
23.12.2008: 

Vestmarka Grendeutvikling ønsker alle ei god jul og et godt 
nytt år! 

  
  

  
  
14.12.2008: 

Bli med på nissemarsj! 
På årets nest siste dag blir det fakkeltog for alle bygdas små og store nisser. Ta på 
deg lua og kom! Mer informasjon på idrettslagets side. 
  

  
  
30.11.2008: 

Over 100 til stede på det første arrangementet i Brustadvika 

Kveldens julegrantenning var første gang vi tok vårt nye samlingssted og 
sentrumsområde i bruk. Og folk møtte fram! Representanter for Vestmarka 
Vel og ViU anslo antall frammøtte til å være godt over hundre. Ett av de 
store bålene med kvist og kvas fra alle dugnadene i høst ble brent – de 
andre bålene skal tennes på hver sin søndag framover så lenge det er bål 
igjen. Og da er det bare å møte fram fra kl 17 og utover kvelden så lenge 
det brenner - om en vil treffe folk og slå av en prat. Men gløggservering var 
det bare i dag. 
  

 
                        

http://www.vestmarka.info/idrettslag/idrettslag.html


  

  
  
24.11.2008: 

Julegrantenning førstkommende søndag 

30. november er det 1. søndag i advent. Da tenner Vestmarka Vel både 
bålet og julegrana i Brustadvika kl 17.00. 
  
Alle er velkomne!  Les mer her 
  

  
  

  
20.11.2008: 

Klanderudlia på nett 

Ola Klanderud jobber med tilrettelegging av store, vestvendte tomter med 
utsikt over Klanderudtjernet. Bare formalitetene rundt prosjektet kommer på 
plass, vil svært attraktive tomter bli tilgjengelig. Du kan følge med på 
utviklingen i saksgangen og lese mer om prosjektet på www.klanderudlia.no 
  

  
09.11.2008: 

Krokveld på Samfunnshuset 

Fredag 14. november arrangerer Vestmarka Hornorkester krokveld med humor og 
god musikk på Samfunnshuset. Les mer på hornorkesterets arrangementsside. 
  

  
28.10.2008: 

Facebook-gruppe for alle med interesse for Vestmarka 

Det er opprettet ei gruppe på Facebook som heter ”2233 Vestmarka”. Etter to døgn 
hadde gruppa 30 medlemmer. 
  

  
20.10.2008: 

Vestmarka Vel spanderer skyss til disco 

I forbindelse med Kulturuka arrangeres det diskotek onsdag 29. oktober på 
Ungdommens hus på Skotterud. Arrangementet er for ungdom mellom 13 
og 18 år. Vestmarka vel setter i den anledning opp gratis buss som går fra 
Esso’n kl 18.30 og returnerer fra Ungdommens hus kl 22.10. Send en SMS 

http://www.vestmarka.info/vel/vel_aktiviteter/vel_aktiviteter.html
http://www.klanderudlia.no/
http://www.vestmarka.info/hornorkester/arrangement/arrangement.html


til Jan Stangnes innen tirsdag 28. oktober om du vil være med, mobil 
41554647. 
  

  
  
20.10.2008: 

Datakurset er fullt 

Datakurset som Vestmarka Grendeutvikling (VG) arrangerer i høst, viste seg å være 
populært. To uker før oppstart er det allerede fulltegnet. VG vil gjerne høre fra de 
som ev. kunne tenke seg å være med, men ikke rakk å melde seg på for å kartlegge 
interessen for at det arrangeres flere kurs. 
  

  
  
14.10.2008: 

High School Musical 3 på Bygdekinoen 

Bygdekinoen har fått en avlysning et annet sted, og kommer derfor hit med 
forestillingen High School Musical 3: Senior Year mandag 24. november. 
Klokkeslett blir lagt ut i aktivitetskalenderennår det er bestemt. Forøvrig jobber 
Vestmarka Grendeutvikling og Elg 4H for å få til faste kinoforestillinger på 
Samfunnshuset på nyåret. 
  

  
  
09.10.2008: 

Nå starter innebandyen igjen 

Fra 15. oktober er det innebandytrening på Samfunnshuset for små og store. Les 
mer om tider og aldersinndeling på idrettslagets side. 
  

  
  
07.10.2008: 

Datakurs for nybegynnere 

Vestmarka Grendeutvikling (VG) arrangerer i høst PC-grunnkurs for nybegynnere i 
alle aldre. Kurset går de fire onsdagskveldene i november og kursholder er Hallvard 
Sørli. Man trenger ikke å ha egen PC for å delta på kurset. Kursavgiften er på 400 
kroner. For påmelding, kontakt VG v/ Ragnar Dæhli på telefon 482 59 897. 
  

