30.11.2012

Desember på Vestmarka
Her er litt av det Vestmarka kan by på i desember:

Fredag 28. desember kl 17.00
Juletrefest på Bygdehuset
Knytkalas og kakao. Randi Heggland Strøm leder gangen rundt juletreet. Nissebesøk

Onsdag 26. desember om kvelden:
Fest på Samfunnshuset i regi av Vestmarka Vel

Onsdag 26. desember kl 11.00:
Gudstjeneste

Mandag 24. desember kl 16.00:
Gudstjeneste

Søndag 16. desember kl 17.00:
Vi synger og spiller jula inn i Vestmarka Kirke.
Medvirkende: Julie Grundt, Vestmarka sangkor, Vestmarka hornorkester, Fiasko

Søndag 9. desember kl 12.00-16.00:
Jul på Almenninga
Julemarked med kvalitetsvarer i og ved utstillingslåven.
Juleverksted for barn i Bygdehuset kl.12.00-14.30.
Hesteskyss mellom Almenninga og Bygdehuset.
Nissen kommer til Almenninga kl.15.00.

Tirsdag 4. desember:
Kl 18.00:
«Reisen til Julestjernen» vises på Bygdekinoen på Samfunnshuset
Og kl 20.00 vises:

“The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2”

Søndag 2. desember kl 17.00:
Julegrantenning i Brustadvika

Søndag 2. desember kl 11.00:
Familiegudstjeneste. 1. søndag i advent

20.11.2012

Vestmarka Idrettslag rundet 110
Vestmarka Idrettslag ble stiftet så tidlig som i 1902. Sist helg markerte laget sine første 110
år med venners venner-fest på Samfunnshuset. I de senere årene har profilen på VILs
satsing vært å legge til rette for uorganisert fysisk aktivitet. Skiløyper og lysløype om
vinteren, turstier, skating, sandvolleyball og bading om sommeren. Men VIL står også
ansvarlig for organiserte tilbud slik som innebandy for små og store, skidag, «Vestmarka
rundt» m.m. Og så er de gode til å lage fester som gir klingende mynt i kassa. For hver
forfriskning som ble kjøpt på jubileumsfesten ble lysløypa 1 meter lengre ble vi fortalt. Så i
løpet av 2013 vil det kanskje være mulig å skritte seg fram til hvor vellykket salget var?

27.10.2012

James Bond besøker Bygdekinoen og Kulturuka lørdag
kveld
Kulturuka i Eidskog er godt i gang, og Bygdekinoens bidrag er James Bond «Skyfall», som
hadde Norgespremiere i går. Skyfall markerer 50-årsjubilum for Bondfilmer, og vi kan
garantere at ingen av de tidligere 22 Bondfilmene har blitt vist i Eidskog allerede dagen etter
premieren. Digitalteknologien gir Bygdekinoen en ny vår!

25.09.2012

Vardåstraseen og lysløypa ryddet
Villere, varmere, våtere. Slik beskrives effekten av klimaendringene. Lange vekstsesonger
og mye nedbør fører i hvert fall til at kratt og kjerr trives og vokser. Om det grodde fort igjen
før, går det enda raskere nå!
Vestmarka Vel ryddet mellom fv 344 og Harstadsjøen i juni. I helga inviterte idrettslaget til
rydding av turstien opp til Vardåsen, i lysløypa og på tomta i Brustavika. Dessverre litt tynt
frammøte, men de som kom jobbet med liv og lyst!
I tillegg kan vi skilte med beiteprosjektet nedenfor kirka. Alle tre tiltakene er viktige for å holde
krattskogen unna der vi bor og ferdes.

11.09.2012

Sammen med Thor på Kon-Tiki
Om lag 125 personer så Kon-Tiki på Bygdekinoen i Samfunnshuset i kveld. Thor Heyerdahl
jr. innledet forestillingen og fortalte litt fra sin barndom og om sin far. Heyerdahlfamilien er
sterkt knyttet til Vestmarka siden de er skogeiere og har fritidseiendom ved Skjærvangen.
En forsamling med overvekt av godt voksne folk lot seg fascinerer av både filmen og
hovedpersonens sønn. Stor takk til Vestmarka Vel som sto bak en minnerik kveld!

03.09.2012

Adrian på fotballandslaget
Adrian Ovlien er tatt ut i landslagstroppen G15 (gutter 15 år) som skal møte Sverige i
fotballkamper senere denne måneden. Mer informasjon finner du på fotballforbundets
nettsider.
Nåløyet er uhyre trangt, og det er lett å la seg imponere! Adrian spiller også på A-laget til
Eidskog Fotball, og allerede før han fylte femten var han med i startelleveren til
tredjedivisjonslaget. Det var historisk, og foreløpig topp i karrieren blir nå å forsvare Norges
ære i fotballsko.

