
24.12.2010 

  

God jul! 

Med noen stemningsbilder fra de flotte, men iskalde desemberdagene vi har lagt bak 
oss, ønsker Vestmarka Grendeutvikling alle ei riktig god jul! 
  

 
Brustadvika 

  

 
Juleferiefred på skolen 



  

 
Måneskinn over Klanderudlia med lysløypa i forgrunnen 

  

 
Vestmarka kirke 

  

  
23.12.2010 

  

Skitur i jula? 



Eidskog kommune har lagt ut kart over skiløypene både på Vestmarka og andre 
steder i kommunen på sitt nettsted. Der finnes det også oversikt over 
kontaktpersoner som vil kunne opplyse om status for løypene. 
  

  
05.12.2010 

  
Skøytebana på skolen er åpnet 

Skøytebana på Eidskog Montessoriskole er nå klar til bruk. Grusbana har blitt 
sprøytet med vann fra Buåa.  Her er det åpent for alle som ønsker å prøve skøytene. 
Siste finish foregikk med maskiner og preparering rett før helga. Flombelysning på 
kveldstid er mulig. Husk hjelm. 
Det er foreldre og andre som har gjort en kjempeinnsats i mange svært kalde kvelder 
for å få dette til. FAU ønsker å takke alle som har hjulpet til og Eidskog Brannvesen 
for lån av pumpe – og ønsker alle velkommen til aktiviteter på isen! 

 
  

  
24.11.2010 

  

Møte om barnehagen på Vestmarka 

Alt tyder på at barnehagen på Vestmarka er trygg i overskuelig framtid. Vi er glade 
for de signalene som ble gitt i møtet. Etterspørselen etter barnehageplasser i Eidskog 
er så stor, selv med de siste års små barnekull, at det er behov for alle 13,5 
barnehageavdelingene i Eidskog. De politiske partiene ønsker å beholde dagens 
struktur, men det forutsetter et minimum av etterspørsel etter barnehageplass på det 

https://www.eidskog.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=1904&AId=1619


gjeldende sted. Foresatte ga tydelig uttrykk for at de er meget godt fornøyd med 
barnehagen på Vestmarka. 
  

 
  
Bildet: F.v. Sverre Holm (H), Gunder Haugen (FrP), Jon Egil Pettersen (enhetsleder), 
Ingunn Aastebøl (Ap), Torgrim Johansen (Skotterudløkka barnehage) og Ragnar Dæhli (VG) 
  

  
25.10.2010 

Hurra for Klanderudlia! 

En milepel er nådd i Klanderudlia. Det første huset ble heist på plass på 
grunnmuren i dag. Gratulerer til grunneier Ola Klanderud & co! Hele 8 av de 
16 tomtene i feltet er solgt eller reservert. Feltet markedsføres bl.a. 
på finn.no. Klanderudlia har også egen side på Facebook. 
Bilde: Bak huset som reises ses kirka, og skolen skimtes mellom trærne 
inne i den røde sirkelen. 
  

 
  

  

http://www.klanderudlia.no/
http://www.finn.no/finn/realestate/plots/object?finnkode=24121300&sid=sid/2010/10/25/18/xz0791288023538063y
http://www.facebook.com/pages/Klanderudlia/115975515080183?filter=1


25.09.2010 

Tur til Vardåsen 

Sist søndag arrangerte idrettslaget tur til Vardåsen med innvielse av de 
nymerkede stiene fra Delbekk og Engatorget. Godt oppmøte og fantastisk 
fin høstdag! Hele 46 stykker skrev seg inn i boka på toppen. Stort bål med 
grilling, masse barn og mye lek. En fin tur! 
  

 
  

 
  

  



20.09.2010 

  

Aktivitetsdag i Brustadvika 

Vestmarka Idrettslag har fullført etableringen av sandvolleyballbane i 
Brustadvika. Den ble innviet lørdag 18. september som seg hør og bør med 
volleyballkamper. Samme dag var det klubbmesterskap i Eidskog 
skateklubb på andre siden av Buåa. Se flere bilder på Glåmdalen. 
  

