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Velkommen til

Olsok i Tolga
18.– 27. juli 2008
HELE UKA
Dølmotunet:
Åpent kl. 10-18.
Servering kl. 10-17.
17. juni – 5. aug. kl. 10-17:
Fotoutstillinger:Salgsutstillinger i
våningshuset med gamle bilder fra
Tolga av Olav Hagen og fotografier av
Signe Drevsjø og Jens O. Hagen.

FREDAG
18. JULI

LØRDAG
19. JULI

SØNDAG
20. JULI

MANDAG
21. JULI

TIRSDAG
22. JULI

Vidarheim: 19.30:
Olsokrevyen ”Kort-rest ...”.

Dølmotunet: 09.00 – 17.00:
Bruktmarked. Næringslivs- og
håndverksmesse.
Matservering med
tradisjonskost.

Månknausen, Tolga: 10.00:
Baneskyting. Tolgen Skytterlag
150 år. Jubileumsskyting.

Vingelen: 10.00:
Bli kjent tur langs Glåma, i
kajakk med Turskredder’n.
Oppmøte Kvennan Camping.
Påmelding innen 19/7.

Sætershallen: 10.00-13.00:
Kurs i jazzballett/ballett (for 612 år) fortsetter fra mandag.

Malmplassen: 21.00:
Krokveld.

15.00: Auksjon.

Tolga: 11.00-16.00:
Åpen dag i NØFMF’s lokaler i
Hangar 10.

Ivaregga:
Utstilling 22.-27. juli fra kl. 12-17.
Søstrene Rønnaug, Anne og Marit
Storrusten stiller ut installasjoner,
maleri, collage og datagrafikk.
Åpen butikk.Kaffesalg.
Åpent verksted hos Magnar
Storbækken i Joandersaøla.

Fjellheim: 21.00-01.00:
Vinnfest med Travellin’
Imbesiles.

Rausjødalsmeieriet, Rausjødalen:
Åpent hver dag fra 5. juli til 3. aug.
Servering.

Simasvolllen, Vingelen:
Åpen seter 20.-27. juli kl. 11-16.

Hodalen Fjellstue:
Hodalen Fjellstue åpen hver dag.
Lokal mat og mattradisjoner i fokus.

Sætershallen: 13.30-16.30:
Swingkurs (for 12-100 år).
Instruktører Ida B. Strypet og
Andreas Moen. Påmelding.

Sætershallen: 13.30-16.30:
Swingkurs (for 12-100 år)
fortsetter fra mandag.

FREDAG
25. JULI

LØRDAG
26. JULI

SØNDAG
27 JULI

Dølmotunet:
10.00-17.00:
Dølafeet 150 år.
Jubileumsutstilling:

Tolga-Os Sparebank: 07.3010: “Sparebankfrokost”.

Sætersgård: 11.00-15.00:
Fotballskole for de yngre.
Påmelding.

Sætersgård: 8.00-11.00:
Egebergs minnemarsj.
Start i Bjørsjølia.
Innkomst på Sætersgård.
5, 10, 20, og 33 km
12.00: Egebergs minneløp.
Start i Bjørsjølia.
Innkomst på Sætersgård.
5, 10 og 20 km.

Vingelen: 11.00:
Gruvevandring med Vingelen
Fjellførerlag. Start fra
Gammelstuvollen.

Vingelen kirke:
Vingelen kirke åpen kl. 10-18.

11.30: Åpning. Lansering av
Egil Simensens bok om
dølafeet – ”Dølafeet”.
12.00-13.30: Kalvemønstring.
13.30: Underholdning av Eau
de Vill og Olsokrevyen.
14.00-15.30: Premiering.
Fotoutstilling med bilder fra
Østerdalen og Gudbrandsdalen.

Vingelen: 11.00:
Blomstervandring i kulturlandskapet med Vingelen
Fjellførerlag. Start fra museet.
Trangdalen: 11.00:
Vandring i
fangstgropsystemet i
Trangdalen med Jon Vingelen
som guide.Oppmøte ved
Trangdalen bru.
Øversjødalen samfunnshus:
11.00: Salg av husflid og
tradisjonskost. Utstilling av
sengetøy. Fotoutstilling.
Holøyen vevstue 12.00:
Åpen vevstue med salg.

Servering.

For påmeldinger:
Se kontakttelefoner i Olsokavisa og
web. Avisa kommer ut i begynnelsen
av juli.

Ivaregga, Tolga: 12.00:
Utstillingsåpning med søstrene
Rønnaug, Anne og Marit
Storrusten. Under-holdning og
ord for dagen av søster Kari.

TORSDAG
24. JULI

10.00-12.00: Bedømming.

Holøydalen kirke:
Åpen kirke.

Hodalen Fjellstue:
13.00-17.00:
Olsokbuffet med lokal og
tradisjonsrik mat.

Vingelen: 11.00:
Vandring fra Simasvollen til
Hølræbben med Vingelen
Fjellførerlag.

ONSDAG
23. JULI

Tolga kirke:
Tolga kirke åpen kl. 11-19.

Hodalen kirke:
Hodalen kirke åpen kl. 12-18.

Svartåsen, Vingelen: 11.00:
Seterdag i Svartåsen.
Familiedag med aktiviteter for
barn. Servering av seterkost.
Hesteskyss.

Sætershallen: 10.00-13.00:
Kurs i jazzballett/ballett (for 612 år). Instruktør Stine Moen.
Påmelding.

Hodalen: 11.00-15.00:
”I huldra sitt rike blant hellige
stener” med kano og til fots
med Jon Nygaard og
Hodalsturen.

Dølmotunet: 18.00
Tolga sentrum: 18.00:
Utdeling av Egil Storbekkens
Historisk vandring med Tolga
Tolga sentrum:
musikkpris for 2008 til
Historielag.
Sykkelløp. Tallsjøen rundt.
instrumentmaker Magnar
17.30: Start trim
Storbækken.
Sætershallen: 19.00:
19.00: Start aktive
Konsert med Bjørn Aksdal,
Olsokbridge.
Utdeling av Tolga kommunes
Svein Gjelten Bakken, Mary
Påmelding ved start.
Barthelemy, Jørn Simenstad
ungdomsstipend for 2008.
og Eli Storbekken.
sekkertHodalen Fjellstue: 20.00:
Servering.
Vidarheim: 19.30
Kaffematkveld med allsång og sekkert
Olsokrevyen ”Kort-rest …”.
underholdning.
Tolga stasjon: 20.00:
Historisk vandring med
Malmplassen: 21.00:
NØFMF på stasjonsområdet.
Vidarheim: 20.30
Krokveld.
Etterpå sosialt samvær på
Olsokrevyen ”Kort-rest …”.
stasjonen.
Vidarheim: 21.30
sekkert
Malmplassen: 21.00:
Olsokrevyen ”Kort-rest …”.
Krokveld.

Vingelen Kirke- & Skolemuseum:
Åpent kl. 11-17. Salg av husflid og
håndverk. Servering.

”Mangfold tu Vinnilla”:
Salgsutstilling av husflid og håndverk i
Gammelskola i Vingelen. Åpent kl. 1017.

Svartåsen, Vingelen: 10.00:
Vandring med Vingelen
Fjellførerlag.

Vingelen Kirke- &
Skolemuseum: kl. 20.00:
Visekveld – Evert Taube og
andre svenske viser. Allsang
med Unni Tingelstad og Per
Arne Hagen. Servering.
Dølmotunet:
21.00-02.00:
Krokveld med ”Eau De Vill”.

Øversjødalen: 12.00-17.00:
Omvisning på Gjertrudgarden.
Vingelen Kirke- &
Skolemuseum: kl. 12.00:
Godbrøddag. Trofast mot
tradisjonen svinger damene
jernet i friluft.

Tolga: 11.00-17.00:
Åpen vevstue i Gammelskola.
Salg. Utstilling.
Rysæteråsen, Vingelen:
16.30: Matkurs med Kirsten
Winge og Henry Johnsen på
Nordstadvollen i Rysæteråsen.
Hodalen: 17.00:
”Med båt over Storsjøen te
seters i Letningslia”.
Lurblåsing, notdraing, røke.
18.30: Guida tur opp på Bakkkletten.
20.00: Kveldsmat på setra.
21.30: Retur med båt til
Røsvika.

Åsan, Vingelen: 12.00:
Lur og lokkestevne på
Åsgårdvollen. Servering.
Øversjødalen: 19.00-01.00:
Åpen pub på Orvdalssetra.
Levende musikk.
Dølmotunet: 19.30-21.00:
Konsert.
Dølmotunet: 21.00-02.00:
Krokveld.

Tolga kirke: 21:00
”Vidde” – Verdensmusikk fra
vidda. Konsert med Tone
Hulbækmo, Frode Fjellheim og
Hans Fredrik Jacobsen.

Grendehuset Fjelltun, Kåsa:
19.30: Kulturkveld.

Olsok i Tolga : www.olsokitolga.no

Raudsjødalen : 11.00:
Åpen dag i Rausjødalen
setermeieri med besøk i
seterstuene. Servering.
Hodalen Fjellstue:
13.00-17.00:
Olsokbuffet med lokal og
tradisjonsrik mat.
Vingelen skihytte: 13.0017.00: Middagsservering.
Vingelen: 18.00:
Vandring med Vingelen
Fjellførerlag blant solsvidde
tømmerhus i Vingelsbygda.
Holøydalen kirke: 19.00:
Jubileumskonsert. Holøydalen
kirke 100 år.
Vingelen kirke: 20.00:
Konsert. Kaffesalg i kirke- &
skolemuseet etter konserten.
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Olsokkomitéen ønsker velkommen
Olsok i Tolga 2008 skal være ei uke som favner om mye, mangt og mange. Vi i
komitéen har brukt det siste året til å sette sammen 10 innholdsrike dager som
skal kunne by på noe for de aller fleste.

De historieinteresserte vil i hvert
fall kunne få dyrket sin interesse i
løpet av olsokuka. Vi feirer hele
tre store jubiléer; Tolgen
Skytterlag feirer sin 150 års-dag,
Holøydalen kirke runder 100 år,
og Dølafeet feirer sin 150-årsdag
med utstilling på Dølmotunet. I
tillegg er det planlagt en rekke
historiske vandringer.
Dansekurs og fotballskole vil forhåpentligvis fenge den yngre
garde, mens resten som liker
fysisk utfoldelse forhåpentligvis vil
glede seg over tilbud som for
eksempel kajakktur i Glomma,
båttur på Storsjøen, Tallsjøen
Rundt, Egebergs minneløp og
minnemarsj, samt forskjellige
andre turer.
Årets Olsok i Tolga mangler et av
de siste års mest populære arran-

gement, da Huldrenatt har tatt et
pauseår, men Tone og Hans
Fredrik blir likevel å høre i Tolga
kirke når de spiller kirke-konsert.
Godt er det også at gamle ”travere” som markedsdagen, sparebankfrokosten, Olsokrevyen og de
forskjellige kroene holder stand i
tillegg til alle de andre spennende,
nyere arrangementene.
Merk deg også at Egil
Storbækkens Musikkpris i år
deles ut til en lokal personlighet.
Vi vil anbefale deg å lese programmet og olsokavisa nøye, det
er mange godbiter å få med seg,
fra absolutt hele kommunen.
Olsokkomitéen ønsker deg hjertelig velkommen til årets olsokuke.

Ha ei røtte trivelen
olsokuke!

Kontaktpersoner Olsok i Tolga 2008
Dato:

18,21,22.07.
19.07.
19.07.
19.07.
20.07.
20.07.
20.07.
20.07.
20.07.
20.07.
21.07.
21,22.07
21.07.
21.07.
21.07.
22.07.
22.07.
22.07.
22.07.
23.07.
23.07.
24.07.
24.07.
24.07.
24.07.
24.07.
24.07.
24.07.
24.07.
25.07.
25.07.
25.07
25.07.
25.07.
26.07.
26.07.
26.07.
26.07.
27.07.
27.07.
27.07.
27.07.
27.07.
27.07.
27.07.
27.07.

