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Velkommen til

Olsok i Tolga
17.– 26. juli 2009
www.olsokitolga.no

HELE

FREDAG
17. JULI

LØRDAG
18. JULI

SØNDAG
19. JULI

Dølmotunet:

Vidarheim: 19.30:
Olsokrevyen ”På galeien…”

Dølmotunet: 09.00 – 17.00:
Bruktmarked. Næringslivsog håndverksmesse.
Matservering med
tradisjonskost.
15.00: Auksjon.

Svartåsen, Vingelen: 10.00: Glåma: 10.00:

Åpent hele uka fra kl.
10-18. Servering fra
kl.10-17.
Salgsutstilling 21.
juni – 2. august.
8 kunstnere viser
tegninger, malerier
og tekstiler – en
innledning til
utstillingen i
Tøysentralen.

Tolga stasjon:

Salgsutstilling i
Galleri Rørosbanen.
Akvarell og tegning
- Marit Lind Jordet.
18. juli kl. 11-15.
21.-24. juli kl. 11-14.

Tøysentralen:

Salgsutstilling.
Tegning, maleri og
tekstil - Kari Mette
Wik, Karin Valum,
Kristin Skrivervik,
Kjetil Skøien, Toril H.
Wik, Lisbeth Norshus,
Kâthe Øien og Helga
D. Storbekken.
Åpning torsdag 16.
juli kl. 19.00.
Åpent 17.-30. juli fra
kl. 12-17.

Tolga:

Sjarens bakebar hos
Olsen åpen hver dag
18.-25. juli.

Tolga kirke:

Tolga kirke er åpen
hele uka kl. 11-19.

Vingelen kirke:

Vingelen kirke er
åpen hele uka fra kl.
10-18.

Vingelen Kirke- &
Skolemuseum:

Åpent hele uka fra kl.
11-17.
id og
håndverk. Servering
av olsoksuppe.
Utstillingen –
Lørdagsvask og
helgefeiring.

Simasvollen,
Vingelen:

Åpen seter 23. -26.
juli kl. 11-16.

Hodalen kirke:

Hodalen kirke er
åpen hele uka fra kl.
12-18.

Holøydalen kirke:
Åpen kirke.

Malmplassen: 21.00:
Krokveld.

Pauran: 22.30:
Huldrenatt. En natur-mytisk
musikkopplevelse med Tone
Hulbækmo & Hans Fredrik
Jacobsen med 50 lokale
og nasjonale aktører - på
Pålsolaøvollen.
En forestilling der natur og
kultur spiller sammen, med
naturlig lyd og lyssetting.
Folkemusikk. Moderne
folkedans. Naturinstrumenter.
Stemmeimprovisasjoner. Sagn
og mystikk. Trommer. Tablåer.
Huldrebryllup m.m.
Salg av lokal mat og drikke.

ONSDAG
22. JULI

Tolga stasjon: 11.00 - 15.00

Salgsutstilling i Galleri
Rørosbanen. Akvarell og
tegning: Marit Lind Jordet.

Dølmotunet: 19.00 – 22.00:
yttere,
yttere og de som kanskje
kjem.

Dølmotunet: 22.00 – 01.00:
Krokveld med Visemenn
Pauran: 22.30:

Huldrenatt. En natur-mytisk
musikkopplevelse med Tone
Hulbækmo & Hans Fredrik
Jacobsen med 50 lokale
og nasjonale aktører - på
Pålsolaøvollen.

TORSDAG
23. JULI

Dølmotunet: 10.00-17.00:

Tolga-Os Sparebank:

Vidarheim: 10.00-13.00:

Vingelen: 11.00:
Gruvevandring med Vingelen
Fjellførerlag.

ytterdag.
Underholdning - Eau de Vill.

Kurs i Streetdance for aldersgruppa opp til og med 12 år.
Instruktører: Daniel og Stefan
Strand.

Vingelen Kirke- &
Skolemuseum: 11.00-17.00:

ids- og håndverksdag på
museet.

”Huskestua ”Fjellheim,
Vingelen: 13.00 – 20.00:

Loppemarked i regi av
Klettsno 4H.

Vidarheim: 14.00-17.00:

Kurs i Streetdance for aldersgruppa fra og med 13 år.

Sæter, Vingelen:

17.00-19.00:
Hagevandring og
presentasjon av
restaureringsarbeidene på
Sæter. Samkjøring fra museet
16.45.

Vingelen Kirke- &
Skolemuseum: 20.00:

07.30-10: “Sparebankfrokost”.

Spekedalen/Klettdalen: 09.00
Buss fra Vidarheim. Litt
omvisning i Spekedalen.
Vandring langs seterveien fra
Klettdalen mot Tolga. 13 km i
lett terreng.
Påmelding innen 22/7 kl. 12.

Øversjødalen samfunnshus:
id og
tradisjonskost. Utstilling og
demonstrasjon av gamle jakt
skeredskaper.

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

Hodalen Fjellstue:

13.00-17.00:
et med lokal og
tradisjonsrik mat.

Hånes, Øversjødalen: 12.00
Sikmesse. Friluftsmesse hos
Gunnar Breen ved Langsjøen.
Notdraging. Servering av kokt
atbrød.
Sætersgård: 18.00:

Holøyen vevstue: 12.00:
Åpen vevstue med salg.

Øversjødalen:

12.00-16.00: Omvisning på
Gjertrudgarden.

Vingelen Kirke- &
Skolemuseum: kl. 12.00:

Godbrøddag.

Øversjødalen samfunnshus:

Dølmotunet:

ske.
Filmfram-visning. Musikalsk
underholdning.

19.30: Kulturkveld.

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

Tolga: 11.00-16.00:
Åpen dag i NØFMF’s lokaler i
Hangar 10.
Vingelen: 11.00:
Istidsspor i Bratthøa. Vingelen
Fjellførerlag.

oden” med
Hodalsturen. Tur med kano og
litt til fots Nordersjøen – Luråa
– Drengen. Oppmøte Hodalen
Fjellstue. Påmelding innen
24/7.

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

Tolga stasjon: 19.30-21.30:
Historiekveld i regi av NØFMF.
Flyhistorie knyttet til Tallsjøen.
Court Gross sin eventyrlige
yging i 1926. Fokker
357’s landing i april 1940.
Dølmotunet: 19.30-21.00:
Konsert.

Krokveld med Travellin’
Imbesiles.

Vandring langs leden fra
Knappåsen til Hodalen
med pilegrimsprest Arne
Bakken. Mulighet for dusj og
middag på Fjellstua fra kl.
15. Organisering fra Hodalen
for henting av biler på
Knappåsen.

Vingelen Kirke- &
Skolemuseum: 14.00:

Vidarheim: 20.30:

Hodalen kirke: 19.30:

Sykkelløp. Tallsjøen rundt.
17.30: Start trim
19.00: Start aktive

Olsokrevyen ”På galeien…”

Sætershallen: 19.00:
Olsokbridge.
Påmelding ved start.

Konsert med Henning
Sommerro.

Vidarheim: 19.30:
Olsokrevyen ”På galeien…”

Olsokrevyen ”På galeien…”

Hodalen: 11.00-15.00:

Knappåsen: 12.00:

Åpning av utstillingen Lørdagsvask og helgefeiring.

Grendecup i fotball.

FREDAG
24. JULI

TIRSDAG
21. JULI

Sætersgård/Tolga sentrum:

Vidarheim: 20.30:

Øversjødalen samfunnshus: Dølmotunet: 21.00-02.00:
11.00: Botanisk vandring.

Allsangkveld med Arne
Bjørnå.

21.00-02.00:
Krokveld med ”Eau de Vill”.

Vandring med Vingelen
Fjellførerlag.

MANDAG
20. JULI

LØRDAG
25. JULI

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.

Tynset - Vingelen:

10.00: Vandring langs
pilegrimsleden. Start fra
middelalderkirke-garden.
Påmelding innen 24/7 kl. 12,
for de som ønsker transport
tilbake til Tynset.

”Huskestua ”Fjellheim,
Vingelen: 11.00 – 20.00:

Loppemarked.

