01.01.2014

Godt nytt år!

24.12.2013

God jul!
Med et bilde fra den imponerende julekonserten-gudstjenesten i Vestmarka kirke 15.
desember, der lokale krefter fylte kirka og serverte 100 prosent julestemning, ønsker
Vestmarka Grendeutvikling alle på Vestmarka, og alle med et hjerte for Vestmarka, riktig god
jul!

Medvirkende i konserten var Vestmarka Hornorkester, Vestmarka sangkor, Fiasko, organist
Sigrid Bråthen og «freelancene» Trine-Lise Lasen, Mona Aastebøl og Jorid Kristiansen.
Foto: Lars «Gutte» Rambøl.

19.12.2013

Nasjonal sykkelveg og Vektervegen
Prosjektet Vektervegen bevilget tidligere i år kr 25.000 til oppgradering av den gamle
traktorvegen mellom Arve Sagbakken ved fv 21 og ned til Jegeråsen/Rambølsgrenda. Dette
er ikke en del av Vektervegen, men strekningen ble prioritert for å lede de som kommer
syklende på Nasjonal Sykkelrute nr 9 (Halden - Trondheim) vestfra inn på Vektervegen. Der

Rambølsgutua møter Rambølsvegen kan de syklende ta sørover til Bygdetunet, eller
nordover forbi kirka og følge Vektervegen gjennom Brustadvika og videre mot
Paradistunnelen. Denne uka har Tore Fløitmoen gjort anleggsarbeidet og lagt ut masse (060) som vil sette seg godt.

07.12.2013

Adventsgudstjeneste 8. desember
Under adventsgudstjenesten i morgen kl 11.00 blir det innviet nye prosesjonslysestaker og –
kors. Lysestakene er designet og utarbeidet på Eidskog mekaniske verksted etter forslag fra
menighetsrådene, og glasskolbene til lysene er produsert på Blåst på Morokolien. Og korset,
som er utarbeidet i bjørk, er lagd av Arthur Evensen og Jonny Svendby. Kom og opplev
denne spesielle hendelsen og få bra med adventsstemning samtidig!

07.12.2013

Førjulstida godt i gang på Vestmarka
Tross snøfri kveld med sterk vind på første søndag i advent, ble årets julegrantenning i
Brustadvika på Vestmarka meget vellykket. Vestmarka vel sto ansvarlig for arrangementet,
og det ble delt ut 80 nisseposer til barn i år. Og tidligere på dagen samlet Vestmarka vel og
Bygdekinoen en full kinosal i samfunnshuset som fikk med seg Jul i Flåklypa.

30.11.2013

Privat naturbarnehage på Vestmarka
Torsdag ga kommunestyret sitt samtykke til oppstart av naturbarnehage fra august 2014
med base i de samme lokalene som barnehagen har i dag. I vedtaket presiseres det at
rettighetene til de ansatte i dagens offentlige barnehage skal ivaretas. Bakgrunnen for
initiativet kan du lese her. Søknaden ble sendt 7. oktober av interimsstyret bestående av Ida
Gulbrandsen, Lene Bonnerud Askerud, Jeanette Bråten, Stine M Hansen, Hilde Sørli og
leder Arne Sørli.

26.11.2013

Aksjeselskapet Vestmarka i Utvikling (ViU AS) forsetter
som «hvilende selskap»
Tirsdag kveld var det ekstraordinær generalforsamling i ViU AS. Styret hadde innkalt
aksjonærene for å ta stilling til selskapets framtid. Årsaken var det styret oppsummerte som
ressursmangel, herunder krevende likviditet og begrenset arbeidskapasitet. Aksjonærene var
bedt om å ta stilling til om selskapet skal avvikles, eller om det skulle fortsette å eksistere. 85
av de til sammen 238 aksjene var representert i møtet. Det var en enstemmig ekstraordinær

generalforsamling som vedtok at selskapet skal eksistere, men i den forståelse at det
fortsetter som et «hvilende selskap», dvs. med kun med den aktiviteten som kreves i forhold
til aksjeloven og rapporteringskrav til myndighetene. I samme møte ble det gjort fravalg av
revisor og overført myndighet til styret slik at de har anledning til å føre regnskapet selv.