 
  

 
  

  

http://www.glomdalen.no/bilder/article5317023.ece


16.09.2010 

Unge fiskere med stor fangst 

Det svømmer storfisk i både sjø og elv på Vestmarka. Men de kan ikke føle 
seg trygge, for her fins det også unge og talentfulle fiskere: Anton Kisen 
(med blå jakke og lyst hår) dro opp en ørret på1,3 kg i Buåa, rett nedstrøms 
for brua i Brustadvika. Lars-Erik Jakobsson opplevde fiskelykke da han 
klarte å seire over ei gjedde på hele 9,9 kg i Harstadsjøen. 

 
  

  
29.08.2010 

Merket sti/løype til Vardåsen 

Vestmarka Idrettslag har merket stien opp til Vardåsen. Traséen starter ved 
”Engatørje” (dvs ved gapahuken langs vegen til Anna og Ole Johan Mohn). 
Stien er merket som vist på bildet. 
  



 
  

  
25.08.2010 

Skaterampa bygges ut 

Vestmarka idrettslag og Eidskog skateklubb samarbeider om 
skateaktiviteten på Vestmarka. Takket være innsats og midler fra Eidskog 
skateklubb blir rampa bygd på i disse dager. På bildet sees Glenn Dammen 
og Trond Rapstad. 



 
  

  
26.07.2010 

Informasjonstavla oppfrisket 

Informasjonstavla ovenfor bensinstasjonen ble satt opp i forkant av OL i 
1994. Informasjonen var utdatert og tavla merket av tidens tann. Det 
trengtes renovering! Anne, Anita og Sidsel (fra venstre på bildet) har hatt 
ansvaret for arbeidet. De har hatt med flere gode hjelpere. Ingen nevnt, 
ingen glemt. Oppfrisking av informasjonstavla er en av oppgavene 
Vestmarka Grendeutvikling prioriterer i år. Halve tavla er informasjon om 
Eidskog, andre delen om Vestmarka. Målgruppa er folk på gjennomfart. 
Eidskog kommune har støttet oss med kulturmidler. 
  



 
  

  
21.07.2010 

Kjempespringfrø, uønsket plante 

I de siste ukene har det vært medieoppslag om ei plante som heter 
kjempespringfrø. Planta sprer seg veldig lett og utkonkurrerer annen 
vegetasjon. Denne planta har vi på Vestmarka også, og nedenfor kirka kan 
vi se hvor livskraftig den er. Planta lever bare ett år og den kan derfor 
bekjempes hvis den blir forhindret fra å sette frø. Fylkesmannen har erklært 
krig mot planta, og Vestmarka Grendeutvikling vil sjekke hvem som har 
ansvar for at nødvendige tiltak blir iverksatt. 
  
  

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7211282


 
  
  

  
08.07.2010 

Paradistunnelen sikret 

Med 140.000 kroner fra prosjektet Vekterveien er nå Paradistunnelen sikret 
med bolter på utsatte steder (se bildene). For de som likevel ikke ønsker å 
passere gjennom den gamle jernbanetunnelen, er det laget alternativ trasé 
over tunneltaket. 
  



  
  



 
  
  
  

  
06.07.2010 

Allsidig program på Almenninga 

Også denne sommeren har Eidskog Museum et spennende program. Blant 
annet skjer det mye på bygdetunet Almenninga. Følg med 
på aktivitetskalenderen og på Eidskog Museums eget nettsted. 
  

  
13.06.2010 

http://www.vestmarka.info/hva_skjer/hva_skjer.html
http://www.eidskogmuseum.no/Arrangementer/arrangementer.html


Vekterveien er merket. Bli med på Vekterveimarsjen 
søndag 20. juni! 

Nå er Vekterveien ferdig merket. Søndag 20. juni er det offisiell åpning av 
Vekterveien ved Hesbølsjøen. Oppmøte i Brustadvika kl 11.30 for felles 
sykling til Skotterud og Hesbølsjøen. 
  

