn eller flere.
Født 19992000: 10 deltakere hvorav 4 gjennomførte 3 renn elller flere.

Nedenfor er resultatene fra klubbmesterskapet. Her er det viktig å presisere at noen 
skøytet mens andre gikk klassisk/diagonalstil. Det er bare de som er født i 2002 eller 
eldre som har fått registrert tiden.

En blid Kristine 
mottar gullmedalje 
etter fullført løp.

Til lag  
og foreninger
Hilde Thidemann Sundbye ved 
Service og kommunikasjons
enheten i Kongsvinger  kommune 
ønsker å få registrert alle lag 
og foreninger i kommunen. 
 Grunnen til dette er: 

Alle lag som søker eller skal søke 
om tilskudd, leie av kommunale
idrettsanlegg/haller MÅ 
være registrert for å komme i 
 betraktning ved tildeling. 

Informasjon til innbyggerne om 
hvilke foreninger som finnes og
hvem som er kontaktperson i 
laget/foreningen 

Hvert lag som registrerer seg 
vil få tildelt et brukerID og 
et  passord slik at de selv kan 
opp datere og redigere endringer 
på laget sitt. Registreringen 
gjøres ved å gå inn på www. 
kongsvinger.kommune.no/
Foreningsregister (eller du finner 
det litt ned på siden under bilde 
”søk i lag og  foreninger”).

Det siste punktet om 
 informasjon til innbyggerne har 
vi for øvrig tatt oss av lokalt, 
bl.a. gjennom vår internettside 
www. austmarka.no, men det 
vi savner er en epost adresse til 
en kontaktperson i hver foren
ing. Har du en epostadresse vil 
vi |også gjerne ha denne med 
å vår lokale liste. Send den til 
redaktøren som epost: bjorn.
dybing@east.no

Rettelse:
I listen over lag og foreninger vi 
trykket i forrige nummer, er det 
en feil vi ber deg notere:
Under Fagernes Utmarkslag var 
Hans Kr. Bakken oppgitt som 
kontaktmann. Riktig mann er 
Jan M. Melbye på telefon  
90 11 20 71.  

 
Født 2001 - 2002 Tid
Jens Erik K. Finbråten 07:50
Mathias Skoglund 09:53
Ingrid Dahl 10:50
Hedda Solberg Ruud 11:41
Fredrik Westby 12:11
Ole Kr. Rønning 12:55
Elin Pauline Sletten 13:10
Stian Bekkelund 13:16
Ada Oswald Lindberg 13:37
Lars Markus Lindberget 15:36
Iselin Holthe 16:03
Omar Abdalla 16:06
Madelein Lange 18:00
Martine Johnsrud 18:45
Maria Holtet 19:37
Thomas Kvarme 19:38

Født 1999 - 2000 
Sivert Rønning 07:39
Martine Breisjøberg 13:16
Hans Amund Ramtjernåsen 13:56
Adrian Jahnsrud 13:22
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Vindmøller i skogen kan 
være vel så effektive som 
møller plassert ved kysten, 
mener ekspertene. Nå er 
flere aktører i gang med å 
sondere terrenget for mulig 
plassering av vindmøller på 
åstopper i Hedmark. Bak
grunnen  ligger i nye gunstige 
offentlige støtte ordninger 
for bygging av anlegg som 
gir fornybar energi. For 
lokalsamfunnet er det vel så 
viktig at det skaper verdier 
og gir nye arbeidsplasser. 
 Det tyske kjempe
konsernet E.ON sammen 
med utstyrsleverandøren Veo 
(Vaasa Engineering Oy) har 
kastet sine øyne på Norge 
og engasjert rådgiverfirmaet 
Sweco Norge til å utrede 
mulighetene for å plassere 
vindkraftverk her. I vårt om
råde har de tatt kontakt med 
grunneierne rundt det 377 
m høye Bjørkebråta berget 

som ligger i sydenden av 
Nordre Bellingen. Dette er et 
område med dårlig bonitet, 
så interessen fra grunneiernes 
side har så langt vært god, 
sier Martin Westin, prosjekt
leder i Sweco. Veien fram til 
bygging er imidlertid lang, 
minimum 7 år, og kan by 
på mange hindringer. Blant 
annet må det foretas vind
målinger i forskjellige høyder 
og over lengre tid. Videre må 
det utarbeides en om fattende 
konsekvensutredning før 
man kan søke NVE om 
bygge tillatelse. 
 Vindmøllene plasseres 
høyt og fritt på tårn som er 
opp til 200 meter høye og vil 
synes godt i terrenget. Det 
vil også bli en god del støy 
fra vingene når de roterer 
samt at de kan gi sol reflekser 
og dermed lysglimt og 
skyggekasting. I tillegg blir 
det inngrep i naturen med 