24.11.2013

Fest på Esso’n på Vestmarka, skriver Aftenposten!
-

Nok en gang omtales Vestmarka i rikspressen, dog som en kuriositet denne gangen. Like
fullt, Vestmarka er referansepunkt på sportssidene: Journalist Ola Bernhus stoppet på
Esso’n og ble overrasket over at den norske sjakkfeberen hadde nådd inn til de dype
skoger, helt i ytterkanten av nasjonen. Faksimilen under er hentet fra lørdagsavisa.

04.11.2013

Bjørn Rambøl hedret med 4Hs æresdiplom!
Vestmarkas egen 4H-klubb, Elg 4H, hadde nylig en vellykket helg med bl.a. bowling, pizza
og til slutt høstfest på Bygdehuset. Det mest spesielle var likevel at Bjørn fikk velfortjent
påskjønnelse for mangeårig engasjement i 4H, nemlig et æresdiplom. Les mer om saken på
Hedmark 4H sin nettside. 4H er en organisasjon for barn og unge fra 10 år og oppover. Elg
4H sin egen nettside finner du her.

17.10.2013

Nå lyser det helt rundt
I kveld er det blitt lys i den nyeste delen av lysløypa også. Etter at åkeren var tresket i slutten
av september ble arbeidet med å reise stolper og strekke kabel gjenopptatt. Dermed er

punktum satt for prosjektet som startet i 2007. En stor takk til alle som har gjort
dugnadsinnsats, og til leverandører som har gitt Idrettslaget gode rabatter.

13.10.2013

Innebandy-oppstart onsdag 16. oktober
Denne uka drar Idrettslaget i gang innebandy-aktiviteter i Samfunnshuset igjen.
Tilbudet til barn er på onsdager: 1.-3. klasse fra 18.00-18.45 og 4.-7. klasse fra 18.45-19.30.
Foreldre til barn som deltar må ta en kveld som vakt på trening i løpet av høstsesongen og
en kveld i vårsesongen.
Herretrimmen er på torsdager kl 19.00.
Treningene er gratis. Vel møtt til nye og gamle mosjonister!
For mer informasjon, kontakt leder i Idrettslaget, Hanny Gundahl, telefon 917 58 790.

03.10.2013

Vestmarka nok en gang positivt omtalt i rikspressen
Mandag denne uka hadde avisa Nationen et oppslag om nærmiljø. Utgangspunktet var en
undersøkelse meningsmålingsinstituttet Sentio hadde gjort for avisa. Det er inspirerende at
Vestmarka benyttes for å illustrere og personifisere artikkelen. «Hælseminister» i Vestmarka
Grendeutvikling, Ola Klanderud, forteller om grep vi har tatt for å veve grenda sammen, som
SMS-tjeneste og besøk hos tilflyttere = nye naboer! Denne nettsida er et annet grep. Se
oppslaget her.
Vil du stå på SMS-lista så gi oss beskjed på post@vestmarka.info. Merk at vi begrenser det
til et mobilnummer per husstand.

27.09.2013

Så var Rambølsbruket definitivt historie

Den gamle kverna holdt på å ramle ned og utgjorde en fare for de som eventuelt skulle finne
på å ta seg inn i den. I dag sørget Eidskog brannvesen for at bygget ble brent ned til
grunnen. Du kan lese mye om Rambølsbruket i første bind av Eidskog Bygdebok, side 218.
For interesserte som ikke har boka er den å få kjøpt hos kommunen.

Brannsjef Harald Bjerkan forteller at eierne har bedt om nedbrenning av bygget, og at
brannvesenet har hatt det på planen i hele sommer. I dag tidlig så vindforholdene gode ut, og
de gikk til verket. Men vinden tok seg opp underveis, og Bjerkan var ikke helt glad for det, og
var redd enkelte naboer ble plaget av røyken. Men resultatet av jobben ble vellykket, skjønt
mange kjenner nok på vemod ved at et stykke historie har blitt……historie.