  
04.09.2008: 

http://www.filmweb.no/bygdekinoen/template/ShowMovie.jsp?TheaterID=354&MovieID=BVI20080507
http://www.vestmarka.info/hva_skjer/hva_skjer.html
http://www.vestmarka.info/idrettslag/idrettslag.html


Montessoriskolen ansetter flere 

Eidskog Montessoriskole har kommet godt i gang. Skolen har nå 34 elever 
og 5 ansatte. Etter bare to ukers drift søker skolen etter enda en lærer. 
Utlysningsteksten for den ledige stillingen ligger 
påwww.eidskogmontessoriskole.no .  Bildet under viser rektor Monika 
Nilsen Walter som klipper snora da skolen åpnet 18. august. 
  
  

 
  
  

  
  
18.08.2008: 

”Den siste revejakta” på Bygdekinoen 

Bygdekinoen kommer til Vestmarka torsdag 4. september. Da har de med seg en 
barnefilm, ”WALL-E”, som har aldersgrense 7 år og den mye omtalte norske filmen 
”Den siste revejakta” som er for de over 15. Les mer om filmene og se trailer 
hos Bygdekinoen. 
  

  

http://www.eidskogmontessoriskole.no/
http://www.filmweb.no/bygdekinoen/template/ShowCinema.jsp?TheaterID=354


06.08.2008: 

Flere dugnader på skolen 

Klasserommene er nå ferdig malt, men fortsatt står det litt igjen utvendig. 
Veggene tas i år, vinduskarmene får vente til neste år. Det skal også 
monteres nye lekeapparater, så alle som ønsker å ta i et tak er velkomne til 
det. 
  
  

      

  
  

  



31.07.2008: 

Første tomta solgt i Harstadhagan! 

Eidskog Næringsservice KF melder til ViU AS at den første tomta i Harstadhagan nå 
er solgt. Les mer om Harstadhagan her. 
  
  

16.07.2008: 

Se filmen om Hilde og Erik 

Filmen som ble laget til Den store klassefesten om Hilde og Erik som har 
flyttet til Vestmarka, finner du på ViU s side her på Vestmarka.info, eller ved 
å klikke her. 
  
  

  

06.07.2008: 

Riving i Brustadvika 

Det siste lagerbygget etter den gamle saga er solgt. Bygget rives i disse 
dager, og vil om litt gjenoppstå som ammekufjøs i 
Aurskog-Høland. 

  

22.06.2008: 

Bli med på dugnad! 

Vil du være med på å klargjøre skolen før elever og lærere inntar den i 
august? Flere grupper jobber med pussing og maling utvendig og 
innvendig. 
Ta kontakt med en av følgende personer for å avtale tidspunkt: 
Innvendig maling: Solveig Rapstad (tlf. 970 74 482), Gro Grønnerud (tlf. 
901 12 447) eller Anna Mohn (tlf .924 65 997). 
Utvendig skraping og maling: Vestmarka Grendeutvikling v/Ragnar Dæhli (tlf. 482 
59 897) 
  

http://www.vestmarka.info/bo_paa_vestmarka/harstadhagan/harstadhagan.html
http://www.vestmarka.info/vestmarka_i_utvikling/Video/video.html


   
  

  
11.06.2008: 

Husk Vestmarka Rundt på søndag 

Søndag 15. juni arrangerer Vestmarka idrettslag turmarsj/sykkeltur/løp 
rundt Harstadsjøen. Startskuddet går kl 12 fra Samfunnshuset. Mer info 
hos idrettslaget. 
  

  

25.05.2008: 

200 år siden slaget på Jerpset 

I dag er det akkurat 200 år siden slaget på Jerpset. Dette markeres ved 
bautaen på Jerpset kl 12.00 og på bygdetunet Almenninga kl 13.00. 
Les mer på nettsida til Eidskog Museum. 
  
  

  

15.05.2008: 

17. mai 2008 på Vestmarka 

Tobølinger, Vestmarkinger og alle andre er velkomne til 17.-mai-feiring på 
Vestmarka. 

http://www.vestmarka.info/idrettslag/idrettslag.html
http://www.eidskogmuseum.no/


FAU på Tollefsbøl skole står for arrangementet i samarbeid med Tobøl 
grendelag og Vestmarka grendeutvikling. 
  

 
  
  
Program: 

Frammøte på Bygdetunet Almenninga  kl 9.30 

17.mai-tale og underholdning v/ elevene 

Vestmarka Hornorkester følger 17.mai-toget til kirka 

Gudstjeneste kl 11.00 

Samling på Samfunnshuset kl 12.00 

Bevertning og leker 

Fotballkamp 

  
  
  
  
Parkering ved Samfunnshuset og langs fylkesvegen mot Almenninga 
(parkeringsvakter hjelper til og henviser). 
  