 
  

  
07.06.2010 

Krakker ved brukaret i Brustadvika 

Velet har satt ut to store krakker ved brukaret i Brustadvika. De er ment for alle som 
vil sitte å hygge seg med elvesus og utsikt over sjøen. På bildet ses en 
dugnadsgjeng fra Vestmarka i Utvikling som koser med kaffe etter ei arbeidsøkt. 
  

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


 
  

  
01.06.2010 

Klart for årets badesesong 

Flytebrygga ved Badet i Harstadsjøen hadde slitt seg i vinter, men nå har 
Vestmarka Vel fått tauet den på plass og festet den, så nå er det bare å gi 
seg badelivets gleder i vold. 
  

 
  

  
16.05.2010 



Bautaen på Jerpset er flyttet 

Vestmarka Vel har flyttet bautaen ved Jerpset bort 
til ”Svenskesteinen”.  Grunnarbeidet ble utført i fjor høst og nå rett før nasjonaldagen 
ble selve bautaen flyttet.  Oskar Vangen har pyntet bautaenhelt siden i 1947! 

  

 
  

  
15.05.2010 

17. mai på Vestmarka 

Programmet på nasjonaldagen starter kl 09.30 på Almenninga. Etter sang 
og taler, starter toget kl 10.15. Gudstjeneste kl 11.00 og samling ved 
Samfunnshuset kl 12.00. Alle er vel møtt! 
  

http://no.wikipedia.org/wiki/Jerpset_g%C3%A5rd
http://www.vestmarka.info/info1/info1.html


 
  

  
14.05.2010 

Planering i Brustadvika 

  
ViU er i gang med planeringsarbeidet i Brustadvika. Etter hvert blir det 
badeplass, sandvolleyballbane, fiskeplasser og bygdeplass der det nå bare 
er ei fylling. Hele arealet skal sås til. 
  



 
  

 
  

  
06.05.2010 

Vektervegen forlenges 

Vektervegen som skal gjøre det mulig å ta seg gjennom nesten hele 
kommunen på sykkel og til fots, blir nå forlenget i retning Almenninga. Snart 

http://www.magnorhagen.no/page/20


vil den bli merket. Det blir en stor åpning av vegen ved Hesbølsjøen søndag 
20. juni. 
  
  

 
  

  
02.05.2010 

Ny prest innsettes 

Den nye presten som skal ta over etter Egil Lønmo heter Harald Schøien. Han 
innsettes under gudstjenesten i Vestmarka kirke søndag. 9. mai. 
  

  
20.04.2010 

Skilt i Brustadvika - ViU informerer 

Vestmarka i Utvikling AS har satt opp et gedigent skilt ved Brustadvika for å 
informere om det som foregår der. 
  
  



 
  
  

  
20.04.2010 

Grana på Almenninga er felt 

Et kjent landemerke på Vestmarka forsvant på senvinteren. Den store 
grana på Almenninga måtte felles pga av begynnende store tørkeskader i 
toppen. Hele grana bar preg av å skrante. Alderen var nesten 100 år og 
diameteren vel 93 cm ved stubben. Nå er Almenninga omtrent slik det var 
på 1700-tallet bortsett fra at våningshusa er blitt malt. 
  



 
  

 
  



 
  
  

  
25.03.2010 

Gatenavn på Vestmarka        

Nå starter arbeidet med å lage gatenavn til alle vegstubber på Vestmarka. 
Har du synspunkter på hva vegen forbi stuedøra di skal hete, ta kontakt 
med Vestmarka Grendeutvikling v/Ragnar Dæhlieller Jorunn Engen. 
  