Her har ilden stilnet, men Bjerkan og Ulf Rønning fra det frivillige brannkorpset, blir på stedet
og passer på at ingen glør sprer seg til nabobebyggelsen.

Og så var det bare busker igjen der Rambølsbruket har stått:

Dette bildet er fra våren 2012.

04.09.2013

Før sola var oppe var granene nede
Granene som har stått og utgjort grensen mellom kirkegården og Kjerketråkka har vokst seg
lange og mørke. De stengte for den fine utsikten, og noen av dem begynte å dø i toppen.
Menighetsrådet har i samråd med kirkevergen bestilt felling med hogstmaskin. I dag tidlig ble
trærne delt i to og løftet forsiktig over gjerdet.
- Vi begynte klokka 6, og jobben var gjort på en halv time, forteller Eirik Mobrenna. Nå skal
bar og stammedeler kjøres til skogs. Fler bilder på Menighetsrådets side.

25.08.2013

Vestmarkaboka
På årsmøtet i Vestmarka Grendeutvikling ble det nedsatt en forprosjektkomité som skulle
foreslå hva ei Vestmarkabok bør inneholde (scroll gjerne nedover denne sida og se
nyhetssak fra 27. mars i år). Gruppa har kommet med en innstilling. Det foreslås å gjenbruke
artikler fra Jul i Eidskog, men også skrive nye artikler fra Vestmarka. Det kommer ikke til å
mangle stoff! Bilder må ha en sentral plass. Innstillingen ble behandlet på styremøte i
Grendeutviklinga 21. august. Forprosjektkomiteen oppgir at ei bok på ca 300 sider trykt i 250
eksemplarer vil koste nær 100.000 kroner. Det betyr ca 400 kroner per bok. Styret
konkluderte med at det må gjøres en markedsundersøkelse for å se om det er grunnlag for å

gå videre med saken. Parallelt iverksettes et arbeid for å finne eventuelle finansieringskilder
som kan redusere enhetskostnaden.

Bildet er fra 1. komitémøte i april: Tormod Sæther, (Ragnar Dæhli som linselus), Berit Fjeld,
Lars "Gutte" Rambøl og Øyvind Vestheim. Ingrid Huse Gulbrandsen var forhindret.

18.08.2013

Sesongstart for Bygdekinoen
Høstens første filmer vises på Samfunnshuset på tirsdag:
Kl 18.00 vises Monsteruniversitetet i 3D og kl 20.00 kan man se filmen med det spenstige
navnet «Kyss meg for faen i helvete». Omtale av filmene og trailere finnes på nettsida til
Bygdekinoen.

05.08.2013

Snart i mål med gapahuken i Brustadvika – tre nye
dugnader
Det er nå lagt ned mer enn 200 dugnadstimer på gapahuken. Svært mye er på plass. Det har
vært stillstand i ferien, men nå tar vi sats på «oppløpssida» og annonserer 3 nye dugnader:
Onsdag 7., mandag, 12. og onsdag 14. august. Frammøte kl 18.30 med varighet 2,5 timer
inkludert en kaffepause. Blir det brukbart frammøte vil taket være ferdig, benkene på plass,
dogolvet med fall i riktig retning, vindskier og vannbrett montert, og dessuten gapahuken
malt. Har du anledning en av disse kveldene er du velkommen! Send gjerne en sms til
Vestmarka Grendeutvikling v/Ragnar på tlf 48 25 98 97.

22.07.2013

Sommerens sanitetsforeningstur
Vestmarka Sanitetsforening har lagt ut bilder og reisebrev fra turen den 26. juni på nettsida
si, se her.

11.07.2013

Ansiktsløftning på Badet

Velet har gjort utvendig vedlikehold på badet i sommer. Treverket har fått et nytt
malingsstrøk, og på bildene under ses Jenny Håkonsen, Remi Samuelsen og enda en liten
dugnadsarbeider idet muren males hvit og pen. Fotograf er leder i Vestmarka Vel, Kjell Sørli.