Arrangement:
Matservering og tradisjonsmatbuffet
Hodalen Fjellstue
Matservering og krokvelder
Salgsutstilling og krokvelder
Åpen kirke – Hodalen
Utstilling, butikk, kaffesalg – Ivaregga
Åpen kirke – Tolga
Åpen kirke – Holøydalen
Åpen kirke – Vingelen
Salg av husflid, håndverk, servering
Åpen Seter – Simasvollen, Vingelen
”Mangfold tu Vinnila”
Åpent setermeieri - Rausjødalen Setermeieri
Olsokrevyen ”Kort-rest”
Markedsdag på Dølmotunet
Åpen dag i NØFMF’s lokaler i Hangar 10.
”Vinnfest” med Travelin Imbesiles
Baneskyting – Månknausen, Tolga
Vandring – Svartåsen, Vingelen
Seterdag i Svartåsen
Olsokbuffet - Hodalen Fjellstue
Utdeling av Egil Storbækkens musikkpris
Historisk vandring på stasjonsområdet
Blikjent- tur langs Glåma i kajakk
Dansekurs i Sætershallen
Vandring fra Simasvollen til Hølræbben
Sykkelløpet Tallsjøen rundt
Kaffematkveld, Hodalen Fjellstue
”I huldra sitt rike blant hellige stener”
Utstillingsåpning med søstrene Storrusten
– Ivaregga
Historisk vandring – Tolga sentrum
Olsokbridge i Sætershallen
Dølafeet 150 år, utstilling m.m. – Dølmotunet

Arrangør:
Aud Lillian H. Rye
Malmplassen Gjestegård
Dølmotunet
Hodalen menighetsråd
Tolga menighetsråd
Holøydalen menighetsråd
Vingelen Menighetsråd
Vingelen Kirke- & Skolemuseum
Simasvollen
Arve Bjørnstad og Lasse Rugsveen
Olsokrevyen
Dølmotunets Venner
Nord-Østerdal Fly-og Militærhist. Forening
Vingelen Idrettslag
Tolgen Skytterlag
Vingelen Fjellførerlag
Einar Hilmarsen
Aud Lillian H.Rye
Priskomiteen
Nord-Østerdal Fly-og Militærhist. Forening
Turskredderen
Olsokkomiteen
Vingelen Fjellførerlag
Tolga IL
Aud Lillian H. Rye
Jon Nygaard og Hodalsturen
Rannaug Storrusten

Kontaktpersoner:
Aud Lillian. H. Rye
Aud Lillian H. Rye
Rannaug Storrusten
Åse Leren
Ann Helen Lien
Annbjørg Heitmann
Kirsti Jordet
Grethe Buttingsrud
Inge Nytrøen
Thorbjørn Liell
Gudny Hagen Bakken
Eivind Moen
Thor-Peder Broen
Torill Østvang
Harry Tjernstad
Johanne Nordstad
Einar Hilmarsen
Aud L. H. Rye
Eivind Moen
Thor-Peder Broen
Stein Kaasin
Elin Brennmoen
Johanne Nordstad
Trond V. Lund
Aud Lillian H. Rye
Bjørg Inger Ryalen
Rannaug Storrusten

Tolga historielag
Anne Marie Johnsgård
Tolga Bridgeklubb
Borgar Lunheim
Tolga kommune, Avlslagene or Dølafe, Sidet
Eivind Moen
Trønderfe og Nordlandsfe, Produsentlaget i Tolga
Visekveld – Vingelen Kirke- & Skolemuseum
Vingelen Kirke- & Skolemuseum
Per Arne Hagen
Sparebankfrokost
Tolga-Os Sparebank
Odd Rune Enget
Blomstervandring i kulturlandskapet - Vingelen Vingelen Fjellførerlag
Johanne Nordstad
Vandring i fangstgropanlegget – Trangdalen
Jon Vingelen
Øversjødalen samf.hus- div. aktiviteter
Øversjødalen samf.hus
Lina Jordet
Åpen vevstue – Holøyen
Jenny Sønmør
Jenny Sønmør
Omvisn. i gardsmuseet på Gjertrudgarden.
Ola Nygaard
Ola Nygaard
Godbrød-dag - Vingelen Kirke/ Skolemus.
Vingelen Kirke og Skolemuseum.
Kirsti Jordet
Kulturkveld
Fjelltun grendehus
Jan Pallin
Åpen vevstue i Gammelskola – Tolga
Bygdekvinnelaget
Else Marie Engebakken
Fotballskole for de yngre.
Tolga -Vingelen fotballklubb
Ann Sæther
Matkurs med Kirsten Winge -Nordstadvollen
Johanne Nordstad
Johanne Nordstad
«Med båt over Storsjøen te seters i Letningslia» Hodalen bygdekvinnelag
Johanne Aas Rye
«Vidde», konsert i Tolga kirke
Tone Hulbækmo, Frode Fjellheim og
Tone Hulbækmo/Hans Fredrik Jacobsen
Hans Fredrik Jacobsen
Egebergs minnearrangement
Tolga IL
Kristin Kaasen
Lur- og lokkestevne på Aasgårdsvollen
Inger Aasgård og Vingelen
Inger Aasgård
Kirke- & Skolemuseum
Åpen pub på Orvdalssetra, Øversjødalen
Ola Petter Søndmør
Ola Petter Søndmør
Konsert på Dølmotunet
Dølmotunets Venner
Gruvevandring i Vingelen
Vingelen Fjellførerlag
Grete Storhaug
Åpen dag i Rausjødalen Setermeieri
Arve Bjørnstad og Lasse Rugsveen
Thorbjørn Liell
Olsokbuffet - Hodalen Fjellstue
Aud Lillian H.Rye
Aud L. H. Rye
Middagsservering, Vingelen skihytte
Vingelen skihytte
Bente Nordistuen.
Vandring blant solsvidde tømmerhus i
Vingelen Fjellførerlag
Astrid A. Haug
Vingelsbygda
Jubileumskonsert i Holøydalen kirke
Holøydalen menighetsråd
Ann Helen Lien
Konsert -Vingelen kirke
Vingelen Menighetsråd
Annbjørg Heitmann
Kaffe i museet (etter konserten.)
Vingelen Kirke- & Skolemuseum
Kirsti Jordet

Telefonnr:
62496062/90503430
62496305
62496423
62494062/90503430
Rannaug Storrusten 99455820
99239052
62496070
90236041
62494559
93256837
62494219
95207555(sms)
62496513/92864532
62496514/90501201
62494318/91516759
62494215/95844949
90979237
62494491/47415857
62494528/41928377
62496062/90503430
62496514
62494318/91516759
62494329/45661688
90062178
62494491/47415857
62494237 / 99107731
62496062/90503430
62496039
99455820
62825626/48052005
92602421
62496514
90744937
45200658
62494491/47415857
45267795
62496224
62496259
62496220/90107627
62494559
62496280/97160712
62494324
62494308/91779218
62494491/47415857
95728233
41478561/90105562
62496263/95228344
62494222
91516009
Eivind Moen 62496514
62494321/90215604
95207555(sms)
62496062/90503430
62494341/97175426
95057513
62496070
90236041
62494559
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Fotball for
de yngre
Tradisjonen tro arrangerer
Tolga-Vingelen Fotballklubb
fotballskole på Sæthersgård
fredag 25. juli.
Fotballskolen har etter hvert blitt
populær blant unge fotballspillere.
De siste årene har deltagerantallet
holdt seg på rundt 50-60 deltagere.
Da er det ikke bare tolginger som
deltar, men også barn fra bygdene
omkring og barn av utflytta tolginger. Deltagerne får enkel mat
og drikke i pausen, men bør ta
med seg egen drikkeflaske.
Etter endt økt får alle deltagere egen
t-skjorte, fotball og diplom.
Tolga-Vingelen Fotballklubb lover en
morsom dag for fotballglade barn.

Tradisjonsrik
onsdagskro
Onsdagskroa på Dølmotunet er selveste fjøskroa
over fjøskroer for mange
kro-gjengere. Eau de Vill
stiller som vanlig, og må
nok ta på seg mye av æra
for at nettopp onsdagskroa
på Dølmotunet årlig trekker 300-400 besøkende.
Stemningen blir som regel god når
Eau de Vill tar plass på scena ved
kloppa på Dølmotunet og serverer
humoristiske sanger på rekke og
rad, ispedd en og annen ”grovis”.
De siste årene har sømådalsgruppa
stilt med grunnstammen i gruppa,
Svein Arild Johnsgård og Evald
Langsjøvold, og plukket med seg
musikere ut fra hva som har passet
til opptredenen. Gruppa kan ha
medlemmer fra Tufsingdalen, Selbu,
Hamar og Sverige. Eau de Vills
Svein Arild Johnsgård uttalte til fjorårets Olsok-avis at gruppa bestandig
gleder seg til å spille på Tolga.

På spørsmål om hva Olsok-revyen skal handle om i år har vi fått dette mer eller mindre klargjørende svaret. For
å være helt sikker på at man ikke går glipp av noe er det nok best å bestille billetter i år også...

Olsok-revyen ”Kort-rest…”
Olsok-revyen
ønsker vælkømmen
tæ fire forestillinger
i Vidarheim, premiere fredag og ei
forestilling mandag
og to på tirsdag. Det
æ lurt å bestille billetter i god tid…
(sjå egen annonse).
Vi håpe på fulle
hus… som i fjor.
På scena er det kjente,
garva revy-fjes: Tove
Rønningen, Amund Leren,
Marit Erlien Hulbækmo,
Sindre Hagen, Toril Eva
Steien, Ragnhild Aashaug,
Esten Inge Hilmarsen og
Ida Brennmoen Strypet. Og
en ”frisk” nykomling:
Øyvind Gilleberg Stensli.
Proffe medvirkende ellers:

Tore Reppe musikalsk
ansvarlig, Erlend Kalbækken
lysmester, Kjell Arild
Gundersen ordne det lydtekniske, Terje Bakken
snekkere kulisser, Nina
Tollan Hagen scenearbeider
og Terje Sundt instruere og
regissere det hele. Så bære
a Gudny Hagen Bakken fæ
skreve ferdig tekster no,- så
bli det intens øving…tæ
døran åpnes…

Rørosmat…surpøsje…pultost…rakfisk… og mye,
mye mer… Det æ det internasjonale potet-året!…
Kort-rest piggpotet… Mye
som kan lages tå potet…
Behøve itte rese langt for å
finne revy-stoff hell. Vi ha
kretsa over fjellregionen,
letta på lokka og snust i
grytan …og vi æ litt uti
verda for å sett ting i større

perspektiv. Kokken vår har
mye rart på menyen…
”Kort-rest”…serveres frå
en hvilken som helst
pub…en eller anna stand i
nærheten… Der fæ vi innblikk bak kulissan, på
kjøkkenet, der mattilsynet
itte tørs sett sin fot!… Vi
møte barkeeper, musiker,
serveringsdame, nye og

Det æ en allsidig gjeng,dyktige skuespellarer og
meget gode sangere hele
hopen…som kan brukes te
alt…som poteten. Dom
glæ seg… Og med mye forskjellig som ha skjedd.. så
håpe vi det bli nåe å glæ
seg åt for publikum òg.
”Kort-rest”? Ja, ska itte alt
vårr det i dag? Kor-rest
mat… hemlaga…ekte…

Besøker huldra i Hodalen
Selv om årets Olsok i
Tolga ikke inneholder
noen Huldrenatt, betyr
ikke det at det blir ei
”huldre-fri” olsokuke.
Turfirmaet Hodalsturen
tar deg med på tur til dit
huldra skremte Brynhild
bort fra vollen sin.
- Dette blir mye etter samme lest
som turen i fjor. Vi skal både padle
i kano, og gå på føttene, forteller
Bjørg Inger Ryalen i Hodalsturen.
Turen begynner på Bergevollen
hvor huldra skremte Brynhild av
setertufta.

Her vil professor i teatervitenskap,
Jon Nygaard fortelle om rituelle
steiner og hellige steiner opp
gjennom tida. Nygaard har studert
nettopp dette feltet, og forteller at
overtro rundt slike steiner og steiner lagt i spesielle formasjoner,
enten av mennesker eller natur,
har vært knyttet til ritualer og
overtro helt siden steinalderen.
– Jon Nygaard har vært med på en
tidligere tur og besøkt Bergevollen
og stedet der Brynhild først ble
skremt av huldra, forteller Ryalen.
Etter den turen kunne han fortelle
at han kjente igjen veldig mange
elementer fra lignende tilfeller han
har studert.
– Slike steiner som ved

Bergevollen forteller noe om at
stedet har en lengre historie enn
tilbake til da myten om huldra som
skremte Brynhild oppstod rundt
1800-tallet en gang, forklarer
Nygaard. – Som regel er dette bare
en utvikling av troen og overtroen
som har knyttet seg til stedet
gjennom årtusener, forteller han.
– Man kan nesten helt sikkert fastslå at dette har vært et kultsted
eller hellig offersted i svært lang
tid, sier Nygaard.
Etter å ha lært mer om mytene
rundt Bergevollen og lignende steder blir det muligheter for en
kanotur. Deltagerne på denne
turen leier kanoer og redningsvester av turfirmaet, for så å begynne

Benytter du deg av våre
løyper og tilbud, så kjøp
deg medlemsskap!
Vi trenger flere medlemmer...
400,- for familie/200,- for
enkeltmedl. Støttemedlemmer:
fritt beløp.
Kto. 1885.14.47543
Vi treffes på stand på
markedsdagen!

avdanka cabaret-sangerinner, friaren, vaskehjelpa
og diverse pubgjester…
som slarve og betru seg…
Alle ståke med sitt og sine
”kort-reste” problemer…
Kort sagt: Det bli en lapskaus med mye sang og
humor. Alle æ innom
puben! Kår-kaillen bli nok
litt nysgjerrig…
Ja, ta deg en tur, du òg!

Turen fra Bergevollen til Oldervikvollen gjøres i kano. Her fra en tidligere utflukt med Hodalsturen.

turen med padling langs Hodalssjøene og betrakte landskapsvernområdet der. – Etter å ha vært på
vannet ei stund, avsluttes turen
med de siste padletakene i
Stikkilen før vi kommer til
Oldervikvollen, hvor det vil bli
smakebiter på lokal og økologisk
mat, sier Ryalen.
Turen ”I huldras rike” arrangeres
tirsdag 22. Juli med oppmøte ved
Hodalen Fjellstue kl. 11.00. Til
Bergevollen vil det bli en gåtur på
rundt 500 meter. Hodalsturen stiller
med kano og redningsvester til padleturen. Ta med klær etter vær og
gjerne litt drikke. Påmelding til
padleturen gjøres til Hodalsturen på
telefon 91819046 senest dagen før.
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Kreative søstre stiller ut i Ivaregga Fortsetter med spurtpriser
Rønnaug Storrusten har
invitert søstrene Anne og
Marit til å stille ut i
Ivaregga. Fra tirsdag i
Olsok-uka stiller de tre ut
installasjoner, maleri,
collager, datagrafikk og
kort i fjøset.
Tidligere har Anne og Marit stilt ut
sine arbeider på låven på
Paulsgarden under Olsok. – Det
var ikke annonsert på noe vis, men
likevel hadde vi svært godt besøk
den gangen, forteller Rønnaug som
eier Ivaregga.
Rønnaugs del av utstillingen under
Olsok-uka, vil være flere installasjoner i reneste Espen Askeladdstil. – Under oppussinga både av
fjøset, møkk-kjellern og vinterstua
har det dukket opp forskjellige
småting, som jeg har satt sammen
til små installasjoner, forklarer
Rønnaug. – Spesielt da jeg rydda

under stabburet dukka det opp
mye spennende, forteller hun. På
bordbiter fra de gamle gulvene i
fjøset og vinterstua har hun montert forskjellige småting med forskjellige tema. Deler fra en gammel telefon, ett postkort og apotekervarer har blitt et lite kunstverk
som har fått navnet ”Har du det
bra?” og et skår fra en kopp med
skriften ”Mor”, en veskelås og et
bilde av Kjerstina Øverland som
bodde i Ivaregga frem til 1966, har
blitt en hyllest til mødre.
Ustillingen med Rønnaugs installasjoner vil etter Olsok-uka fortsatt
bli hengende i Ivaregga, til glede
for senere besøkende også.
Søstrene Anne og Marits utstillinger er imidlertid salgsutstillinger, og
vil bare bli å se frem til 27. juli. –
Marit arbeider med maling og
trykk og vil vise frem sine arbeider
innen de genrene, mens Anne
lager kort.

