23.12.2011

God jul på Vestmarka!
24.desember kl 16.00: Julekveldsgudstjeneste v/ Harald Schøien
Anne-Hilde Noreen, sopransaksofon
Julie Grundt, sang
26. desember kl 11.00: 2. juledagsgudstjeneste v/Bettina Eckbo
26. desember kl 20.00: 2.dags juledans på Samfunnshuset.
Arrangør Vestmarka Vel
28. desember kl 16.00: Juletrefest på Bygdehuset.
Arrangør Eidskog Museum og Historielag

15.12.2011

Vi synger og spiller jula inn
På søndag synger og spiller vi jula inn i kirka. I Menighetsbladet er det oppgitt to forskjellige
tidspunkt for denne gudstjenesten. Riktig tidspunkt er kl 17.

08.11.2011

Vestmarka Hornorkester tildelt kommunens kulturpris
«Årets kulturvinner gir et tilbud til utøvere i nær sagt alle aldere, og spiller en viktig rolle ved
kulturarrangementer i kommunen. De er en kulturbærer, forener generasjoner og bygger på
lange tradisjoner. De representerer et fritidstilbud i gode sosiale rammer og har et høyt
aktivitetsnivå til glede for både bygdas befolkning og andre,» sa ordfører Knut Gustav Woie
da han overrakte prisen.
Vestmarka Hornorkester feirer også sitt 80-årsjubileum i år. Hele Vestmarka gleder seg
sammen med Hornorkesteret! Gratulerer med både prisen og jubileet!

(Bildene er fra jubileumskonserten 1. oktober 2011)

05.11.2011

Endelig i gang med å bygge opp BMX-bana i Brustadvika!

BMX-gjengen, her ved Marcus Taugbøl og Sivert Strømman, ser til at entreprenør Jo Inge
Bakken og mentor Sten Morten Taugbøl følger de tegninger og planer de jobbet fram i
forprosjektet Vestmarka Vel var ansvarlig for. Scroll ned og se nyhetssaken fra 18. mai i år.

16.10.2011

Moldvarp i Brustadvika?

30.09.2011

Sosial søndagstur
Det er mulighet for sosial søndagstur denne helga. Vestmarka Idrettslag tenner bål på
Vardåsen kl 12 og ønsker alle velkommen dit. Det er merket sti fra Hornlia og Engatorget.

21.08.2011

Buss- og transportoversikt
Nede til høyre på denne sida er det opprettet link til en oversikt over hva som fins av
bussruter og bestillingsruter. For folk som pendler til Romerike og Oslo er bestillingsruta til
Ruter svært interessant. Hedmark Trafikk sine bestillingsruter til Skotterud, populært kalt
”Handleruta”, er skreddersydd for eldre som har ærender på Skotterud. Les mer her.

11.08.2011

Ny grill i Brustadvika
ViU AS er i ferd med å ferdigstille en grill inne i brufundamentet i Brustadvika. Arbeidet er en
del av Bolystprosjektet med tilrettelegging av møtesteder i ”det offentlige rom”. Jonas
Eliasson og Ola Klanderud er hjernene og hendene bak arbeidet.

18.06.2011

God sommer!
Nyhetssida her på Vestmarka.info tar nå fem uker ferie, men Aktivitetskalenderen blir
oppdatert fortløpende. Vi oppfordrer alle til å ta Vestmarka i bruk i sommer!

Og skulle du møte på en Heroringvinge sommerfugl, så vern om den. Miljøvernminister Erik
Solheim har bedt nettopp oss eidskoginger om å passe godt på den.

17.06.2011

’Lændi diger øbbør
Det er stor fisk å få i Klanderudtjernet. Jonas Eliasson har sendt inn bilde av en 40 cm lang
rugg tatt nå i sommer. Så det er bare å finne stanga og prøve fiskelykken! Send gjerne bilde
av fangst og ev. fisker til post@vestmarka.info.

05.06.2011

Aktivitetsdag med høy solfaktor
Været var helt perfekt da Vestmarka Idrettslag arrangerte aktivitetsdag med Vestmarka
Rundt og sandvolleyballkonkurranse i Brustadvika i går. Det var bare 10-15 personer som
tok runden rundt Harstadsjøen, men desto flere som boltret seg i sanda etterpå. Totalt 7
firemannslag (to barne-/ungdomslag og fem voksen-lag) og enda en del tilskuere hadde en
flott sommerdag i Brustadvika.
Flere bilder her

28.05.2011

Ny mulighet for pendlere og andre som skal ”innover”
Ruter setter nå i gang et prøveprosjekt med ”bestillingslinje” fra Skotterud. Man kan ta buss
til Sørumsand og tog videre til Lillestrøm eller Oslo. To avganger morgen, og to hjem på
ettermiddagen.
Fra Skotterud
Tog avg Sørumsand st
Tog ank Oslo S

Til Oslo om mårran
0524
0624
0643
0743
0723
0823

Tog fra Oslo S
Avg fra Sørumsand st
Ank Skotterud

Heimatt om eftan
1509
1609
1545
1645
1701
1801

Transport med bussen bestilles på tlf 04144 innen kl 12 hverdagen i forveien. Prisene er som
for vanlig rutebuss. Mer informasjon om denne tjenesten finner du her. Tilbudet gjelder fra
30. mai 2011. Dette er resultat av arbeidet som er beskrevet på nyhetssida lengre ned (30.
januar då).