05.07.2013

Nytt o-kart og Morokulien 2-dagers på Vestmarka
Lørdag og søndag arrangeres orienteringsløpet Morokulien 2-dagers. Arrangementet er et
samarbeid mellom Eidskog o-lag og to svenske kubber. Søndag er løpet lagt til Vestmarka
og Eidskog o-lag er arrangør. Nær 400 er påmeldt, og DU kan også delta, for det er mulig å
melde seg på ved start. Les mer om det på o-laget hjemmeside. Basen for arrangementet er
Eidskog Montessoriskole.

I fjor høst leide o-laget inn en erfaren kartmann som var i skogen mange uker og samlet inn
data («synfarte»). En stor stein her, en sti eller ei grøft der, høydekurver på riktig nivå osv. I
løpet av vinteren har dataene som ble innhentet blitt til kart, og i vår er det gjort etterkontroll.
O-kart blir ikke til på ei helg, og det har kostet kr 140.000! O-laget har klart å reise kapital,
bla. ved å gjøre et prosjektarbeid for Vestmarka i Utvikling. Det er arealet som er betegnet
«Første del» som det foreligger kart på nå. Foreløpig plan er at del 2 utarbeides i 2014.

29.06.2013

Ringen sluttes, lysløypa kompletteres
Årets store løft for Vestmarka Idrettslag er ferdigstilling av «Prosjekt lysløype». 31 stolper
skal settes ned med 40 meter avstand mellom hver. Det blir ca. 1250 meter. Arbeidet pågår
denne helga med to gravemaskiner, traktor med tømmerhenger, ATV med henger og en god
gjeng handymen! Målet er at alle stolper som kan graves ned skal være på plass i løpet av
helga. Men noen steder er det fjell, og der kreves andre løsninger. Deretter skal det strekkes
kabel.
Første del av lysløypa ble opparbeidet høsten 2007, og forlenget januar 2012. Hele løypa blir
ca. 2,5 km. Et stort arbeide til nytte og glede for mange.

19.06.2013

Gammelt undervisningsmateriell fra Vestmarka til
skolemuseet
Montessoriskolen vil renske opp i en del av montrene i gangen i førsteetasje. Folk som har
vært elever på barneskolen på Vestmarka husker kanskje huggormen på glass, det store
vepsebolet, bardene til en hval og myyyyye mer. På rommet over samfunnsalen har det bl.a.
stått lagret mange plakater som ble brukt i undervisningen. Det spente fra mannens
kjønnsorganer til illustrerte historier fra Bibelen. Eidskog Museums- og Historielag (EMH) har
hatt befaring sammen med rektor Katya Grenness. Leder i EMH, Ivar Skulstad, forteller at en
del av det som er verd å ta vare på vil få en framskutt plass i skolemuseet på Matrand, mens
andre ting blir plassert i «magasinet», dvs. på reserveplass.

11.06.2013

Ledige plasser på sanitetens sommertur
Leder i Vestmarka Sanitetsforening, Anita Pedersen, melder at det fortsatt er seks ledige
plasser på sommerturen 26. juni. Det som ikke er hemmelig om denne turen kan du lese om
på Sanitetsforeningens hjemmeside. Der er det også reportasje og bilder fra fjorårets tur.

Turen er åpen for alle. Påmelding skjer på telefon til Anita (62 83 92 91 eller mobil 91 76 36
87).

02.06.2013

Solveig - Årets Vestmarking, og Alvin hedret
Vestmarkadagen er den anledningen hvor det rike, frivillige arbeidet på Vestmarka tydeligst
kommer til uttrykk. Derfor er det en god anledning til å takke personer som har gjort seg
spesielt bemerket. Organisasjonene hadde foreslått kandidater til arrangementskomitéen.
Solveig Hem Sørli fikk prisen Årets Vestmarking for sitt arbeid med å lede Vestmarka
Sangkor, musisering i Vestmarka Hornorkester og lærer med fersk etterutdanning innen
Montessoripedagogikk.
Alvin Thorsen er tusenkunstneren innenfor det mekaniske fagfeltet. Gjennom en årrekke har
Alvin brukt talentet sitt til å tenke ut og lage tekniske løsninger som har effektivisert
produksjonen i bedrifter i Eidskog og forenklet hverdagen til enkeltpersoner. Grillen i
Brustadvika er eksempel på Alvins kreativitet og hjelpsomhet, og ble laget i hans nittiende år!
Alvin fikk Vestmarkas Hederspris.

