På tampen av et aktivt Vestmarka-år
Skrevet 21. desember 2014 av Ragnar Dæhli

Sjøfarten bru bygd i 2014 som var et år med mye aktivitet på Vestmarka.

2014 har vært et begivenhetsrikt Vestmarka-år. Vil du ha året i revy kan du bla deg
raskt gjennom de om lag 50 nyhetssakene eller gå inn på arrangementskalenderen
her på weben.
Den aller viktigste hendelsen var oppstart av privat barnehage, Eidskog
Naturbarnehage med montessoripedagogikk. Foresatte og ansatte gjorde en
fabelaktig dugnadsinnsats i sommer. Med privat eierskap og drift har de foresatte stor
innflytelse på drift og pedagogisk innhold. Med dette grepet slipper ansatte og
foresatte å frykte å bli saldert bort når stramt kommunalt budsjett skal vedtas hver
desember.
Seinhøstes bråbestemte FAU ved Eidskog Montessoriskole seg for å bygge ballbinge
på skolen. Raskere saksbehandling og bygging finner du trolig ikke. Andre
begivenheter knyttet spesifikt til 2014 er bygging av bru i Brustadvika og teknisk
oppgradering av www.vestmarka.info. Og styret i Vestmarka Grendeutvikling, som er
ansvarlig for weben har knyttet Hans Dyblie til seg slik at kapasiteten for formidling
fra aktivitetene i det rike organisasjonslivet er styrket.
Vedtaket om at aktiviteten i Elg 4H legges på hvil fra nyttår var trist, men dessverre

nødvendig. Det blir spennende å se om klubben med 40 års fartstid kan få en ny vår.
Årets siste, men ikke mindre viktige begivenhet var stiftelse av Interesseforeningen
Vestmarka Samfunnshus. Vedtaket satte punktum for et nødvendig
organisasjonsmessig ryddearbeid.
Ved å minne om at reguleringsplanen for Brustadvika endelig ble godkjent i februar
har vi god grunn til å påstå at 2014 alt i alt har vært framgangsrikt for lokalsamfunnet
vårt.
Vestmarka Grendeutvikling takker for all innsats og gode fellesopplevelser dette året.
God jul ønskes til alle hjem.

Enda en julekonsert med full kirke
Skrevet 18. desember 2014 av Hans Dyblie

Håkon sang blant annet ”O`Heliga Natt”.

Onsdag17. desember var det enda en julekonsert i Vestmarka kirke, med vel 250
sang og musikkglade tilhørere som tok opp omtrent alle sitteplasser i kirkerommet.
Hele konserten falt i meget god smak hos publikum, noe applausen etter hvert
nummer vitnet om. Og de langvarige og gode applausene var vel fortjent, for det som
ble prestert av sangere og musikere lå på et meget høyt nivå. Det ble fremført heller
få klassiske norske julesanger, men desto flere utenlandske. Så mange av sangene
hadde engelsk tekst, og i og med at Håkon Hauer utmerket seg som sangsolist var
også selveste Elvis med på å skape julestemning i Vestmarka kirke ei uke før
julaften. Men skal det fremheves noen solister så må nevnes Håkon Hauer sin
versjon av ” O`Heliga Natt” og Ole Johan Mohn som på sin sopransaksofon spilte seg
inn i alles hjerter med sin versjon av ”Himlen i min favn” som Carola har gjort til sin.

Både Håkon og Ole Johan, sammen med resten av ensemblet gjorde denne
førjulskvelden i Vestmarka kirke uforglemmelig for alle som var til stede. ”I`ll be home
for Christmas”, ”Blue Christmas”, ”Walking in the winter Wonderland”, ”White
Christmas” og mange flere juleperler kom publikum til del. Og helt til slutt reiste alle
seg og sang sammen med musikerne ”Deilig er Jorden”. Og så kom julen i år også.
Det var til og med snø og kuldegrader denne førjulskvelden på Vestmarka. GOD
JUL!

Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus stiftet i
går!
Skrevet 16. desember 2014 av Ragnar Dæhli

Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus (IVS) ble stiftet i går, en halvtime
etter at Vestmarka Samfunnshus AL ble lagt ned. De 5 personene som satt i styret i
det gamle andelslaget ble valgt til interimsstyre for IVS. Foreningens formål er å drifte
Samfunnshuset i henhold til driftsavtale med Eidskog kommune.
Prioriterte oppgaver for styret vil være å få registrert IVS i Enhetsregisteret, sluttføre
leieavtalen med Eidskog kommune/ENKF og utarbeide medlemsliste. Det er slik at
de som var andelseiere i Vestmarka Samfunnshus AL automatisk er medlemmer i
IVS. Men mange av de som tegnet andeler i Vestmarka Samfunnshus rundt 1980
lever ikke lenger. I februar er det første ordinære årsmøte og deretter vil det være
åpent for alle å tegne medlemskap i Interesseforeningen for Vestmarka
Samfunnshus.
Interimsstyre: Trond Rapstad (leder), Karin Ovlien (kasserer), Ole Steinar Kulblik,
Kristin Sjøli, Geir Svendsen og Sidsel Mibrenna, sistnevnte som representant for
Eidskog kommune.

Spilte og sang julen inn
Skrevet 15. desember 2014 av Hans Dyblie

Vestmarka sangkor og Korsettene, sammen med Vestmarka hornorkester og alle andre i kirken avsluttet
med ”Deilig er jorden”.

Det er ikke ofte Vestmarka kirke er fullt befolket, men ved årets julekonsert var det
trengsel i kirkerommet. Søndag 14. desember, tredje søndag i advent vil gå over i
historien som en meget vellykket kveld. Og publikum fikk full valuta for det de la i
kollekten ved utgangen, for alle fikk det de kom for å høre. En konsert som
Vestmarka sangkor med dirigent Solveig Hem Sørli, Vestmarka hornorkester med sin
dirigent Geir Svendsen og Korsettene som ble ledet av pianist og dirigent Jytte
Stjerne Berg ga publikum i kirken en god, musikalsk reise. Sokneprest Harald
Schøyen og organist og pianist Sigrid Bråthen var også med på å gjøre denne førjuls
konserten til en varm, musikalsk opplevelse. Begge korene, hornorkesteret og de
mange solistene ga alt de hadde i denne mørke desemberkvelden. Det er vanskelig
å fremheve enkeltpersoner i løpet av en konsert som denne, men jeg tror at jeg har
mange med meg da Sandra Gaustad i Korsettene ga av hele seg i en fenomenal
solosang. For en stemme og et sjeldent sangtalent. I det store og hele ble denne
konserten en stor opplevelse for alle parter, spesielt da hornorkesteret, begge korene
og et stående publikum avsluttet det hele med å fremføre ”Deilig er jorden”.

