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17.MAI I SOLSKINN

 

Værvarslingen med regn ble gjort til skamme, og på Austmarka kunne vi feire 17. mai uten oppslåtte paraplyer. Og frammøte både i 
kirken, i toget og til underholdning og lek på skolen ser bare ut til å bli større for hvert år. Med den gamle fanen for Skullerud skole i 
spissen og musikk fra Bygdekorpset gikk toget via Badet opp Holmenlia og videre til Austbo hvor det ble spilt, sunget, holdt taler og 
overrakt blomster fra yngstemann på skolen til eldste beboer på Austbo. Så gikk turen tilbake til skolen, til is, lek og pølser.
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Vi er en russ vi med...
Barnehagen gledet beboerne på Austbo med sang.
Les mer side 8.

Åpen dag på skolen
Motti og flesk, silpo og pirager hører med når finnekulturen skal 
presenteres. Les mer side 10.
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AUSTMARKARUNDEN

Marnstuen  
Media AS støtter 
 Austmarkingen 
med layout-
produksjon.

Lederplass

Familiedag
Austmarka Idrettslag arrangerer familiedag i Bergkollen 
lørdag 16. juni. Turmarsj, fotballkamper og annet moro 
arrangeres. Salg av mat og drikke. Trubadur i puben fra  
kl. 19.00 

Loppemarked
Varald Samfunnshus inviterer til loppemarked lørdag  
16. juni fra kl. 10.00 til 16.00. Salg av pølser,brus, kaffe 
og kaker. Skilting fra Austmarka sentrum.

Midtsommer på Tunet
Austmarka Vel og Historielaget inviterer til uformell 
samling på badeplassen ved Kiærsaga lørdag 23. juni fra 
kl. 17.00. Ta med grillmat og drikke.

Friluftsgudstjeneste
Søndag 24. juni kl. 12.00 er det gudstjeneste på 
 Dronningens utsikt.

Slåttonn
Finnskogen turistforening inviterer til slåttehelg på Lebiko 
helgen 28. og 29. juli. Start kl. 10 begge dagene. Det blir 
gratis mat til slåttefolket og mulighet for overnatting. Ta 
gjerne med ryddesag, rive eller høygaffel. Stedet er for 
øvrig åpent med vertskap begge dagene. Nærmere info 
ved Åsmund Skasdammen, tlf. 918 34 501.
Turistforeningen minner også om onsdagsvandringen  
15. august til Åranstorpet med Birger Nesholen som 
guide. Oppmøte kl. 18.00 der blåmerket sti krysser riksvei 
200 like nedenfor Lauvhøgda.

Historielagets Marken
Markedet holdes i år lørdag 11. august. Salget starter 
 klokken 11.00

Varaldskog skole
Alle helgene i august har Gunnar Johnsen fotoutstilling  
og Karin Johnsen stiller ut malerier. Åpent mellom  
kl. 12 og 16. Søndag 5. august kl. 17.00 har Roy  
Lønhøiden konsert.

Jubileumskonsert
Austmarka Bygdekor feirer 25 år i høst og innbyr til 
konsert med Magnolia Jazzband lørdag 22. september 
i Samfunnshuset kl. 18.00. Søndag 23. sept. blir det 
jazzgudstjeneste for hele prestegjeldet i Austmarka kirke 
kl.12.00 

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

17. mai er unnagjort, og det 
i fint vær og med mange 
deltakere både på skolen og i 
toget. Honnør til  arrangørene 
for arbeidet med å tilrettelegge 
alt. Stor honnør fortjener også 
Bygdekorpset for musikken, 
tenk hvor trist det hadde vært 
å gå i tog uten den. I år låt det 
ekstra fint for mange av de 
gamle bulkede instrumentene 
var blitt skiftet ut i løpet av 
året.
 Noe man legger merke 
til på en slik dag er alle de 
ukjente ansiktene. Hvor 
 kommer de fra og hvor bor 
de? Jo, noen er her for å 
besøke familien eller venner 
og vil feire 17. mai sammen 
med oss, men vi vet jo også 
at det er blitt solgt mange 
hus det siste året og nye er 
flyttet inn.
 Spørsmålet som dukker 
opp er: Har vi vært flinke nok 
til å ta imot disse? Austmarka 
Utvikling prøver å få kontakt 
med nyinnflyttede gjen-
nom et velkomstbrev, men 
når sikkert ikke fram til alle. 
Vi har også hørt u ttalelser 
om at Austmarkingene 
ikke er så lette å komme i 
kontakt med, men det kan 
være tosidig. Noen av oss vil 
sikkert være tilbakeholdne 
for det ukjente, men vi har 
da vel ikke fremmedfrykt i 
bygda? Nå ser vi at i noen 