02.06.2013

Alle bidro på Vestmarkadagen
En stor takk til alle som gjorde Vestmarkadagen 2013 til en suksess. Ca 200 personer
tilbrakte kvelden sammen i Brustadvika. I tillegg var det mange som brukte ettermiddagen til
å delta på de mange aktivitetene, eller å gjøre et kupp på skrotmarkedet. Se bilder her.

30.05.2013

Velkommen til Vestmarkadagen!

Det nærmer seg Vestmarkas egen nasjonaldag. Vi oppfordrer alle til å la støvsuger,
gressklipper og andre «nødvendige» aktiviteter vente og tilbringe lørdagen med hyggelige
sambygdinger i Brustadvika.

26.05.2013

Grusjø Vel i 50 år
Lørdag markerte Grusjø Vel 50 års drift. Navet i velet er Grusjø Grendehus, og dette intime
lokalet, med fortid som grendeskole var arenaen for både årsmøtet og den påfølgende
festen. Kjell Hea fikk velfortjent oppmerksomhet siden han har vært kasserer
sammenhengende siden stiftelsen. Det er det ikke mange som kan måle seg med, om noen!
I tillegg til å se tilbake og mimre, diskuterte også årsmøtet framtida. Det bekymrer at mange
av ildsjelene som både vedlikeholder og forbedrer grendehuset er ”godt voksne”. En
eventuell sammenslåing med Vestmarka Vel er en mulighet som har vært utredet, og
muligheten holdes fortsatt åpen.

23.05.2013

Gapahuken i Brustadvika tar form
Gapahukdugnad nr 4 er gjennomført i kveld og oppføringen av bygget går etter planen. Folk
har tatt kontakt og meldt seg på til å bidra, og møtt opp uansett vær. Og Sanitetsforeningen
har stilt med bevertning hver kveld. På neste dugnad 29. mai er planen å legge undertak
(bordtak).

18.05.2013

Møller Mek med nyåpning på Vestmarka
Det er god grunn til å glede seg over at Lasse Møller har tatt med seg bedriften sin til
Vestmarka. I dag var det nyåpning. Har du en gressklipper, bil, traktor, gravemaskin, lastebil
eller noe annet som skulle duret, men som har sluttet med det, er Møller Mek i Mobekkvegen
47 et sted å søke hjelp. Lasse sveiser og dreier, og hydraulikk er selve hjertebarnet. Møller
Mek er også forhandler av slitedeler for landbruk fra leverandøren Grene. Sving innom,
Lasse tar godt i mot deg!

13.05.2013

17. mai-feiring på Vestmarka
Feiringa starter med oppmøte på Almenninga kl 10.15. Dette er tre kvarter senere en hva som har
vært vanlig de siste åra. Selve toget starter kl 11, og går til kirka, der det er gudstjeneste. Kl 12.45 er
det samling på skolen. Foreldrerådet ved Montessoriskolen er ansvarlig for arrangementet. Alle er
velkommen!

07.05.2013

Jan Einar Mobrenna takker av som ViU-leder
Jan Einar Mobrenna var en av initiativtakerene til aksjeselskapet vårt her på Vestmarka,
Vestmarka i Utvikling AS, og han har hatt vervet som styreleder helt siden starten høsten
2007. Nå ønsket han avløsning, og på generalforsamlingen i går ble han takket av med et
«viu-kjerr» som symbol på hvordan det ville sett ut i Brustadvika om ikke ViU AS hadde tatt
tak. Og dette var et kjerr som bare var tre år!
ViU har oppnådd mye på disse årene. Brustadvika med Cambiområdet er ikke lenger en
brannruin og et forfallent fabrikkområde, men hele bygdas samlingspunkt og fritidsområde.
Viktigste arbeidsoppgave for det nye styret blir å sluttføre Bolyst-prosjektet. Deretter må
styret, med nyvalgt leder Ragnar Dæhli, vurdere hvilken framtid selskapet har. Per i dag er
det lite penger til rådighet, og engasjementet fra aksjonærene har avtatt. Er det riktig å