SØNDAG
26. JULI

Vingelen - Os: 10.00:
Vandring langs
pilegrimsleden. Start fra
museet.
Påmelding innen 24/7 kl. 12,
for de som ønsker transport
tilbake til Vingelen og Tynset.
Rausjødalen setermeieri:

13.00:
Lur- og lokkestevne 60 år.
Med Mary Barthelemy, Tone
Hulbækmo, Jørn Simenstad,
Eli Storbekken, Ellen Marie
Tangen og lokale lurblåsere.
Utdeling av Egil Storbekkens
musikkpris til Steinar Ofsdal.
Utstilling av bjeller og
akvareller.
Servering fra kl. 11.00.

Fjellstue:
Øversjødalen: 19.00 – 01.00: Hodalen
13.00-17.00:
Åpen pub på Orvdalssetra.
Levende musikk.

Vingelen: 18.00:
Kulturvandring i bygda med
Vingelen Fjellførerlag.
Vingelen kirke: 20.00:

Konsert med Vingel Singers og
Gro Kjelleberg Solli.
esalg i kirke- &
skolemuseet etter konserten.

Fjellheim: 21.00-01.00:

Vinnfest.

et med lokal og
tradisjonsrik mat.

Vingelen skihytte:

13.00-17.00:
Middagsservering.

Tolga kirke: 20.00:

Konsert med Vingel Singers og
Gro Kjelleberg Solli.
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Vælkømmen åt Olsok i Tolga
I Tolga kommune er
vi heldige. Når det
lakker og lir mot
Olsok, er det ikke
vanskelig å finne nok
arrangement å få inn
i pr ogrammet.
Ideene rundt omkring i kommunen er mange, og vi i komiteen håper at vi har klart å få
sydd det sammen, slik at det
skal være noe for enhver smak.
Det er nok å velge i, og mange
av arrangementene har lange
og gode tradisjoner.
Olsokrevy, markedsdag på
Dølmotunet,sykkelløp, krokveld med Eau de Vill, bankfrokost og Egebergmarsj er
høydepunkt vi er glad fortsatt
er med.

Olsokkomiteen ønsker velkommen til en opplevelsesrik
Olsokuke på Tolga.
Nykommere av året er blant
annet Sjarens bakebar hos
Olsen som vi er spent på å
prøve.Samt lur- og lokkestevne

i Raudsjødalen, hvor Egil
Storbekkens musikkpris deles
ut.
Vi er også veldig fornøyd med

at Huldrenatt er tilbake på programmet. En opplevelse av de
store.
Årets olsokprogram preges av
vandringer. I år kan vi bokstavelig talt vandre oss gjennom
olsok. På kryss og tvers
gjennom kommunen med flere
spennende tema. En ny måte å
bli kjent med kommunen på,
og se hva som finnes rundt
omkring oss.
Nok av opplevelser finnes altså
for både liten og stor, gammel
og ung. Folk med behov for
fysisk utfoldelse og de som heller vil nyte ei stund med
musikk eller stoppe på en av
kunstutstillingene som står
under hele olsok.
Vi i komiteen ønske alle vælkømmen åt olsok og håpe
dokk vil trives!

Velkommen
til tilflytter-treff
under Olsok
Lørdag 18. juli fra kl. 19.00 til
22.00 arrangerer Tolga, Os og
Tynset kommuner regionalt tilflytterkro. Her er alle velkommen
enten de er bosatt i regionen eller
vurderer å flytte til Fjellregionen.
Foruten informasjon om næringsliv og jobbmuligheter, blir det
rikelig med anledning til å treffe
nye og gamle kjente i ei trivelig
atmosfære på Dølmotunet midt i
Tolga sentrum. Det blir også kulturinnslag og bevertning. En og
annen ordfører dukker nok også
opp for en prat. For den som vil,
fortsetter vi kvelden med forestillingen Huldrenatt på
Pålsolavollen. Vil du bruke sommerkvelden på Tolga, melder du
deg på til Tolga kommune tlf.
62 49 60 00. Arrangementet har
antallsbegrensning.

Kontaktpersoner for arrangementer under Olsok i Tolga 2009
Dato:
Hele uka
Hele uka
Hele uka
Hele uka
Hele uka
Hele uka
Hele uka
Hele uka
Hele uka
17.-21.07
17.-18.07.
17.07.
18.07.
18.07.
18.07.
19.07.
19.07.

Arrangement:
Sommeråpent på Dølmotunet.Salgsutstilling.
Salgsutstilling, Tøysentralen
Salgsutstilling, Marit Lind Jordet, Galleri Rørosbanen.
Sjarens bakebar, Olsen
Sommeråpent. Salg av husflid og håndverk. Utstilling.
Åpen kirke – Tolga
Åpen kirke – Vingelen
Åpen kirke – Hodalen
Åpen kirke – Holøydalen
Olsokrevyen - «På galeien …»
Huldrenatt
Krokveld
Markedsdag og auksjon på Dølmotunet
Regiontreff for innflyttere, tilflyttere og tilflyttere og de som kanskje kjem
Krokveld med Visemenn
Vandring i Svartåsen
Seterdag i Svartåsen

Arrangør:
Dølmotunets Venner
Helga D. Storbekken
Tolga frivilligsentral
Tolga Janitsjar
Vingelen Kirke & Skolemuseum
Tolga menighetsråd
Vingelen menighetsråd
Hodalen menighetsråd
Holøydalen menighetsråd
Olsokrevyen
Tone Hulbækmo
Malmplassen Gjestegård
Dølmotunets Venner
Tolga kommune
Dølmotunets Venner
Vingelen Fjellførerlag
Seterbrukerne i Svartåsen

19.07.
19.07.
19.07.
20.07.
20.07.
20.07.
20.07.
21.07.
21.07.
21.07.
21.07.
22.07.
22.07.
22.07
22.07.
22.07.
22.07.
22.07.
23.-26.07.
23.07.
23.07.
23.07.
23.07.
23.07.
23.07.
23.07.
23.07.
23.07.
24.07.
24.07.
24.07.
24.07.
24.07.
25.07.
25.07.

Olsokbuffe med lokal og tradisjonsrik mat.
Sikmesse. Friluftsmesse hos Gunnar Breen ved Langsjøen
Grendecup i fotball på Sætersgård
Bli kjent tur langs Glåma i kajakk
Åpen dag i NØFMF’s lokaler i Hangar 10
Istidsspor i Bratthøa
Sykkelløpet Tallsjøen rundt
Vandring langs leden fra Knappåsen til Hodalen med pilegrimsprest Arne Bakken
Utstillingen «Lørdagsvask og helgefeiring»
Olsokbridge i Sætershallen
Konsert med Henning Sommerro
Utflytterdag. Eau de Vill
Kurs i Streetdance
Husflids- og håndverksdag
Loppemarked
Hagevandring og presentasjon av restaureringsarbeidene på Sæter
Allsangkveld med Arne Bjørnå
Krokveld med Eau de Vill, Dølmotunet
Åpen seter, Simasvollen
Sparebankfrokost
Gruvevandring i Vingelen
Omvisning i Spekedalen. Vandring langs seterveien fra Klettdalen til Tolga.
Salg av husflid og tradisjonskost. Utst. og demonstrasjon av gamle jakt og fiskeredskaper
Botanisk vandring i Øversjødalen.
Åpen vevstue – Holøyen
Omvisning på Gjertrudgarden
Godbrøddag ved Vingelen Kirke og Skolemuseum
Kulturkveld. Historier om jakt og fiske
Padling i «Overfloden». Tur med kano og litt til fots langs Nordersjøen-Luråa-Drengen
Fotballskole for de yngre
Historiekveld. Flyhistorie knyttet til Tallsjøen
Konsert, Dølmotunet
Krokveld med Travellin’ Imbesiles, Dølmotunet
Egebergs minnearrangement
Vandring langs pilegrimsleden fra Tynset til Vingelen