utbygging av veier i terrenget 
for å få alle delene fram til 
montasjestedene. Men selv 
om vindforholdene er gun
stige, kan også nærheten til 
offentlig vei og tilkoplings
punkter for den genererte 
strømmen være avgjørende.
 For en legmann skulle 
man tro at Vestlandet med 
sin forblåste kyststripe 
ville være det rette stedet å 
plassere en vindmølle. Men 
slik er det ikke nødvendigvis. 
Energien i vinden øker med 
tredje potens av vind
hastigheten. Det betyr at en 
dobling av vindhastigheten 
vil gi en 8dobling av ener
gien. Problemet blir da at 
det kreves en sterk og dyr 
konstruksjon av vindmøllen 
for å kunne tåle de kraftige 
vindkastene som kan oppstå 
på Vestlandet. Møllene 
må ofte koples ut når det 
blåser som sterkest. En jevn 
god vind vil derfor være å 
foretrekke. At vinden her i 
innlandet ikke er så kraftig, 
kan kompenseres ved å lage 
større vindfang i rotorene. 
 Et annet firma som for 
tiden utreder forholdene for 
anlegg av en større vindpark 

i Hedmark er Austri Vind, 
der bl.a. Eidsiva Vekst er 
med. Området ligger ved 
Osensjøen der det er tenkt 
plassert 30 til 50 vindmøller 
på ca 100 meters høye tårn. 
Energien som parken vil 
levere er beregnet til 300 
GWh i året, tilsvarende 
energiforbruket til 1015000 
eneboliger. Naturlig nok er 
det ikke alle som synes at en 
slik vindpark er en god ide. 
Både hytteeiere og en lokal 
båtforening ved Osensjøen 
har tatt til motmæle. De 
sier at det først og fremst er 
synligheten av møllene som 
vil kunne påvirke gleden ved 
naturopplevelser. Dessuten 
må man regne med at 
vindmøllene er hørbare i en 
avstand av 1 km. Til tross 
for dette er det forståelig at 
grunneierne ser positivt på 
mulighetene til inntekter 
fra et areal med lav bonitet 
og muligheten for å skape 
lokale arbeidsplasser. Austri 
Vind påpeker i forbindelse 
med sitt prosjektet at de har 
stor respekt for at mange kan 
synes dette med vindmøller 
på åskammer er en utting, 
og vil legger mye ressurser 
i støyberegninger, miljø
belastninger og visualisering 
av hvorledes området kan 
bli seendes ut fra forskjellige 
synsvinkler.

I midten av februar ble gymnastikksalen på skolen vår fylt 
av spente foreldre. Felles for dem alle var at de hadde barn 
på ungdomstrinnet og som nå skulle vise resultatet av lange 
forberedelser og trening. Ungdommene selv var ikke mindre 
spent. Siden 1. oktober hadde de trent minst 2 timer hver 
fredag med å lage en musical som nå skulle fremføres. Manus 
hadde de selv skrevet, bestemt sanger og trent på fremførels
en. Og alle elevene hadde minst en rolle på scenen, enten 
med sang eller dans eller begge deler.
 Selve forestillingen var lagt opp som en skoledag med 
klipp fra timer i de forskjellige fagene. Ingen vanskeligheter 

Musikalen startet med med Pink Floyd sin: ”Another brick in the wall”  eller kanskje mer passende: “We don`t need no education…”

Musikal på skolenVindkraftverkene er både elegante 
og dominerende. Slik kan det bli 
seende ut på Bjørkebråtaberget om 
en 10-års tid. (Foto: Austri Vind AD).

Nye sus fra skogen?

Veier må bygges i terrenget for 
å få fram de store rotorbladene. 
(Foto: Austri Vind AD).