avvikle det, eller bør det bli et sovende selskap? Eller fins det iderike folk som vil engasjere
seg og ta selskapet til nye høyder? I så fall må de tre fram!

01.05.2013

Hjernetrim og jernteppe for menighetsrådet

Den årlige Kirkestuebasaren er et viktig bidrag til å drifte og vedlikeholde Kirkestua. Sist
fredag var det nok en gang yrende liv der, med vaffelpressa på høygir og et gevinstbord så
fullt at en del av gevinstene ikke fikk plass. Sangkoret underholdt, og ved basarbøkene satt
menighetsrådets folk og strevde med hoderegning og hukommelse:. – Jeg skal ha 25 lodd. Jeg skal ha lodd for 25 kroner. – Jeg skal ha lodd for 50 kroner fordelt på de sju bøkene der.
- Jeg skal ha tre til mor, og tre til far og to til pus. Og så var det navnet på loddkjøper da.
Som vi egentlig vet så godt…(Jeg vet hvem du er, jeg vet hvor du bor, jeg vet hvem du er gift
med og jeg kjenner ungene dine. Men akkurat nå aner jeg ikke hva du heter…Det er pussig
hvordan hjernen har en tendens til å koble ut i slike situasjoner.) Men alle fikk loddene de
ville ha, vaflene de ville ha og kaffen de ville ha. Fordelingen av gevinstene var litt mer
tilfeldig, men Kirkestuas bankkonto ble i hvert fall 17 000 kroner fetere. Flere bilder på
menighetsrådets side.

13.04.2013

Gapahuk i Brustadvika
Vestmarka Grendeutvikling (VG) har fått bevilget 80.000 kroner til å sette opp en universelt
utformet gapahuk i Bustadvika. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norges
Handicapforbund Glåmdal og Eidskog kommune. Det er ExtraStiftelsen som finansierer.
Gapahuken skal settes opp nord for sandvolleyballbana, dvs i retning BMX-bana med åpning
mot sjøen og kirka. I fjor ga kommunen den nødvendige dispensasjonen fra gjeldende
reguleringsplan sammen med byggetillatelsen. Hele gapahuken skal tilpasses
bevegelseshemmede, også toalettet som bygges i den ene enden. Det blir bygd breie brisker
tilpasset overnatting. Materialene ble skåret på dugnad i dag og i mai måned blir det flere
dugnader for å sette den opp. Vi håper at den kan være reist til Vestmarkadagen lørdag 1.
juni, men tør ikke garantere det. På bildet ses Nils Arne Vangen og Jarle Storsveen.

06.04.2013

Kommunen fant mer vann
Husstander på Vestmarka som får vann fra kommunens vannverk ved Glingeråsen har tidvis
erfart at kapasiteten er i minste laget. I perioder har det vært nødvendig å etterfylle borehullet
med vann tilkjørt med brannvesenets brannbil. I begynnelsen av året ble det boret et nytt
hull, og der var det mye vann! Vannkvaliteten i det nye hullet har fram til nylig vært litt for
dårlig. Nå har det imidlertid strømmet såpass mye vann gjennom at kvaliteten er som den
skal være. Det nye borehullet er nå tatt i bruk, og forsyningen er sikret for en lang stund
framover!

27.03.2013

Vestmarkaboka
Ideen om ei Vestmarkabok ble diskutert på årsmøtet i Vestmarka Grendeutvikling. Årsmøtet
oppfordret styret til å jobbe videre med saken, og å nedsette en forprosjektkomité.
Det har styret gjort, og i tillegg gitt komitéen et mandat som - enkelt sagt - er å foreslå hva ei
slik bok bør inneholde.