Hodalen Fjellstue
Holøydalen menighetsråd
Tolga IL
Turskredderen
Nord-Østerdal Fly- og Militærhist. foreni.
Vingelen Fjellførerlag
Tolga IL, skigruppa
Hodalen IL
Vingelen Kirke & Skolemuseum
Tolga Bridgeklubb
Hodalen menighetsråd
Dølmotunet
Olsokkomiteen
Vingelen Kirke & Skolemuseum
Klettsno 4H
Vingelen Bygdekvinnelag
Vingelen Kirke & Skolemuseum
Dølmotunets Venner
Grete Buttingsrud
Tolga-Os Sparebank
Vingelen fjellførerlag
Tolga historielag
Øversjødalen samfunnshus
Kåre Johannes Midtdal
Jenny Sønmør
Ola Nygaard
Vingelen Kirke & skolemuseum
Øversjødalen samfunnshus
Hodalsturen
Tolga-Vingelen fotballklubb
Nord-Østerdal Fly- og Militærhist. foren.
Olsokkomiteen Dølmotunet
Dølmotunets Venner
Tolga IL
Vingelen fjellførerlag på oppdrag fra
kultur-avdelingene i Tynset, Tolga og Os

25.07.
Loppemarked
25.07.
Åpen pub, Orvdalssetra
25.07.
Kulturvandring i Vingelsbygda
25.07.-26.07.Konsert med Vingel Singers og Gro Kjellberg Solli
25.07
Kaffe i museet etter konserten med Vingel Singers
25.07
Vinnfest
26.07.
Vandring langs pilegrimsleden fra Vingelen til Os
26.07
26.07
26.07.
26.07

Lur- og lokkestevne 60 år
Utdeling av Egil Storbekkens musikkpris
Olsokbuffe med lokal og tradisjonsrik mat.
Middagsservering

Klettsno 4H
Ola Petter Søndmør
Vingelen fjellførerlag
Vingel Singers
Vingelen Kirke og Skolemuseum
Vingelen Idrettslag
Vingelen fjellførerlag på oppdrag fra
kultur-avdelingene i Tynset, Tolga og Os.
Rausjødalen setermeieris venner
Priskomiteen
Hodalen Fjellstue
Vingelen skihytte

Kontaktpersoner:
Dølmotunet
Helga D. Storbekken
Kari Lisbeth Enget Sommerstad
Jorun Erlien Nyvoll
Kirsti Jordet
Åse Leren
Annbjørg Heitmann
Aud Lillian Holøien Rye
Ann Helen Lien
Gudny Hagen Bakken
Tone Hulbækmo
Malmplassen Gjestegård
Eivind Moen
Marit Gilleberg
Dølmotunet
Johanne Nordstad
Einar Hilmarsen
Ingmar Nesteby
Helge Christie
Ann Helen Lien
Trond Tollan
Stein Kaasin
Thor-Peder Broen
Astrid Haug
Trond Lund
Bjørg Inger Ryalen
Kirsti Jordet
Simen Eik Tolgensbakk
Aud Lillian Holøien Rye
Eivind Moen
Helen Lund Volden
Kirsti Jordet
Turid Vingill
Ingrid Vingelsgaard
Kirsti Jordet
Dølmotunet
Grete Buttingsrud
Odd Rune Enget
Grete Storhaug
Jon Vingelen
Lina Jordet
Kåre Johannes Midtdal
Jenny Sønmør
Ola Nygaard
Kirsti Jordet
Jens Nygård
Bjørg Inger Ryalen
Ann Sæther
Thor-Peder Broen
Eivind Moen
Dølmotunet
Kristin Kaasen

Telefonnr:
62 49 64 23
930 31 365
62 49 60 11 918 50 483
62 49 47 71
62 49 45 59-948 32 207
992 39 052
62 49 44 80-902 36 041
62 49 40 62-905 03 430
62 49 60 70
62 49 65 13-928 64 532
414 78 561
62 49 63 05
62 49 65 14-905 01 201
951 62 946
62 49 64 23
62 49 44 91-474 15 857
62 49 45 28-909 20 327
911 75 483
62 49 60 62-905 03 430
62 49 60 70
909 501 65
62 49 43 29-4566 16 88
62494318-91516757
62 49 47 73-950 57 513
991 07 731
918 19 046
62 49 45 59-948 32 207
979 57 593
62 49 40 62-905 03 430
62 49 65 14-905 01 201
950 96 170
62 49 45 59-948 32 207
62 49 45 65-419 35 071
62 49 48 20-993 68 262
62 49 45 59-948 32 207
62 49 64 23
62 49 45 55-932 56 837
62 49 61 07-452 00 658
62 49 43 21-902 15 604
62 49 42 36-452 67 795
62496224
970 99 633
62 49 62 59
62 49 62 20-901 07 627
62 49 45 59-948 32 207
62 49 62 64-906 53 544
62 49 60 39
62 49 43 08-917 79 218
62 494318-91516757
62 49 65 14-905 01 201
62 49 64 23
62 49 62 63-952 28 344

Eivind Moen
Grete Storhaug
Turid Vingill
Ola Petter Søndmør
Johanne Nordstad
Tor Magnus Hansen
Kirsti Jordet
Marit Gilleberg

62 49 65 14-905 01 201
62 49 43 21-902 15 604
62 49 45 65-419 35 071
915 16 009
474 15 857
415 21 444
62 49 45 59-948 32 207
62 49 40 19-951 62 946

Eivind Moen
Astrid Haug
Rigmor Tollan
Eivind Moen
Helge Christie
Mari Trøan

62 49 65 14-905 01 201
62 49 4773-950 575 13
62 49 43 06
62 49 65 14-905 01 201
62 49 60 62-905 03 430
62 49 41 18-410 31 947
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Olsok
Tolga
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Nytt Olsokspel i Tylldalen
Nok en gang skal det settes
opp et nyskr evet
Olsokspel i Tylldalen
Bygdetun. År ets spel er en
vider eføring av de to for egående historiene og har
fått tittelen «Jubili, Jubilo».
I 1976 forfattet Ola Jonsmoen det første spelet «Dei Urolege av Hjarte».
Komponisten Ellef Røe satte musikk
til og med en nyinnflyttet østerdøl fra
Amerika som regissør, fikk speltradisjonen i Tylldalen en verdig start.
Historien om pilegrimer på vandring
til Nidaros etter Olav den Helliges død
på Stiklestad.
Historien om møte med et bygdefolk,
der noen tar i mot de fremmede med
åpne armer, som er nysgjerrig etter å
høre nytt fra fremmede steder, men
der andre bygdefolk ser på pilegrimene som farende fanter som skaper uro i bygden.
Historien er hentet fra middelalderen
men temaet som blir formidlet er like
brennaktuelt i dag.
Det skulle gå tjue år før neste spel ble
satt opp. «Bak lengste mil» med Ola
Jonsmoen og Ellef Røe i tospann på
nytt, ble dette fortellingen om Torgal
Munk sitt store ønske om å få bygd
den første kirken i Tylldalen realisert.
Bygdefolkets usikkerhet og skepsis
for de nye tider, deres undring over
det uforklarlige i hverdagen, og hvem
og hva skal de tro på?
Historien måtte få en fortsettelse, og
alle gode ting er tre, derfor har den
samme forfatteren og den samme
komponisten utformet den siste delen
i triologien om menneskene på garden under Olsberget i Tylldalen.
På plass i år er også regissøren/instruktøren Rolf Norsen som for
over tredve år siden fikk tylldølene til
fortså at det ligger mye godt teater i
lokal historie.
«Jubili, Jubilo» er historisk plassert
noen år etter de to foregående spel,
og er som Ola Jonsmoen og Ellef Røe
sier det: En hyllest til livet.
De kjappe replikkene, alvoret, den
underfundige humoren og den alltid
underbyggende og beskrivende
musikken gjør at også åretst spel i
Tylldalen Bygdetun vil bli en opplevelse for livet.