bygder er det blitt tradisjon 
å invitere alle  nyinnflyttede 
til en årlig hyggekveld der 
de kan treffe sambygdinger 
og bli bedre kjent. Kanskje 
har de en  hobby, interesser 
eller fagkunnskaper de gjerne 
deler med andre og som kan 
være til gagn for bygda. Noe å 
tenke på også her på Aust-
marka?
 Tilflytting til Austmarka 
er nødvendig for trivsel og et 
godt bomiljø. For mange som 
vurderer å flytte hit, vil det 
første spørsmåler være: Er det 
barnehageplass, og har dere en 
god barne- og ungdomsskole? 
Ikke bare er det barnehage-
plass, men etter en god del 
besøk der, kan jeg garantere 
at alle barn bare må trives der. 
Og her er ikke bare lek, her er 
det god oppdragelse og ikke 
minst, en god forberedelse til 
første året på skolen. Når det 
gjelder skolen vår er tilbake-
meldingene fra ungdommene 
positive. Det er tydelig at 
lærerstaben får fram ung-
dom med et godt grunnlag 
for videre utdannelse og en 
ungdom som engasjerer seg 
på mange fronter. Ja, vi har 
grunn til å være stolte av 
bygda vår. 

Ha en god sommer!

           Bjørn Dybing

Amalie Bjørnstad 
mottar premie av 
Dag Arnesen og 
Anne-Lise Sol-
bergseter Hammer. 
(Tekst og bilder: 
Elin Larsen). 

Dronningens utsikt  
– et populært turmål
Stadig flere legger turen opp 
til Dronningens utsikt på 
Austmarka, både for  turens 
skyld, men ikke minst for 
å nyte den fine utsikten. 
Været spiller liten rolle, for 
det er gapahuk på toppen 
hvor man kan nyte sin niste 
om det skulle regne.
 Alle som kommer til 
 toppen skriver sitt navn i 
gjesteboka, og i løpet av 
2011 er det registrert 3297 
besøk der, mot 2815 året 

før. Det har vært besøk også 
fra utlandet, her er gjester 
både fra Nederland, Polen, 
Italia, England, Russland og 
Australia for å nevne noen.
 En av de ivrigste 
besøkende er Leif Helge 
Nabben. Tidlig på 
 morgenen, i all slags vær, 
har han vært på toppen, 
skrevet seg inn og notert 
været. Takket være ham har 
det i hele vinter vært  tråkket 
løype opp til toppen.

 Søndag i midten av mai 
var det premieutdeling på 
toppen og de rundt 40 fram-
møtte ble hilst velkommen 
av Oddvar Hammer, mens 
premieutdelingen ble utført 
av Anne Lise Solbergseter 
Hammer og innbygger-
rekrutterer Dag Arnesen. 
36 personer hadde vært på 
toppen 10 eller flere ganger 
i løpet av 2011, og fikk 
sin velfortjente premie, en 
 plakett med årstall.
 Leif Helge Nabben var 
også denne gangen suveren 
med sine 370 turer (mot 
368 året før) og tok en solid 
førsteplass. Som nummer 
2 kom Liv Løvtjernet med 
86 besøk. Disse to fikk en 
utskåret trollfigur i premie. 
Det var også tre barn som 
kvalifiserte til premie, og 

disse fikk en fin bamse eller 
et puslespill med motiv fra 
Dronningens utsikt.
Dronningens utsikt inngår 
også i listen over toppene 
som Finnskogens Turist-
forening har på sitt program 
over kjentmannstopper, så 
her er det også mulighet til å 
få et stempel som bidrag til 
merket. 
 Søndag 24. juni, på 
Sankthansdagen, blir det fri-
luftsgudstjeneste på utsikten 
kl. 12.00 ved Jorunn Strand 
og søndag 26. august blir det 
konsert med Roy Lønhøiden 
og Elin Moen Rusten. Den 
30. september arrangeres det 
et motbakkeløp. 
 Dronningens Utsikts 
forening ønsker alle et godt 
turår, og ønsker velkommen 
til utsikten.
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Våre unge ambassadører

Huset vårt etter snøværet i januar. Det ble kaos og en uke ekstra 
ferie.

Annerledes jul
I USA feires det ingen ting verken lille juleaften eller selve 
 juleaften. Så jeg tok meg friheten til å lage rømmegrøt og 
gjøre det litt norsk de dagene. Det satte de stor pris på, og jeg 
tror de likte rømmegrøten og de ble sittende i stolen lenge, 
siden rømmegrøt som kjent er veldig mektig.
 Den amerikanske feiringen skjer på første juledag og  dagen 
startes med å åpne gaver. Jeg tror jeg fikk rundt 30 gaver 
fra vertsfamilien min! Det var kjempe morsomt. Middagen 
besto av skinke, med potetmos og grønnsaker. Det får man si 
er litt annerledes enn god norsk ribbe med tilbehør. 

Halvor har valgt å ta 2. år av videregående skole på en 
amerikansk High School og har skrevet et langt leserbrev 
til oss.  I forrige nummer av Austmarkingen fikk vi høre 
om familien han bor hos, hvordan det er å gå på skole i 
staten Seattle og om opplevelser på Hawaii. Her fortsetter 
han med å fortelle om julefeiringen.