16.07.2012

Nye sauer satt i arbeid ved kirka
4 søyer og 8 lam fra Tobøl ble redningen da det viste at de første sauene vi slapp trivdes
best på feil side av gjerdet. De nye sauene ble sluppet 30. juni, og etter 2,5 uke kan det slås
fast at de er effektive. Sauene er ikke lette å se foreløpig. De trives inne i buskaset, men
bjellene avslører hvor de har tilhold. Sau er et typisk flokkdyr, og de holder sammen. Det er
ikke mye gras på dette arealet, men de tar for seg av løv, bringebær, gjeiterams, sløke og

andre arter. Foreløpig har de ikke vist nevneverdig appetitt på problemplanta
kjempespringfrø, men det er for tidlig å konkludere på det spørsmålet.

30.06.2012

Velet ryddet kratt langs Harstadsjøen
Om lag 15 personer med ryddesag, motorsag, traktor & henger gikk i dag til angrep på
krattskog som sto i veien for den flotte utsikten til Harstadsjøen. Stubbene ble behandlet med
glyfosat for å motvirke gjenvekst. For dette arbeidet får Vestmarka Vel kr 10.000 i tilskudd fra
kommunen. Eidskog kommune har mottatt prosjektmidler øremerket et åpent landskap.
Velet takker alle som bidro til å gjøre nærmiljøet bedre! Og de som deltok hadde en trivelig
dag fra kl 09 til kl.15, sier leder i Vestmarka Vel, Kjell Sørli.

25.06.2012

6 ledige plasser på Sanitetsforeningens sommertur
Vestmarka Sanitetsforening arrangerer kanalbåttur i Haldenvassdraget på onsdag. Det er
fortsatt noen få ledige plasser, førstemann til mølla gjelder! Informasjon ligger på nettsida til
Sanitetsforeningen.

14.06.2012

Politisk- og administrativ ledelse tok turen til Vestmarka
Ordfører Woie, rådmann Meyer og kommunalsjef Maj-Britt Verhaug kom til Bua hos Ola
Klanderud i går. Det samme gjorde leder i ENKF, Thor Torp.
ViU AS og Vestmarka Grendeutvikling hadde invitert politisk- og administrativ ledelse til
Vestmarka. Vi ønsket å fortelle om hva vi har arbeidet med de siste årene, men enda
viktigere; sette fokus på noen av de faktorene vi mener er viktig for å fortsette en god trend.
Det ble en god samtale. Vi drøftet bl.a. den kommunale vannforsyningen, viktigheten av
barnehage, boligfeltet i Harstadhagan, offentlig transporttilbud vestover, reguleringsplan i
Brustadvika, bredbåndskapasitet, mobildekning, rullering av arealplanen og
”samfunnsdelen”.

10.06.2012

Vestmarkadagen er kommet for å bli!
Det var overveldende oppslutning om Vestmarkadagen som ble arrangert i Brustadvika i går.
Det føltes som om ”alle” var der – og noen til! Nærmere 140 personer skrev seg inn i
”loddboka” som ble brukt til å trekke ”Årets Vestmarking” og ”Årets Nye Vestmarking” fra. I
tillegg var det mange andre til stede tidligere på ettermiddagen før loddboka gikk rundt. Max
Ivan kjørte att og fram og hentet nye forsyninger med grillmat, og Ragnar hentet benker og
bord fra arealene rundt. Folk i alle aldere møtte opp, etter sigende var det flere i 90-årsalderen der. Og været var utrolig nok på vår side hele ettermiddagen og kvelden, etter at det
bøttet ned bare et par timer før arrangementet startet. Dette var en fin start på noe som vi
håper blir en tradisjon! Her er bilder fra Vestmarkadagen.

10.06.2012

Gaver fra Sparebanken Hedmark

Under Vestmarkadagen delte Sparebanken Hedmark ut 3 gaver til prosjekter på Vestmarka.
Vestmarka Hornorkester fikk 5000 kroner til et trommeprosjekt, Vestmarka Idrettslag fikk
20 000 kroner til ferdigstilling av lysløypa og Vestmarka Grendeutvikling fikk 10 000 kroner til
arbeidet med å lage ei bru over Buåa i Brustadvika.

05.06.2012

Velkommen til Vestmarkadagen!
Lørdag 9. juni arrangeres Vestmarkadagen for første gang. Det starter kl 16.00 med at
Vestmarka Sangkor byr på litt av sitt repertoar, og deretter tar de som vil turen Vestmarka
Rundt (dvs går/løper/sykler rundt Harstadsjøen). Så går det slag i slag med diverse
aktiviteter utover hele ettermiddagen og kvelden.