Urpremiere
Tylldalen Bygdetun
fredag 24. juli kl. 19.00
Spilles også lørdag 25. juni kl. 19.00
og søndag 26. juli kl. 13.00

Billetter fås kjøpt ved inngangen
– Tidebøn i Tylldalen kirke fre. 24. juli kl. 21.00
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Fakta Egil Storbekkens Musikkpris
Egil Storbekkens Musikkpris er opprettet til
ære for musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken fra Tolga.
Prisen skal fremme interessen for og utbredelsen av de eldre folkemusikkinstrumentene
i norsk folkemusikk og Egil Storbekkens
musikk. Prisen ble første gang utdelt i 2006.
Den er på 25.000 kroner, samt et kunstverk
utformet av Storbekkens datter Helga Drude.
Prisen er utformet i et samarbeid mellom
Tolga kommune, Norsk Lur- og
Bukkehornlag, NOPA og Tolga-Os Sparebank.
Tidligere vinnere er:
2006: Geir Egil Larsen
2007: Leif Løchen
2008: Magnar Storbekken

Fakta: Steinar Ofsdal

5

Stiftet samme år folkemusikkgruppen
Bukkene Bruse sammen med felespilleren
Annbjørg Lien og sangeren Arve Moen
Bergset. Gruppa har utgitt en rekke plater.
Gruppa har høstet svært stor suksess i Norge
så vel som utlandet. Offisielle OL-musikere i
forbindelse med OL på Lillehammer i 1994.
I 1997 ga prisvinneren ut platen Seljefløyta
sammen med Hans Fredrik Jacobsen og
Hallgrim Berg.
Ofsdal har siden 70-tallet virket som musikkpedagog knyttet til kurs og seminarer innen
folkemusikk.
Fra 2004 har han vært tilknyttet Ole
Bullakademiet på Voss.
Han har komponert musikk for teater, film,
TV og radio.
Ofsdal har også utgitt boken «Norsk
Folkemusikk og folkedans.»

Født i 1948 og oppvokst i Oslo.
Sammen med Per Midtstigen ga han i 1989 ut
platen Sjøfløyta, som de fikk
Spellemannprisen for.
Steinar Ofsdal tildeles
Egil Storbekkens Musikkpris
for 2009
Foto:
Miriam Johanne Ofsdal Berg

Verdenskjent fløytespiller
får Storbekkenprisen
Sier man or det tussefløyte
til en nor dmann over 35 år
tenker de fleste på tr e ting:
Egil Storbekken, bar n eskolens musikktimer og Steinar
Ofsdal.
Og nettopp Steinar Ofsdal tildeles Egil
Storbekkens Musikkpris for 2009. Om
årets prisvinner sier juryen: «Han har en
lang musikkarriere bak seg og trakterer
en rekke ulike instrumenter. De fleste forbinder ham nok likevel først og fremst
med fløyteinstrumenter. Det gjelder både
fløyter fra andre land og kulturer og ikke
minst tradisjonelle norske instrumenter
som sjøfløyte, tussefløyte og seljefløyte.
Helt fra han på 1960-tallet ble inspirert
av Eivind Groven og Egil Storbekken har
han stått fram som en fremragende
ambassadør for eldre norske fløytetradisjoner, men har også vist stor evne til
nyskaping på tradisjonell grunn.»
– Å få Egil Storbekkens Musikkpris betyr
mye. Jeg ble veldig overrasket! Man står
i sitt eget hjørne og hyler og prøver å få
til noe, og da blir jeg både glad og stolt
av å få en slik oppmuntring, sier prisvinneren selv.
Steinar Ofsdal vokste opp i et klassisk
musikkmiljø. Etter tre toner på blokkfløyte som seksåring og tre valser på
trekkspill som tiåring, var det celloen
som ble hans instrument da han var elleve. Han ble fra 1962 medlem av NRKs
juniororkester på cello.

Bakoversveis av folkemusikk
Sommeren 1968 ble startknappen for
hans karriere som fløytespiller. En gjeng
dro fra Oslo til Landskappleiken på

Lillehammer. Steinar Ofsdal, Øystein
Sunde, Kari Svendsen, Lillebjørn Nilsen,
vi over 40 kjenner dem alle.
– Vi fikk helt bakoversveis av folkemusikken. Og Egil Storbekken var en musiker vi kjente godt, og han bodde på
samme hotell som oss!
Det var gjennom dette møte Ofsdal
hadde sitt første møte med seljefløyta.
– Jeg kjøpte både seljefløyte og tussefløyte av ham! Egil Storbekken har siden
vært en inspirasjon på sitt vis for meg,
sammen med Eivind Groven.
Samme sommer kjøpte han hardingfele
og fløyte og tok med til Østerrike hvor
han
studerte
musikkpedagogikk.
Klassisk barokkfløyte ble en av mange
instrumenter han trakterte under dette
studiet.
– Fløytelæreren min misunte meg mine
små raske triller! Jeg spilte bare Egils sin
musikk, som var bortimot den eneste
kjente fløytemusikken her i landet på
den tida.

En ny ver den
Fire-fem år etter sitt første møte med Egil
Storbekken kom Ofsdal i kontakt med
sjøfløytemusikken fra Numedal gjennom
fløytespilleren Herleik Stuvstad. Han var
en av de aller siste eldre tradisjonsbærerne på dette instrumentet.
– Da fikk jeg blikk for den norske tradisjonelle fløytemusikken, og jeg så
sammenhengen i fløytemusikken i
Numedal,
Telemark,
Vestlandet,
Østerdalen. Med sjøfløyta åpnet det seg
en verden med tradisjonsmusikk. Med
utgangspunkt i Egils musikk, sjøfløyta
med dens teknikk og stil har jeg med
letthet kunne tilnærme meg flere lands
fløytemusikk, poengterer Ofsdal.

Fløytepr oduksjon i Kina
Prisvinneren trakterer en mengde forskjellige fløytetyper og spiller tradisjonsmusikk fra ulike deler av verden. Den
irske blikkfløyta, tin whistle, og den
kinesiske bambusfløyta dizi han har
benyttet flittig. Ofsdal har imidlertid lagt
stor vekt på å beholde og dra med den
norske måten å gjøre ting på, blant annet
hans måte å spille triller.
– Man behøver ikke å bli helt kineser
fordi man spiller kinesisk musikk!
– Kinesisk og norsk musikk er egentlig
kliss likt! Jeg pleier å si at det bare er
melodien som er forskjellig. Og det er
nettopp det han kaller en fortsettelse av
Egil- tradisjonen og seljefløyta i bambus
som har brakt ham til Kina hvor han nå
produserer egne fløyter. Sammen med
en kinesisk fløytemaker har han utviklet
to fløytetyper med tanke på det norske
markedet. Vårfløyte er en form for seljefløyte, mens Fjellfløyte har fellestrekk
med tussefløyta og sjøfløyta. Begge fløytetypene er laget av purpur bambus, og
som Ofsdal uttalte til NRK i et opptak fra
fløytefabrikken;
– Fløytene vokser så å si rett opp av
jorda og så kappes de når de er gamle
nok!

Historisk møte
– I dag er jeg nok den eneste som reiser
rundt og spiller Egils musikk. Jeg spilte
forresten Fjelltrall på en konsert nå i juni!
Jeg lærte nylig en student på musikkhøgskolen en pols på seljefløyte. Og jeg
holder kurs som holder fløytemusikktradisjonen i hevd, sier prisvinneren.
26. juli kommer Ofsdal til Rausjødalen
for å motta prisen under Lur- og
Lokkestevnet, som ble stiftet av nettopp
Egil Storbekken for 60 år siden.
Juryen for årets pris har bestått av Bjørn
Aksdal (leder), Geir Egil Larsen, Bent
Åserud, Eli Storbekken, Ragnhild
Aashaug og Eivind Moen.

www.tolgamusikk.no
tlf. 62 49 45 90
Langs hovedveien,
mellom bensinstasjon og postkontor
Velkommen til oss!

Mangfoldig musiker

Spesialforretning

Siden 1967 har Ofsdal opptrådt på utallige scener både i Norge og verden over.
Enten alene eller med gitarist eller trekkspeller, med visesanger, med trio, med
kvartett, med band eller i band.
Han er vel en av de få norske artister
som er medvirkende på en norsk viseplate som har fått spilleforbud i NRK!
Kompanjong Lars Klevstrands tekst harselerte for mye med de nordnorske
damer!

- Den eneste mellom Elverum
og Trondheim!