Disse personene er med i komitéen: Lars "Gutte" Rambøl (leder), Ingrid Huse Gulbrandsen,
Tormod Sæther, Berit Fjeld og Øyvind Vestheim. Har DU meninger om hva boka bør
inneholde, så ta gjerne kontakt med en av personene i komitéen, eller send e-post til
post@vestmarka.info.

26.02.2013

Nye rutetider for bestillingstransporten mot Oslo
I forbindelse med at NSB la om sine rutetider før jul, har avgangene med
bestillingstransporten blitt justert tilsvarende. Nå kan man bestille transport fra Esso på
Vestmarka klokka 05.20 eller 06.20 om morgenen på hverdager. Disse bussene
korresponderer med toget på Sørumsand henholdsvis klokka 06.28 og 07.28.
Returen går med Kongsvingertoget fra Oslo S klokka 15.04 og 16.04 (fra Nationaltheatret går
toget 14.58 og 15.58). Bussen venter på Sørumsand når toget kommer dit klokka 15.35 og
16.35. Vi er tilbake på Vestmarka ca 16.35 eller 17.35.
For å bli med bussen må du ringe 04144 innen klokka 12.00 hverdagen i forveien. Prisen for
hele strekningen en vei er Ruters takst for 4 soner: 90 kroner.

21.02.2013

Vestmarkabok? Kom med dine innspill mandag 25. februar
På Magnor er det lagd to lokalhistoriske bøker. De har blitt svært godt mottatt. Det er reist
spørsmål om ei lignende bok kan realiseres på Vestmarka. Vi tar debatten på årsmøtet i
Vestmarka Grendeutvikling mandag 25. februar kl 19.00 i kantina på Eidskog
Montessoriskole. Alle som kan tenke seg å bidra til å realisere ei slik bok oppfordes til å
komme. Det gjør også alle andre som har meninger om temaet. Innspill kan også sendes til
post@vestmarka.info.

19.02.2013

Vinterferie på Vestmarka
For de som foretrekker noen vinterferiedager på Vestmarka gjør vi oppmerksom på at det er
nypreparerte skiløyper på Vestmarka. På Harstadsjøen er det nå både skiløype –
«vandrer/sparke-gate» rundt sjøen og muligheter for isfiske.
Fin bålplass med ved på Kildalsholmen.

11.02.2013

Esso’n får gatekjøkken og V6
Mange har sikkert registrert at det foregår ombygging på Esso’n. Nå er bensinstasjonen
åpnet igjen etter noen få dagers stengte dører og pumper, men fortsatt står litt arbeid igjen
før alt er på plass. I slutten av uka vil Hans Jørgen kunne tilby alle typer gatekjøkkenmat, og
tipperne vil kunne spille på hest i tillegg til de tippevariantene vi har hatt til nå. Ellers vil
vareutvalget omfatte både matvarer, kioskvarer og bensinstasjonsvarer som før. Og
åpningstiden blir det heller ingen endringer på. Vi gratulerer Hans Jørgen og alle hans gode
medarbeidere med fornyelsen!

06.02.2013

Lys og løype
Nå er det både lys og løype i lysløypa! Vinteren har vært snøfattig, og skiløyper har vi hatt
lite av i lavereliggende strøk. Men nå er sporet kjørt opp, og lyset er tent helt til klokka 22 om
kvelden. Vil du gå en runde, anbefales hodelykt til den delen av løypa som ikke har lys ennå
- ellers kan man gå flere strekk i den opplyste delen. Et og annet halmstrå stikker nok opp,
men løypa er fullt brukbar. Det er spådd kuldegrader i opptil flere dager i strekk, så spenn
skiene på og nyt vinteren!

03.02.2013

Mange kom seg ut
Ca 40 personer i alle aldre fulgte Vestmarka Grendeutviklings oppfordring om å ta «Kom deg
ut-dagen» på Harstadsjøen. Det ble nok noen blåmerker og i hvert fall mange med røde
roser i kinnene på de som tok turen og prøvde skøytene, meiene eller føttene på
Harstadsjøen i dag.