Snø-kaos
Etter jul, ut i januar en gang, så snødde det litt her og da 
ble det jo helt kaos. Jeg har aldri vært med på liknende 
kaos på grunn av litt snø. Skolen ble stengt en hel uke, så 
jeg fikk en ekstra ferie, noe som var greit nok. Men etter 2 
dager med snø så gikk strømmen. Det var ikke nok folk til 
å fjerne snø fra veiene, så vi ble stengt inne i huset. Uten 
strøm er det heller ikke noe vann. Heldigvis har Edward og 
Steven en stor strømgenerator som fyrte seg opp automatisk 
i det strømmen gikk. Dermed var vi en av de få som hadde 
elektrisitet i de 5 dagene hvor strømlinjene var nede. Noe 
luksus må man jo ha. 
 Uka etter, da alt hadde smeltet, kom mamma på besøk. 
Det var helt fantastisk å se mammaen min igjen! Hun var 
her over helgen og jeg fikk vist henne litt av hvordan jeg 
har det. Jeg tok henne også med på Amerikansk kino, med 
masse popkorn og brus, i store breie elektriske seter som kan 
lene seg helt bakover. Skar det væra så skar det væra, åh – jeg 
kommer til å savne den kinoen.

Snart hjemme igjen
Alt i alt så trives jeg veldig godt her! Er litt sliten om etter-
middagene etter å ha stått opp klokken 5, men det går da 
greit det også. Jeg har ikke så mye hus-oppgaver her. Bare å 
ta inn søpla og posten og rydde ut av oppvaskmaskinen, så 
jeg klager ikke. Jeg må så klart vaske mitt eget rom og bad, 
men det tar jeg da som en selvfølge. Akkurat nå studerer jeg 
til førerkortet. Jeg fylte 18 år den 15. mars så planen er å ta 
førerkortet her i USA. Det koster jo ikke mer enn hundre 
kroner. Det å kjøre bil her i USA er jo også utrolig  billig, 
synes jeg da, men amerikanerne synes at sjokkerende  
6  kroner literen er alt for dyrt. 
 Uansett så har jeg en kjempeopplevelse her i statene. Dette 
er et år jeg aldri kommer til å glemme. Jeg anbefaler alle på 
det sterkeste til å reise ut ett år i videregående og oppleve noe 
annet. Det er så mye å se, så mye å oppleve og så mye å lære. 
Det får deg også til å tenke litt, og jeg har virkelig forstått 
hvor godt jeg har det hjemme i Norge.  Jeg kommer hjem 
2. juli og gleder meg virkelig. Det er ikke uten grunn vi har 
det gode gamle ordtaket jeg må si meg enig i: Borte bra, men 
hjemme best. 

Have a goodone.
Halvor Belbo Lukerstuen

Andre del av leserbrevet fra 
Halvor Belbo Lukerstuen

Halvor var glad han slapp å pynte juletreet. Det tok 2 dager!

Snømennene skal også være store i USA 

– Etter en uke i Hawaii dro vi hjem og rutinene gikk som 
vanlig til det nærmet seg juletider. Jeg var på desperat utkikk 
etter en adventskalender, for dette med adventstid er tydelig-
vis noe de ikke feirer her på samme måte som hjemme. Men 
når det først kommer til selve julen, så mangler det ikke på 
feiring!  Først dro vi langt ut på landet til et stort juletre-
område hvor man kunne gå rundt og finne det perfekte treet. 
Vi endte opp med et 4 meter høyt juletre, bandt det fast på 
taket av bilen og kjørte det hjem. 

Pynte-maraton
Dette er første året jeg ikke ble med å pynte juletre, fordi jeg 
på forhånd fikk tilbud av husverten Steven om å hjelpe til 
med å pynte, og det lød som følgende: ”Det kommer til å ta 
omtrent 12 timer å pynte dette treet, så hvis du vil hjelpe til, 
så må du hjelpe til fra start til slutt.” Helt ærlig var jeg ikke 
interessert i å pynte et tre i 12 timer, så jeg takket pent nei. 
Det tok Steven omtrent to dager å bli ferdig med pyntingen, 
noe som dere sikkert skjønner etter å ha sett på bildet av det 
ferdige treet. Deretter satte vi i gang med pynting av resten 
av huset. 

I fjor arrangerte sokne-
presten vår, May Helen, for 
første gang en langfredags-
vandring, ikke ulikt det de 
har praktisert i Kongsving-
er i noen år. Oppmøtet den 
gang var ikke stort, men de 
som var med ville gjerne 
gjenta det i år. 
 Vandringen i år ble 
ledet av vår fungerende 
sokneprest Jorunn Strand 
og startet fra Austbo i sur 
vind. Veien gikk over brua 
til Vestbredden, ned til 

Langfredagsvandring

Langfredagsvandringen på Austmarka ble en liten pilegrims-
vandring fra Austbo, langs Sagåa og fram til kirketrappa. Her 
trekkes musikken fram. (Foto: Gunnar Johnsen).