Mens Anne, Marit og Rønnaug stiller ut sine kunstneriske arbeider,
vil den fjerde søsteren, Kari, vise
frem sine kreative sider på åpningen. Hun vil da stå for underholdningen og ord for dagen.
Det er i år 10 år siden Rønnaug
kjøpte de falleferdige husene på
Ivaregga, og hun har siden det
arbeidet med restaurering. Nå driver hun kulturbasert næringsutvikling i husene. I den ene delen av
Vinterstua tar Rønnaug imot grupper på inntil 12 personer. Da serverer hun som regel tradisjonsmat.
Den andre delen leies ut som leilighet. Under fjøset har Rønnaug
rensket den gamle møkk-kjelleren
og gjort den om til en liten butikk
som selger lokalt håndarbeid.
Utstillingen i Ivaregga åpner tirsdag 22. juli og vil deretter stå åpen
hver dag kl. 12-17 frem til søndag
27. juli.

Etter suksess med nyvinningen spurtpriser på
Egerbergløpet i fjor, har komitéen valgt å videreføre
ordningen også i år.
– Vi har lagt 2.500 kroner i spurtprispotten. Dette vil bli delt inn i tre
500-kronerspremier og en 1.000-kronerspremie. Hvem som får hvilken
pott trekker vi blant den i dameklassa og den i herreklassa som har gjort
seg fortjent til spurtprisen på 10- og 20-kilometeren, sier Kristin Kaasen,
som kan røpe at spurtprisene er relativt tidlig i løpet.
Egebergløpet legger vekt på å gjennomføre et kvalitetsarrangement, med
kvalitetspremier som utelukkende er produsert lokalt. Vandrepremien i
herreklassen, et kransskap ble vunnet til odel og eie i fjor, derfor venter
en ny gyngestol som vandrepremie i den klassen i år. I dameklassen er
det imidlertid fortsatt mulig å være med i kampen om skinnfellen som er
vandrepremie, da den var ny i fjor.
Antallet aktive deltagere har de siste årene vært stabilt i underkant av
100 løpere, mens antallet mosjonister har ligget på omtrent det dobbelte.
– Vi legger opp til en sosial profil, og sikter på å få til et arrangement
med en god ramme, sier Harald Jordet i arrangementskomitéen. - Som
vanlig vil det bli blant annet grilling ved Sæthershallen. I tillegg kan vi
love fine, og godt merka løyper, sier Jordet og legger til at de er rensket
for kvister og greiner med både kvistemaskin og beitepusser.
Etter løpet blir det fjøskro på Dølmotunet, i stedet for Olsok-festen som
ble tatt av plakaten i fjor. – Festene ble etter hvert så dårlig besøkt at de
bare ble underskuddsprosjekter. Nå håper vi at kanskje fjøskro kan friste
flere, og at både løpere og turmarsjerende også kommer dit og blir med
og har det sosialt etter endt løp, avslutter Jordet.

Mob. 90 50 34 30

Aud Lillian`s
sommerkafè
Åpent 6. juli - 10. august
hver dag kl. 13 -19
unntatt tirsdager som er stengt

•Hjemmelaget, tradisjonsrik mat
av lokale råvarer
•Middag, kaffe, kaker og bakst
•Hytter, båtutleie og fiskekort
ESPEN ASKELADD: Under oppussinga i Ivaregga har det dukket opp mye rart. Rønnaug Storrusten
har laget flere installasjoner som hun skal stille ut under Olsok i Tolga.

Velkommen til Hodalen

FOTBALLSKOLE

for jenter og gutter født fra 1997 til 2002.

Lek og moro under Olsok i Tolga
Tolga - Vingelen fotballklubb inviterer til fotballskole under
Olsokarrangementet fredag 25. juli fra kl 11.00 til 15.00.

J a k t - F isk e - F r iluftsli v
Prøv fiskelykken i en av Tylldalens mange fiskevatn.
Muligheter for også å leie båt og garn.
Fiskekort for Tylldalen kjøpes ved bomkassene,
eller du kan prøve Tynsetkortet.

På utkikk etter hyttetomt - tomter under planlegging!

Telf. 911 75 493/62 48 60 25

Frammøte: kl 10.30, sted: Sætersgård
Stadion
Deltageravgift: kr 200,- (kr 150,- for søsken), betales ved frammøte
Instruktører: Dame og herrespillere for
Tolga- Vingelen.
Ta med fotballsko/ joggesko, drikkeflaske og
passende antrekk.

Inkludert i deltageravgiften er at alle deltagerne
får hver sin fotball, T-skjorte, diplom og det blir
servert enkel mat og drikke til alle i pausen.
Det blir også salg av is, brus, kaffe i kiosken.
Påmelding senest onsdag 23. juli til:
Håkon Aashaug 95751930
Jan Tollan 91362492
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Får musikkpris på hjemmebane
viktig dokumentasjon på de gamle
folkemusikkinstrumentene.
Egil Storbekkens Musikkpris er på
25.000 kroner og et kunstverk.
Magnar Storbækken vil motta prisen på Dølmotunet søndag 20. juli
kl. 18.00.

Mat fra naturen

Kulturkveld
i Fjelltun,
Kåsa

- Magnar har vært foreslått av
flere, og har vært en svært god
kandidat helt siden prisen ble opprettet. I år mente juryen at det var
hans tur til få prisen, sier Norsk
Lur- og Bukkehornlags Bjørn
Aksdal, som også er leder i juryen.
– Det er knapt noen som er viktigere for feltet prisen dekker, og
videreføringen av Egils arbeide enn
Magnar. Vi har hatt en stor vekst i
interessen i de siste årene, og mye
av dette skyldes hans gode produkter og solide vedlikehold av instrumenter som trenger det, sier
Aksdal.
I prisens statutter står det at Egil
Storbækkens Musikkpris er en
nasjonal hedersbevisning som kan
gis til kandidater, blant annet for
utvikling av gode instrumenter

Fra gammelt av var det
nødvendig for oss mennesker å høste av naturen
for å overleve. Nå får vi
kjøpt alt vi ønsker og
trenger ikke å dra til
fjells eller til skogs for å
skaffe mat. Likevel er det
godt for både kropp og
sjel å høste av det naturen har å by på. Fra naturen henter vi bær, sopp,
fisk, fugl og storvilt.
Innhøstingen gir som regel store
naturopplevelser: Det er spennende å se om moltene på myra er
modne og har fått stå i fred, om
storfisken vil bite eller å sikte seg
inn på en storbukk langt til fjells.
Alt dette er opplevelser som er
gode å ha med seg på kjøkkenet
eller over et bål når godsakene
skal tilberedes.
På Nordstadvollen i Ryseteråsen i
Vingelen har viltkokk og biolog
Kirsten Winge hatt matkurs i flere
år. På spørsmål om hvorfor hun
gjør dette sier hun:
- Det å komme til seters i Vingelen
under Olsok har blitt en tradisjon
for mitt vedkommende. Å treffe
folk der på setervollen, og lage
mat over et bål gir gode opplevelser. Godsaker fra naturen og

innenfor eldre folkemusikkinstrumenter.
Magnar startet sitt arbeid med de
eldre folkemusikkinstrumentene
midt på 1980-tallet, da han fikk en
forespørsel fra Egil Storbekken om
han kunne ta på seg jobben å produsere neverlurer for kommersielt
salg. Han takket ja til tilbudet, og
begynte å gå i lære hos Torgeir
Granmo, som fram til da hadde
stått for denne produksjonen. Etter
hvert startet prisvinneren også produksjon av seljefløyter laget av
plastrør, noe Egil Storbekken
hadde introdusert med stor suksess allerede på 1960-tallet.
Etterspørselen etter disse instrumentene ble etter hvert så stor at
Magnar bestemte seg for å satse på
heltid som neverlurmaker. Han tok
samtidig over kundene til onkelens
firma Bygdakunst, noe som omfattet musikkforretninger, husflidsutsalg, museumsbutikker og souvernirutsalg. Han har siden det vært
neverlurmaker på heltid.
- Magnar Storbækken er den eneste i Norge som driver med produksjon av de eldre folkemusikkinstrumentene han produserer på
profesjonell basis, og leverer i til-

lokale produkter gir måltidene der
oppe et ekstra særpreg.
I år vil også norges fremste ”røker”,
Henry Johnsen, være med på sætervollen. Han vil formidle noen av sine
knep og kunnskaper om røking.
Han vil også demonstrere varmrøking, og by på smaksprøver.
Henry beskriver sitt utgangspunkt slik:
Hva gjorde folk før kjøleskapet og
dypfryseren - når kjøtt og fisk
skulle oppbevares? Ble det like bra
som dagens mat, eller kanskje
bedre? Hvordan påvirket tradisjonen og kulturen smaken?
Hanry Johnsen har reist rundt
omkring på Balkan og Spania for å
lære av matkunstnere der. Hjemme
igjen formulerer han sine erfaringer slik:
Det er ikke alt vi har forutsetninger for å bli best på her i Norge,
selv om vi gjerne liker å tro det.
Hva kan vi best? Hva er våre røtter?
Hvilke tradisjoner kan vi bygge på?
Det Henry har lært, har han formulert i tre bøker: ”Røking som
hobby”, ”Røking av mat” og ”I
svedjerøkens rike”. På Nordstadvollen vil deltagerne få smaksprøver
og demonstrasjon av varmrøyking.
Mattkurs på Nordstadvollen i
Rysæteråsen fredag 25. juli
Kirsten Winge kommer og Henry
Johnsen forteller og demonstrerer.

legg i eksepsjonelt god kvalitet,
sier Aksdal. Instrumentmakeren
fra Tolga er også premiert for sin
gode instrumenter, og har hentet
hjem gullmedalje etter bedømming
av instrumenter på
Landskappleiken. Bjørn Aksdal
legger til at Magnar nyter stor
respekt for sitt arbeide og betjener
et stort miljø. – Magnar arbeider
også aktivt med å videreutvikle
instrumentene, slik at de kan bli
brukt av de beste til å spilles på.
Selv om han ikke kaller seg musiker selv, er han såpass musiker at
han vet hva som må til, legger han
til.
I rekkene bak Storbækken er det
dessverre tynt. Rekrutteringen er
svært dårlig. – Om Magnar og
hans virke plutselig skulle bli
borte, ville det være katastrofalt for
oss, forklarer Aksdal. Han ønsker
at instrumentmakere som Magnar
skal få den samme anerkjennelse
og støtteordninger som andre
håndverkere får. – Da kunne han
fått opplæringsmidler, og han
kunne som mester i faget hatt
svenner i lære, som igjen kunne
fått studielån, utdyper Aksdal. Per i
dag eksisterer ingen slike ordninger.

Det blir gode smaksprøver og vi
lager en treretters middag over
”røken” på vollen.

Foto: Jonatan Malm

I tillegg til å være en aktiv og solid
instrumentmaker har Magnar
Storbækken blant annet vært sentral i etableringen i Norsk Lur- og
Bukkehornlag hvor han har vært
kasserer, og han var pådriver for
CD-platen ”Hyrdestund” som er

Etter å ha vært en sterk
kandidat siden prisen ble
opprettet for tre år siden,
er instrumentmaker
Magnar Storbækken fra
Tolga den som mottar
Egil Storbekkens
Musikkpris for 2008.