Austmarka Vel søkte i fjor kommunen om å få montert veilys i Holmenveien – fra 
Holmen bru til eksisterende lyspunkt ved Nordre Holmen. I alt er det snakk om 9 
lyspunkter. Vi forutsatte da at vi kunne benytte brukte lysstolper som ble nedtatt 
da strømnettet ble lagt om for et par ord siden. Senere viste det seg at Eidsiva, som 
er ansvarlig for lysnettet her, ikke godkjenner gjenbruk av eldre stolper. Heldigvis 
ordnet det hele seg, slik at kommunen sørger både for innkjøp og oppsetting av 
stolper.
Allerede i slutten av februar ble arbeidet med oppsetting av stolper satt i gang og 
var gjort i løpet av et par dager. Nå er det bare å vente på at Eidsiva får strekt sine 
kabler og montert lyspunktene – så blir det lysere tider i hele Holmenveien. 

Mot lysere tider

Med kraftige maskiner kommer stolpene 
raskt på plass.

med å identifisere lærerne eller rektor her, både på målet, 
stilen og aktiviteter i klasserommet. Veldig bra gjennomført 
og med mye humor. Også friminuttene hadde sine gode 
innslag med typiske roller som Lars Monsen, gangstere, 
 treningsnarkomane og dolleberter. Og helt til slutt: en 
feiende flott skolefest.
 Ungdommene var også fornøyde og stolte av forestillingen, 
så nå skal den fremføres på ny. Det blir på lørdag 14. april, 
og denne gangen blir det anledning til å se og høre festivalen 
også for dem som ikke har barn på ungdomstrinnet. Her er 
noe å glede seg til.
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Årsberetning for Austmarka Utvikling 2011

AU hadde ved årets ut
gang totalt 85 medlemmer, 
hvorav 72 private, og til 
sammen 13 næringsdriv
ende og lag og foreninger. 
 Det er ikke gjennomført 
noen verveframstøt i perioden.
 Styret har i perioden hatt 
7 ordinære styremøter og 
behandlet 30 saker. Vara
medlem blir innkalt til alle 
møter.
 I slutten av perioden 
valgte Ole Morten Slåstad 
å trekke seg. Varamedlem 
Bjørn Dybing gikk da inn 
som styremedlem.

Åpne Landskap
Det er et prosjekt som går 
utpå å holde landskapet 
åpent langs vassdraget. Det 
er ikke gjennomført noen 
aktiviteter i år, men det er 
laget en fremdriftsplan over 
prosjektet som strekker seg 
fram til 2018.

Austmarkingen
AUs organ ”Austmarkingen” 
har nå et opplag på 220 
og er en interessant og 
 viktig informasjonskilde for 
bygdas beboere og  utflyttede 
austmarkinger. Bjørn 
Dybing har vært journal
ist, redaktør og utgiver av 
avisen, mens Marnstuen 
Media har støttet bladet 
med layout og trykk. Kjell 
Finbråten er distribusjons
ansvarlig. Joker støtter 

bladet med å ta på seg løs
salget.
 Bjørn Dybing har 
 signalisert at han ønsker å gi 
seg etter 2012.

Hjemmesiden
Vår hjemmeside www.aust
marka.no er en del i bruk av 
foreninger og lag som selv 
legger ut aktiviteter, men den 
kunne vært mye mer i bruk.

Vestbredden
AU har inngått en avtale med 
Austmarka Vel om overtakelse 
av vedlikeholdet av den delen 
av Vestbredden som Kongsv
inger kommune ikke har 
ansvaret for. 
 I forbindelse med Vest
bredden, fikk AU Ludvik
prisen for et godt trafikk
sikringstiltak. Dette bestod av 
10 000 kr og et diplom. Ved 
overrekkelsen av prisen ble det 
arrangert en liten tilstelning 
med blant annet barn fra skole 
og barnehage. Det kom flere 
representanter fra fylkeskom
munen. De var imponert over 
det arbeidet som var nedlagt 
på Vestbredden. Det ble en 
reportasje i Glåmdalen.

Markedsføring
I sommer ble det inngått 
en avtale med Turistfinfor
masjonen på Kongsvinger 
slik at vi fikk lagt ut vår 
turist brosjyre og at de skulle 
markedsføre denne.