Fest 2. juledag, regi Velet og Hornorkesteret
Skrevet 10. desember 2014 av Ragnar Dæhli

Kassettbandet (tidligere PULS) spiller til dans på Samfunnshuset 2. juledag.

Vestmarka Vel og Hornorkesteret forener krefter og inviterer venner med venner til
fest 2. juledag (fredag 26. desember) på Samfunnshuset. Meld deg på, fristen er 15.
desember. Kassettbandet spiller til dans. Det er et coverband. Tidligere het det
PULS, og de har fått veldig gode tilbakemeldinger når de har spilt her tidligere. Entre
kr 200,-. Påmeldingsfrist 15.12. til Kai Ljøner (909 85 288, e-post: ka-o-l@online.no)
eller Ola Klanderud (901 12 390, ola@klanderud.no). Aldersgrense 18 år. Se også
facebookgruppa «2233 Vestmarka».

Grønn jul på Bygdetunet
Skrevet 7. desember 2014 av Hans Dyblie

I barnas juleverksted var det stor aktivitet.

Andre søndag i advent ble en heller våt affære på Eidskog bygdetun Almenninga,
men inne i husene var det riktig trivelig førjulsstemning. For selv om mildværet og
regnet dominerte ute, var det tørt og varmt inne, med julebakst i alle varianter. En
riktig god julestemning med julepyntede stuer. Og risengrynsgrøten varmet godt i
mange sultne kropper. Tross været hadde mange tatt turen til bygdetunet denne
førjul søndagen. Og det var hyggen som rådet. Både gløgg, julekaker, kaffe og grøt
gikk unna. Og det var mange som sikret seg julebakst og korn nek, blodklubb og
spekepølser som de kjøpte med seg for å ha på sitt hjemlige julebord. Hesteskyssen
for de yngste var som tidligere år et populært innslag, og nissen ble tatt godt imot der
han gikk rundt på bygdetunet og delte ut pakker. I veslestua var det mange som
deltok på juleverkstedet i stua mens bakstekjerringene stekte lefser på kjøkkenet.
Lefser som ble påsmurt og solgt til kaffen i det gule huset. I utstillingslåven ble det

solgt hjemmelagede kvalitetsvarer, og mange sikret seg gode julegaver her. Så også
i år ble det, tross været riktig god førjulsstemning på Eidskog bygdetun Almenninga.

Vestmarka Samfunnshus, nedlegging og stiftelsesmøte
Skrevet 3. desember 2014 av Ragnar Dæhli

Vestmarka Samfunnshus pyntet til fest

15. desember 2014 er det ekstraordinært årsmøte i Vestmarka Samfunnshus AL. På
ordinært årsmøte ble andelslaget vedtatt avviklet, men for at vedtaket skal være
gyldig må det gjentas i ekstraordinært årsmøte. Alle andelseiere inviteres til møtet
som holdes i Samfunnshuset kl 19.
Samme kveld, samme sted kl 19.45 er det stiftelsesmøte for
«arvtakeren»,Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus. Dette møtet er åpent
for alle interesserte. Vi endrer selskapsform slik at den tilpasses det som er
godkjent i dag. Slik får vi registrert organisasjonen i Enhetsregistret, vi får et
organisasjonsnummer og vi kan for eksempel opprette en bankkonto.
Har du spørsmål så ta kontakt med styreleder Trond Rapstad, tlf.nr 62 83 93 55.
Utkast til vedtekter for Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus (IVS)
§ 1 Formål/Selskapsform
Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus, heretter benevnt IVS har som
formål å drifte Vestmarka Samfunnshus i henhold til inngått driftsavtale med huseier,
Eidskog kommune. IVS er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnr xxxxxxxxxx
§ 2 Juridisk person og prokura
IVS er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.

Leder og nestleder sammen forplikter IVS med sine underskrifter. Leder og kasserer
disponerer IVS’s bankkonti.
§ 3 Medlemskap
Alle, enkeltpersoner og organisasjoner kan bli medlemmer. Medlemmene kan bidra
med gaver, dugnadsinnsats eller på andre måter. Tidligere andelshavere i Vestmarka
Samfunnshus er automatisk medlemmer av IVS. Nye medlemmer må melde seg
aktivt inn, og betaler en kontingent, og er valgbare til tillitsverv i IVS. Hvert medlem
har en stemme, uavhengig av tidligere andeler. Utmelding må skje skriftlig.
§ 4 Årsmøte
Årsmøtet er IVS’s høyeste myndighet, og skal holdes innen utgangen av februar
hvert år. Styret innkaller til årsmøte med minst 3 ukers varsel, i dertil egnet medium.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret minst 5 uker
for årsmøtet. Dokumenter til årsmøtet bekjentgjøres på dertil egnet medium.
Alle medlemmer har møte-, tale- og stemmerett. Det er ikke anledning til å la seg
representere ved fullmakt. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede
medlemmer som møter. Årsmøtet kan bare behandle saker som står på dagsorden.
Vedtak i årsmøtet gjøres med vanlig flertall ved stemmegivning.
Valg skal foregå skriftlig dersom noen forlanger det. Er det stemmelikhet ved valg
avgjøres valget ved loddtrekning.
Årsmøtet skal ledes av en valgt møteleder. Møtelederen behøver ikke være medlem
av laget.
Sakliste for årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og møtesekretær.
3. Behandling av styrets årsmelding – medlemsliste
4. Behandling av revidert regnskap – eiendelsliste
5. Vurdering av utleievilkårene
6. Innkomne forslag
7. Budsjett, utleiesatser, medlemsavgift
8. Godtgjørelser
9. Valg:

Leder for 1 år, 4 styremedlemmer for 2 år, hvorav 2 er valgt av hver av de

største brukerne *), 2 varamedlemmer for 1 år, 1 revisorer og 1 vararevisor for 2 år, 2
medlemmer til Valgkomite for 1 år

§ 5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever
det. Det innkalles på samme måte som vanlig årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan
bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som står i innkallinga.
§ 6 Styret
Styret består av leder og 4 styremedlemmer, og konstituerer seg selv med nestleder,

sekretær, kasserer og ett styremedlem. 2 av de største brukerne av samfunnshuset,
velger hver en representant til styret.
Styret leder lagets arbeid, og er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal drifte Vestmarka Samfunnshus i.h.t driftsavtalen med Eidskog kommune.
Styret holder møte når leder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det, men
minst 2 ganger pr år.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes
med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme.
Eidskog kommune som huseier kan oppnevne en observatør med talerett, som
innkalles til alle styremøter.
Styret kan utpeke en utleieansvarlig.
§ 7 Godtgjørelse til tillitsvalgte og andre
Tillitsvalgte skal i utgangspunktet ikke motta godtgjørelse for sine verv. Årsmøtet kan
vedta at utleieansvarlig får en årlig etterskuddsvis godtgjørelse for sitt arbeid, og
fatter også vedtak om godtgjørelsens størrelse.
§ 8 Vedtektsendring
Vedtektsendringer kan skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslag til
vedtektsendring må stå på innkallinga, og godkjenning krever 2/3 flertall blant de
frammøtte stemmeberettigede.
§ 9 Oppløsning
Forslag om oppløsning av IVS skal behandles i to omganger. Forslaget må først
behandles på ordinært årsmøte, der det har stått på innkallinga. Dersom forslaget får
minst 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede, innkalles det til
ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere, som gjør endelig vedtak.
Sammenslåing med andre foreninger anses ikke som oppløsning. Vedtak om
sammenslåing og nødvendige vedtektsendringer skal skje etter samme prosedyre
som vanlige vedtektsendringer.
Gjenværende midler ved oppløsning skal enten overdras til nytt driftsselskap, eller,
dersom virksomheten legges helt ned, gå til allmennyttige formål på Vestmarka. Det
avsluttende årsmøtet bestemmer hva midlene skal gå til.

Lysende juletre og åpning av ny bru
Skrevet 1. desember 2014 av Hans Dyblie

Nissen åpner brua.

Søndag 30. november 2014 vil for all fremtid stå som en stor dag for Vestmarka. For
denne dagen ble, som tidligere år juletreet tent. Men i tillegg ble ei helt ny bru åpnet.
Selve julenissen sto for snorklippingen før mange av de fremmøtte gjestene tok brua
i bruk.Ei bru som på dugnads vis i løpet av høsten har tatt form og som i dag fremstår
som ei solid og vakker bru over Buåa. Ei bru som er med på å gjøre Brustadvika
enda mer innbydende for alle som ferdes der. Og alle fremmøtte applauderte både
tenningen av julegrana og åpningen av brua. Og Vestmarka Hornorkester skapte god
stemning der de fremførte glade julesanger som fikk gjestene til å danne en solid ring
rundt den lysende grana. Og gløgg, pepperkaker og et varmende bål holdt den gode
julestemningen oppe. Og både nissemor med sine hjemmebakte kaker og julehesten
som kjørte store og små nisser rundt omkring i Brustadvika var med på å gjøre denne
første søndag i advent til en minnerik opplevelse. Selv månen lyste over Vestmarka
denne førjulskvelden.

Julegrantenning og bruåpning
Skrevet 27. november 2014 av Ragnar Dæhli

Nisser som kommer med pakker til snille barn

Søndag 30. november kl 17:00 tennes julegrana i Brustadvika. Velet tenner bål og
serverer gløgg. Vestmarka Hornorkester spiller så sant leppene ikke fryser fast i
hornet. Nisser og hest kommer med pakker til snille barn.
Samtidig er det og offisiell åpning av den nye brua over Buåa, «Sjøfarten».
Arrangører er Velet i samarbeid med Grendeutviklinga

Elg 4H legges på hvil fra 2015
Skrevet 18. november 2014 av Ragnar Dæhli

Hedmark 4H sin fylkesleir i 2006, arrangør Elg 4H. 400-500 deltakere.

Elg 4H hadde årsmøte 12. november og bestemte å legge klubben på hvil fra 1/12015. Det er særlig to grunner til det. De siste årene har det vært vanskelig å
rekruttere nye medlemmer på tross av aktiv markedsføring på skolen. I tillegg
mangler det nye voksne til å være rådgivere.
Vi kan håpe at noen etter hvert ønsker å vekke klubben fra dvalen. Det er iallfall
sterke tradisjoner å bygge videre på. Elg 4H ble stiftet i 1974 av Kåre Amund Tuhus.
I løpet av de 40 årene klubben har eksistert har flere hundre barn og unge vært med.
Langt de fleste av disse har vært med på den årvisse fylkesleiren og besøkt deler av
Hedmark som en ellers aldri ville sett. Elg 4H har selv tatt det store løftet å arrangere
fylkesleir to ganger med 4-500 deltakere.
Andre nyttige erfaringer 4H-ere får er styrearbeid (barn- og ungdom utgjør styret) og
prosjektarbeid (4H-oppgave). Les mer om 4H her. Og så må en ikke glemme
volleyball som er 4H sin «egen» idrett. Elg 4H har vunnet den prestisjetunge
vandrepokalen i volleyballturneringa på fylkesleiren.
Personer som eventuelt fatter interesse for drifte klubben eller som av andre årsaker

har behov for å komme i kontakt med Elg 4H etter at klubben er lagt på hvil kan
kontakte siste rådgiver, Ole Johan Mohn.
Vi har laget et bildegalleri for å hylle det arbeidet som er gjort for barn og ungdom på
Vestmarka i Elg 4H. 1970 og 80-tallet er dårlig representert. Har du et blinkskudd fra
den tiden så send det gjerne på e-post til post@vestmarka.info.