  

14.05.2008: 

Fortsatt mulig å kjøpe aksjer i ViU AS 

Salg av aksjer i selskapet Vestmarka i Utvikling AS foregår fram til 1. juni 
2008. Alle som er interessert i å støtte utviklingen av Vestmarka og 
ønsker å være med å påvirke arbeidet som gjøres i ViU oppfordres til å 
kjøpe aksjer. Vil du vite mer om hva ViU jobber med – se presentasjonene 
fra informasjonsmøtet den 29. april på selskapets side her på vestmarka.info . 
  

http://www.vestmarka.info/vestmarka_i_utvikling/vestmarka_i_utvikling.html


  

13.05 2008: 

Husk påmelding til ”Den store klassefesten” 

Gikk du ut av Vestmarka skole en gang mellom 1972 og 1999? Da er du 
velkommen til gjensynsfest lørdag den 7. juni. 
Det blir omvisning og servering på Almenninga, ”Vestmarka i bilder og ord” 
på Samfunnshuset og pubaften på Samfunnshuset om kvelden. 
Påmeldingsfristen er 15.mai. 
Påmelding og mer info ved henvendelse til Ida Gulbrandsen eller Eva Myhrrusten 
Krogstad. 
  

  

24.04.2008: 

Åpen skytebane 

Leirduebanen og riflebanen på Kalvhaugen er åpen på tirsdager, torsdager 
og lørdager. 
For mer informasjon, kontakt Vestmarka Jeger- og fiskeforening v/ Bjørn 
Huse, telefon 91 36 15 51. 
  

  

08.04.2008: 

Vestmarka får skole igjen! 

I dag kom svaret fra Utdanningsdirektoratet: Eidskog Montessoriskoles 
søknad om å få starte opp på Vestmarka er godkjent! 
Det ble naturlig nok spontan feiring på skoleplassen. 
  

http://www.vestmarka.info/jeger_og_fiskeforening/jeger_og_fiskeforening.html


 
  
     
  

  

29.03.2008: 

Flere kafé-arrangementer på Samfunnshuset 

Vestmarka Grendeutvikling planlegger å arrangere fire kafé-ettermiddager 
på Samfunnshuset i løpet av året, fortrinnsvis i den mørkeste årstida. 
Tidspunkt og tema for neste fredags- eller lørdagskafé er ikke fastlagt ennå. 
Nedenfor ses glimt fra dagens arrangement hvor elever fra Revyskolen 
Solbakken folkehøyskole underholdt. 
  
  
  



     

 
  

06.03.2008: 

Kafé på Samfunnshuset 

Lørdag 29. mars arrangerer Vestmarka Grendeutvikling kafé på Samfunnshuset fra kl 
15 til kl 18. Det blir underholdning ved elever fra Solbakken folkehøgskole, vaffel- og 
loddsalg. Gratis entré. 
  

  



14.02.2008: 

17. mai 2008 

Mange lurer på hvordan 17.mai-feiringen på Vestmarka blir i år, nå som det 
ikke er skole her. 
  
Vestmarka Grendeutvikling vil sørge for at det blir feiring. Alle planer er 
foreløpig ikke klare, men det vil bli samling på bygdetunet Almenninga og 
Hornorkesteret vil følge 17.mai-toget til kirka hvor det blir gudstjeneste som 
vanlig. Det vil også bli et arrangement på Samfunnshuset. 
  
Det er foreløpig ikke helt bestemt hva FAU på Tollefsbøl vil legge opp til av 
arrangement for skolebarna, men det ekstraordinære årsmøtet i foreldrerådet som 
ble avholdt 13. februar, anbefalte å legge arrangementet til Vestmarka. 
  

  

14.02.2008: 

Siste nytt om Bygdekionen 

Bygdekinoen har lagt om sine rutiner og vil heretter bare komme til 
Vestmarka når de kan by på store, kjente filmer. 
Det vil derfor ikke bli noen fast kinodag og tida mellom hver gang vi har 
kinoforestilling vil kunne variere. 
  

  

15.01.2008: 

Fest på Samfunnshuset 

Vestmarka Idrettslag arrangerer fest på Samfunnshuset lørdag 26. januar 
2008. 
Solid Unit spiller fra kl 2200 til 0200. Entre kr 150,-. 
  
  

  



 

  

15.01.2008: 

Det lyser i løypa 

Den nye lysløypa er nå tent fra kl 17-22. 
Og pærene i lampene er av det moderne, lovlige 
og miljøvennlige slaget, dersom noen skulle lure 
på det - etter Glåmdalens oppslag om ulovlige 
lysløyper den 11. januar. 
  
  
  
  
  
  
  

  

11.01.2008: 

Ny trimsesong 

Dametrim/aerobic starter opp igjen mandag 21. januar kl.20.00 på Samfunnshuset. 
Alle som har lyst er velkomne til å være med å trimme! 
  
 

http://www.glomdalen.no/sport/article3272974.ece