Badet og endte opp ved 
kirken. Underveis var det 
flere stopp med tekstlesing 
fra Påskens budskap, for-
bønn og sang til medbrakt 
musikk av Laila Sagli. 
 Tross den sure  vinden, 
var det en fin tur i  vakker 
natur. Eller skal vi  heller 
kalle det pilegrims-
vandring? Det var flere 
deltakere i år enn i fjor, så 
dette tyder på at  vandringen 
kan bli en tradisjon her på 
Austmarka.

Ofte lurer man på hvor 
man skal ringe eller få 
kontakt med rette ved-
kommende i kommunen 
når det er noe man vil klage 
på. Gjelder det vei eller 
lyspunkter i veien er saken 
klar. Da sender man en 
e-post til fiksnabolaget@
kongsvinger.kommune.no
 Vi har et par ferske 
eksempler på at det nytter:
Vi beskrev veiforholdene 
nederst i Hagbakken. Fikk 
straks beskjed tilbake fra 
Teknisk forvaltning om 

Fiks nabolaget mitt!
at de ville se nærmere på 
forholdene.
 Ikke lenge etter var det en 
bil der med asfalt som rettet 
opp noen av skadene, og som 
forhåpningsvis tok mål av seg 
til en større reparasjon av veien 
senere.
 En av lyspærene i veien har 
lyst dårlig i hele vinter. Etter 
en e-post til samme adresse var 
det ikke lenge før bilen med 
lift var her og byttet pære.
 Honnør til Kongsvinger 
kommune for denne servicen. 
Ikke nøl med å bruke den.
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17. mai på Austmarka
Med grønne plener etter 
siste ukes regnvær og bjørker 
med løv som museører samt 
en sol som varmet litt, var 
rammen rundt årets  feiring 

av nasjonaldagen perfekt. 
Mange startet dagen med 
gudstjeneste i en kirke 
pyntet med hvitveis og flagg 
og ble hilst velkommen av 

8. klasses flaggborg. Jorunn 
Strand sto for gudstjenesten 
og kom naturlig nok inn 
på hendelsene 22. juli i fjor 
som viste at vi kan stå sam-
men, på tvers av ulik tro, 
kultur og menneskesyn og 
møte hat med kjærlighet.

 17. mai-toget rakk godt 
bort til Badet før de siste 
forlot skolen. Deretter bar 
det opp Holmenveien til 
Svingen og derfra ned til 
Austbo. Her var det rigget 
i stand til under holdning 
med Siv Berg som  rutinert 
konferansier. Først ute var 
barnehagen med  sangen 
”Min hatt den har 3 
kanter”. Deretter var det 

deklamering og diktopp-
lesing og sang av elevene ved 
skolen. Et fint innslag var da 
alle i første til og med femte 
klasse sto på podiet og sang 
Barn av regnbuen.
 Talen for dagen ble 
holdt av Hanna Haakerud 
Svendsen og Maren Bekk-
engen. Hanna kom inn 
på de store konfliktene og 
kriser i verden, hvor godt 
vi har det her i landet, hvor 

de største krisene dreier 
seg om bagateller som til-
gjengeligheten på smør. 
Maren kom inn på arbeidet 
til Austmarkas Utvikling for 
å skape liv og interesse for 
bygdas framtid., men også 

en oppfordring til foreldre 
om å støtte ungdommen og 
idrettsarbeidet i bygda. Vi 
fikk også høre litt om det 
internasjonale Komenius-
prosjektet ved skolen og 
dette årets prosjekt om 
skogfinnene.
 Etter den tradisjonelle 
overrekkelsen av blomster 
fra den yngste på skolen til 

den eldste på Austbo gikk 
toget tilbake til skolen.  Etter 
at fedrelandssangen var 
spilt og sunget var det tid 
for pølser, is og brus for de 
yngste. Og mens de eldre 
inntok sin kaffe og smør-
brød i spisesalen gikk leken 
utenfor med pilkast, sekke- 
og potetløp. En hyggelig 
og minnerik dag, ikke 
minst takket være en god 
tilrettelegging av foreldrenes 
arbeidsutvalg og et musikk-
korps vi kan være stolte av.

8.klassen ved skolen sørget for at kirkegjengerne fikk en 
hyggelig velkomst.

Barnehagen 
synger ”Min 
hatt den har 3 
kanter”.

Elevene fra 1. til og med 
5. klasse sang ”Barn av 
regnbuen”.

Yngste på skolen, 6-åringen Lucas Nygård, 
overrakte blomster til eldste på Austbo, Anna 
Vikertorpet på 96 år.

To av elevene fra 10. klasse, Maren 
Bekkengen og Hanna Haakerud 
Svendsen, holdt dagens tale.