Oppmøte kl 15.00
Pris: kr.500.Skiltet vei til Rysæteråsen.
Påmelding innen 15.juli til
Johanne Nordstad tlf. 474 15 857
e-post: johannenordstad@hotmail.com

24. juli blir det kulturkveld i Fjelltun. Da blir
det trekkspillkonsert
med dans etterpå.
Dørene åpnes kl. 19.00 og det blir
konsert med mye lokalt stoff. De tre
trekkspillerne er Erling Moen, Tore
Svendsberget og Erling Maribo. De
to sistnevnte er Jularbo-spesialister
så her er det duket for klassisk
trekkspillmusikk!
På bildet ser vi Erling Moen med
trekkspillet.
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Olsokkonsert i Vingelen kirke
Søndag den 27. mai
arrangeres den tradisjonelle olsokkonserten i
Vingelen Kirke, og i år er
det Amund J. Røe med
venner som skal gi publikum en musikalsk opplevelse. Med seg har Amund
sin samboer Astrid
Giæver Marvik på klarinett og amerikanske John
M. Burnham på cello,
mens han selv trakterer
piano.
Den 23 år gamle vingelsingen
Amund begynte å spille piano
som 7- åring. Senere har han
gått på musikklinja ved NordØsterdalen v.g.s. Etter et års
jobbing som organist i hjemkommunen gikk han et år på
Toneheim folkehøgskole. Her
traff Amund og Astrid hverandre. 21 år gamle Astrid er ei
odelsjente fra Straumfjorden i

Nord-Troms, og begynte å lære
klarinett i 7-årsalderen. Etter
ungdomsskolen tok hun veien
til Tromsø for å gå på musikklinja ved Kongsbakken v.g.s., før
hun begynte på Toneheim. Nå
studerer både Amund og Astrid
på konservatoriet ved
Universitetet i Agder, i
Kristiansand, og er neste år ferdige med en treårig bachelorgrad i musikk.
John derimot jobber til daglig
som grafisk designer i Chicago,
men på fritiden vier han mye tid
til musikk. 25-åringen kommer
fra Portland, Maine i USA og
har siden 9-årsalderen spilt
cello. I følge Amund og Astrid
er John, til tross for ingen høyere utdannelse i musikk, en
svært dyktig cellist. John ble
kjent med Amund og Astrid jula
2006, gjennom hans kjæreste

Birgitte Norsen fra Tynset.
Denne sommeren skal de for
første gang holde konserter
sammen.
Trioen har sin første konsert på
Lyngseidet, i Troms, 20. juni og
to dager senere skal de holde
en konsert på Storslett, i Astrids

Jubilant med smell
Tolgen Skytterlag fyller i
år 150 år, og feirer selvfølgelig med kalas og
jubileumsstevne under
Olsok i Tolga.
- Selvfølgelig skal jubileet markeres behørig, lover leder i Tolgen
Skytterlag, Harry Tjernstad.
Andre fredag i olsokuka innbyr
laget sine medlemmer og noen
spesielt inviterte til jubileumsmiddag i Sæthershallen, og dagen
etterpå er det duket for jubileumsstevne på skytterbanen. – Dette
blir et vanlig åpent banestevne,
men det kan jo hende vi premierer
litt ekstra på ei spesiell serie, sier
lederen.
I jubileumsåret er Tolgen Skytterlag
større og mer aktivt enn på lenge.
- Laget har hatt et skikkelig oppsving de siste tre årene. Vi har
merkbart flere både ungdommer
og damer i laget nå, forteller
Tjernstad. Det er spesielt mødre
som har sluttet med hente- og
bringetjenesten til skyting, og i stedet kastet seg med og blitt aktive
skyttere selv. Dette har resultert i
konkurranse mellom foreldre og
barn. – Hver skyting innebærer
ofte flere oppgjør internt i familier
ler Tjernstad.
- I år har vi forresten et tjuetalls
deltagere på Landsskytterstevnet.
Det er veldig bra. Jeg tror nesten
ikke Tolgen Skytterlag har vært
representert med så mange deltagere der tidligere, sier han stolt.

Tjernstad skriver også mye av oppsvinget i aktiviteten i laget til skytebanene Tolgen Skytterlag nå rår
over. – At vi har fått elektronisk
anvisning på både 15, 100 og 200
meter i tillegg til på elg-bana, har
nok bidratt i positiv retning sier
han.
Under lagets jubileumsfeiring
dagen før jubileumsstevnet vil også
lagets jubileumsberetning bli presentert. Den er det Idar Tollan som
har stått for, og han kan fortelle at
det har vært ei interessant historie
å skrive.
I jubileumsberetningen har han
tatt utgangspunkt i hver enkelt formann i laget, og skrevet små bio-

grafier om dem, samtidig som han
har bakt lagets aktiviter inn i dette
forklarer han. - Tolgen Skytterlag
ble stiftet i 1858 av hytteskriver og
verksmester Hans Aas. Han var for
øvrig samme mann som stiftet
Tolgen Forbruksforening, forteller
Tollan.
Tidligere stod det en byste av hytteskriver Aas i Tolga sentrum, men
denne ble tatt ned for noen år tilbake, og ligger nå på et lager et
sted. – Dette må da være et ypperlig år å få bysten opp igjen, undrer
leder Harry Tjernstad og sender
avslutningsvis utfordringen direkte
til kommunen.

hjemkommune Nordreisa.
Konsertenes hovedattraksjon vil
være Johannes Brahms sin
Klarinettrio, og alle tre ser fram
til å fremføre dette storslåtte
verket. De vil også markere den
franske komponisten Olivier
Messiaens 100-årsjubileum med
noen av hans stykker for piano.

I tillegg vil vi få høre stykker av
Kjerulf, Schubert, Mozart og
Prokofiev. Trioen ønsker alle
velkommen til konserten, og
kan opplyse at etter konserten
blir det salg av kaffe og kake i
museet.

Jubileumsutstilling for dølafeet

Fra jubileumsutstillinga på Sætersgård fra 13.-15. juni 1958.
Foto: Widerø
fram til ca. 1950. På den tida ble
I år er det 150 år siden
den kunstige sædoverføringen tatt
den første storfeutstili bruk, og det ble kjøpt inn okser
linga i Nord-Østerdalen
av rasen finsk ayrshire for å friske
ble holdt på Slåbakken i
opp blodet til dølafeet. Dette var
Tolga. Utstillinga var star- starten på en prosess som skulle
ten på et organisert avls- føre til at dølafeet gikk i oppløsning og gikk inn i NRF. På slutten
arbeid som skulle resultere i at østerdalsfeet ble av 1960-tallet var dølafeet nesten
etablert som en egen rase utslettet som egen rase. Men heldigvis fantes det i Gudbrandsdalen
for distriktet på slutten
igjen noen få dølakyr, nok til at det
av 1800-tallet. Dette skal var mulig å ta vare på rasen.

makeres med en jubileumsutstilling på Dølmo- På temadagen den 23. juli vil det
tunet onsdag den 23. juli. bli arrangert dølafeutstilling, med

STOR AKTIVITET: Tolgen Skytterlag har hatt solid oppsving i medlemsantallet de siste årene. Mye av æren for dette tilskrives det nye elektroniske anvisningssystemet. Her er klasse 1-skytterne i sving under
siste juleavslutning.
Foto: Britt Nesteby

Ei tilsvarende utstilling ble holdt på
Lillehammer i 1857, og det var
starten på en prosess som førte til
at gudbrandsdalsfeet ble etablert
som det stedegne feet for gudbrandsdalensregionen. På begynnelsen av 1900-tallet ble østerdalsfeet og gudbrandsdalsfeet slått sammen til en felles rase – dølafeet.
Dølafeet var den nesten enerådende storferasen i de to dalførene

bedømming og premiering av ca.
20 dyr. Det vil også bli en tilsvarende utstilling for rasen sidet
trønderfe. For barna vil det bli
arrangert kalvemønstring. Det vil
videre bli lansering av boka
Dølafeet. Egil Simensen, som opprinnelig er fra Os, har skrevet
dølafeets historie. Han vil i et foredrag fortelle fra denne historien.
Utgivere av boka er
Nordøsterdalsmuseet, Dølafelaget
og Tine Meieriet Øst.
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Opplev mangfoldet!
Vingelen er ei allsidig
bygd. Fra store urørte
vidder der reinen i
Forollhogna-området beiter, nedover slake fjellsider som på grunn av den
kalkrike jorda har en
utrolig frodighet i forhold
til den høye beliggenheten, ned til bygda der
gammel bebyggelse holdes i hevd og bygda med
ca. 450 innbyggere disponerer over 750 bygninger
fra før 1900!
For å vise noe av mangfoldet har
Vingelen Fjellførerlag satt opp hele
fem forskjellige turer i Olsokuka.
For å ramse opp litt: Det blir vandring i Svartåsen søndag 20. juli,
slik at du får med deg Seterdagen
etter turen. Vandring fra Simasvollen
til Hølræbben mandag 21. juli. I
dette området ferdes forelhognareinen og turen gir et fint skue over
fjellheimen med Forollhogna i nord.
Budeia på Simasvollen, Grethe
Buttingsrud, serverer enkel seterkost (www.simashaugen.no).
Torsdag 24. juli blir det blomstervandring i kulturlandskapet fra
Museet og oppover mot Kletten I
skogbeltet er det et frodig landskap
preget av kulturbeiting med en artsrik flora og turen gir en fantastisk
utsikten over bygda, landskapet og
fjellområdene.
Søndag 27. juli tar fjellførerlaget
deg først med på gruvevandring i
Kletten der det ble tatt ut malm i
flere perioder fra 1723 og fram til
1918. Om ettermiddagen kan du
være med på vandring blant soslvidde tømmerhus i bygda. Her får
du et innblikk i hvordan byggeskikken har forandret seg opp
gjennom tidene og hvordan gamle
tømmerbygninger er omgjort til
funksjonelle boliger i dag. Denne

dagen er det også anledning til å få
med seg middagsservering på skihytta og konsert i Vingelen kirke
om kvelden.
De fleste turene har en varighet på
ca. 2 timer og passer for de fleste.
På mange av turene anbefaler fjellførerlaget at du har med kikkert.
Mer informasjon om Vingelen
Fjellførerlag finner du her:
http://tur.vingelen.no

Hvordan klarer de å ha et så
omfattende program? Hvordan kan
de vite så mye om alt dette?
Svaret er spesialisering og arbeidsdeling. Vingelen Fjellførerlag
består av fem personer, hver med
sine spesialfelt. På bildet ser vi
hele gjengen, og hør bare her
hvordan de selv presenterer seg
(fra venstre):
Grete Storhaug ”Fjellrypa”
Fjellvant dame, organisasjonstalent

med sans for geologiske spor og
lange fjellturer.
Johanne Nordstad ”Floristen”
Innfødt, blid og snill Vingelsing
med gard og grunn. Særlig sans
for flora og seterliv.
Astrid A. Haug ”Haugtussa”
Forvilla trønder som har særlig
sans for villreinfjell, setertrakter og
kulturhistorie.
Hanne Sofie Nesteby
”Seterbudeia”
Også ekte Vingelsing, bosatt uti

Vingelsåsen. Driv gard og har seter
i aktiv drift.
Stein Kaasin ”Villmannen”
Mangeårig fjelloppsyn og jaktguide
i Forollhogna. Rapp i kjeften og
lett på foten.
Med et så omfattende og variert
program for olsokuka kan vi bare
ønske denne gjengen lykke til og
alle dere som skal ut å gå:
GOD TUR!

Museum med
mange aktiviteter
I Olsokuka har Museet i
Vingelen (Vingelen Kirkeog skolemuseum) mange
forskjellige aktiviteter og
arrangementer:
Onsdag den 23. juni er det visekveld. Det blir en aften med viser
av Evert Taube og andre svenske
viser. Dette er en allsangkveld med
Per Arne Hagen og Unni
Tingelstad.
Torsdag 24. juli blir det
Godbrøddag. Da kommer damene
og svinger jernet i friluft fra kl.
12.00. Styret lover også at «Til
godbrødene serveres det noe som
kan smake.» Denne dagen er

Museet også startpunkt for
Blomstervandring i kulturlandskapet med Vingelen Fjellførerlag kl.
11.00.
Lørdag 26. juli er Museet medarrangør av Lur- og lokkestevne på
Aasgårdvollen.
Vandringer blir det igjen søndag
27. juli. Først er det gruvevandring
kl. 11.00 og senere Vandring blant
solsvidde tømmerhus kl. 18.00.
Begge disse turene starter ved
museet.
Til slutt denne kvelden er det kaffeservering etter konserten i
Vingelen Kirke.
Museet er ellers åpent hele uka
med utstilling, salg av husflid og
håndverk og servering.

Bildet viser Eggenstua som er en del av Vingelen Kirke- og skolemuseum.
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Tolga - her får du det du trenger!
Næringslivet i Tolga kommune er variert og allsidig. Dette er den første av seks sider med annonser for
næringslivet i vår kommune. Det inkluderer også en egen side fra fjellbygda Vingelen.
Markedsdagen som arrangeres hvert år under Olsok i Tolga viser bredden av tilbud som ﬁnnes her.
I år blir markedsdagen arrangert den 19. juli og mange av aktørene i næringslivet samles der.

Velkommen innom oss!
Foto:
Ove Steinar Riise

Osteopat Asgeir Hilmarsen, MNOF
TLF: 95 86 90 28

Grundig undersøkelse
Skånsom og effektiv behandling
Trenger du hjelp med f.eks:
•
Smerte eller skader
•
Hodepine, svimmelhet
•
Fordøyelsesproblemer
•
Slapphett eller lite energi
•
Bihule- eller ørebetennelse

Møbelgaarden
2540 Tolga - Mobil: 901 80 185

•
•
•

Kjøkkeninredninger/bad
Senger/garderober
Hyttemøbler - bord - benker

Tolga
Musikk

Nye tilbud:
Kinesiotaping
Tilpassing av såler

(ved Joker og post)

www.mobelgaarden.com

Lørdag 19. juli
kl. 9.00 - 17.00
Kveldsåpent 15.30 - 19.00

Motorsager - Gressklippere - Salg og service

Tollan
Mek. Verksted
2540 TOLGA - Tlf. 62 49 41 50

Olsoksalg:

hele olsokuka.
Åpningstider i sommer:
31. juni - 16. august
10.00 - 15.30 (13.00)

Vekstra Tolga BA
Vi yter et bredt spekter av regnskaps- og
regnskapsrelaterte produkter og tjenester,
både for landbruk og annen næring.

Tolga
Tlf: 62 49 50 60
Fax: 62 49 50 69
geir.nymoen@vekstra.no

Vingelen
Tlf: 62 49 51 70
Fax: 62 49 51 77
turid vingill@vekstra.no

www.tolgamusikk.no

ARNE KARLSEN as
TOLGA
Registrert revisor
Tlf. nr. 62 49 43 67
Mobil: 918 10 350

Ivaregga
Uansett om du har noe å feire eller ikke

- prøv Ivaregga!
Husk olsokutstillinga

www.ivaregga.no
Tolgas Garn og Kafé As
624 94 286

Jeg tilbyr et hyggelig
kafémiljø

- med salg av garn/tilbehør,
sytråd, broderi, babygaver
og ungdomsgaver.
Åpningstider 1.juni - 1.sept
Man, tirs, fre 10.00-15.30
Ons, tors, lør 10.00-14.00

Tolgas Garn og Kafé As
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Tolga - her får du det du trenger!