Men hvor var alle ”støller”?
Skrevet 17. november 2014 av Hans Dyblie

Oppe på Vardåsen fikk Solveig Billingsø æren av å klippe den røde snoren som markerte åpningen av den
nye Vel-krakken. Leder i Vestmarka Idrettslag, Hanny Gundahl holder snoren.

Lørdag 15. november skulle bli den dagen i 2014 da vestmarkinger og andre ”støller”
skulle møtes til felles turgåing fra Engatorgets gapahuk via Vardåsen, og til slutt
felles grilling med medbrakt mat og godt drikke i gapahuken ved Jegeråsen. Og her
ved endestasjonen ble det også servert tursjokolade og varm drikke. Denne dagen
fikk ikke de vel 30 turgåere se så mye av sola på en heller grå og nedbørrik himmel.
Men dette satte ikke en demper på humøret til to og firbente turgåere. Og på turens
høydepunkt, Vardåsen ble det en innlagt pause med flott utsikt over Vestmarka, og
en høytidelig åpning av den nye Vel-krakken. Etter denne seansen fortsatte hele
gjengen nedover, i til sine tider ulendt terreng, over fylkesvei 21 og mot det
etterlengtede målet, nemlig gapahuken ved Jegeråsen. Her pustet alle lettet ut etter
en, for noen strabasiøs tur i vakker Vestmarka natur. En tur hvor naturopplevelsen og
gleden sto i fremste rekke. Og i tillegg til god mat og godt drikke rundt bålet ble det
også servert sang og musikk. En stor takk til Vestmarka Idrettslag som enda en gang
fikk vist frem hvor vakkert det er på Vestmarka. Men hvor var ”støllene”? For det var
jo bare glade unge, gamle, nyinnflyttere og godt voksne vestmarkinger med på
denne høstturen. Til stor glede for alle som var med. Og neste høst blir det helt

sikkert enda flere med på denne turen. En vakker skogstur på omtrent syv kilometer.
Akkurat passe for både unge og godt voksne.

Pølsefest på skolen og i barnehagen
Skrevet 12. november 2014 av Hans Dyblie

Første pølsegryta på vei til serveringsbordet

Onsdag 12. november ble en festdag i Eidskog Naturbarnehage og på Eidskog
Montessoriskole, for da troppet en jentegjeng fra Vestmarka Sanitetsforening opp
med pølser, lomper, sennep, ketchup og yoghurt. Og da må det jo bli fest! For en
gang hver høst stiller sanitetsjentene opp i barnehagen og på skolen og gjør at
denne dagen blir til noe mer enn en vanlig hverdag. For det var stor glede både i
barnehagen og skolen da pølse- og yoghurtserveringen var i gang. Begge steder ble
hovedrett og dessert fortært uten mye støy, og med veldig god bordskikk. Og alle
som satt til bords hadde en hyggelig stund med god mat og godt og sundt drikke. Og
neste høst kommer nok jentene i Vestmarka Sanitetsforening tilbake, for de satte stor
pris på alle unge i Eidskog Montessoriskole og Eidskog Naturbarnehage. Så nå er
det bare å glede seg til neste høst.
2 andre hendelser i Sanitetsforeningen kan du lese om her.

Åpen dag i skole og barnehage
Skrevet 9. november 2014 av Hans Dyblie

Andreas Lundmark Gundahl med litt hjelp av rektor Katya Grennes utførte meget kompliserte matteoppgaver.

Lørdag 8. november var det åpen dag i Eidskog Naturbarnehage og Eidskog
Montessoriskole. Både skolen og barnehagen ble godt besøkt av søsken, foreldre,
besteforeldre og mange andre som var nysgjerrige på hva den yngre garde bedrev
med læring og lek på dagtid på skolen og i barnehagen. Og det var mangt og mye
som de voksne fikk se denne dagen. For her var det full aktivitet både ute og inne.
Og at denne dagen ble populær vitnet alle de parkerte bilene med tilsvarende blide
og nysgjerrige gjester om. For her fikk alle se hva elevene drev på med i en travel
hverdag, og i kantina solgte elevene varme og kalde drikker i tillegg til mange gode
kaker til liten og stor. Også i barnehagen var det aktivitet både ute og inne. Det som
preget denne dagen var gleden, og det ble virkelig bevist denne lørdagen at Eidskog
Montessoriskole og Eidskog Naturbarnehage har kommet for å bli, for her trives alle.
Både elever og ansatte. Og at elevene lærer det som skal læres er etter denne
dagen hevet over enhver tvil.

Asfalten er på plass i ballbingen
Skrevet 6. november 2014 av Hans Dyblie

Det var også nødvendig med mindre redskap for at ballbingen skulle bli perfekt.

Før sola sto opp torsdag 6. november var seks gutter fra Veidekke , med maskiner
og varm asfalt på plass ved ballbingen ved Eidskog Monterssoriskole. Og noen få
timer etterpå var hele ballbingen dekket av et svart, rykende lag asfalt. Et lag som lå
som et perfekt stuegulv, med millimeters presisjon. Dette var gutter som kunne sitt
fag. Så nå er det bare å vente på at dugnadsgjengen monterer opp resten av
ballbingen. Noe som antageligvis kommer til å skje lørdag 8.november. Så følg med
videre, for her skjer ting fort!