Fra mandag til lørdag i Olsokuka:
Åpent mellom kl. 11 og 19.
Markedsdagen:
Åpent mellom kl. 11 og 15

Musikk – ei gave i seg sjøl!
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Tallsjøens hemmeligheter
Nord-Øster dal Fly- og militær historiske
For ening (NØFMF) har fler e historiske godbiter å by på hva gjelder vinter flygning på
Tallsjøen i mellomkrigstida og i aprildagene
1940!
Thor Peder Broen, flyentusiast og engasjert medlem i foreninga,
mener vi sogar må omskrive norgeshistorien i forbindelse med at
en Fokker 357 landet på Tallsjøen under aprildagene i 1940. Den
«offisielle» historien om FOKKER 357 viser at den ble ødelagt i
Gudbrandsdalen.
–Vi har imidlertid bevis på at så ikke skjedde, uttaler Broen. Det
er blant annet denne historien man få høre om på NØFMFs historiekveld på Tolga stasjon 24..juli.
Noen spektakulære flygere lander på den Røde plass, andre på
Tallsjøen. Med en stor bildedokumentasjon fortelles hva som hendte på Tallsjøen i 1926 da Court Gross under sin spektakulære vinterflygning landet der en kald vinterdag. Ut fra fotos som foreningen er i besittelse av ser det ut til at Tolgingene gikk mann av
huse for å overvære begivenheten.

Ingmar Jordet fra Øversjødalen og Sigurd Leren foran .... Fokker 357 i 1940?

Flygende fiolinist
Court Gross var født i Tyskland og kom til Norge i 1908. Han var
utdannet flyger, men ble mer kjent i avisspaltene som fiolinist i
Aulaen. Gross deltok i flere famøse isracebilløp med til dels tragiske utfall.
I 1924 kjøpte han en flybåt og satte den i stand ved hjelp av flere
andre maskiner. Den fikk registreringen N-27.
Han planla en flyging fra Moss til Spitsbergen/Svalbard og det midt
på vinteren i januar 1926
Det er det historien fra Tallsjøen er en del av.

Fakta:
Nord-Østerdal fly- og militærhistoriske forening (NØFMF) ble stiftet i
2003 av flere entusiaster som i en
årrekke, hver for seg, hadde engasjert seg i lokal fly og militærhistorie. I dag har foreningen 130 medlemmer, og er av sitt slag den fjerde
største og mest aktive i landet.
Medlemmene kommer fra hele Skandinavia, men hovedtyngden er fra Fjellregionen. Mer informasjon om foreningen kan hentes på www.nofmf.org

Tolginger på ski for å bivåne flylandingen på Tallsjøen i 1926

Vandringer langs pilegrimsleden
Lørdag 25. juli kl. 10: Tynset - Vingelen
Vandring langs pilegrimsleden mellom Tynset og Vingelen, med
Grete Storhaug fra Vingelen Fjellførerlag som guide. Start fra
middelalderkirkegarden på Tynset. Ta med niste. På slutten av
turen er det muligheter for bespisning og rast på Aasgårdvollen.
I Vingelen er det også muligheter for bespisning og overnatting.
Kontakt Vingelen Turist (62 49 46 65) eller Vingelsgaard
Gjestgiveri (62 49 48 20).

Søndag 26. juli kl. 10: Vingelen - Os
Vandring langs pilegrimsleden mellom Vingelen og Os, med
Astrid Haug fra Vingelen Fjellførerlag som guide. Start fra
museet. Ta med niste.
For begge dager: For de som ønsker transport tilbake til Vingelen
og Tynset, er det påmelding for begge dager til Tolga kommune
(62496500) innen fredag 24/7 kl. 12.00.
For mer informasjon: se www. tolga.kommune.no
Arr.: kulturkontorene i Tynset, Tolga og Os

Rolls Royce motor

Hangar -10
Militærforeningen har flere aktiviteter og mer interessant historie og å formidle.
20. juli vil det i Hangar 10 på Tolga bli bagasjetraktorkjøring og oppstart av en
Rolls Royce Meteor motor med Spitfire eksosanlegg. Foreningen har ellers invitert, og håper å få besøk av både av sivile og militære veterankjøretøy denne
dagen.
Broen lover en interessant omvisning i foreningens samling som etter hvert har
fått gjenstander og objekter som er sjelden i europeisk sammenheng. De fleste
gjenstandene er relatert til hendelser i Østerdalen og Fjellregionen.
Motorsamlingen er i følge Broen en av Norges største.
Han vil understreke at innsamlingen av gjenstander foreningen foretar er etter tillatelse fra Forsvarsmuseet.
Foreningens arrangement under årets olsokuke er dens bidrag til Kulturminneåret
2009.
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Bukkene Tor og Blåmann Bruse foran setermeieriet i Rausjødaleni fjor sommer.
Foto: Ingrid Eide
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Rausjødalen og setermeieriet blir arena for årets Lur- og lokkestevne.
Foto: Thorbjørn Liell

Lur og lokkestevne i Tolga 60 år 1949-2009
Det siste Lur- og lokke stevne i Tolga ble arrangert i
Rausjødalen i 1956 i forbindelse med 100 årsjubileèt til
seter meieriet. I år blir det
lur og lokk igjen ved det
gamle seter meieriet den 26.
juli.
På Åsgårdsvollen ble det første lur- og
lokkestevnet på over 60 år arrangert. I år
er det 60 år siden det første stevnet ble
arrangert på Tolga med Egil Storbekken
som primus motor.
Stevnene ble gjentatt i årene som fulgte
med ca 200-300 tilhørere det første året,
til ca. 3000 i 1952. Sommeren 1953 reiste
Myklebust til Lur- og lokkstevnet på
Tynset for å gjøre opptak til «Folkemusikkhalv-timen».
Det var et svare strev å få en 5 tonns
opptaksbuss kjørende på humpete
seterveier, men opptak av budeier som
lokket på ku, geit og sau skulle gjøres.
Selv om budeiene lokket for full hals
utover stevneplassen var det så mye folk
tilstede som pratet at opptakene ble så
som så.
Myklebust måtte gjøre opptakene av
utøverne senere på kvelden da publikum
hadde dratt.

2000 besøkende i Rausjødalen
1956 ble en milepæl i Lur-og lokkestev-

nenes historie. Stevnet markerte 100-årsjubileet for Nord-Europas første meieri i
Rausjødalen. Egil hadde ansvaret for
konsertavdelingen med sangere og spelemenn.
Einar Skjæråsen skrev prologen til hundreårsmarkeringen. Rundt to tusen besøkende fant veien opp til Rausjødalen
under denne jubileumsmarkeringen.
NRK var da til stede og gjorde lydopptak
og Lydavisen (Filmavisen) filmet.
Dette ble det siste Lur-og lokkestevnet i
Tolga. NRK gjorde flere opptak i løpet av
de somrene stevnene ble arrangert og
det finnes mange flotte opptak av budeier som lokket for Myklebust i disse
årene.
I 2009 tar vi opp tråden fra siste stevne
og arrangerer Lur- og lokkestevet i
Rausjødalen. Stevnet blir kombinert med
årets utdeling av Egil Storbekkens
musikkpris, som i år tilfaller i år Steinar
Ofsdal. (se egen reportasje)
Valg av sted for dette fellesarrangementet
har sammenheng med Egil Storbekkens
interesse for området. Han har malt en
del bilder derfra og har også spilt der
under ulike arrangementer.

Natur- og musikkopplevelse
Arrangement i 2009 er et samarbeidsprosjekt mellom en frivillig instans kalt
«Rausjødalen setermeieris venner 2009»,
Norsk Lur- og bukkhornlag, Tolga kommune, Tolga Os Sparebank og lokalavisa
«Arbeidets Rett».

Eli Storbekken er ansvarlig for konsertdelen. Dagen vil bli en flott naturopplevelse og musikkopplevelse med mye god
seterkost og annen mat som hører fjellet
til!
Ut over selve musikkarrangementet, prisutdelingen og opptakene fra tidligere
arrangementer vil stevnedeltakerne bli
tilbudt guidet tur over fjellet fra Tolga
sentrum. De kan også få med seg en
utstilling i Rausjødalen av gamle bjøller

for ku, hest og sau og en akvarellutstilling med motiver fra området rundt
setermeieriet. Det blir også omvisning i
meieriet.

Følgende utøver e deltar:
Eli Storbekken, Jørn Simenstad, Mary
Barthelemy, Tone Hulbækmo, Inge
Nytrøen,
Ellen Marie Tangen, Magnar Storbækken.
Heidi Gjelten og Bjørg Inger Ryalen.