 
  

  
03.03.2010 

Kulturarrangement i kirka 

I forbindelse med at biskop Solveig Fiske er på visitas i Eidskog i disse dager, vil det 
bli arrangert kulturkveld i Vestmarka kirke fredag 5. mars kl 19.00. Det blir musikalske 
innslag ved Vestmarka Hornorkester, Julie Grundt, Ole Johan Mohn, Kjetil Jerpseth 
og Randi Heggeland Strøm og opplesning av Børli-dikt ved Sverre Eier. Gratis 
inngang. 
  

  



16.02.2010 

Lei av OL? 

Eidskog Museum starter sitt vårprogram med visning av stumfilmen Bergenstoget 
plyndres i natt fra 1928 på Bygdehuset torsdag 25. februar kl.19.00. Inngang kr 50 
inkludert kaffe og noe attåt. Omgivelsene passer til filmen og det fyres i ovnen. 
  

  
02.02.2010 

Idrettslagets skiløypekart 

Nå ligger oversikt over skiløypene som Vestmarka Idrettslag kjører opp ute på nettet. 
Du finner egen link til løypekartet fra idrettslagets nettside. 
  

  
01.02.2010 

Tekniske problemer for Bygdekinoen, ny forestilling på 
fredag 

De ca 50 frammøtte på Olsenbanden-filmen søndag kveld måtte gå skuffet 
hjem. Bygdekinoen fikk problemer med utstyret og ingen av kveldens filmer 
kunne vises. Kinogjestene fikk imidlertid med seg gratisbillett til neste 
forestilling, og Bygdekinoen kommer tilbake og gjør et nytt forsøk på å 
vise Olsenbanden jr. Mestertyvens skatt kl 18.00 førstkommende fredag. 
Les mer om filmen her. 
  

  
  
31.01.2010 

Populær søndagskafé 

I strålende vintervær og med skiløyper som passerte fire meter fra trappa til 
Bygdehuset fikk Sanitetsforeningen virkelig avsetning på vafler og pølser på 
vinterens første søndagskafé. 67 personer skrev navnet sitt i gjesteboka i 
løpet av dagen. Neste søndagskafé er det Vestmarka vel som arrangerer. 
Det blir den 28. februar. 
  

http://www.vestmarka.info/idrettslag/skikart/skikart.html
http://www.filmweb.no/bygdekinoen/template/ShowCinema.jsp?TheaterID=354


 
  

 
  

  
31.01.2010 



Rør ved ”Butikka” 

Noen har kanskje lurt på hva de gigantiske rørene som er stablet opp på 
parkeringsplassen ved ”Butikka” er til. De skal brukes når kommunen skal fornye 
rørene til den delen av Judinbekken som går under vegen og ut i Harstadsjøen. 
Arbeidet skal skje når telen slipper taket, og det skal ikke bli nødvendig å stenge 
vegen i den sammenheng. 
  

 
  

  
17.01.2010 

Bygdekinoen er tilbake 

Første forestilling blir søndag 31. januar på Samfunnshuset. Kl 18.00 vises 
Olsenbanden jr. Mestertyvens skatt, og kl 20.00 vises Surrogates. Omtale og trailere 
finner du her. 
  

  
17.01.2010 

Nesten 18 000 kroner til Vestmarka-foreninger 

I løpet av første år med utdeling av ”Grasrotandel” fra Norsk Tipping 
har  totalt 17 954 kroner blitt tildelt de fire organisasjonene på Vestmarka 
som er tilknyttet ordningen. Fortsett å tippe og støtte lag og foreninger! Alle 
monner drar, og for deg som tipper merkes ingen forskjell verken på 
beløpet du tipper for eller størrelsen på ev. utbetaling. Du kan lese mer om 

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


ordningen påwww.grasrotandelen.no. Nedenfor er oversikten over 
grasrotinntektene til Vestmarka-foreningene i løpet av 2009: 
  
Vestmarka Hornorkester kr   3 288 

Vestmarka Idrettslag kr   5 024 

Vestmarka Vel kr   5 138 

Eidskog Museums og Historielag kr   4 504 

Sum kr 17 954 

  
 

http://www.grasrotandelen.no/