2540 TOLGA

Tlf: 901 26 445
901 27 445
Alltid gode tilbud og godt utvalg av frukt og grønt.

Alltid nystekte brød!
Alle slags kaker kan
bestilles fra Goman
bakeri. Dersom du
vil ha bilde på kaken
ordner vi også dette!
Bestilling innen 15.00
dagen før.

Tipping Online
Medisinutsalg

Hemgjort
- lokalt håndtverk i “gamle Vi-To” på Tolga -

Sommeråpent
(7. juli - 2. august):
mandag til fredag 12.00 - 17.00
lørdag 10.00 - 15.00

09.00 - 21.00 (18.00)

Velkommen innom til en trivelig handel!

www.tosasvo.no
Email Tolga: tolga@tosasvo.no
Email Os: os@tosasvo.no
Tlf Tolga : 62 49 46 20
Tlf Os : 62 49 72 09

TOS ASVOS BUTIKK GAVER OG GJENBRUK
Åpningstider: mandag, onsdag, fredag 10.00 - 16.30, lørdag 10.00 -14.00
I Olsokuka åpent hver dag! Gode tilbud gaveartikler.
Fyll en stor pose med klær til kr. 50,Fine gaveartikler/leker; i vårt utvalg ﬁnner du det andre ikke har!
Brukte klær til alle aldersgrupper.

TOS ASVO AS VEDPRODUKSJON (8.00-15.30)
Vi har tørr bjørk og furuved på lager; 60 l sekk bjørk kr. 60,- furu kr. 50,-

VASKERIET (8.00-15.30)
Vi hjelper deg med:
Vask/rens av matter og tepper
Duker – vask/rulling
Gardiner
Privattøy
Dyner og puter, sengetøy.
Til alle hytteeiere: gjør ferien mindre travel
– utfør vask av tøy, gardiner med mer hos oss!

www.tosasvo.no
Email Tolga: tolga@tosasvo.no
Email Os: os@tosasvo.no
Tlf Tolga : 62 49 46 20
Tlf Os : 62 49 72 09

Vanlige åpningstider:
Onsdag og fredag 12.00 - 17.00 Lørdag 10.00 - 15.00

Hytteutleie
Camping på elvebredden
Topp elveﬁske
Salg av ﬁskekort
Kiosk
Sesongåpent
fra 15. mai - 15. oktober

www.kvennan.com

Har du egen vannkilde?
Vil du vite mer
om kvaliteten på
vannet ditt?
Noe du lurer på?
Vi svarer på spørsmål og analyserer dine vannprøver for
deg!
Vi kan også måle pH i ﬁskevann og bekker.
Ta kontakt for avtale og pris.
e-post:laboratoriet.tolga@tine.no / tlf: 41 60 67 96

TINE MEIERIET ØST TOLGA
- Din lokale leverandør av analyser innen næringsmidler
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Tolga - her får du det du trenger!

Urter fra økologiske hager, skog og fjell i
smakfulle blandinger til ditt kjøkken.
Vi treffes på markedsdagen, Dølmotunet 19. juli. Ellers
ﬁnner du produktenen våre i butikker i hele regionen.
Birgit og Gunhild
922 44 241 / 419 31 183
post@fjellurt.no

•
•
•
•
•
•
•

Ellerisolering m/rockwool
Betonentreprenør
Betongsaging
Hyttebygging/tømrerarbeid
Mobilkraner
Rehabilitering
Grunnarbeid

VELKOMMEN TIL

Spennende gave- og interiørbutikk i ”Hyttstua” på Tolga, rett ved Malmplassen

Besøk også vår nyåpnedede nettbutikk på www.browns.no.
Mange ﬂotte ideer til fornyelser hjemme og på hytta.
Her får du hjelp til å ﬁnne den perfekte gaven.

Se mer på www.browns.no

I. Tollan Bygg AS
2540 TOLGA
Tlf: 62 49 46 43 - Mob: 913 96 435

Din nærbutikk
på Tolga
Åpningstider:
0900 – 2000 (1800)

---- Tid til overs ---

Skal du på hytta – eller annet opphold i Tolga
- og ønsker å slippe lang tid på butikken?
Kontakt oss på tlf 62 49 45 09
eller e-post joker.tolga@ngbutikk.net
og vi pakker og klargjør varene til du kommer.

Velkommen til oss for en trivelig handel!
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Tolga - her får du det du trenger!
HEI!

Prøv en av våre populære hamburger-, calzone - eller pølsemenyer.
Vi har alltid ferske bakevarer til kaffen.
Husk! Alltid 30 øre ekstra bonus pr liter ved bruk av YX Bonuskort.

Tilbud nå!

Garmin GPS fra kr 1200,-

(komplett med oppdatert kart og bilmonteringssett)
Vi har nå fått inn et nytt parti RC Biler fra Nikko:

Mclaren Formel 1 veil 2200,- Nå 995,-

Tolga Bensin & Service

Åpent til kl 21 alle dager. HEI

Bjørn Lunheim
Telefon 62 49 42 80 E-post: tolga@st.yx.no

IGJEN!

Kjempetilbud under markedsdagen:

30% - 60% på aktuelle varer
Vi samarbeider med Maxbygg
Tolga, og blir å ﬁnne på deres
markedsstand.

Det komplette tilbud for sportsﬁskere på alle nivåer!

TILBUD!
Komplett ﬁskesett fra kr 299,5-pack spinnere i boks kr 49,SUNWIND CHEF

Sommertilbud fra

Chef-komfyrene er utstyrt med 4 gassbluss og
har termostatstyrt stekeovn. Ovnen er utstyrt
med grillelement som i tillegg til grilling gir deg
mulighet til å veksle mellom over/undervarme.
Det praktiske lokket vil hindre fettsprut mot
vegg under steking og dessuten gi deg ekstra
benkeplass når komfyren ikke er i bruk.

Veil. kr 5.990,-

Nå 2.990,Zero 105 ltr. Gasskjøleskap

Veil. kr 3.690,-

Nå 2.490,Trend Rød - 3 brennere
Trend - kvalitetsgriller fra Sunwind i nytt moderne design.
Grillrist, stekeplate og brennere er utført i emaljert støpejern, dette
gir meget god varmefordeling, enkelt renhold og lang levetid.
Trend-serien har egen hylle for varmholding av ferdig grillet mat og
leveres med dobbeltisolert stekelokk m/termometer.

Veil. kr 9.990,-

Nå 5.390,-

Elegant og romslig frittstående skap på
totalt 105 liter med 11 liters separat
fryseboks.
Zero 105 er tilpasset i størrelse for
installering under kjøkkenbenk og leveres
i sort eller hvitt.
Skapet har justerbare ben, ﬂyttbare hyller,
ﬂammeindikator og rikelig plass til mat
og drikke for familien.

Vi fører: - byggevarer - maling/beis - hytteprodukter fra Sunwind
- landbruksrekvisita - verktøy - ﬁske, sport og fritid
Åpent 9 - 16.30 (10 - 14)
Telefon: 62 49 60 50
Telefax: 62 49 50 51
E-post: maxbygg.tolga@fjellnett.no

Vår hovedleverandør
av byggevarer:

TYNSET

Besøk også vår stand på markedsdagen der vi har mange kjemetilbud!
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Tolga - her får du det du trenger!

Malmplassen
Krokveld

Overnatting både på
motell og internat

etter revyen
- som i alle år

Sommeråpningstider
(16. juni - 20. august):

Hverdager
08.00 - 23.00
Søndag
12.00 - 20.00

IKKE BAND
spiller fredag 18. juli
mandag 21. og
tirsdag 22. juli
kjører vi egen musikk
og fri entre!

Vi ønsker både tolginger og
tilreisende hjertelig velkommen!

Telefon: 62 49 63 05
malmplas@online.no

www.malmplassen.no
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Vingelen

levende setergrender nasjonaparklandsby

variert næringsliv

godt bevart gammel trehusbebyggelse

Aktiviteter i Vingelen i Olsokuka:
Hele uka:
Vingelen kirke kl 10.00 - 18.00
Vingelen Kirke- og skolemuseum kl. 11.00 - 17.00
Salg av husﬂid og håndverk. Servering.
“Mangfold tu Vinnillla” 10.00 - 17.00
Salgsutstilling av husﬂid og håndverk i Gammelskola
Simasvollen 11.00 - 16.00 Åpen seter
Lørdag 19. juli:
21.00 Vinnfest. Ute, grillmat, happy hour, Travelin Imbesiles
Søndag 20. juli:
10.00 Vandring med Vingelen Fjellførerlag fra Svartåsen
11.00 Seterdag i Svartåsen. Familiedag med aktiviteter,
servering av seterkost, hesteskyss
Mandag 21. juli:
10.00 Bli kjent tur langs Glåma i kajakk.
Turskredder’n. Påmelding tlf: 456 61 688
11.00 Vandring fra Simasvollen til Hølræbben
med Vingelen Fjellførerlag
Onsdag 23. juli:
20.00 Svenske viser, mest E. Taube. Allsangkveld med Unni
Tingelstad, Per Arne Hagen og ev. Arild løvik. Servering.
Torsdag 24. juli:
11.00 Blomstervandring i kulturlandskapet
opp mot Kletten med Vingelen Fjellførerlag.
11.00 Aasgårdvollen. Servering av setermat.
12.00 Godbrøddag i Musèet. Jernet svinges i friluft.
Til godbrødene serveres det noe som kan smake.
Fredag 25. juli:
16.30 Matkurs med Kirsten Winge
på Nordstadvollen i Rysæteråsen
Lørdag 26. juli:
12.00 Lur- og lokkestevne på Aasgårdvollen.
Servering av tradisjonsmat.
Søndag 27. juli:
11.00 Gruvevandring med Vingelen Fjellførerlag.
Start fra Gammelstuvollen
13.00 Middagsservering på skihytta
18.00 Vandring blant solsvidde tømmermus
med Vingelen Fjellførerlag
20.00 Konsert i Vingelen Kirke. Amund Røe med ﬂere.
Kaﬀesalg i Musèet etter konserten

Utleie av hytter, seterhus
og gardsovernatting.
Fiske i ﬂotte fjellvatn!
Småvilt- og storviltjakt

Vingelen Turist Tlf. 62 49 46 65

www.vingelen.com

Nordens hovedleverandør av malmfuru!
• Lafter alt fra utedo til hyttepalass
- også restaurering
• Tretak
• Terrassebord
• Never
• Laftetømmer
• Ukanta bord

Telefon: 62 49 43 68 E-post: ﬁrmapost@materialbanken.no

www.materialbanken.no
En trygg og sikker løsning...
Torvtaksmembran fra

Tømmermester Espen Karlsen, tlf. 91 58 44 14

Gardsbutikken er åpen

2542 Vingelen
Telefon: 906 17 428 Telefaks: 624 94 144

(sjølbetjening) alle dager
20. juni - -20. aug kl. 11 - 17

Hyttetomter i Vingelen

Vingelen Hytter BA

20 tomter i Knausvola

Telefon: 62 49 46 65
Web: http://hytter.vingelen.no

- inn mot Forollhogna nasjonalpark

Bua i

Vingelen
Bestill på forhånd
så pakker vi varene for deg!

vingelen@marked.coop.no

Restaurering av gamle fotograﬁer
Salg av bilder

Alt av Trykksaker!
JarleNor, Vingelen
971 970 58 - jarlenor@vingelen.no

Mob: 905 78 358 Fax: 62 49 47 51
Vingelen Innkjøpslag BA
2542 Vingelen
Tlf: 62 49 44 01
Fax: 62 49 44 59
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En ny måte å se ting på...
Hvor mange ganger har du sittet
i bilen mellom Tolga og Tynset
sett på Glomma? Har du noen
gang tenkt over hvordan området ser ut dersom du sitter PÅ
Glomma når du tar turen?
Mandag 21. juli har du sjansen
til å oppleve dette. Turskreddern
arrangerer da 'Bli kjent tur'
langs Glomma med start ved
Kvennan Camping kl. 10.00.
Uten mat og drikke...
Alt handler ikke om å padle, og det er for
all den ikke noen konkurranse om å
komme først fram. Det hele foregår i rolig
tempo og med innlagte pauser for å gå i
land og strekke på beina eller ta en hvil.
Ved Telneset blir det lunsjpause på elvebredden. Men Stein Kaasin i Turskreddern

sier likevel at matpakke er unødvendig.
Mette Sand Semmingsen serverer nemlig
treretters lunsj på elvebredden! Av bildet
ser det ut som om tidligere deltagere kan
bekrefte at dette falt i smak!
Ved Tynsetbrua er turen ferdig og taxi kan
bestilles. Returen til Kvennan er inkludert i
prisen.
Stein Kaasin presiserer at alle deltagerne vil
lære grunnleggende kunnskap om padling,
så dette passer både for nybegynnere og
mer erfarne padlere.
Vi gjør oppmerksom på at turen krever forhåndspåmelding til Stein Kaasin på tlf: 456
61 688 innen 19. juli. Turen koster kr
650,- pr. pers. Da er alt inkludert: både
sikkerhetskurs, kajakkleie, treretters lunsj
og taxituren tilbake til Kvennan.

Feste NordØst as
Landskapsarkitekter mnla
Hyttestua
Postboks 33, 2540 Tolga
Tlf.: 62 48 03 55
Faks: 62 49 60 10
E-post: nordost@feste.no
www.feste.no

NAF-stand lørdag 19/7!
NAF Senteret Tynset avd. Røros og Nord-Østerdal
arbeider for å sikre deg et trygt og rimeligere bilhold.
Bruk NAF Senteret Tynset og gjør deg kjent med NAFs “EU-kontroll” og andre tester, for eksempel olje- og filterskift der du betaler bare for olje og filter (vi er alltid bileierens støttespiller).