Olsok-revyen

«På galeien...»
i Vidarheim, Tolga

Fredag 17. juli kl. 19.30
Søndag 19. juli kl. 20.30
Mandag 20. juli kl. 20.30
Tirsdag 21. juli kl. 19.30

FOTBALLSKOLE
for jenter og gutter født fra 1998 til 2002
Lek og moro under Olsok i Tolga
Tolga- Vingelen fotballklubb inviterer til fotballskole under Olsokarrangementet

fredag 24. juli fra kl 11.00 til 15.00

Frammøte : kl 10.30 Sted: Sætersgård Stadion
Deltageravgift: kr 200,- (kr 150,- for søsken), betales ved frammøte
Instruktører : 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 22. juli til: Ann Sæther 91779218,
Jan Tollan 91362492

Forhåndsbestilling av billetter:
Tlf. 62 49 65 00 eller
928 64 532 (Gudny H. Bakken)
Voksne kr 250,-/Barn kr 100,Bestill i god tid!
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Olsok-konsert med Vingel Singers:

Musikalsk sommersalat
med stev og Shakespeare
Vingel Singers klinker til med konserter både i Vingelen og Tolga kirker under år ets Olsok i Tolga.
Konsertene arranger es lør dag 25.
juli i Vingelen og søndag 26. juli på
Tolga. Repertoar et byr på en frisk
blanding.
– Vi har fått med oss musikalsk garnityr i folkemusikeren Gro Kjelleberg Solli som solist, forteller dirigent Erland Horten. Hun er bl.a. kjent fra gruppa
«Tre begrædelige Piger» men framstår denne gang
med lekre folkemusikk-temaer der gamle folketoner
står sentralt. Vingel Singers har sjøl plukka opp godbiter med spenstige arrangementer av bl.a. Mia
Makaroff og Ward Swingel. – Det blir varierte og saftige konserter både i Vingelen og Tolga kirker som
vil falle i smak hos et bredt publikum, slår Erland
Horten fast.
Konserten spenner over et bredt sjangerregister.
Stammen i kordelen er hentet fra tekster av William
Shakespeare. Arrangementene er imidlertid langt fra
gammelmodige med innslag både av fengende rytmisk art, så vel som sarte stemningsperler. I denne
smakfulle råkosten er det så blandet inn både bruremarsjer, middelaldermusikk og klassiske korverk.
Gro Kjelleberg Solli synger i ulike grupper der folkemusikk er hovedingrediens. Hun er utdannet
musikkpedagog med fordypning i folkemusikk og
jobber for tiden i Os og Røros kulturskoler. Gro
Kjelleberg Solli er opprinnelig fra Nord-Møre og
musikkvalget til Olsok-konsertene er hentet fra
gamle musikk-skatter fra Nord-Møre og Østerdalen.

Her er Vingel Singers i finstasen under korkonkurranse i Riva del Garda i Italia påsken 2008.
Det vesle koret fra Nord-Østerdalen vant den gangen den øverste klassen i konkurransen, klasse A1!

Muséet i Vingelen
Kirsti Jor det ved Vingelen
kirke- og skolemuseum
ønsker velkommen til en
begivenhetsrik olsokuke ved
musèet.
Lør dagsvask og helgefri

Vingelen kirke- og skolemuseum åpnet for sesongen fredag 19. juni.
Kirsti Jordet heiste flagget mens Inge Nytrøen spilte på lur.
Foto: Jarle Norskog.

Tirsdag 21. juli kl 14.00 er det utstillingsåpning på utstillingen «Lørdagsvask og helgefri».
Dette er en utstilling som tar for seg vårt syn
på helg og helgefri før og nå. Hun sier at før
hadde man et mye strammere program for
hva som skulle skje i helgen. Helgen var
dessuten bare søndagen. Lørdagen var
arbeidsdag og det var derfor man kunne
vaske om lørdagen. På søndag var all form
for arbeid forbudt. Kirsti siterer en av de
eldre damene i Vingelen som en gang fikk
beskjed av sin mor om å ikke strikke før
etter kl 18.00 om søndagskvelden.
Når det gjelder lørdagsvasken er det også
mye som har forandret seg forteller, Kirsti. I
gamle dager hadde vi gulvfiller og håndklær av strie. Strie tar ikke til seg så veldig
mye vann, så når du hadde tørket deg etter
lørdagsbadet var du nesten like våt!
Vaskemidlene har også forandret seg mye
opp gjennom tida og utstillingen vil reflektere dette. Når det gjelder mat og klær er

det også store forandringer. Søndagsmaten
skulle være noe annet enn det man spiste
resten av uka og søndagsklærne var også
spesielle.

Husflids- og håndverksdag
Onsdag 22. juli er det husflids- og håndverksdag ved Vingelen kirke- og skolemuseum. Kirsti Jordet opplyser at dette er det
første året det ikke er håndverksutstilling i
gammelskole i Vingelen i olsokuka, og at
de derfor legger litt mer vekt på dette i
museet. Det blir utstilling av produkter og
demonstrasjon av gamle håndverksteknikker.

Allsangkveld
Om kvelden 22. juli kl 20.00 arrangeres en
allsangkveld. Her kan du få med deg Tolgas
nye sogneprest Simen Simensen på fele og
organist Svein Gjelten Bakken. Forsanger er
bygdas egen klokker Per Arne Hagen.

Godbrøddag
Torsdag 23. juli kl. 12.00 starter godbrøddagen ved museet. Dette er etterhvert en tradisjon og da kommer godbrødstekerne til å
stå i museet og steke godbrød. Utover
dagen blir det kokt kaffe og Kirsti Jordet
lover at det også i år blir Cognac til kaffen!
Hun oppfordrer spesielt «toljinger» til å
komme hit denne dagen!
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Drømmen kan
bli virkelighet

Rosenborg Reklame Foto GT

Bestill Den Norske Husboken
og vår Fritidsboligkatalog på
www.norskehus.no

BOLIGSYSTEM AS

VEDPRODUKSJON PÅ OS (8.00-15.30)
- starten på det gode liv!
www.norskehus.no

Vi har tørr bjørk og furuved på lager;

60 l sekk bjørk kr. 65,- furu kr. 55,-

Forhandler:

mob.
VS ENTREPRENØR AS
mob.974
917 0205
767 200
post@vs-entreprenoer.no www.vs-entreprenoer.no

Bestill vinter-veden nå,
og du er sikret god varme til vinteren !

VASKERI OG RENSERI PÅ TOLGA (8.00-15.30)

AS
2540 TOLGA
Tlf. 901 26 445
901 27 445

Vi hjelper deg med:
• Bunader
• Dresser
• Brudekjoler
• Duker – vask/rulling
• Gardiner
• Privattøy
• Dyner og puter, sengetøy.
• Vask/rens av matter og tepper

Til alle hytteeiere; gjør ferien mindre travel
– utfør vask av tøy, gardiner med mer hos oss!

www.tosasvo.no

AS

Email Tolga: tolga@tosasvo.no
Tlf Tolga : 62 49 46 20

Email Os: os@tosasvo.no
Tlf Os : 62 49 72 09

Olsok-frokosten
serveres torsdag 23. juli
kl. 07.30 – 10.00
ved banken på Tolga.
Musikk.
Hjertelig velkommen!
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Farlig avfall
leveres for seg
Avfall med miljø- eller helseskadelige stoffer leverer du gratis
til FIAS eller til forhandler.

Ta vare på miljøet
– bruk gjenvinningsstasjonen!
Tlf.: 62 49 48 00 s www.ﬁas.no

Osteopat Asgeir Hilmarsen, MNOF
Tlf.: 95 86 90 28

Grundig undersøkelse
Skånsom og effektiv
behandling
Trenger du hjelp med f.eks:
Nakkesmerte
Ryggsmerte
Idrettsskader
Hodepine eller svimmelhet.
Fordøyelsesproblemer.
Slapphet eller lite energi.