03.06.2012

Late sauer søkes!
”Helen” og ”Reidun” som var sluppet løs på beite nedenfor kirka viste seg å være i sprekeste
laget. De syntes graset var grønnere og blomstene mer delikate på den andre siden av det
flunkende nye gjerdet – og dermed hoppet de rett og slett over og inn på kirkegården. Og det
er ikke der det er behov for luking. Så de to spretne damene har fått sparken. Mens busker
og gras fortsetter å vokse og gro på feltet nedenfor. Vestmarka Grendeutvikling og
Menighetsrådet søker derfor sauer av en noe tyngre rase - som f.eks dalasau, som er villig til

å gjøre en dugnadsinnsats. Har du noen å låne ut, er det gratis beite tilgjengelig. Kontakt
Ragnar Dæhli på telefonnr 48259897.

24.05.2012

Grillen i Brustadvika oppgraderes
Alvin Thorsen (i sitt 90. år!) har tegnet en videreutvikling av Brugrillen. Her monteres det hele
og Jonas Eliasson (bildet) og Ola Klanderud (fotograf) er håndlangere. På Vestmarkadagen
9. juni tas den i bruk!

19.05.2012

Miljøvennlig ugrasbekjempelse
Mange har sikkert sett at det er kommet opp gjerde rundt arealet nedenfor kirka. Men det er
ikke nok å gjerde inn ugraset for å forhindre at det sprer seg. I dag kom ”Helen” og ”Reidun”.
De skal jobbe som lukehjelp i hele sommer. Dette er et eksperiment for å se om den
uønskede planta kjempespringfrø kan bekjempes med beiting. Samtidig er håpet at de to
krøllete damene skal holde gjenveksten av teinung nede. Utgiftene til gjerdestolper og

netting er finansiert med SMIL-midler, folk fra Menighetsrådet og Vestmarka Grendeutvikling
har stått for gjerdinga og det er Håkon Hauer som låner ut sauene.

13.05.2012

Vandrerlaget vokser

Siste nytt fra Vestmarka Vandrerlag er at det er blitt så mange vandrere at det ikke er nok
parkeringsplasser ved Badet. Nytt parkerings- og oppmøtested er derfor ved brukaret i
Brustadvika. Der er det ubegrenset med plass, så ikke la trengselen stoppe deg. Dette er en
fin måte å bli kjent med nye folk på samtidig som du får mosjon og frisk luft!
Det er også opprettet ei Facebook-gruppe for vandrerlaget der blant annet eventuelle
endringer i programmet blir annonsert.

09.05.2012

Til helga vasker vi kirka!
Vestmarka kirke skal vaskes utvendig så den blir skinnende hvit og fin til 17. mai og vårens
konfirmasjon. Sett av fredag ettermiddag og/eller lørdag og delta på vaskedugnad! Mer
informasjon på Menighetsrådets side.

03.05.2012

Vestmarka Vandrerlag
Har du observert en glad gjeng i ledig gange rundt Harstadsjøen nå i vår? Kai Ljøner har
dratt i gang Vestmarka Vandrelag. De går fast tre dager i uka; tirsdag kl 10.30, torsdag kl
18.00 og lørdag kl 13.00. Tilbudet er åpent for alle, med eller uten hund. En super anledning
til å komme seg ut og få mosjonere både muskler og snakketøyet. Les mer her.

24.04.2012

Nå kommer vegskiltene
Arbeidet med å sette navn på alle vegene i kommunen er i mål. Vestmarka Grendeutvikling
har koordinert arbeidet her. Folk fra Eidskog kommune monterer i disse dager skiltene. Tore
Petter Melby forteller at de regner med å være ferdige på Vestmarka før sommeren.

24.04.2012

Vektervegen, strekningen fra Paradis over Tobølmyra
oppgraderes
Det jobbes nå med å utbedre Vektervegen på strekningen fra rasteplassen ved Paradis og
over Tobølmyra. Det er Tore Fløitmoen som er entreprenør. Veien blir bredere og dekket
fastere. Vi oppfordrer både vestmarkinger, tobølinger og andre om å bruke den flittig!

12.04.2012

Prestasjon ut over det vanlige!
Det er ikke å ta for hardt i når Rubin Gerritsen sin innsats i kjemi-olympiaden skal
karakteriseres. Rubin som bor på Jerpseth, er glad i realfag og kom seg helt til finalen i
konkurransen. Nå i vår er han russ og til høsten går ferden til NTNU i Trondheim hvor han
ønsker å studere teknisk kybernetikk.