MEDLEMSTILBUD på sikkerhetsprodukter som f.eks:
Refleksvest i bil

ResQMe

Påbudt også i Norge.
Vi har vestene.

Liten livredder.
Knus ruten og
redd livet!

NAF førstehjelpspute
Vi sponser:

Oppvisningsløp kl. 13.00
av Nord-Østerdals skiskytterkrets
NAF Senteret Tynset
Timebestilling på tlf. 924 60 283
www.naf.no

Side 16-2008

27-06-08

07:03

Side 16

Olsok
Olsok
Tolga
i Tolga

16

Vinnfest med happy hour!
Årets Vinnfest i Vingelen blir
gjort med en ny vri, eller egentlig med mange nye vrier.
Leder i Idrettslaget, Lars Graven, sier at de
har gjort om mye på arrangementet for å
gjøre det mer publikumsvennlig. Som i fjor
er det Travellin Imbesiles som skal stå for
musikken, men i år skal de spille ute.
Mesteparten av festen skal foregå utendørs
bak skola/samfunnshuset. Her blir det
musikk og danseplass, bord og stoler, overbygg i tillfelle dårlig vær, grilling av mat fra
Vingelen Kjøtt og ikke minst: her blir det
musikk! Graven sier at det selvfølgelig blir
anledning til å gå inn også: Restauranten i
Fjellheim er åpen med servering av drikkevarer og publikum har selvfølgelig adgang til

garderbe og toaletter. Men det er meningen
at det meste skal foregå utendørs.

Happy hour og grilling

Reodor Felgens

Gatebiltreff
13. september 2008

Graven er spent på hva publikum vil synes
om happy hour fra kl. 20.00 – 22.00. Men
håper folk benytter anledningen til å komme
til festen tidligere enn vanlig for å kose seg
og spise grillmat fra Vingelen Kjøtt. Happy
hour betyr også reduserte priser på drikkevarer disse to timene.
Dermed kan du samle en vennegjeng og late
som du er på Aker Brygge: både mat og
drikke serveres ute, det blir mye folk og
mye liv og røre. Det må vel være en verdig
feiring av at vinna er ferdig!

21. - 26. juli. Kl. 12.30, 13.30 og 14.30

"Høgt og lågt med Kjell Aukrust"
&ORESTILLING FOR STORE OG SMÍ MED )VAR .ERGAARD

Åpningstider
3. mai - 27. juni
28. juni - 3. august
4. august - 12. oktober

kl. 10-17
kl. 10-19
kl. 10-17

Solans kafe

serverer lunsjretter,
kaffe og kaker.

Aukrustsenteret AS
2560 Alvdal 4LF     s &AKS     s E POST POST AUKRUSTNO

www.aukrust.no
Når vinna er ferdig fortjener vi en fest...!

Velkommen til FIAS
Gjenvinningsstasjoner
Betjente mottak for alle typer avfall
• Faste åpningstider hver uke hele året
• Åpent enkelte lørdager i sommerhalvåret
Åpningstidene finner du på www.fias.no, og i miljøkalenderen

Sommersalget
har
startet

Olsok-revyen

”Kort-rest”
I VIDARHEIM, TOLGA
Fredag 18.juli kl.19.30
Mandag 21.juli kl.20.30
Tirsdag 22.juli kl.19.30 og kl. 21.30!
Forhåndsbestiling av billetter:
tlf. 62496513 eller
92864532 (Gudny H. Bakken)
Voksne kr. 250,-/barn kr. 100,- B e s t i l l i g o d t i d ! ! !
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Seterbygda Vingelen
Vingelen er en av de bygdene der det fremdeles
setres aktivt. I Olsokuka
har du tre muligheter til
å få oppleve dette:
Aasgårdvollen har åpent torsdag
24. juli og arrangerer lur- og lokkestevne 26. juli. Inger Aasgård
serverer setermat i beste tradisjon.
Simasvollen har åpen seter i tidsrommet 11.00 – 16.00 hele uka.
Her er det Grethe Buttingsrud som
mellom fjøsstella står for serveringen - med en smak av kvann.
Det er fint å sitte i seterveggen
med et glass rabarbrasaft!

Seterdag i Svartåsen
Søndag 20. juli er det seterdag i
Svartåsen. Det er femte gangen
denne dagen arrangeres og som i
fjor kan du bevege deg mellom
Nestebyvollen og Movollen langs
veien, langs naturstien eller med
hesteskyss. Det blir mye liv og
røre på de to setrene denne
dagen. Mange smådyr; geit, kalv,
lam og kanin. Aktiviteter som hopping i høyet, rumpetrolljakt, bestefar spikker med ungene, ridning,
melkespannkasting, natursti,
koking av mussmør. Det blir selvfølgelig servering av kaffe, vafler,
søngrøt, egenprodusert skjørost
og rømme, svartåsburger fra
Vingelen Kjøtt, spekemat, brus og
hembrygdøl.
Musikalske innslag mangler heller
ikke: Anders Tingstad (12 år) har
vært fast musikant i flere år og
kommer denne gangen også!
Vertskapet på setrene håper så
mange som mulig legger turen til
Svartåsen denne dagen.

Simasvollen

Her ser vi budeia koker mussmør slik de gjorde det før i tida.

Trubaduen, Anders Tingstad, er på plass.
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15 år med bruktmarked og auksjon
Markedsdagen på
Dølmotunet feirer i år et
lite jubileum. I år er det
15 år siden det første
bruktmarkedet og auksjonen ble holdt på Dølmotunet. Etter hvert har også
næringslivs- og håndverksmessa kommet til.

Tradisjonen tro avrundes dagen
med auksjon inne på tunet fra kl.
15. Dette blir som før en kvalitetsauksjon med rundt 150 gjenstander, og med noe for en hver smak.
Auksjonsliste vil bli lagt ut på Tolga
kommunes hjemmeside
(www.tolga.kommune.no) fra ca.
mandag 14. juli. I tillegg vil den bli
å få ved henvendelse til kulturkontoret, i turistinformasjonen og på
auksjonsområdet før auksjonsstart.

I år som de foregående årene, er
det Ola Rye som svinger auksjonsklubba. – I år blir det et bredt
utvalg av samleverdige objekter.
Blant annet ei praktfrimerkesamling om 2. verdenskrig i 3. bind,
kan Rye fortelle.
Selgere og kjøpere på
Markedsdagen i 2007.
(foto: Eivind Moen)

Markedsdagen er utvilsomt et at de
største publikumsattraksjonene
under Olsok i Tolga, og samler
omtrent 3000 mennesker hvert år.
Antallet selgere ligger som de foregående årene mellom 60-70 stykker, gjemt fordelt mellom bruktmarkedet og næringslivs- og håndverksmessa.
På bruktmarkedet kan du finne
gammelt og halvgammelt av glass,
porselen, frimerker, postkort, tegneserier, blad og bøker, plater,
møbler, husgeråd, esker og emballasje, kunst, bilder, samleobjekter
og mye mer.
Håndverks- og næringslivsmessa
gir først og fremst lokale utstillere
mulighet til å markedsføre seg selv.

Ekte ballerina lærer bort dans Dansekurs med gode
Stine Moen kommer rett
fra dansestudier i New
York til Sæthershallen for
å lære bort klassisk ballett og jazz-ballett.
– Her er det bare å kaste seg i det
for både gutter og jenter. Dette blir
kjempegøy, lover Stine Moen.
Tynset-jenta har de siste fem årene
brukt all sin tid til å bli en enda
bedre danser. Først gjennom et
treårig bachelorstudie ved Den
Norske Balletthøyskole og deretter
to år ved danseskolen Dance New
Amsterdam i New York. Under
dansekurset på Tolga vil hun lære
bort både klassisk ballett og jazzballett til barn i alderen 6-12 år.
– Den klassiske balletten er det
man gjerne ser i forbindelse med
klassisk musikk, og det man for
eksempel danser i operaen, mens
jazz-balletten er litt mer showpreget, og gjerne slikt man ser i musikalsammenheng, forklarer Stine.
– I Sæthershallen blir det et opplegg med en fin miks av de to, og
kursdeltakerne vil få lære forskjellige danseteknikker og kombinasjoner. Ønsket er å inspirere og motivere til å prøve noe nytt, forklarer
hun og legger til at dette er et dansekurs som passer for alle, uansett om
en har danset mye før eller ikke.
Selv begynte Stine å danse som 7årig drillpike i Tynset
Skolemusikkorps. Senere ble hun
med på forskjellige dansekurs i
Nord-Østerdalen, og etter hvert har
hun også vært med på mange større
oppsettinger i området. Blant annet

har hun vært med på mange huldrenetter. – Det har vært veldig morsomt. Jeg tror det bare er to ganger
jeg ikke har vært med, sier Stine.
Den danseglade jenta bruker
denne sommeren hjemme på
Tynset før hun til høsten skal prøve
å leve av å danse. – Da er planen å
få seg arbeidsvisum i USA for å
kunne jobbe i New York. De siste
årene har jeg trent med flere dansekompanier der, og håper å få
jobb hos noen av dem. Men jeg må
nok belage meg på å ta andre job-

ber også, forteller hun. Stine forteller at nåløyet for å få dansejobb er
mer enn trangt nok i USA, og enda
trangere i Norge. – I Norge er det
veldig få dansejobber, sier Stine.
Men før hun frister lykken som
danser i store New York, skal Stine
altså lære bort bittelitt av alt hun
kan til barn i alderen 6-12 år på
Tolga, og det gleder hun seg til.
– Vi skal nok få det kjempemorsomt.
Jeg håper det kommer både gutter
og jenter som vil danse. Det er bare
å kaste seg ut i det, avslutter hun.

Fjorårets dansekurs med Daniel Strand var populært. I år kommer
Stine Moen for å lære bort klassisk ballett og jazzballett. Det kurset
blir nok like populært.
Foto: Arbeidets Rett/ Kjersti Stenersen

praksismuligheter
Kurset som har potensialet til å gi raskest avkastning
under Olsok-uka er antageligvis swingkurset som
arrangeres i Sæthershallen mandag og tirsdag.
Med åpen kro på Malmplassen på kveldstid etter begge kursdagene,
skulle mulighetene være svært gode til å få praktisere nylærte ferdigheter
bare få timer etter endt kursøkt, i hvert fall for kursets myndige deltakere.
Selv om krokveldene er åpne bare for den som er fra myndig alder og
oppover er det viktig å presisere at swingkurset er åpent for alle fra 12
år og oppover. Andreas Moen og Ida Brennmoen Strypet er begge aktive
swingdansere så fort sjansen byr seg, og håper mange vil lære noen
grunnleggende ferdigheter innen dansearten av dem.
Ida har gått swingkurs i Vingelen i flere år, og gleder seg nå til å dele
sine kunnskaper med flere. - Dette kurset er åpent for alle som vil lære
og danse swing. Her trengs ingen forkunnskaper, vi skal ta alt fra bunn
av, lover Ida. Kursets første dag vil bestå av nettopp grunnleggende trinn
og bevegelser, mens det den andre dagen vil bli muligheter til å prøve
seg på litt mer avanserte turer.
Både Ida og Andreas praktiserer swing flittig så fort sjansen byr seg, og
registrerer at også flere jevnaldrende liker å få svingt litt på seg. – De
fleste i aldersgruppa vår er faktisk ganske så dansbare, ler Ida. Hun
mener at de aller fleste kan lære seg swing. – Det er ikke så vanskelig
bare man er interessert og vil lære, lover hun.
Antallet dansefester i Nord-Østerdalen har gått ned de siste årene, og
med det har også mulighetene til å danse blitt færre. – Det kunne gjerne
vært flere fester og andre muligheter til å danse swing, fastslår den danseglade tolgingen.

Påmelding til dansekursene i Olsok gjøres til Elin
Brennmoen på telefon 900 62 178.
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Salgsutstilling på Dølmotunet
Signe Drevsjø og Jens
Oddvar Hagen
Sommerens salgsutstilling på
Dølmotunet består av fotografier
tatt av Signe Drevsjø og Jens
Oddvar Hagen. Signe og Jens
Oddvar ble kjent med hverandre
gjennom felles interesse for foto
og har siden jobbet sammen og
inspirert hverandre.
Signe er født på Drevsjø og har
bodd der det meste av livet. Jens
Oddvar er født på Tolga, men flyttet herfra i 1951 og har siden
bodd på forskjellige steder i
Norge, til han i 1975 flyttet til
Signe på Drevsjø.
De to deltok i mange år i internasjonale fotosalonger, og har en
stor premiesamling fra alle verdensdeler. Begge er hedret med
den internasjonale tittelen EFIAP,
som gis av den internasjonale fotoorganisasjonen Federation
International de l'Art
Fotographique. Signe er også
hedret med Engerdal kommunes
kulturpris i 1984.
De to har også en del medaljer og
diplomer i nasjonale konkurranser, og har begge blitt tildelt Norsk
Selskap for Fotografis ærestittel
Hon ENSSF.

I Norge har de to hatt større utstillinger på Norsk Skogbruksmuseum på Elverum, Galleri
Bergmannen på Røros, i Oppdal
kunstforening og Sparebank,
Halden, Hamar folkebibliotek,
Preüs Galleri Stavanger, Galleri K i
Trysil og nå på Dølmotunet.

Olav Hagen
Jens Oddvar har i tillegg tilrettelagt
ei utstilling av bilder tatt av hans
far Olav Hagen i årene mellom
1921 og til 1940, for det meste fra
Tolga. Først og fremst tolginger, kamerater og andre.
Olav Hagen reiste til Amerika 14
år gammel sammen med broren
Magne, som var to år eldre. Her
kjøpte han seg kamera, og var en
av de få som hadde kamera på
Tolga da han kom hjem i 1921.
Han ble derfor engasjert til å fotografere ved forskjellige anledninger.
Jens har i dag ei samling på nesten
400 negativer etter sin far. Noen av
bildene er også fra tiden i
Amerika, og viser blant annet
utflytta tolginger i Saum i
Minnesota, hvor han bodde de to
siste årene i Amerika. Ingen av bildene fra Amerika er tatt med på
utstillinga.