Sommeråpent
hos
den blaa delfin

MALMPLASSEN
Overnatting motell og internat
Sommeråpningstider
(22. juni - 16.
august):
Hverdager:
08.00 - 22.00
Søndag:
12.00 - 18.00

«Olsok-kro»
etter revyen
- som i alle år

Levende
musikk
fredag 17. juli

Mye fin egen design/håndlaget
keramikk
Vaser - Fat - Boller
+ mye annet spennende!
Åpningstider:
11-16 hverd., 11-15 lørd.
(Stengt onsdag og søndag)
Feriestengt f.o.m. lør. 4.
t.o.m. tirs. 14. juli

Skiltet BRUKSKUNST ved RV30

Nye tilbud:
Kinesiotaping
Tilpassing av såler

Vi ønsker alle velkommen
www.malmplassen.no - e-post: malmplas@online.no

• Etterisolering m/rockwool
• Betongentreprenør
• Betongsaging
• Hyttebygging/tømrerarbeid
• Mobilkraner
• Rehabilitering
• Grunnarbeid
Alltid gode tilbud og godt utvalg av frukt og grønt.
Alltid nystekte brød!
Tipping Online
Medisinutsalg

Alle slags kaker

kan bestilles fra Goman
bakeri. Dersom du
vil ha bilde på kaken
ordner vi også dette!

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

Bestill innen 15.00
dagen før.

09.00
- 21.00
(18.00)
090.00
- 21.00
(18.00)

Velkommen innom til en trivelig handel!
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«Sik-messe» ved Langsjøen

Notdraging på i Hola. Nota ros ut. I båten Tord Eide Liell, Gunnar Breen og Jens Nygård.
Foto: Ingrid Eide

En litt annerledes søndagsmesse med «nogo attåt» vil
for egå hos Gunnar Breen
ved Håneset i Øversjødalen
19. juli.
Det er menighetsrådet i Øversjødalen
som står bak «sik-messen,» en nyskapning av året. Først holdes friluftsgudstjeneste og deretter demonstrerer Jens
Nygård, Gunnar Breen og Lars Christian
Trandem notdraging. Dette var en gammeltradisjon ved Hodalsjøan, Langsjøen,

Femund og Isteren. – Det er en kjapp og
artig måte å dra inn mye fisk på, samtidig som man holder en gammel tradisjon
i hevd. En tradisjon som er i ferd med å
gå i glemmeboka. Svært få unge vet
hvordan dette gjøres, forteller Breen.

Metter ikke menigheten
Kokt, fersk sik blir servert til fremmøtte.
– Ei notdraging må vi nok gjøre på forhånd slik at vi er sikker på at det blir fisk
på alle, fastslår Breen som ikke vil ta
sjansen på å måtte mette hele menigheten med to siker!
Notdraget gjøres på den måten at man

Samfunnshuset er åpent med
salg av husflid og tradisjonskost
fra tidlig formiddag. En utstilling
bestående av innsamlede jakt og
fangstredskaper vises i samfunnshuset denne torsdagen.
Også
menyen
gjenspeiler
dagens hovedtema. Gunnar
Breen vil demonstrere bøting av
nett.
Helge og Johan Sundberg er
kulturkveldens konferansierer
og vil lose publikum gjennom
en forestilling bestående av
musikalske innslag, film, utstilling, historier og sikkert skrøner
hvor hovedtema jakt, fangst og
fikse går som en rød tråd.
Av musikalske krefter bidrar
felespellemann Arild Plassen fra
Folldal, Gunn Brøndbo, Bent

Jacobsen Ole Anders Feragen,
Sigrid Langsjøvold og May
Kristin H. Eithun
Fra Malung i Sverige kommer en
av Sveiges mest kjente tradisjonsspelemenn, gjeddefisker og
spellemann Kalle Almlöf. – Vi
ble kjent gjennom musikken, og
jeg inviterte ham til Øversjødalen på gjeddefiske. Etter det

Foto: Jens Nygård

har to lange tau som nota er festet i.
Begge tauene blir rodd ut, det første på
ut-tur, så kastes nota ut, og man ror inn
til land med det andre tauet. Deretter
trekker mann inn tauene samtidig som
man går mot midten hvor nota dras i
land. Fangsten kan variere fra 20 til 150
fisk på et drag. – Vi har vært oppe 200,
kan Jens Nygård fortelle.
Et drag tar fra 30 til 45 minutter. Har man
det riktig travelt kan man rekke det på
15!
Sjøkanten og notdraget må renskes for
kvist og rask som er kommet med vårflommen. Dette var tidligere dugnads-

Mye kultur i fiske og fangst
Tema jakt, fangst og
fiske er et gjennomgangstema under
år ets olsokpr ogram i
Øversjødalen.
Torsdagens kulturkveld er intet unntak!

Nota dras inn Gunnar Breen og Lars Christian Trandem.

har han vært fast gjest her. Han
kommer gjerne før isen er gått
og begynner å fiske gjedde, forteller Jens Nygård.
Sverre Nygård viser glimt fra filmer han har produsert av gjeddefiske med stang, notdraging
og elgjakt i høyfjellet. Disse filmene vil ligge ute for salg på
kulturkvelden.

Gjeddefiske på stang. Gjeddefisker Kalle Almlöf fisker i
Langsjøen.

jobb. På denne måten kultiverte man
både elve- og sjøbredden og vassdraget
ved å fiske ut sik. Det var vanlig at to
eller flere garder var samorganisert om
nota og notdraginga.
Langsjøen var viktig for matreservene i
Øversjødalen. Notdraginga var matauk,
og fisken var viktig for et variert kosthold. I Langsjøen var det også vanlig
med isgarnfiske. Det drev de med fram
til juletider. Da juni kom og det ble gode
temperaturer, startet folk i dalen med
notdraging. Da er siken også lettere å få
tak ifølge Gunnar Breen.

Jan Helge Hansen
2540 Tolga
906 68 004

• Slåing
• Rundballe Pressing
• Rundballe Pakking
• Stabling
• Rundballe Transport
• Snøbrøyting
• Strøing
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MYGGFRI
SOMMER!

i

galler

Strøm på hytta eller i boligen?

2540 Tolga
kontaktperson
Helga D. Storbekken
930 31 365

8 kunstnere viser tegninger, malerier, tekstiler og installasjon
17. juli - 2. august 2009

Lisbeth Norshus
Helga D. Storbekken

Vi er distriktets største elektroinstallatør med hovedkontor på
Tynset og avdelinger i Folldal, Tolga og Rendalen.

Vi utfører alle typer installasjoner.

Kristin Skrivervik
Kjetil Skøien

Panasonic varmepumpe!

Karin Margaretha Valum
Kari Mette Wik

Rask og billig oppvarming på en kald vinterdag
eller behagelig kjøling på en varm sommerdag!

Toril Høstad Wik
Käthe Øien

SLETTTMO`S
M
AGENTURER

Åpning av utstillingen 17. juli kl. 19:00
galleri TØYSENTRALEN 2540 Tolga
kontaktperson Helga D. Storbekken 930 31 365

Skipperg
gt. 25 Tlf 77 60 35 70

INVITASJON

www.slettmos-agenturer.no

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

• Varmer om vinteren
• Kjøler om sommeren
• Renser luften hele året

ok

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

www.kvennan.com

Vekstra Tolga BA

Tlf/faks: 62 48 23 00/62 48 15 80
E-post: eltron@eltron.no
Hjemmeside: www.eltron.no

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

ELFAG – NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER

NAF-stand lørdag 18/7!
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).

Bli NAF-medlem nå!
+
+
+
=

Veihjelp i hele Europa
Juridisk og bilteknisk rådgivning
NAF-tester og EU-kontroll til medlemspris
NAF Veibok og medlemsbladet Motor m.m.
Et tryggere og mer økonomisk bilhold

NYHET!

Få 70 øre/liter* i
rabatt
på drivstoff,
les mer på naf.no
*Ved literpris på kr

Meld deg inn på tlf. 815 11 499 eller meld deg inn på SMS:
Send NAFMEDLEM navn adresse fødselsdato til 08505

NAF Senteret Tynset
Timebestilling på tlf. 924 60 283
www.naf.no

10,30
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Hagevandring og
besøk på garden
Sæter i Vingelen
Onsdag 22. juli er det klart for hagevandring og besøk på Sæter hos
Berit og Ole Hasseleng. Denne fjellgarden ligger på 800 m.o.h opp
mot Nonsvola, og har de senere årene gjennomgått en fullstendig
restaureringsprosess fra «bunn til topp». Berit og Ole har gjort alt
etter gammel oppskrift, og det er dokumentert gjennom en flott lysbildeserie som vil bli vist denne dagen.
På Sæter har de også en mangfoldig og rikholdig hage som er verd
et besøk!
Bygdekvinnene i Vingelen stiller med kaffe, kaker og nystekte
vafler, så da skulle alt være klart for utfart! Samkjøring fra Vingelen
Kirke- og skolemuseum kl. 16.45, ellers er det en flott tur å gå opp
til Sæter.