Åpent Møte/ 
Næringsmøte
Gjennom det meste av 
året har vi hatt fokus på 
å arrangere et stormøte 
i håp om at det kunne 
være  inspirasjon til videre
utvikling av bygda, både 
nærings utviklende og 
for de som bor her. Vi 
hadde først møte med 
Iren  Carlstøm, men så 
sluttet hun i  jobben 
som kommunenes 
næringsutviklings person.  
 Tidlig i vinter kom AU 
så i gang med jobbinga 
for et stormøte sammen 
med innflytterrekrutterer 
Dag Arnesen. Dette resul
terte i Austmarka 2020, 
et åpnet møte på Pizza’n 
med over 50 deltagere. Det 
deltok flere politikerer og 
ansatte i administrasjonen 
i kommunen, i tillegg til 
innflytter rekruttereren 
og den nye nærings
koordinatoren. 
 På møtet ble det jobbet i 
grupper som kom fram med 
mange gode innspill til hva 
AU bør jobbe videre med. 

Mobil- og  
bredbåndsdekning
Prosjektleder her er Roy 
Stenbråten. Han har besvart 
en del spørsmål rundt dette 
temaet, og informert i Aust
markingen. 

Veier:
Christen Larsmon er 
prosjektleder. Han holder 
seg oppdatert med hva som 
skjer rundt dette temaet. 

Finnskogtinget
Dette arrangeres hvert år for 
alle lag, organisasjoner og 
foreninger på Finnskogen. 
Åge Sørmoen har deltatt 
som AU sin representant.
Marit Dahl er valgt inn i 
styringsgruppa. Disse har 
arbeidet med bl.a. merke
varebygging rundt ”Ekte 
Finnskog”, eget Finnskog
flagg, og Finnskogen natur 
og kulturpark. 
 Det er også laget en 
felles hjemmeside finnskog
portalen.no som alle opp
fordres til å bruke for at den 
skal bli best mulig.

Annet
AU v/leder ble intervjuet av 
Distriktssendinga Hedmark 
Oppland i forbindelse med 
grendeutvikling. De hadde 
hørt at vi hadde lykkes, og 
ville ha en uttalelse fra oss 
på hvordan vi jobbet. Det 
ble noen minutter på radio.
Leder har representert AU 
i et møte på Biblioteket på 
Kongsvinger for innflyttere 
arrangert av Innflytter
rekruttereren, og på et møte 
om sentrumsutvikling av 
Kongsvinger.

Styret har i perioden bestått av: 
Leder:  Lise-Mette Bekkengen
Nestleder:  Kristin Lysen
Sekretær:  Steinar Skoglund   
Styremedlem:  John Martin Øverby
Styremedlem:  Ole Morten Slåstad 
Varamedlem:  Bjørn Dybing 

Regnskapet blir ført av  Tor Ole Gundersen

På årsmøtet 23. februar 2012  
ble følgende styre valgt for 2012: 
Styreleder: Lise-Mette Bekkengen
Sekretær: Steinar Skoglund   
Styremedlem: John Martin Øverby    
Styremedlem: Bjørn Dybing    
Styremedlem: Kent Nybråten    
Varamedlem: Kjersti Halteigen  
Revisorer: Raymond Hauger og Tore S. Fagernes

På Samfunnshuset var det høy stemning fra første øyeblikk, 
med taler, lykkeønsker og overrekkelse av blomster – skrev vi i 
forbindelse med forenings 25 års jubileum. Det samme kan vi 
si nå, 5 år etter. Kombinert med et praktfullt og velsmakende 
koldtbord med godt drikke til, dessert, kaffe og kaker etterfulgt 
av sang og dans til toner fra ”Laila og gutta”, ble jubileumsfesten 
i midten av mars en kveld deltakerne vil huske lenge.
 Finn Ivar Sandhalla som nå har vært leder i 9 år, ønsket de 
rundt 90 medlemmene og gjester velkommen til jubileet, før vi 
tok fatt på et nydelig dekket og tilberedt koldtbord med alt godt 
man kan tenke seg av fiske og kjøttretter. Fra Torbjørn Meng
krok, mangeårig kasserer i foreningen, fikk vi så en oversikt over 
foreningens historie fra stiftelsen og fram til i dag, ispedd noen 
betrakninger om foreningens framtid og morsomme anekdoter. 
 Snittalderen på medlemmene ligger i dag på vel 77 år, sa 
Mengkrok og etterlyste yngre medlemmer. Spesielt hyggelig 
hadde det vært med flere menn, da damene for tiden er i sterkt 
flertall. Medlemstallet har for øvrig alltid vært bra. Det har ligget 
på rundt 100, hvorav de fleste har adresse utenfor Austmarka, 
men med en eller annen tilknytning til stedet – eller bare det at 
de trives sammen med austmarkinger, som Mengkroken sa.
 Spesielt hyggelig var det at en av initiativtakerne til stiftelsen 
av foreningen, Oddvar Jakobsen, var tilstede og fremførte en 
både tankevekkende og morsom prolog om hvilken skatt av 
opplevelser pensjonistene har kontra ungdommen. Ikke alt var 
like bra i ”gamle dager”, men på de fleste områder har det vært 
en positiv utvikling som vi må vite å verdsette. 