Idrettslaget inviterer nyinnflyttede og alle andre på tur
Skrevet 5. november 2014 av Ragnar Dæhli

Vestmarka Idrettslag slår et slag for integrering og folkehelse når de særskilt inviterer
nyinnflyttede til tur opp til Vardåsen lørdag 15. november. Men hvis nye
vestmarkinger skal bli kjent med gamle vestmarkinger, så bør vi alle takke ja til
innbydelsen og bli med! Les mer her.

vestmarka.info i ny drakt
Skrevet 4. november 2014 av Ragnar Dæhli

Hele Vestmarkas nettside er flyttet over på ny plattform. Den første utgaven av den
gamle løsningen ble lansert i 2002. Tolv år er svært lang tid i internettverdenen, og
ny løsning var påkrevd. Vi er Hans og (Margaret!) Gerritsen stor takk skyldig for å ha
skapt, vedlikeholdt og videreutviklet de sidene vi hadde. Vi kommer tilbake til det i en
senere artikkel.
Erik Grande har vært prosjektleder for de nye sidene som er utviklet i WordPress.
Viktige framskritt i den nye løsningen er full funksjonalitet på «nye plattformer», les

nettbrett og smarttelefoner. Saker kan nå deles på Facebook, det blir interessant å se
hvor det føres oss! Vi anbefaler også å ta en kikk på bildegalleriet. Det er klart mer
brukervennlig. Generelt er det stor teknisk fleksibilitet, og vi har tro på større webaktivitet i regi av organisasjonene.
En annen stor nyhet er at organisasjonene i Vestmarka Grendeutvikling (VG) har
knyttet til seg Hans Dyblie som journalist. Hans har lang erfaring som skribent og
fotograf i Glåmdalen. Kapasiteten til å produserer innlegg på weben har dermed økt
betydelig. Artiklene på weben vil være forankret i en av VGs organisasjoner, eller
saker som angår en vesentlig del av lokalbefolkningen.

Ballbingen begynner å ta form
Skrevet 3. november 2014 av Hans Dyblie

Selv om været har vært både grått, vått og mye høstlig i det siste så har ikke
dugnadsgjengen ligget på latsiden vedr. den nye ballbingen på den gamle
fotballbanen ved Eidskog Montessoriskole. Planering, grunnarbeid, støping av ring
mur og ilegg av masse i selve bingen er unnagjort, så nå ser alle den tydelige formen

på selve bingen.Ola Klanderud, Jo Inge Bakken og Ola Johannessen ser til at
grunnarbeidet er klart.
En av de første dagene kommer asfalten, og når denne er på plass er det full fart
med selve monteringen. Så her får man virkelig si at alt er i rute, selv om været ikke
har vært på dugnadsgjengen sin side. Under hele prosessen har elevene ved skolen
vært ivrige tilskuere, og det er ikke noen tvil om at ballbingen vil bli flittig brukt i
fremtiden. Og alle, både store og små gleder seg.

Blodklubb ga mersmak
Skrevet 3. november 2014 av Hans Dyblie

Det har blitt en god og solid tradisjon at det serveres blodklubb på Eidskog bygdetun
Almenninga siste lørdag i Kulturuka i Eidskog. Også i år var det mange som allerede
klokka 12 møtte opp for å få høstens blodklubb.

Lorentz Moe venter spent på sitt første smaksmøte med blodklubb. Solveig Egeland sørger for en solid
porsjon.

Og som tidligere år var det Ingrid Melby og Toril Tolgine Taugbøl som sto for
kokingen av delikatessen. Det moderne kjøkkenet på Bygdehuset er et perfekt sted å
koke klubben, for kjøkkenet på bygdetunet har blitt altfor lite med årene. Årets
blodklubb falt i smak, og denne gikk ned på høykant. Men blodklubb er nok noe
fremmed for den yngre generasjon, for det var godt voksne som fylte bordene på
kjøkkenet og i stuene. En av de godt voksne gjestene denne lørdagen var Lorentz
Moe, som for første gang smakte denne tradisjonsrike matretten.
–Dette var godt, var hans kommentar underveis i måltidet, og han var helt sikker på
at det ikke ble siste gangen han fortærte denne førjulsmaten. Og etterpå ble det
servert kaffe og hjemmebakte kaker i den røde stua. Også dette en tradisjon.

03.11.2014

Bli kjent med stier og «støller»
Les Vestmarka ILs invitasjon til bli-kjent-dag for nye og gamle vestmarkinger her.

01.11.2014

Brua i Brustadvika, ferdigsnekret
Brua over Buåa i Brustadvika er i praksis ferdigsnekret. Stor takk til alle som har bidratt,
være seg som konsulenter, grunnarbeidere, snekre og andre. Etter at limtredragerne ble
heist på plass 19. september har vi hatt 5 lørdager (og noen søndager) med snekring, og
vips så står brua der! Nå skal det kultes opp og planeres ut på hver side, og så blir det
offisiell åpning etter hvert.

28.10.2014

Jazzkonsert mandagskveld trakk folk!
The Skarnes Workshop som omtaler seg som «Litt av et storband», holdt konsert i kirka i
går. Arrangementet er en del den pågående Kulturuka i Eidskog. To fra det faste ensemblet
er vestmarkinger, nemlig Kjetil Hjerpset og Ole Johan Mohn. I tillegg medvirket bl.a.
eidskogingene Mårten Berget og Monica Walter. Svein Gjermundrød briljerte på trompet.
Mange hadde tatt turen, og fikk høre både svingende og melankolsk jazz denne
mandagskvelden. Takk til hele bandet for opplevelsen!
(Foto Gutte Nestun).

23.10.2014

En ballbinge i løse deler
Tekst og foto: Hans Dyblie
Fredag 17. oktober 2014 kommer til å gå over i historien som en meget viktig dag for
Eidskog Montessoriskole. Denne dagen kom nemlig den nyinnkjøpte ballbingen til skolen
med en stor lastebil. En ballbinge som enda er i løse deler, men som i løpet av høsten
forhåpentligvis vil stå helt ferdigmontert på dagens fotballbane. Til stor glede for ballspillere
vår, sommer og høst og skøyteentusiaster om vinteren. Gleden og nysgjerrigheten var meget
stor hos alle elevene ved skolen da lastebilen kom og lossingen av denne tok til.
– Når ballbingen er ferdig til bruk skal jammen jeg også begynne å sparke fotball, kom det
gledesstrålende fra en av de unge skolejentene i det traktoren plasserte alle delene på
nåværende fotballbane. I nærmeste fremtid vil den store dugnaden ta til med grunnarbeid,
støping av mur, asfaltlegging og til slutt selve monteringen. Så her er det bare å glede seg.
Det vil bli mer tekst og bilder på denne siden etter hvert som arbeidet skrider frem.

Torkel og Ola bærer en lang og tung ting fra bilen til lagerplassen.

Sjåføren, Torkel og Ola laster ballbingedeler på traktoren.