07.03.2012

Narkotika og ungdom
Kommunens SLT-koordinator Alf Erik Gundersen var invitert til årsmøtet i Vestmarka
Grendeutvikling for å snakke om hvordan hver og en kan jobbe ovenfor barn og ungdom for
å forhindre at de prøver den type rusmidler. Gundersen oppfordret oss til å ta kontakt med
ham på telefon 47488762 om vi har mistanke om personer som selger narkotika eller
personer som ruser seg på slike stoffer. Han ga oss også ei sjekkliste for hvordan vi kan
følge med egne barn eller andre vi bryr oss om, se her.

23.02.2012

Turløypa til Vardåsen

I 2010 merket Idrettslaget ei flott turløype opp til Vardåsen. Den har blitt svært så populær. I
2011 var det 811 stk som hadde notert navnet sitt i gjesteboka som ligger i postkassa på
toppen. Solveig Billingsø hadde vært den aller ivrigste med 78 besøk!
Lørdag arrangerer Idrettslaget og Vestmarka JFF kveldstur til toppen. Bli med på hyggelig
samvær. Ta gjerne med deg noe å grille. Bildet under er fra en tilsvarende tur i januar 2011
hvor over 80 personer deltok.

16.02.2012

Menighetsrådet med i VG
Vestmarka Menighetsåd har blitt med i Vestmarka Grendeutvikling og har fått sin egen side
her på www.vestmarka.info (følg skiltet til høyre). Menighetsrådets representant i
Grendeutviklinga er Håkon Hauer.

03.02.2012

Elg 4H har fått ny klubbrådgiver
Ole Johan Mohn har tatt over som klubbrådgiver A i Elg 4H. Han har med seg gode, ”gamle”
travere som Solveig Rapstad, Bjørn Rambøl og Ida Kraft som medhjelpere og sier at han
opplever seg mest som en ”trainee” i vervet foreløpig. I dag reiste han sammen med 11 4Here og tre andre voksne på årets alpintur til Branäs. En munter og optimistisk gjeng, til tross
for at avreisen foregikk i 20 minusgrader.

15.01.2012

Lysløypa forlenges
Vestmarka Idrettslag har i lengre tid jobbet med planleggingen av en forlengelse av lysløypa.
Denne helga ble arbeidet satt i gang. Jo Inge Bakken bidro velvillig med to bemannede
gravemaskiner som sammen med idrettslagets dugnadsgjeng satte opp 19 nye lysstolper.
Den nye strekningen går fra skolen og opp over jordet ved siden av kirka. Målet er at den
nye og den gamle løypa skal møtes og at det skal bli en runde som går langs jordene på
Rambøl. Idrettslaget fullfører løypa så snart de har fått tak i flere stolper.

11.01.2012

Vestmarkas 15 minutes of fame;
Framstår som godt eksempel på Nettavisen
”Nettavisen” brukte Vestmarka som eksempel for å illustrere at en får mye bolig og plass for
pengene hvis en flytter fra de største pressområdene i og i nærheten av Oslo og kjøper bolig
på Vestmarka. ViU v/Ida Gulbrandsen har arbeidet i kulissene slik at bygda vår har fått
denne oppmerksomheten. Se hele saken her.

03.01.2012

Pendlerbussen består inntil videre
Bestillingslinja som Ruter har satt opp mellom Skotterud og Sørumsand, skulle være en
prøveordning fram til jul. Flere og flere har oppdaget og tatt i bruk dette tilbudet, og fortsatt er
ordningen i drift. De trivelige sjåførene som kommer kjørende helt fra Lørenfallet for å hente
oss grytidlig på morgenen, har ikke fått noen signaler om at det blir endringer med det første.
Så det er fremdeles mulig å sove seg til Sørumsand og duppe av videre på toget inn til Oslo
om morgenen og hjem igjen om ettermiddagen. Mer info om bestillingslinja finner du her.

03.01.2012

Inntektene øker
- og det gjør sannelig antall organisasjoner også! Summen av grasrotmidlene som ble tildelt
Vestmarkaforeninger i 2011 var drøyt 2500 kroner høyere enn i 2010. Samtidig har tre nye
organisasjoner registrert seg som grasrotmottakere i Frivillighetsregisteret.
Tildelte midler fra Norsk Tippings grasrotandeler i 2010 og 2011:
2010
2011
Vestmarka Hornorkester
Kr 3 786
Kr 6 236
Vestmarka Idrettslag
Kr 5 169
Kr 5 427
Vestmarka Jeger- og fiskerforening
Kr
2
Vestmarka Sangkor
Kr
0
Vestmarka Vel
Kr 5 331
Kr 4 857
Vestmarka Østre Grunneierlag
Kr
0
Eidskog museum og historielag
Kr 3 719
Kr 4 069
SUM
Kr 18 005
Kr 20 590

For å se nyheter fra tidligere år, klikk på aktuelt årstall under ”NYHETER 2012”.