Pensjonistforeningen 30 år!
 Å bli pensjonist på Austmarka er heller ikke så ille, så lenge vi 
har Finn Ivar og hans gode hjelpere til å arrangere de populære 
månedlige sammenkomstene med underholdning og dans. 
Dags og helgeturer med buss er det også blitt mange av i årenes 
løp, der Finn Ivar har vært både turleder og sjåfør. Vi ønsker 
ham og Austmarka Pensjonistforening lykke til og gratulerer 
med jubileet.

Torbjørn Mengkrok hadde 
full oversikt over foreningens 
30-årige historie.

Foreningen fikk hilsener og blomster fra naboforeningene i 
Eidskog, Brandval og Roverud. Her mottar Finn Ivar blomster fra 
Kristian Granli i Brandval Pensjonistforening.

Hjørdis Aakre gratulerte Aust-
marka Pensjonistforening med 
30-årsjubileet og overrakte Finn 
Ivar en flott blomsterbukett fra 
foreningen på Roverud.



Neste utgave av Austmarkingen kommer i begynnelsen av juni.

12 Austmarkingen  – 1/2012

Austmarkingen gis ut av Austmarka Utvikling og kommer ut 5 ganger i året med et opplag på 210. Abonnementsprisen er kr. 
200,00 per år, levert i postkassen. Noen eksemplarer legges også ut for salg hos Joker til kr. 50,. Alle henvendelser ang. abonne
ment, gaveabonnement og bladets innhold rettes til redaktøren: Bjørn Dybing, tlf. 628 25 693 eller epost bjorn.dybing@east.no 
Redaksjonen for dette nummer er avsluttet 20. mars.

B-BLAD
 Returadresse P.b.28, 
 2224 Austmarka

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

Nr. 3: 31. mai
Nr. 4: 22. august
Nr. 5: 20. november

Hva med Austmarkas 
framtid? Hva er det viktig 
å arbeide videre med for 
at bygda også i framtiden 
skal bestå som et attrak
tivt og trygt sted å bosette 
seg? Dette var spørsmål 
som Austmarka Utvikling 
(AU) ville ha svar på da de 
inviterte til idedugnad på 
den lokale Pizzaen i begyn
nelsen av februar.
 Leder av AU, Lise
Mette Bekkengen, ønsket 
 velkommen og introduserte 
de inviterte støtte spillerne fra 
 kommunen: rekrutterings
sjef Dag Arnesen, Bjørn Arve 

Austmarka i år 2020?
Gjennom gruppearbeid kom det fram et stort antall forslag til aktiviteter som AU vil arbeide videre med. 

Sagbakken fra teknisk for
valtning, Hilde Nygaard fra 
rådmannskontoret samt Eli 
Wathne som er  kommunens 
nærings koordinator. Også 
 politikere med tilknytting til 
bygda og utvalgsledere var 
invitert, og deltok i dug
naden.
 Med rundt 50  deltakere 
fordelt på 5 grupper 
 manglet det ikke med 
forslag på arbeidsopp
gaver  innen de to hoved
gruppene: Oppvekst/
bomiljø og Næring/
markedsføring. Innen 
første kategori var det 

mange forslag som berørte 
barnehage, butikk, skole, 
lege, brannstasjon, buss
forbindelse og aktiviteter 
for ungdom. Det  manglet 
heller ikke forslag til 
næringsutvikling og bedre 
tilrettelegging for dette. 
Bedre utnyttelse av natur
ressursene, turisme og til
rettelegging av små foretak 
var noen av  forslagene 
som kom opp. Styret i 
Austmarka Utvikling har 
allerede tatt tak i en rekke 
av forslagene og vurdert 
nødvendige tiltak som skal 
gjennomføres.

GOD PÅSKE