102.10.2014

Sanitetsforeningen arrangerer juletur
Vil du være med Sanitetsforeningen på tur til Wallmans Salonger i Oslo, ta en titt på nettsida
til Sanitetsforeningen! Påmelding til Anita Pedersen innen 12. oktober.

24.09.2014

Gangbrua i Brustadvika under oppføring
Grunnarbeid er gjort og limtredragere som utgjør selve bruspennet på 13,5 meter er heist på
plass. Nå skal det festes inn 2’’x 6’’ mellom dragerne som bjelkelag og skrus fast 29 mm
terrassebord i lengderetningen. Til slutt bygges et rekkverk. Synes du det høres moro ut å
være med å bygge bru, så er du hjertelig velkommen. Interesserte kan sende sms til Ragnar
på 48259897 eller epost til post@vestmarka.info.

13.09.2014

Sanitetsforeningen selger bok

Eidskog Sanitetsforening selger boka om Arne Martinsen «Det tidløse landskapet» skrevet
av Sven R. Gjems.
Prisen er 250 kroner, og av det beholder foreningen 100 kroner til gode formål.
Bestilling via Anita Pedersen tlf 91 76 36 87

31.08.2014

Mobildekning og / eller internettilgang som ikke holder
mål?
God mobildekning er viktig for vår sikkerhet og trygghetsfølelse, og et krav vi stiller til et
moderne og godt liv på bygda. God nettilgang og kapasitet (båndbredde) er en annen side
av samme sak. Kommunens politikere har fått en del tilbakemeldinger fra innbyggere som
har for dårlig mobildekning og/eller nettilgang. Saken ble omtalt i Glåmdalen tidligere i
måneden. Kommunen tar mål av seg til å invitere leverandører til et møte for å få til stedvise
bedringer. Er du en av de med dårlig dekning, send e-post til post@vestmarka.info så melder
Vestmarka Grendeutvikling samlet videre til kommunen.

20.08.2014

Hvem ser på oss?
For godt og vel ei uke siden ble det satt opp to kamera på Vestmarka og ett ved Paradis. De
fleste har vel spurt seg hva som blir registrert, og hvem det er som registrerer. Vi kan iallfall
slå fast at lokalbefolkningen ikke ble informert. Men vi satte i gang en undersøkelsesprosess,
og brikkene falt omsider på plass. Det er Tollvesenet som har satt opp kameraene som tar
bilder av bilskilt. Vi har fått tilsendt mer utfyllende informasjon som vi har lagt her
Så er du ute og går en koselig tur med din kjære blir du ikke registrert, hvis du ikke er skilt…

18.08.2014

Gratulerer Vestmarka, med ny barnehage!
Den nye naturbarnehagen ble åpnet på høytidelig vis i dag. Les mer her!

04.08.2014

Paviljong på flyttefot
Paviljongen som har gjort nytte på skolen ble nylig flyttet fordi den ikke var godkjent brukt
der. Den er flyttet til Brustadvika ved skaterampa. Den kan trenge litt reparasjon og maling.
Om noen barn eller ungdommer syns det kunne vært artig, skal Vestmarka Grendeutvikling
koste det som trengs. Ta i tilfelle kontakt med Ragnar på tlf 48 25 98 97.

19.07.2014

Kortreist søppel
Snart kan du levere avfall på GIR sin mobile gjenvinningsstasjon i Brustadvika. Trevirke,
impregnert trevirke, metaller, hvitevarer, farlig avfall og elektrisk- & elektronisk avfall kan
leveres gratis. Restavfall koster kr 100 per m3. Lørdag om ei uke, den 26. juli er første
mulighet. De neste tre lørdagene er 23. august, 20.september og 18.oktober. Stasjonen er
betjent, og er åpen mellom kl. 15.00 og 18.00.

04.07.2014

Ansiktsløftning i barnehagen
Ute som inne arbeides det på dugnad med å gi barnehagen et løft. Det er lett å la seg
imponere over hva arbeidsgjengen får til. Les hele saken, og se mange bilder på Eidskog
Naturbarnehage sin hjemmeside.
Bilde: Mange flittige hender på dugnad i barnehagen. Alle bidrar ut fra evner, enten det er å
bære bord eller klø seg i hodet!

25.06.2014

Avis til morgenkaffen
Rekkefølgen på postombæringa ble endret for noe tid siden slik at husstander på Tobøl får
post før oss på Vestmarka. At det drøyer ut over dagen og tidlig ettermiddag før vi får
regninger lever vi godt med. Men siden det er Posten som har levert dagsavisene i samme
slengen er det mange som har irritert seg over at Glåmdalen og alle andre aviser har
kommet på eftasida.
Nå er det blitt en endring på det! De aller fleste avisene blir nå levert med bud før kl 7-7.30 til
abonnenter langs ruta som er tegnet inn i kartet under. Det gjelder iallfall følgende aviser:
Aftenposten, Dagens Næringsliv, Dagsavisen, Finansavisen,
Glåmdalen, Klassekampen, Nationen, Vårt Land og Østlendingen.

09.06.2014

Ta en tur – finn en o-post!
Eidskog o-lag har hengt ut turorienteringsposter. Kartet «Langvatnet» får du bl.a. kjøpt hos:
x-way sport & fritid AS, Bonnerud farve og hos Hans Jørgen på Esso Vestmarka. Postene
henger ute helt til 24. september. På Eidskog o-lags hjemmeside kan du lese mye mer om osporttilbud for barn og voksne. For eksempel er det løp på Vestmarka 21. august og 13.
september. (Det var også et løp her 4. juni). Lørdag 5. juli er det selveste Morokulien 2-dagars
med start på Langsrud. Da deltar en god blanding av «proffer» og vanlige trimmere.

06.06.2014

To «bessevenner» med sommerjobb
Det er igjen håp om å stoppe gjengroingen nedenfor kirka og spredningen av den uønskede
planten kjempespringfrø. To «besser» (saubukker) fra Tobøl er satt på saken. Straks de var
innom grinda var de i gang med sommerjobben.

01.06.2014

Sol og smil på Vestmarkadagen
-og folk møtte fram i hopetall. Se bildene fra Brustadvika her.