Signe Drevsjø og Jens Oddvar Hagen foran galleriet ”Buret” på Drevsjø. (foto: Eivind Moen)

Militærhistorikere setter
fokus på jernbanehistorie
Nord-Østerdal Fly- og
Militærhistoriske
Forening (NØFMF) tar i
Olsok-uka for seg historien til Tolga Stasjon.
Søndag 20. juli inviterer militærhistorikerne i NØFMF til historisk
vandring på Tolga stasjon. Da vil
Ola Steen og Thor Peder Broen ta
for seg historien til stasjonen fra
byggingen av Rørosbanen som
startet i 1822 og frem til i dag.
- Vi vil gi glimt av dramatiske hendelser oppover tidene, sier Thor
Peder Broen. – I tillegg går vi,
bokstavelig talt, gjennom alle bygningene på stasjonsområdet, sier
han.
Den historiske vandringen på stasjonsområdet, avsluttes inne i
Frivillghetssentralens lokaler med
sosialt samvær, kaffesalg og en billedkavalkade om Rørosbanen.

Under Olsok i Tolga vil NØFMF
også holde åpent i sine lokaler i
Hangar 10. - Under markedsdagen
lørdag er interesserte hjertelig velkomne til våre samlinger i Hangar
10, ved siden av
”Snekkerfabrikken”, sier Broen. I
sine samlinger har NØFMF blant
annet et større utvalg av engelske,
tyske og amerikanske flymotorer,
en stor utstilling som beskriver
lokale og nasjonale militære hendelser, deler fra flere havarier i
Østerdalen, og mye inventar fra
Gjøsvika leir på Røros. Av utstyr
fra Gjøsvika leir er blant annet
flaggstangen nå på plass utenfor
Hangar 10. Den ble innviet med
flaggheising 17. Mai i år.
NØFMF har åpen dag i Hangar 10,
ved ”Snekkerfabrikken” lørdag 19.
juli kl. 10-15, og arrangerer historisk vandring på Tolga Stasjon
dagen etter kl. 20.00.

FLAGGHEISING:
Nord-Østerdal Flyog Militærhistoriske
Forening har satt
opp flaggstanga fra
Gjøsvika leir ved
Hangar 10. Den ble
innviet 17. mai.
Foto: NØFMF
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Historisk vandring i turbulent område
Tolga historielags sentrumsvandringer har vært
godt besøkt de siste
årene. I år er turen kommet til et av de mest
omdiskuterte områdene i
Tolga sentrum i senere
tid – Toljefossen.
Anne Marie Johnsgaard stiller også
i år opp som guide på historielagets sentrumsvandring. Turen har i
år kommet til området rundt
Toljefossen, et område som mange
mener er selve vuggen for bosetting og aktivitet i Tolga sentrum.
- Vi vet ikke nøyaktig hvor langt tilbake det har vært aktivitet i fosseområdet, men vingelsingene hadde
i sin tid ei oppgangssag i fossen,
forteller leder i Tolga historielag,
Jon Vingelen, engasjert. – Da rørosingene målte ut circumferensen
på fire mil i radius ut fra Røros
sentrum overtok de rettighetene til
fossefallet, og overtok dermed
aktiviteten tilknyttet vannkreftene,
fortsetter Vingelen.
Smelteverket på Røros overtok
samtidig skogen i området, og med
det fikk Tolga sentrum en eksplosjonsartet utvikling gjennom kølog malmkjøring og sagbruksakti-

viteten. Smelthytta på Tolga var i
drift fra 1660-tallet til 1871, og var
med det den smeltehytta som varte
lengst utenom hytta på Røros. - I
denne tiden bidro fossen med
krefter til drift av blant annet sagbruk, blåsebelger, platehammer og
mølle, forteller Vingelen videre. –
Platehammeren hamret blant annet
takplater til Nidarosdomen, legger
han til.
Da smeltehytta på Tolga ble lagt
ned i 1871, overtok tolgingene
igjen rettighetene til skogen i
området og Tolgen Kronskogs
Sagbruk ble etablert ved fossen.
Enda senere kom det også et kraftverk med turbin til området, som
virket frem til Nord-Østerdal
Kraftlag overtok strømproduksjonen. – Det er turbinrørene etter
dette kraftverket som i dag kan
sees ved Toljefossen. De fleste øvrige restene etter aktiviteten ved fossen ligger nok i dag under jorda,
forteller lederen i historielaget.
I dag har området rundt det kraftige vannfallet mer preg av rekreasjonsområde med skulpturpark og
vennskapsbru som symbol på samarbeidet mellom Tolga og vietnamske Da-Nang. Det er nettopp denne
skulpturparken og vennskapsbrua
som de siste årene har satt sinn i

KRAFTHISTORIE: I Tolga sentrums tidlige år var Toljefossen sentral som kraftkilde. Her fra tiden da den
blant annet drev sagbruket.
kok i Tolga-området. Diskusjonen
har tidvis rast i lokalpressen, om
hvorvidt slike installasjoner hører
hjemme i området eller ei.
- Riktig hvordan Anne Marie kommer til å legge opp vandringen er
vel ikke helt hundre prosent klarlagt enda, men den kommer nok

til å foregå over samme lest som
vandringene historielaget har
arrangert tidligere, forteller
Vingelen, og legger til at dette har
vært populære vandringer i mange
år. – Anne Marie er flink til å formidle, konkluderer han avslutningsvis.

Tolga historielags sentrumsvandring i området
rundt Toljefossen foregår
tirsdag 22. juni kl. 18.00.
Oppmøte ved Toljefossen.

Sykkelritt med prisutdeling
Sykkelrittet Tallsjøen
Rundt får i år et ekstra
element: utdeling av Tolga
kommunes ungdomsstipend.
– Hvem som vinner kan vi selvfølgelig ikke røpe, men at det er
snakk om noen som er stipendet
verdig er det ingen tvil om i år hel-

ler, sier kultursjef i Tolga, Eivind
Moen, hemmelighetsfullt.
Sykkelrittet arrangeres, tradisjonen
tro, mandag i olsokuka, men blir i
år altså også tillagt utdelingen av
kulturstipendet som totalt er på
10.000 kroner. I stipendets statutter heter det at det skal tildeles
unge og lovende personer som en
inspirasjon til videre innsats, samt
en anerkjennelse for den interesse

Foto: Arbeidets Rett/Christian Søberg og Per M. Often

som er vist innen for kulturelle
aktiviteter.
Kandidatene søker selv på stipendet og skal vurderes innenfor det
hele og utvidete kulturbegrep –
herunder områdene sang og
musikk, bildende kunst, kunsthåndverk, dans, litteratur, teater,
film og idrett.
– Det er Tolga-ungdom inntil 25 år

som kan søke på stipendet, og i
søknaden må søkerne forklare hva
pengene skal brukes til og gi et
kostnadsoverslag. Deretter er det
opp til Formannskapet i kommunen å avgjøre stipendets størrelse i
forhold søknadens art, varighet og
de totale kostnadene. Stipendet
kan deles mellom flere søkere,
opplyser kultursjefen.

Følgende unge talenter har mottatt
kulturstipendet siden det ble delt
ut første gang i 2004:

Musikkgruppa Røst
(2004), skiskytter Silje
Hilmarsen (2005), kunstner og forfatter Gunhild
Bakken (2006) og
musikktalentet Hans
Hulbækmo (2007).
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Legg turen til Øversjødalen torsdag 24. juli!
Denne dagen vil bygda by
fram det beste den har,
og det er ikke lite!
Tradisjonsmat, husflidsprodukter, utstilling av
bilder og gammelt sengeutstyr, omvisning, mm.
Uten mat og drikke – duger helten
ikke! Derfor er det fokus på mat
også i år. Lina Jordet sier det slik:
- Det blir i år servert rømmegrøt
med spekemat, kanskje fisk.
Sjørost og rømme med spekemat,
hakk med grønnsaker og poteter.

Desserter av forskjellige slag, og
kaffe og kaker hører også med.
I tillegg har driftige personer laget
husflidsprodukter som selges, det
loves utstilling av gammelt sengeutstyr og både gamle og nye bilder. Noe for en hver smak!
Fra 12.00 – 17.00 er det omvisning på Gjertrudgarden fra 1730.
Gardsmuseet har ting fra hele gardens historie.
Arrangørene ønsker alle velkommen øst på dalan, og håper på et
strålende vær.

Vide musikalske landskap i flerkulturell konsert
I årets olsokuke bytter
musikerekteparet Tone
Hulbækmo og Hans
Fredrik Jacobsen ut
Polsolaøvollen og huldrenatt med vide musikalske
landskap i Tolga Kirke.
Årets olsok-uke blir dermed den
første uten Huldrenatt på
Polsolaøvollen siden oppstarten for
sju år siden. – Akkurat det blir nok
rart. Det var en veldig god følelse
med en gang avgjørelsen om et
pause-år var tatt, for Huldrenatt
krever mye administrasjon fra vår
side, men abstinensene kom fort,
og derfor denne konserten, sier
Tone. – Det blir deilig med et friår.
Det skal brukes til å vurdere form
og fasong på Huldrenatt til senere.
Det har aldri vært snakk om å
legge ned, presiserer Hans Fredrik.
De to spiller siste fredag i olsokuka
konserten ”Vidde” sammen med
Frode Fjellheim i Tolga-kirka. Dette
er samme konsert som de tre spilte
under årets Rørosmartna, da i

Bergstaden Ziir.
Tittelen er inspirert av et naturlig
møtepunkt mellom sør-samer som
Fjellheim, og Nord-Østerdøler som
Hulbækmo og Jacobsen. - Vi har jo
flotte vidder på Tolga, sier Tone. –
Gammelrabben er vidde, det, fastslår hun mens Hans Fredrik legger
til at det har vært et sterkt nærvær
av sør-samer i området i tidligere
tider. – Det finnes faktisk flere sørsamiske kulturminner i kommunen. Frodes far har reist mye i
området her og kartlagt flere av
disse, forklarer han.
Men det er musikalsk de tre musikerne først og fremst skal møtes
under ”Vidde”-konserten. Og de
tre er godt kjente for hverandre.
Frode Fjellheim har vært sterkt
delaktig i både Tone og Hans
Fredriks siste plateutgivelser. Han
var musiker og produsent på både
Tones siste soloplate ”Kyrja” og
Hans Fredriks ”Vind”.
Hulbækmo, Jacobsen og Fjellheim
har hver sine innfalsvinkler til ”sin”
tradisjonsmusikk, som alle ender
opp i mye av det samme uttrykket
– moderne musikk med sterke røt-

ter i folkemusikken. – Frode har
bestandig tatt utgangspunkt i samtida når han skal lage musikk
gjennom sin bruk av og utgangspunkt i synthesizere, trommemaskiner og lignende, men er også
svært opptatt av de historiske
sidene, forklarer Hans Fredrik. –
Vi, på vår side, tar utgangspunkt i
de akustiske og tradisjonelle
instrumentene, og gir dette et samtidig musikalsk uttrykk. Vi har det
til felles at vi tar utgangspunkt i tradisjoner, men vil gå nye veier med
det, utdyper han.
Konserten under Olsok vil bli en
blanding av både Fjellheims høyteknologiske musikk-uttrykk og
Hulbækmo og Jacobsens mer akustiske uttrykk. – Ettersom vi alle tre
er fleksible og åpne for improvisasjon, vil også de som hørte konserten under martnan finne nye elementer i olsok-konserten, selv om
det vil få mye av den samme rammen, sier Tone. – Men samtidig så
jeg ikke så mange toljinger på
Røros heller, så det er ikke sikkert
det blir noe problem, ler hun.

Foto: Arbeidets Rett/Ola Rye
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Lur- og lokkestevne
på Aasgårdvollen i Vingelen
Luren lokket,
og lokken lurte
folk til fjells.
(Sitat fra Østerdølen etter et av de vellykkede lur- og lokkestevnene på 50-tallet)

Første stevne var i 1949 i Søljåsen på Tolga med
Pålsolaøvollen som den naturgitte arena. Sammen med Alf
Hulbækmo dro Stobekken det hele i gang. Tolga Janitsjar
var med og Marius Nytrøen deltok med fløyta og fela. Else
Hulbækmo, Kari Erlien, Sigrid Røe og Anders Hulbækdal
m.fl. sang, men hovedaktørene var selvsagt de mange
budeiene som lokket, Ingrid Hodal er spesielt nevnt. Mellom
to og tre hundre fant veien inn i setertraktene den dagen.

En gammel tradisjon etter Egil Stobekken tas
opp igjen når det nå på nytt arrangeres lurog lokkestevne i Vingelen. For å være sikker
på at det blir ordentlig lokking har Inger
Aasgård invitert 12 – 15 budeier fra NordØsterdalsregionen for å komme å lokke. Ei
gammelbudeie eller to dukker kanskje opp.
Tone Hulbækmo kommer selvsagt også, selv
om hun hevder hun bare er skapbudeie.

Året etter, i 1950, var Langsetra i Vingelen åstedet for lur- og
lokkestevnet. Mellom 800 – 1000 personer var samlet her i
strålende sommervær den 16. juli.
Sitat fra Fjell-Ljom: «Stevneplassen minnet om et nasjonalromantisk Gude-maleri. Ei gammel setergrend omkranset av
frodiggrønn lauvskog, budeier i alle aldre vandret rundt i
helgebunader, det luktet seterfjøs og einer.»