Selv om det ikke var direkte 
kaldt ute, satte mange pris på å 
få komme inn i gymsalen og få 
litt mat og en hyggelig  passiar 

med familie og venner. 
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Ja, litt over en alen er de 
vel, barna som går siste 
året i barnehagen og skal 
begynne på skolen nå til 
høsten. Dette må feires, så 
slik oppsto tradisjonen med 
rosa russ, i tillegg til svart og 
grønn og blå og rød – hvis 
det ender der? 
 Stas syntes i alle fall barna 
ved Austmarka barnehage 
det er når den ettertraktede 
russelua skal deles ut. Og 
duskesnora skal ha knuter 
selvfølgelig, og det krever 
innsats! Krabbing gjennom 
tunnel, hinderløype med 
trehjulsykling og synging 
med kjeks i munnen var 
noen av oppgavene for å få 
ting til å feste i snora. Dette 
gikk greit for alle, men lengst 
inne satt nok knutene – en 
for hver koseklem med 
 tantene. Her fikk noen av 
gutta problemer, men de tar 
det sikkert igjen – senere! 
Dagen etter, 16. mai, er det 
tid for barnehagen å feire vår 
nasjonaldag. Da kommer 
fanen fram og bæres først i 
toget, etterfulgt av russen, 
barna i Elgstua og til slutt de 
minste fra Ekornstua. Alle 

marsjerer opp til haven bak 
Austbo, inn og rundt til de 
gamle mens de synger for 
dem.
 Vel tilbake i barnehagen 
er det leker, spill og konkur-
ranser som potetløp, ringspill 
og kast på blikkbokser. Med 
flagg, pølser, brus og leker 
ble dette en riktig festdag for 
hele barnehagen. Bedre kan 
det ikke bli.

1. mai i strålende sol, nesten for godt til å være sant! Slik 
 føltes det i alle fall etter noen dager med regn og sur norda-
vind. Flaggene kom opp og mange startet dagen med et 
besøk på Pizzaen, der Torild og Per-Erik hadde lagt alt til 
rette for en solid og hyggelig frokost.
 Gudstjenesten i kirken ble holdt av fungerende sokne-
prest, Jorunn Strand. Den beste solidariteten skjer på tvers av 
landegrenser, religion og politikk, mente hun. En vakker dag 
kan vi selv stå utenfor fellesskapet og vil sette pris på å bli 
invitert inn. 
 Etter gudstjenesten spilte bygdekorpset opp, og med leder 
for Austmarka arbeiderlag , Per Skoglund i spissen, gikk 
toget til Austbo hvor det ble spilt for beboerne, besøkende og 
ansatte. 
 På Arstun ble det fullt hus, der dagens taler var rød russen 
Kjersti Sidselrud. I en imponerende godt fremført 1. mai 
tale tok hun for seg historien rundt 1. mai og den rolle 
arbeiderbevegelsen har spilt opp gjennom tidene for å bedre 
arbeidernes kår. Men selv i våre dager, med folketrygd og 
rett til skolegang for alle, må vi ikke gi opp kampen for et 
mer rettferdig samfunn, mente hun. Hun kom spesielt inn 
på dagens yrkesopplæring, der mange elever fra videregående 
skoler ikke får fullført utdannelsen sin av mangel på lærlinge-
plasser. I første rekke må det offentlige pålegges å opprette 
flere lærlingeplasser, men på sikt ønsket hun å lovfeste retten 
til lærlingeplass.
 Med kaffe og kaker, lotteri og visning av filmen ”Profiler 
og filurer i Lekvatnet”, en film fra 1960-årene, ble dette både 
en interessant og hyggelig avslutning på et godt arrangement.

I solidaritetens ånd

Leder av Støtteforeningen, Wenche Walla, forteller at 
foreningen har fått penger og kjøpt inn et digitalt piano på 
Austbo. Det er lett og hendig å flytte ettersom det er behov – 
enten i salen eller for eksempel på “sørsia” der mange samles 
til ettermiddagskaffe. Det kan jo hende at noen kan spille på 
det... Det kommer nye pårørende også. 
 Dessuten er det også skaffet et bærbart høyttaleranlegg 
med to uttak. Det har ofte vært vanskelig å høre taler og 
 annet som blir sagt, og det anlegget som engang ble installert 
er enten ute av drift eller så er det ingen som kan bruke det.
 Støtteforeningen vil gjerne at det nye utstyret skal brukes. 
Derfor er det tilgjengelig for alle som trenger det i ett eller 
annet arrangement på Austbo.
 Wenche minner også om grillfesten som i år blir 24.juni 
kl. 14.00. Thor Wang og Harald Aasum underholder, og det 
blir som vanlig servert grillmat og drikke. Kuvertprisen er 
kr. 250.- (brukere og beboere gratis). Åresalg skaffer penger i 
kassa!
 Påmelding til Wenche Dahl tlf 91 68 50 69 innen 
10.juni.

Fra Støtteforeningen på Austbo

Vi er en russ vi med...