18.05.2011

BMX-bane i Brustadvika, planleggingen er i gang
Vestmarka Vel gjør et forprosjekt om BMX- og skatepark i Brustadvika på oppdrag fra ViU
AS. Arbeidet startet opp 1. mai. Vestmarka Vel har valgt en ”Dirt”-versjon. Les mer om hva
BMX og ”Dirt” er for noe her. På bildet ser vi fra venstre Snorre Grenness Klanderud, Edward
Aas, Marcus Taugbøl, Balder Grenness Klanderud, Sten Morten Taugbøl, Tore Fløytmoen,
Kai Ljøner og Ludvig Taugbøl.

16.04.2011

Vil du bli varslet med SMS når det er Bygdekino?
Vestmarka er ett av kun fire steder i Hedmark med Bygdekino. Vestmarka Vel står bak
tilbudet og ønsker å nå ut til flere interesserte. Nå tilbyr de gratis varsling på SMS. Ønsker
du å bli varslet på mobil når det er kino på Vestmarka så send en SMS med teksten KINO til
909 85 288. Kinooppsetningene blir også annonsert på aktivitetskalenderen.

25.03.2011

Ny strikkekafé på onsdag
Strikkekaféen som historielaget arrangerte i januar, var så vellykket at de gjentar suksessen
onsdag 30. mars. Ta med ”bunningen” og møt opp! Her er noen bilder fra
sist:

22.03.2011

Og skiløypene leveres av Vestmarka Idrettslag
I hele vinter har folk fra Vestmarka Idrettslag kjørt opp løypenettet slik at vi på Vestmarka
bare kan spenne på oss skiene og nyte naturen. Nå går det (forhåpentligvis?) mot slutten av
skisessongen, men så sent som søndag 20. mars ble løypene pusset opp. Hanny Gundal,
som er leder i idrettslaget, forteller at scooterkjørerne bruker inntil 6 timer hver gang på å
ruste opp løypenettet vårt. Vi sender derfor en varm takk til de som har gjort jobben i vinter,
og håper at folk uten ski på beina lar løypene ligge og ikke går til fots i dem. (Og vi håper
inderlig at elgen også tar hintet…)

20.03.2011

Ny aktivitetskalender
Den observante Vestmarka.info-leser ser sikkert at aktivitetskalenderen til venstre på forsida
vår har endret utseende. En av milepælene i ViU-prosjektet ”Bo lyst landlig og levende på
Vestmarka” er å etablere Et varig årshjul for aktiviteter og opplevelser. Alle åpne aktiviteter i
regi av organisasjoner på Vestmarka blir lagt ut på aktivitetskalenderen (= årshjulet), og vi
ønsker en lengst mulig tidshorisont! Kalenderen er et Google-produkt som er tilpasset vårt
behov. Dessverre har den en innebygd, ubrukelig, kart-tjeneste som viser mange steder i
verden, men ikke de vi vil vise… Det må vi leve med inntil videre!
13.03.2011

Elg 4H trenger ny klubbrådgiver
4H-klubben på Vestmarka som har vært så aktiv i mange år, trenger nå litt ferskt blod.
Solveig Rapstad har vært klubbrådgiver A siden 1991 (!) og ønsker å overlate vervet til noen
andre. Men hun fortsetter som rådgiver B. Den som tar på seg jobben får altså både Solveig
og tre andre voksenpersoner med seg på laget. Oppgaven går ut på å ha hovedansvaret for
klubben, motta all post, stå for kontakten med 4H Hedmark etc. Ta gjerne kontakt med
Solveig om dette er noe du kunne tenke deg! Kontaktinformasjon finner du på nettsida til
klubben.

Mer informasjon om 4H finner du her:
4H Hedmark 4H Norge
10.02.2011

10 år med VG
Vestmarka Grendeutvikling er 10 år i år. Det markeres på årsmøtet på Bygdehuset tirsdag
15. februar kl 19.00. Alle er hjertelig velkommen.

31.01.2011

Vellykket fakkeltur
Det var stjerneklart og bare noen få kuldegrader da Idrettslaget og Jeger-og fiskerforeningen
inviterte til kveldstur til Vardårsen. Hele veien opp, både fra Engatorget og fra Hornlia var det
plassert fakler og på toppen brant to store bål. Minst 80 personer fikk med seg denne
stemningsfulle kvelden. Bildene nedenfor er tatt av Arne Sørli.

_________________________________________________________________________

30.01.2011

Bedre forhold for Oslopendlere
Ei arbeidsgruppe bestående av ordførerne i Fet, Aurskog-Høland og Rømskog, varaordfører
Sidsel Mobrenna fra Eidskog samt noen representater for brukerne, bl.a. Vestmarka
Grendeutvikling jobber for å forbedre kollektivtransporttilbudet for pendlere til Oslo og
Lillestrømområdet. Les mer her.
09.01.2011

Stabile givere til Vestmarka-foreninger
De fire foreningene som er registrert i Frivillighetsregisteret, og som dermed kan motta midler
fra Norsk Tipping via Grasrotandelen, fikk til sammen 18 005 kroner i 2010. Det er 11 kroner
mer enn i 2009. Pengene kommer godt med, så fortsett å støtte lokale frivillige
organisasjoner når du tipper!
Vestmarka Hornorkester
Vestmarka Idrettslag
Vestmarka Vel
Eidskog museum og historielag
SUM

Kr 3 786
Kr 5 169
Kr 5 331
Kr 3 719
Kr 18 005