18.05.2014

Bilder fra 17. mai
Nok en flott nasjonaldag er over her på Vestmarka.

15.05.2014

17. mai på Vestmarka
Kl 10.15: Oppmøte ved Almenninga, Eidskog bygdetun. Tale for dagen og sang ved Eidskog
Montessoriskole, allsang og musikk ved Vestmarka Hornorkester.
Kl 11.00: 17.mai-toget starter. Togrute: Ved tørt føre går vi Rambølsvegen, ved vått føre går
vi Skillingmarkvegen.
Kl 11.45: Gudstjeneste i Vestmarka kirke.
Kl 12.45: Vi samles på skolen, enten vi har barn der eller ei. Servering, leker og loddsalg.
Fotballkamp, mellom foreldre og barn i storskolen.

02.05.2014

Oppgradering av lydanlegget i Samfunnshuset
Nå arbeides det med modernisering av lydanlegget i Samfunnssalen. 5 høyttalere som
tidligere har gjort nytta på Sagatun kino i Oslo er hengt opp under taket. Ei stor basskasse
blir plassert på sena. Kabler skal trekkes og kobles til styringsenheten i skapet på sena.
Kanskje blir det premiere på Bygdekinoen tirsdag 6. mai? Dagfinn Omberg er handy-mannen
som har de tekniske løsningene i hodet. Prosjektet har en kostnadsramme på ca 20.000
kroner. Eidskog Montessoriskole, Vestmarka Vel, Vestmarka Hornorkester og Vestmarka
Grendeutvikling har spleiselag på kostnadene.

01.05.2014

Konserten flyttet
Dagens konsert Prøysen i våre hjerter som arrangeres i anledning Prøysenjubileet, er flyttet
til Bygdehuset og begynner som planlagt kl 17.00. Solveig Hem Sørli og Håkon Hauer
underholder. Det blir sang og allsang. Kaffe og utlodning.

25.04.2014

Vestmarkadagen; Har du lyst til å bidra?

Vestmarkadagen går av stabelen lørdag 31. mai. Alle foreninger i Vestmarka Grendeutvikling
står bak arrangementet. Arrangementskomiteen har med en representant fra hver av
organisasjonene. Jenny Håkonsen er med fra Velet, Anita Pedersen fra Saniteten, Bjørn
Rambøl fra Elg 4H, Bjørn Huse fra VJFF, Ragnar Dæhli fra Grendeutviklinga. I tillegg
kommer også idrettslaget og menighetsrådet til å ha med en person.
Men det er plass til flere! Har du gode ideer, eller rett og slett lyst til å være med på
arrangørlaget, så er du hjertelig velkommen til å bli med. Send e-post til
post@vestmarka.info, eller ring Ragnar på tlf 48259897.

14.04.2014

Mobil gjenvinningsstasjon i Brustadvika
Vestmarka i Utvikling AS har inngått avtale med Glåmdal Interkommunale
Renovasjonsselskap (GIR) om utplassering av mobil gjennvinningsstasjon i Brustadvika.
Tilbudet er der en lørdag hver måned i perioden juli-oktober. GIR satser på at det skal
redusere problemet med at hyttecontainere brukes av andre enn hyttefolk, som igjen fører til
overbelastning og forsøpling rundt disse. Den mobile gjennvinningsstasjonen blir bemannet
og vil være der i 3 timer. Det tas i mot samme avfallstyper som på Sjøli. Nærmere info
kommer når utplasseringsdatoene er klare.

09.04.2014

Vardåsen flott turmål i påsken og ellers
I 2010 merket Idrettslaget tursti opp til Vardåsen. Det er merket fra Gamle Ljønervegen,
«Engatørjet» og retning Hornlia, se kartet under. Vardåsen ligger drøyt 330 moh. Vel framme
på toppen kan du skrive deg inn i boka. Det var 793 «signeringer» i 2013. Solveig Billingsø,
Leif Billingsø og Elin Gundahl var flest ganger på toppen. Det er stor sjanse for at de fleste
som tok seg til topps, med eller uten termos i ryggsekken, var fornøyd med seg selv. Kan
anbefales!

01.04.2014

Penger til skilting av Vektervegen
Vektervegen er tildelt 140.000 kroner fra Hedmark Fylkeskommune til skilting. I søknaden er
det planlagt store informasjonstavler ved "hver start" på Vektervegen, nemlig Åbogen,
Matrand, Skotterud, Magnor og Vestmarka. I tillegg planlegges det skilting til diverse
"severdigheter" langs traseen for å gi de ferdende økt opplevelse. Der Vektervegen krysser
bilveg skal det settes opp fareskilt. Se også Glåmdalens nettutgave.

28.03.2014

«Søndagskafé» i Brustadvika
Til helga er det den siste av vinterens «Søndagskaféer». Vanligvis foregår de på Bygdehuset
med strategisk beliggenhet ved lysløypa. Men tidlig vår gjør at Vestmarka Vel gjør en vri og
flytter arrangementet til Brustadvika ved gapahuken. Der er det varm grill mellom klokka 12
og 15, og folk oppfordres til å legge søndagsturen derom. Ta gjerne med drikke/kaffe og
eventuelt noe som passer på grillen. Vestmarka IL henger opp volleyballnettet og unge
syklister som søker utfordringer har BMX-bana å boltre seg i. Da ses vi vel?

20.03.2014

Nytt styre i Velet
Vestmarka Vel hadde årsmøte tirsdag denne uka. Avtroppende styreleder Kjell Sørli
informerte de frammøtte om aktiviteten i 2013. Uten Velet hadde det hverken vært
Bygdekino, oppussing og drift ved Badet, julegrantenning i Brustadvika, 2. dags fest i jula,
eller «ordning og reda» ved Bautaen på Jerpset. Velet er aktivt med i Grendeutviklinga og er
en viktig medarrangør av Vestmarkadagen. Velet er en viktig bidragsyter for trivsel på
Vestmarka. Alle 97 husstander som betalte kontingent sist år oppfordres til å gjøre det i år
også, og kanskje er det noen til som ønsker å bidra i «spleiselaget»….
Kai Ljøner (bildet) tar over som styreleder i Vestmarka Vel. Sammen med seg i styret har
han Jenny Håkonsen, Kari Vestby, John W Dirksen og Nina Kisen.