02.02.2013

Kom deg ut i morgen!
I morgen er det «Kom deg ut-dagen», og med flotte forhold på isen på innsjøene våre er det
ingen grunn til å bli sittende inne! Vestmarka Grendeutvikling har grillen varm ved Badet i
Harstadsjøen fra klokka 12.00. Ta med spark, skøyter hockeykøller eller pilkeutstyr. Og noe
å grille. VG har kjøpt inn litt pølser og selger så lenge beholdningen rekker. Velkommen til en
sosial dag på isen i morgen!

24.01.2013

Bli med Vestmarka Vandrerlag på måneskinnstur!
Vestmarka Vandrerlag har ikke gått i dvale selv om kuldegradene er mange. Deres invitasjon
lyder:
Til helga er det fullmåne! Ut på tur i måneskinn. Skap full aktivitet på Harstadsjøen lørdag søndag med ski-spark-skøyter og pilkestikke.

De minner også om at det er DNT`s "Kom deg ut dagen" 3. februar. Bli med vandrerlaget på
tur, eller gå på egen hånd - en opplevelse for livet får du uansett.
Stier er nå merket fra Helgesjøveien ved Myrenga til Stæringen og Helgesjøveien ved
Tangen til "blåløypa grenesleden" ved Toterud med rød/hvite merker.

Følg med på Facebook eller kontakt Kai Ljøner om du lurer på noe.

22.01.2013

Vi tipper og støtter
Uttellingen fra Norsk Tippings Grasrotandel øker år for år for Vestmarkas lag og foreninger.
Det ble satt ny rekord i 2012. Tippere med hjerte for Vestmarka, og som ikke har valgt en
«grasrot-mottaker» ennå, oppfordres til å velge en av de verdige mottakerne under.
Vestmarka Hornorkester
Vestmarka Idrettslag
Vestmarka JFF
Vestmarka Sangkor
Vestmarka Vel
Eidskog museum og historielag
SUM

2010
Kr 3 786
Kr 5 169

Kr 5 331
Kr 3 719
Kr 18 005

2011
Kr 6 236
Kr 5 427
Kr
2
Kr
0
Kr 4 857
Kr 4 069
Kr 20 590

2012
Kr 8 294
Kr 5 008
Kr 878
Kr
3
Kr 5 963
Kr 4 226
Kr 24 369

06.01.2013

Ti på topp på Vardåsen i 2012
1147 stk. kom Vestmarka IL til da antall signaturer i «protokollen» på Vardåsen ble telt opp.
Idrettslagets merkede turstier ble med andre ord flittig benyttet i 2012. Siden Eidskog o-lag la
noen turorienteringsposter langs traseen var det flere enn vestmarkingene som fikk øynene
opp for den fine turstien.
Flest toppturer hadde Leif Billingsø med 176 signeringer. På de neste plassene fulgte kona
Solveig, Elin Gundahl, Michael Gadderud, Ida Kraft, Anna Mohn, Sveis Taugbøl, Jan Tore
Kraft, Marit Trandem og Jonas Eliasson. Stien er merket fra «Engatørje» (Engatorget),
Gamle Ljønervegen og gapahuken ved «Hønnlia» (Hornlia).

01.01.2013

Avskjedsgudstjeneste for Egil
Egil Lønmo, som har hatt permisjon fra sin stilling som sogneprest på Vestmarka for å jobbe i
Porsanger i Finnmark, har sagt opp stillingen sin her. Han og Esther ønsker å fortsette som
prester i Porsanger inntil videre. Førstkommende søndag får vi anledning til å takke Egil for
tiden han har vært prest hos oss med avskjedsgudstjeneste klokka 11.00 og deretter
kirkekaffe.
Dette blir heldigvis ikke det siste vi ser av Egil og Esther, de har fortsatt huset sitt her på
Vestmarka og ønsker å vende tilbake når gjerningen i Porsanger er over.

For å se nyheter fra tidligere år, klikk på aktuelt årstall under ”NYHETER 2013”.