Tone tar med seg mannen Hans Fredrik Jacobsen som er en
luring, men likevel ikke skal spille på lur. I tillegg til ham
kommer 5 – 6 lurspillere og luringer. Hans Fredrik tar også
med seg hele spekteret av fløyter og det skulle ikke forundre
oss om vi får høre noen av seljefløyteslåttene til Marius
Nytrøen. I tillegg til underholdningen blir det anledning til å
se på et utvalg av Magnar Storbekkens instrumenter.
Arrangementet eller konserten starter kl. 12.00 med at noen
lurblåsere blåser det hele i gang. Det fortsetter med diverse
musikalske innslag og det blir garantert noen overraskelser!
Blir du sulten eller tørst så er ikke det noe problem. Inger
lover å ha fersk bakst, lemse, gubb, skjørost, rømme og spekemat. Nykokt kaffe loves hele dagen. Skulle det bli en
ordentlig varm dag har Inger også vingelsk kaldvassvatn på
vollen.
Inger Aasgård har gransket historien til lur- og lokkestevnene:
Egil Storbekken var idemaker, initiativtaker og pådriver for å
få i gang lur- og lokkestevne i Norddalen. Han ivret for å få
de lokale sang- og musikktradisjonene frem i lyset. Han så
hvilke kvaliteter som fantes her, og kjente til mange flinke
aktører.

Budeier fra andre setertrakter hadde funnet veien hit, og
høydepunktet var da de lokket. Storbekkern hadde for
anledningen fått Ole M. Sandvig til å ta turen til NordØsterdalen. Han fikk høre nye lokketoner og likte det han
hørte, spesielt nevnt er Berit Vang Moen's klangfylte lokk.
Sandvig mente at lokken skulle frembringe det karakteristiske, slik at den som dyrker den kan si at det er MIN lokk;
min barndoms lokk. Den skulle har personlige uttrykk i
samtale mellom budeia og kua. På programmet stod også
janitsjarmusikk, prolog, kåseri om seterbruk i gammel tid,
historisk opptog med klesdrakter og arbeidsredskaper.
Bondekvinnelaget vartet opp med skjørost og rømme, og
Storbekken hadde fått sitt ønske oppnådd:
Stevneprogrammet ble kringkastet.
I 1951 var det stevne i Dalsbygda på setra til Jorun og Tore
Grue på Kløftåsen. Lomsjødalen i Alvdal var stedet i 1952.
Her var Norsk Film til stede og hele 15 lokkende budeier ble
filmet. Ellers var det faste innslag som gikk att; Storbekken
og Marius Nytrøen var med på alle.
I 1953 var stevnet på Åsan i Tynset. Her på Øvre Milskiftet
var Folkemusikkhalvtimen med Myklebust på plass for å
gjøre opptak. Det ble en strabasiøs tur med en stor buss på
heller dårlige seterveier og været var også dårlig. Likevel var
dt mye folk, leven og skrål så opptakene måtte gjøres om att
«innpå lemma» om kvelden. Myklebust gjorde senere
mange turer oppover dalen og fikk mange opptak bla. med
Randi Storgjelten fra Vingelen.

Det er Inger Aasgård og Vingelen Kirke- og skolemuseum
som står bak arrangementet. Foran stevnet på Aasgårdvollen
har Inger Aasgård rustet opp vollen for å ta i mot mange
gjester. Det er gjort om litt på uteområdet for å gjøre det
mer praktisk og få bedre plass.

I 1956 var jubileumsåret for setermeieriet i Rausjødlaen, og
da var det et storstilt arrangement med lur og lokk, slåttemusikk og tidsbilder skrevet av Johan Nygård mesterlig spilt
av mange gode lokale aktører, bla. Tore Grue fra Dalsbygda.

side 22 og 23-2008

27-06-08

07:05

Side 23

Olsok
i Tolga

23

Dermed var glansperioden over. Det kostet mye tid og krefter
å sette det hele i scene, og Storbekken hadde oppnådd mye av
det han ønsket: Han hadde fått den lokale, ekte, nordøsterdalske sang- og musikkulturen fram i lyset og ut til folket.
På sytti- og åttitallet vard et noen lignende arrangement som
gikk på omgang i bygdene under navnet Nord-Østerdalsuka
eller Fjellfestivalen.

Foto: Ingrid Eide, Amund Spangen og flere.
Kilder: protokoller fra U.L.Nybrot og U.L.Samklang samt
boka «Egil Storbekken. Bygdekunstner og komponist.» av
Astrid Gynnild.a

Feirer 100-årsdag i vellyd
Holøydalen kirke feirer
sin 100-årsdag både før
og under Olsok. Allerede
fra starten av jubileumsåret har kirkelyden kunnet
nyte vellyd fra et nyoppusset kirkeorgel.
Orgelet i Holøydalen Kirke ble
opprinnelig bygd av orgelbyggeren
Peter Adolph Albrechtsen til
Hurdal kirke i 1847, men ble flyttet til Holøydalen kirke i 1956. I
fjor ble orgelet totalrenovert for en
drøy halv million kroner, og i år er
det et av svært få Albrechtsenorgler som er i spillbar stand i
Norge. Orgelet blir også stående i
fokus når Holøydalen kirke markerer sine 100 år med jubileumskonsert på olsokukas siste dag.
Organist Svein Gjelten Bakken har
til denne konserten hentet inn sterke krefter til både å spille på og
fortelle om orgelet. Hans Jacob
Tronshaug har en doktorgrad i
orgelvitenskap, og er en av de som
kan aller mest om kirkeorgler i
landet. Han har også vært sentral i
restaureringen av orgelet, og vil
dele av sin kunnskap under konserten, i tillegg til at publikum også
vil kunne få høre han traktere
instrumentet. – Hans Jacob er et
unikum og en kjemperessurs
Den som imidlertid vil bli mest
hørt på orgelet er Jon Skogstad.
Han underviser i kirkemusikk på
institutt for musikk ved NTNU, og
er en markant skikkelse i miljøet,
forteller Gjelten Bakken. – Også
han har en forkjærlighet for de
historiske instrumentene, sier han.
Jubileumskonserten er bare halvparten av kirkas jubileumsfeiring.

FLOTTE DEKORASJONER: Særlig bemerkelsesverdig i Holøydalen Kirke er Stein Johansens dekorasjoner. – Dette er antageligvis den største skatten kirka har, forteller kirkehistoriker Kirsti Jordet. Her ser vi Johansens dekorasjoner på orgelkoret.
Selve jubileet markeres med bispevisitas helga før Olsok i Tolga
starter. – Søndag 13. juli blir det
messe med biskop Solveig Fiske,
forteller Ann Helen Lien i menighetsrådet.
Kirka ble innvia 8. juli 1908, og
ønsket var å feire jubileet så
nærme innvielsesdagen som mulig.
– I tillegg skal Tone Hulbækmo
synge, så det blir en litt ekstraordinær messe, forteller Lien.
Etter messen blir det samling i
Øversjødalen Samfunnshus, hvor

Kirsti Jordet som har skrevet kirkens jubileumsberetning vil fortelle
om kirkens historie, Johan
Sundberg vil lese sin jubileumsprolog, Ursula Øversjøen skal
synge, og det samme skal også det
nystartede koret HØK.
Forfatteren av jubileumsberetningen har mange gode historier om
kirka på lager. Hun kan blant
annet fortelle at det tok 60 år fra
den første søknaden om å få bygge
kirke i Holøydalen ble sendt
Tolgens Formannskap i 1847 til de

fikk tillatelsen til å bygge i 1907. –
Dette skyldtes at det var et lite
samfunn, og kommunen var ikke i
stand til å yte særlig hjelp. I stedet
ble det bygget en felles kirke for
alle bygdene ”på dalan”. Den ble
bygget på Narbuvoll i 1862. Før det
var det sognet folket til Os kirke.
Da hadde de en kirkevei de måtte
bruke tre dager på frem og tilbake, forteller Jordet.
I løpet av de hundre årene kirka
har stått oppe har imidlertid folketallet i Kåsa, Holøydalen og

Øversjødalen gått drastisk ned. I
dag bor det bare halvparten så
mange der, som det gjorde for 50
år siden. Men andelen kirkegjengere er svært høy. – I dag er det i
gjennomsnitt 50 besøkende på
hver gudstjeneste i Holøydalen
kirke. Det vil si omtrent en tredjedel av befolkningen, og det er
bortimot norges-rekord, konstaterer historikeren.
Jubileumskonserten for
Holøydalen Kirkes 100-årsjubileum er i kirka 27. juli kl. 19.00.
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Tar sjøveien til seters
Andre fredag i olsokuka
inviterer Hodalen Bygdekvinnelag til en noe uvanlig setertur. Da tar de sjøveien til seters, slik mange
hodøler gjorde frem til
seterveien kom i 1958.
- Frem til seterveien ble farbar for
kjøretøy i 1958 var Storsjøen raskeste transportveien til seters i
Letningslia. Over her rodde ble for
eksempel både folk, kraftfor og
spann med mjølk og fløte fraktet,
forteller Bjørg Inger Ryalen.
I olsokuka tar de opp igjen tradisjonen, og ønsker alle som vil velkommen til å ta del i turen. – Så
godt som alle i Hodalen har båt og
stiller, så vi håper det kommer
mange og vil være med. Vi skal få
plass til alle, sier Ryalen.
Bygdekvinnelaget stiller med roere
på båtene, og disse vil også fortelle
fra tiden da Storsjøen var transportåre. Ryalen husker tiden, og har
selv hatt Storsjøen som skolevei. –
Vi rodde over Storsjøen til skolebussen. Av og til var det litt stritt,
og da måtte vi ro opp i sundet
mellom Stikkilen og Storsjøen,
minnes hun.
Turen inneholder imidlertid mer

enn bare båtturen. – På turen over
vil det bli lurblåsing for å sette den
rette stemninga, forteller Bjørg
Inger. – Når vi kommer over til
Oldervikvollen, Gjeltvollen og
Bakkvollen blir det bål og notdraging. Deretter vil noen fra idrettslaget gi oss en guida tur opp til
Bakk-kletten. Det er ikke en lang
tur, men den er ganske bratt.
Utsikten veier imidlertid opp for alt
eventuelt slit med å komme opp,
lover hun. Dette er også en av
idrettslagets to fellesturer i sommer.
Vel nede igjen blir det gammeldags
kveldsmat med blant annet tjukkmjølk, rabarbrasyltetøy, tynning og
”kakskive” med sirup på
Bakkvollen. – Da vil det også bli
fortellinger om seterlivet her, med
mer, frister Ryalen. Turen tilbake
går samme vei som inn - over
sjøen. – Vi regner med at det blir
greit ”sjøvær”. Det bruker å være
stilt på ettermiddagen og kvelden.
Skulle noen likevel ønske å
komme rett til seters uten båtturen, er dette selvfølgelig også
mulig, sier Bjørg Inger. – Da kan
de bare kjøre seterveien inn og
møte oss som kommer sjøveien på
setra, avslutter hun og oppfordrer
da samtidig til samkjøring etter-

TAR OPP TRADISJONER: Bjørg Inger Ryalen (til venstre) og Aina Bakken tar sammen med Hodalen
Bygdekvinnelag opp igjen gamle tradisjoner når de laster mjølkespann og annet som skal fraktes i båtene
og ror over Storsjøen.
som det er begrensa med parkering ved setervollen.
Turen starter fra Røsvika, noen
kilometer øst for Hodalen, kl.

VELKOMMEN TIL
OLSOK I TOLGA
Vi ønsker alle våre innbyggere og besøkende en flott
olsokuke i kulturkommunen Tolga.
Olsokuka viser fram hele kommunen vår på en
fantastisk måte, ekte og ærlig.
Vi retter en stor takk til dyktige ildsjeler innenfor
foreningsliv og næringsliv, som bruker tid og krefter
til beste for Tolga denne sommeruka.
Lykke til med feiringen!
Erling Aas-Eng
ordfører

17.00 fredag 25. juli. For voksne
koster turen 100 kroner (alt inkludert), mens barn i skolealder betaler 30 kroner. - Møt opp presis og

ta med egen redningsvest, er oppfordringen fra arrangørene.

Olsok på Dølmotunet
Lørdag 19. juli kl. 09-17:

Markedsdag og auksjon
Dølmotunets Venner arrangerer i år for 15. gang markedsdag med næringslivs- og håndverksmesse, bruktmarked og auksjon.
Av de rundt 150 gjenstandene på auksjonen kl. 15 nevnes: Egersund stentøy,
esker, bokser og skrin, heklet sengesett, hekleduker, kaffeservice, middagsservice, hollandsk krukker, krystallglass, mugger, sølv teskjeer, NSB karaffel, bokskap, smijern stålampe, jerngryte, gammel sitter, trau, mangletre, militæreffekter, syskrin, radioer, gamle barneleker, kobber vedkjele, jernbaneeffekter,
Bergmannskap (ca. 1880), melkespann og mye, mye mer.

Søndag 20. juli kl. 18:

Egil Storbekkens musikkpris
Konsert og utdeling av Egil Storbekkens musikkpris for 2008 til Magnar
Storbækken. Konsert med Bjørn Aksdal, Svein Gjelten Bakken, Mary
Barthelemy, Jørn Simenstad og Eli Storbekken.

Onsdag 23. juli kl. 10-17:

Dølafeet 150 år
Jubileumsutstilling. Bedømming. Kalvemønstring. Lansering av Egil Simensens
bok ”Dølafeet”. Underholdning av Eau de Vill og Olsokrevyen. Fotoutstilling.

Onsdag 23. juli kl. 21-02:

Krokveld - Eau de Vill
Krokveld med Eau de Vill ute på tunet.

Lørdag 26. juli kl. 19.30 og 21-02:

Konsert og krokveld
Konsert og påfølgende krokveld. Se oppslag.