Kristian klarte svingene og 
fikk plaster i duskesnora.

Årets rosa russ med diplom og lua på plass. 

Heine var 
en kløpper 

til å hoppe i 
sekk.

Rebekka konsentrerer seg og 
Kjell Arne er spent på om hun 
treffer pinnen.

Lag og foreninger
For de fleste lag og foreninger er det et ønske om å 
nå ut til alle interesserte med sitt budskap, enten det 
gjelder møteinnkalling, basar, underholdning eller 
annen informasjon. På Austmarka er vi så heldige at vi 
har en hjemmeside på internett, der alle kan legge inn 
informasjon de ønsker å kunngjøre. Dette er gratis 
og kunngjøringen blir automatisk slettet etter oppgitt 
dato.
Vi vet at ikke alle har internett, men de fleste hjem, 
spesielt dem med skolebarn, har i dag mulighet til å ta 
en titt på Austmarkas hjemmeside ”www.austmarka.
no” for å sjekke om det skjer noe av interesse eller for 
legge inn en ny aktivitet.
 Hjemmesiden bør også brukes under plan legging 
av aktiviteter, slik at det ikke oppstår uønskede 
 kollisjoner. Jo flere som benytter den, jo mer blir den 
til nytte. Sørg derfor for at ”dine” kunngjøringer blir 
lagt inn, til glede både for laget og de som gjerne vil 
vite hva som skjer.

Bygdekorets 
jubileum 
Dette ser ut til å bli et år med 
mange jubileer, men ett vi sikkert 
vil legge merke til er Austmarka 
Bygdekor som blir 25 år i år. 
Allerede i fjor ble det bestemt at 
vi skulle få besøk av Georg Reiss 
og Magnolia Jazzband til jubileet 
og datoen er bestemt til helgen 
22.-23. september. Lørdag blir det 
jubileumskonsert i Samfunnshuset 
kl. 18.00. Søndag er det jazz-
gudstjeneste for hele prestegjeldet 
kl. 12.00 i Austmarka kirke.
 Koret har et kunstlotteri gående 
fram mot sommeren, og så vidt vi 
hører går salget strykende! 
 –  Etterpå setter vi i gang et 
nytt lotteri, sier Wenche, for Thor 
Bråthen har sponset oss med en 
motorsag med tilbehør til en verdi 
av kr. 7000.-, og kanskje blir det 
flere gevinster. Vi gleder oss over 
alle tiltak som hjelper oss i mål 
med økonomien til jubiléet. Men 
det viktigste er jo at du kommer til 
arrangementene den helgen. Så vel 
møtt! sier korleder Wenche Walla.

Bygdekorpset 
stiller opp 
for marsjen 
til  Austbo og 
 Arstun.

Per overrakte blomster 
til dagens taler, Kjersti 
 Sidselrud, som returnerte 
med en klem.
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Austmarka Utvikling 10 år!
Austmarka Utvikling (AU) ble stiftet 29. mai 2002 under et åpent 
møte på Austbo med 30 deltakere. Bakgrunnen for stiftelsen var 
mange års arbeid utført av Terje Hellerud, Carsten Larsmon og 
Jan M. Melbye gjennom Austmarkaprosjektet, senere Austmarka 
Produkter og til slutt Austmarka Utviklingsforum. Arbeidet endte 
ut i stiftelsen av AU – en formell organisasjon som skulle være 
et verktøy for å profilere og markedsføre bygda og en kontakt og 
høringsinstans for administrasjonen og politikerne i kommunen.
Fram til år 2000 opplevde vi en markert nedgang i folketallet 
på Austmarka. En uttalelse fra sentralt politisk hold om at små 
lokalsamfunn som ikke kan klare seg sjøl bør forsvinne, bidro nok 
også til dannelsen av AU.

Det første styret besto av:
Leder:   Lise-Mette Bekkengen
Nestleder: Wenche Lønhøiden
Sekretær:  Bjørn Dybing
Styremedlem: Tore S. Fagernes
Kasserer:  Tove Embre
Varamedlem: Eirik Vetle Olsen 

Formålet er definert i våre vedtekter som:
1. Arbeide for å sikre at Austmarka blir et attraktivt og fremtids-

rettet sted å bo
2. Utvikle ny næringsvirksomhet og tilpasse eksisterende til 

skiftende rammevilkår
3. Skape engasjement, markedsføre bygda og dens kvaliteter utad 

og bidra til økt innflytting
4. Ivareta medlemmenes interesser og være et felles binde- og 

 informasjonsledd for Austmarka lokalt så vel som mot 
 offentlige og eksterne instanser og kontakter

Krattskogen vokser fort på Austmarka. Ikke minst langs 
Sagåa, der turstien Vestbredden går. I løpet av de siste par 
årene har kjerret vokst meterhøyt og på enkelte steder nesten 
stengt utsynet til åa.