16.03.2014

Qi Gong-kurs
Guro Rugstad Jensen på Vestmarka drar i gang Qi Gong-kurs. Qi Gong er puste- og
bevegelsesteknikker som er en del av tradisjonell kinesisk medisin. Qi er det kinesiske ordet

for livskraft eller livsenergi. Gong kan oversettes med å praktisere eller arbeide med. På
Wikipedia kan du lese mer om hva Qi Gong er.
Kurset går fredag 28. mars kl 17-22 og lørdag 29. mars kl. 11-16. Det koster 1400 kr + 200 kr
i kursmateriale. Kursleder er Lilja Ingolfsdottir. Sted bekreftes nærmere ved påmelding. Max
8 plasser. Send mail til guro@springfilms.com dersom du vil være med!

04.03.2014

«Prosjekt fiber» til Vestmarka - spørreundersøkelse
Jo Inge Nyborg og John Wirkola Dirksen på Ljøner ønsker å kartlegge interessen for å få
«fiber» til Vestmarka. Kort fortalt betyr fiber i denne sammenhengen raskere dataflyt, enten
en ønsker å laste ned fra nettet eller en ønsker å sende tekst, bilder eller lyd via nettet. De
har laget et kombinert informasjons- og spørreskjema som du kan laste ned her. Hvis det er
stor interesse for prosjektet er målet å få på plass en avtale med en samarbeidspartner som
kan levere stor kapasitet i datalinjene. Se for øvrig informasjon i skjemaet.

27.02.2014

Reguleringsplan for Brustadvika godkjent!

I kommunestyremøtet 20. februar ble reguleringsplanen for Brustadvika behandlet, og
godkjent! Fra ENKF startet og til ordfører klubbet for «vedtatt» har det tatt 7 år! ENKF
(Eidskog Næringsservice) fremmet allerede våren 2007 forslag til kommunens planutvalg om
å iverksette regulering av området. Da Vestmarka i Utvikling (ViU) ble stiftet i november
samme år overtok de jobben. Landskapsarkitekt Hanne Karin Tollan ble engasjert til å gjøre

arbeidet. I 2009 kom ny planlov, og i samråd med kommunen ble det bestemt at det skulle
lages en områderegulering. Fra å være en plan som grunneierne i Brustadvika skulle eie, ble
eierskapet overført til kommunen. Det er flere årsaker til at arbeidet har tatt så lang tid.
Viktige momenter er jordskifte i Brustadvika for å avklare eiendomsgrenser (sak 0410-20080013), ny planlov som tidligere beskrevet, stadig nye ideer for framtidig bruk av arealene (og
som dermed påvirket planens innhold), utvidelse for å få med gang- og sykkelsti langs fv 21
opp til avkjøring til Jerpsetvegen og til sist begrenset kapasitet for saksbehandling hos
kommunen.

25.02.2014

Nytt styre i idrettslaget
Idrettslaget hadde årsmøte 20. februar, og Hanny Gundahl ble gjenvalgt som leder. Med seg
i styret har hun nestleder Håkon Hauer, kasserer Ole Roger Askerud, sekretær Mona Nilsen.
Turid Rambøl, Ole Steinar Kulblik, Stian Grønnerud, Erik Grande og Jan Tore Kraft er
styremedlemmer. Jan Tore er dessuten VIL sin representant i styret i Vestmarka
Grendeutvikling. Ved årsskifte hadde VIL hele 322 medlemmer!

01.02.2014

Bli med på feiringen av lysløypa!

Etter 3.000 dugnadstimer, med alt denne bygda kan framvise av anleggsmaskiner,
entreprenørkunnskap, pågangsmot og ikke minst manuell arbeidskraft, ligger lysløypa ferdig.
En 3,5 kilometers runde med skispor eller turløype alt etter værforholdene, men alltid opplyst
om kvelden. Lørdag skal ferdigstillelsen markeres med skirenn, aking og bål til pølsesteking.
Møt opp ved skolen kl 15.00.

26.01.2014

Kommunens første ildsjeldpris tildelt Ragnar Dæhli
Eidskog kommune innstiftet i fjor en Ildsjelpris. Nominasjonsprosess og utdeling ble delegert
til kommunens grendeutviklingslag. Lagene nominerte hver sin kandidat, og til slutt ble det
valgt en av de nominerte. For 2013, som er første året prisen deles ut, falt valget på
kandidaten styret i Vestmarka Grendeutvikling (VG) hadde nominert, nemlig Ragnar Dæhli.
Leder i Finsrud Grendeutviklingslag, Kåre Delviken, sto for overrekkelsen. Begrunnelse for
valget var bl.a. ledelse av VG i 6 år, administrering av denne web-siden, administrering av
SMS-tjenesten, drivkraft ifbm. Vestmarkadagen, arbeidet med Vektervegen, dugnadsleder i
Brustadvika og styreleder ViU siste året. Se reportasje i Glåmdalen.
Utdelingen skjedde under vinterens første søndagskafé i Bygdehuset som Saniteten sto for.
Siste søndag i februar og mars er det hhv Elg 4H og Vestmarka Vel som er ansvarlig for
kaféen.

10.01.2014

Åpent møte om ny prestebolig
Menighetsrådet har møte om ny prestebolig på Vestmarka onsdag 15. januar kl 18.30 i
Kirkestua. Dit kommer også prost Øystein Halling og representanter for Eidskog
Næringsservice og Kirkekontoret. Møtet er åpent for alle. Les mer på menighetsrådets side.

07.01.2014

TV2-innslag fra Vestmarka til våren
I kveld har TV2 vært flere steder på Vestmarka for å gjøre opptak til et program som skal
sendes til våren. Her får vi blant annet se hvordan Vestmarka Grendeutvikling jobber for å
integrere nye sambygdinger. Følg med på fortsettelsen…

01.01.2014

Godt nytt år!

For å se nyheter fra tidligere år, klikk på aktuelt årstall under ”NYHETER 2014”.