Spente elever og stolte 
foreldre møtte sterkt opp 
da Austmarka barne- og 
ungdomsskole hadde åpen 
dag en lørdag i midten av 
april. Nå skulle elevene vise 
fram  resultatet av mange 
ukers forberedelser, både 
innen musikk, kunnskap om 
finnekultur og elevbedriftene 
ved skolen. 
 Og alle klassetrinn var 
aktivt med på en eller annen 
måte. Mange laget skinn-
punger av den typen som 
finnene hadde rugkorn i. 
Andre tegnet  mønstre på 

Åpen skole
små trebiter som etter mye 
 spikking og pussing endte 
opp som nydelige smykker 
for jentenes ved kommende og 
som smørkniver for guttene.
 Elevbedriftene så også 
ut til å ha spesialisert seg 
på snekring. Her var det 
salg av både fuglekasser 
og større fangstutstyr. En 
2 meter lang kråkefelle 
 representerte sistnevnte, og 
hadde allerede funnet sin eier, 
mens en  annen  komplisert 
 konstruksjon av en felle 
 fremdeles befant seg på 
konsept-stadiet. 

 Finne-innvandringen og 
deres kultur har vært vårens 
prosjekt på skolen, og her 
hadde alle skoletrinn deltatt. 
Et eget rom var innredet som 
et lite skogfinsk museum, og 
med bakgrunnsmusikk fra 
Sinnikas ”Tirium Lirium”, 
der vi fikk høre skogfinske 
 runesanger fra 1905, ble 
vi satt i den rette stem-
ningen til å se på elevenes 
arbeider. På veggene var det 
slått opp bilder, tegninger 
og  beskrivelser av hvordan 
finnene bodde og livnærte 
seg opp gjennom tidene helt 
fra 1500 tallet, med daglige 
gjøremål, redskaper og overtro. 
I tillegg hadde alle  klassene 
bidratt med å lage små 
tømmer hus både av røykstuer, 
rier og badstuer. Ikke nok 
med det, men i etasjen over 
kunne vi høre elevene fra 10 
klasse holde foredrag om 
finneinnvandringen. Ekte 
finnekost hører med til en slik 

dag, og  sannelig var det ikke 
både motti og flesk, silpo og 
pirager å få kjøpt. 
 Det blir reise til Polen 
for de to øverste klassene i 
ungdoms skolen til høsten, og 
til det trengs det penger. Noe 
er allerede skaffet  gjennom 
salget av juletrær og kaker før 
jul, men nå kommer inn-
spurten. Inntektene fra 
elevenes  kafeteria denne dagen 
 kommer derfor godt med. 
 Ellers var det stort lotteri, 
kakesalg og annet, der inn-
tektene skulle bidra til å skaffe 
nytt lydutstyr ved skolen.
 Som avslutning på dagen 
fikk vi en reprise på elevenes 
egen musikal. Den er basert 
på en typisk dag på skolen, 
sett gjennom elevenes øyne 
og fremført med humør og 
fart. En vellykket forestill-
ing og en hyggelig dag for 
alle fremmøtte. Både elever, 
lærere og foreldre har grunn 
til å være stolte av skolen vår.

En vedkubbe og 
noen filler er alt 
som skal til for å 
lage en dukke. 
Slik var det i alle 
fall før i tiden.  

Utstillingen som elevene hadde laget for å vise skogfinsk kultur 
kunne gjerne hatt en permanent plass i bygda.

En basar 
med fine 
gevinster 
ga inn tekter 
til nytt lyd-
anlegg.

Anne Maren, 
Siri, Marina og 

Sebastian viser 
fram original 
veveteknikk.

Kaffepause med kaker og grilling er alltid populært på dugnader.

 Austmarka Vel, som fra i år har overtatt ansvaret for vedlike-
hold av stien, ville gjøre noe med dette og innkalte til dugnad 
en lørdag i slutten av april. Men ville det komme noen? Bare 
å sette opp plakater hos Joker har Vellet tidligere hatt dårlig 
erfaring med, men hva med jungel telegrafen?
 Dagens jungeltelegraf heter Facebook og er i første rekke 
den yngre generasjonens måte å kommunisere på. Vellets leder, 
Maren Judin, har tidligere opprettet en egen facebookside for 
Austmarka Vel og denne har tydeligvis  allerede blitt populær. I 
alle fall var det ikke vanskelig å samle vel 20 ivrige dugnadsfolk 
til å rydde Vest bredden denne lørdagen. Fra tidligere har det 
som oftest vært pensjonister og folk vel opp i årene som har 
møtt fram på dugnader i bygda, men hva opplever vi nå? Jo, 
her  kommer folk i alle aldre, gjør en kjempeinnsats, og bidrar 
til at dugnadsånden på Austmarka fortsatt skal leve.

AU arbeider gjennom prosjektgrupper og har bl.a. oppnådd:
•	 Aktiv	deltakelse	i	kommunens	arealplan	for	Austmarka
•	 Flere	tiltak	for	å	få	bedre	veier	på	og	til	Austmarka
•	 Tidlig	utbygging	av	bredbånd	i	bygda	og	bedre	mobildekning
•	 Det	er	utarbeidet	en	turistbrosjyre	og	satt	opp	informasjons

tavler ved innkjøringsveiene til bygda
•	 Lokalavisa	”Austmarkingen”	har	eksistert	i	10	år	og	har	et	

opplag på 220 eksemplarer
•	 Vi	har	egen	hjemmeside	på	internett:	www.austmarka.no	

med informasjon om bygda og der lag og foreninger kan 
legge inn aktivitetsplaner

•	 En	800	m	lang	tursti	langs	Sagåa	er	gjennomført,	noe	som	
også har bidratt til sikrere skolevei. For dette har vi mottatt 
Ludvigprisen fra Statens vegvesen

•	 Prosjektet	”Åpne	landskap”	har	bidratt	til	at	våre	vannveier	er	
blitt mer synlige

Austmarka Utvikling ønsker at Austmarka skal fortsette å være 
en attraktiv bygd med alle de gode kvalitetene som bygda vår 
har. Da er det viktig at vi spiller på lag alle sammen, drar i 
samme  retning. Austmarka Utvikling trenger innspill og tilbake-
meldinger fra bygdefolket og andre som har ting å komme med. 
Styret er hele tiden interessert i å få saker eller innspill på hva vi 
bør jobbe med og prioritere. Ta  kontakt med oss hvis det er noe 
du lurer på eller brenner for!

Lise-Mette Bekkengen, Leder AU

For nærmere informasjon kan tas kontakt med leder av AU, 
Lise-Mette Bekkengen, tlf.: 900 21 169 eller e-post:  
bekkenge@online.no 

Dugnadsånden lever



Neste utgave av Austmarkingen kommer i begynnelsen av september.

12 Austmarkingen  – 3/2012

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 e-post bjorn.dybing@east.no 
Redaksjonen for dette nummer er avsluttet 20. mai. 

B-BLAD
 Returadresse P.b.28, 
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Innleveringsfrister 
for Aust markingen
Bladene vil bli  distribuert  
ca 14 dager etter 
 innleveringsfristen.

Nr. 4: 22. august
Nr. 5: 20. november

I begynnelsen av mai er 
det tid for å prise våren, og 
det kan gjøres med sang og 
musikk. Og sanggleden på 
Austmarka må være stor skal 
vi dømme etter frammøte på 
Samfunnshuset den 3. mai, 
der styret i samfunnshuset 
sammen med Laila Sagli 
inviterte til allsang, musikk og 
korsang.
 Etter et par fine vår-
dager bak oss, var folk i 
rette  stemningen til å synge 
de kjære vårsangene våre 
som Alle fugler, Kom mai 
du skjønne milde, Mari du 
bedåre og Blåveispiken, for 
å nevne noen. Rundt 120 
personer med stort og smått, 
bidro til høy stemning og stor 

Syng med oss!

Varildbakken som solist med 
”The Water is Wide” og Mona 
Stenbråten med ”Mary, did 
you know”? Nydelig framført!
 Kaker, kaffe, brus og 
loddsalg hører med til denne 
type arrangementer, og 
Samfunnshusets styre og 
trofaste gjeng på kjøkkenet 
hadde både vasket og bakt og 
sørget for at alle fikk en trivelig 
stund, noe som sikkert gjen-
speilte seg i lynlotteriet, som 

musikalsk utfoldelse. Barne-
koret på Austmarka var først 
på scenen med sine sanger, 
blant annet ”Tøff nok!”, 
en oppfordring til større 
selvtillitt. Laila hadde også 
med seg sitt andre barnekor, 
Tweens, som fremførte Halle-
lujah av Cohen, der hele salen 
deltok i refrenget. Nydelig å 
høre på var også Gabriellas 
sang med ”Jag vil kjenna at 
jag lever”. Her kryr det av 
solistspirer som vi sikkert får 
høre mer til.
 Gospelkoret fra Kong-
svinger og omegn ledes også av 
Laila og fra disse fikk vi mange 
flotte sanger. I koret deltar 
flere Austmarkinger og vi 
fikk blant annet høre Hanne 

innbrakte hele 8000 kroner. 
Samfunnshuset har også hatt 
i gang et loddsalg på bok nå 
på vårparten, og sangkvelden 
ble avsluttet med trekning 
her. Dette alene innbrakte 
16.000,- kroner i kassa. Thor 
Bråthen og styret i Sam-
funnshuset fortjener honnør 
for at de nå har fått kontroll 
over husets økonomi gjennom 
flere positive tiltak og arrange-
menter.

Austmarka barnekor deltok 
med 14 sangere og sang både 
alene og sammen med barne-
koret Tweens fra Kongsvinger.

Gospelkoret fra Kongsvinger og omegn viste seg å ha flere 
deltakere fra Austmarka, også som solister.