Hagevandring i Berit og Ole Hasselengs frodige hage.

Loppemarked i Vingelen
Klettsno 4H trenger penger
Klettsno 4H i Vingelen har stor aktivitet og
mange unge, aktive medlemmer. Og så er det
nå en gang slik at mye engasjement og aktivitet
gjerne krever inntekter. Derfor slår de til med et
rikholdig loppemarked under Olsok i Tolga.
Onsdag 22. juli og lørdag 25. juli er stedet
Huskestua!
Huskestua, hva er det? Jo, i samfunnshuset
Fjellheim, midt i sentrum i Vingelen har 4H-erne
sitt eget krypinn i 2. etg. Tre 4H-ere hadde i fjor
Huskestua som prosjekt. De malte, snekra hyller, sydde gardiner og laget et kjempeflott rom
til medlemmene. Dette får de nå presentere for
alle besøkende under Olsok. Her vil det bli lopper av alle slag, alt fra bøker, filmer, puslespill
via kopper og krus til sko og snowboard.
Vingelsingene har blitt oppfordra til å levere det
de har funnet under vårpussen, og slikt kan det
bli mengder av!
Trenger 4H-erne penger? Ja visst. Gjennom året
er det mange turer og utflukter, de drar på 4Hleir, de har fester og arrangementer og et prosjekt som oppussing av Huskestua er nevnt. Et
stort prosjekt som ligger foran oss nå er videreutvikling av møteplassen utadørs.
«Lona leir- og naturmøteplass» hva er det? Her

er det bygd gapahuk og grillplass, planene
framover er hoppeflåte ute i elva, informasjonstavle på plassen, bedre tilrettelegging for parkering, opprusting av sandvollyballbane og oppsetting av bu. Framover er det tanker rundt både
natursti og aktivitetsløype. Dette skal være en
møteplass for alle og enhver, 4H-ere og andre,
fastboende og tilreisende!
Det er helt klart at loppemarked ikke finansierer
alt dette, her er det også offentlige midler inne i
bildet. Det bare foreteller oss at Klettsno 4H er
en aktiv utendørs klubb, og i fjor ble de også
premiert av Hedmark 4H som den klubben med
flest utearrangement gjennom året.
Når vi er innendørs, finner du oss gjerne i
Huskestua. Der møtes vi også i Olsok, der du
kan få kjøpt en gammel sko eller en kopp uten
hank og kanskje litt kaffe.

Fire glade 4H-gutter med noen av loppene som
er samlet inn. Guttene gleder seg til å ta fatt på
jobben med å forbedre og bygge videre på uteplassen ved Lona! Fra venstre: Åsmund Einar
Nordskog, Anders Rønning, Øystein Rønning
og Eystein Magnus Vingill.

Ivaregga

Har du egen vannkilde?
Tlf. 62 49 40 04

Uansett om du har noe å feire eller ikke
– prøv Ivaregga!
Husk olsokutstillinga
www.ivaregga.no

Åpningstider i sommer:
29. juni-15. august

10.00-15.30 (13)

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
www.tolgalab.com

TINE MEIERIET ØST TOLGA
- Din lokale leverandør av analyser innen næringsmidler
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HEI!

Nostagikroken «Caltex Kafe» er åpen.
Jukeboxen er på plass og her kan dere møtes og mimre tilbake til 50, 60, 70 åra
over en kopp kaffe eller en matbit.Vi har alltid ferske bakevarer til kaffen.

Kaffe og vaffel med brunost kr 40,Prøv også en av våre populære hamburger- eller pølsemenyer.
Ny vaskemaskin er på plass. Den vasker med og uten børster, og har eget poleringsprogram.

Propanpriser 5 kg kr 149,- 11 kg kr 249,-

Tolga Bensin & Service

Alltid 30 øre ekstra bonus
ved bruk av YX kort!

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

HEI IGJEN!

Åpent til kl. 21 alle dager

Kjempetilbud i hele juli på følgende produkter fra Stormberg
Trapes genser

Svai t-skjorte

Før 299,-

NÅ

Før 199,-

199,-

NÅ

129,-

Sval tursko
Før 699,-

NÅ

399,-

Sommertilbud fra

SUNWIND CHEF
Chef-komfyrene er utstyrt med 4 gassbluss og har termostat
styrt 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 mo vegg under
steking og dessuten gir deg ekstra benkeplass når komfyren
ikke er i bruk.

Veil pris kr 5.990,-

Nå 3.990,-

Trend Sort
- 3 brennere
og sidebrenner

Veil pris kr 4.690,-

XCD 100 ltr. Gasskjøleskap

Nå 3.990,Veil pris kr 7.990,-

Vi fører: - byggevarer - maling/beis
- hytteprodukter fra Sunwind
- landbruksrekvisita - verktøy - fiske, sport og fritid

Nå 4.990,-

Åpent 9 - 16.30 (10 - 14)
Telefon: 62 49 60 50
Telefax: 62 49 50 51
E-post: maxbygg.tolga@fjellnett.no

Chef-komfyrene er utstyrt med 4 gass
bluss 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
mo vegg under steking og dessuten
gir deg ekstra benkeplass når komfyren ikke er i bruk.
Vår hovedleverandør
av byggevarer:

TYNSET
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levende
le
vende setergrender
grenderr nasjonaparklandsby
nasjonaparklannd
ndsb
dsby

vvariert
arier
i rtt nnærin
næringsli
næringsliv
i liv

godt bevart
beevart gammel
meel trehusbebyggelse
trehuusbebyggelse
ygg

Aktiviteter
Aktivitete
er i Vingelen i Olsokuka:
Hele
H
ele uka:
kirrke er åpen 10.00 - 18.00 hele
helle uka.
Vingelen kirke
Kiirrk
ke- og skolemuseum 11.000 - 17.00 hver
hver dag.
Vingelen KirkeSalg
Salgg av husflid og håndverk.
håndverk. Servering
Servering av Olsoksuppe
Olsoksuppe
H
alve uka:
Halve
Simasvollen
Simasvvollen
o n 11.00 - 16.00
Åpeen seter med servering.
servering. 23. - 26.
2 juli
Åpen
SSøndag
øndag 19. juli:
10.00 Vandring
Vaan
ndring med Vingelen
Vingelen
i
Fjellførerlag
Fjellførerlag
e
i Svartåsen
Svartåsen
11.00 SSeterdag
eteerdag i Svartåsen.
Svartåsen. Familiedag
Familiedag med aktiviteter for barn
og voksne.
voksne. Servering
Servering av lokal ma
at fra Vingelen
Vingelen
i
mat
Kjøtt.
M
andag 20. juli:
Mandag
11.00 Istidsspor
Istid
dsspor i Bratthøa.
Bratthøa.
Vandring
Vaan
ndring med Vingelen
Vingelen
i
Fjellførerlag
Fjellførerlag
e
T
Tirsdag
iirsdag 21. juli:
14.00 Vingelen
Viin
ngelen KirkeKirke- og skolemuseum
m åpner utstillingen
Lørdagsvask
L rdagsv
Lør
d vask
a k og helgeferiring
h l f ii
Onsdag
O
nsdag 22. juli:
11.00 - 17.00
17.000 HusflidsHusflids- og håndverksdag
håndvveerksdaag
ved
ved Vingelen
Viingelen KirkeKirke- og skolemuseum.
skolemusseum.
13.00 - 20.00
20.000 Loppemarked
Loppemarked i “Huskestua”
“Huskestu
uaa” i Fjellheim
i regi
reggi av Klettsno 4H
17.00 - 19.00
19.000 Hagevandring
Hagevandringg og presentasjon
presentaasjon av
restaureringsarbeidene
resttaureringsarbeidene på Sæter.
Sæter. Samkjøring
Samkjøring fra Musèet.
Musèet.
20.00 Allsangkveld
Allssangkvveeld
d med Arne Bjørnå i Vingelen
Viingelen KirkeKirke- og
skolemuseum
skollemuseum
Torsdag
Toorsdag 23. juli:
11.00 Gruvevandring
Gruv
uveevvandring
a
g ved
ved Vingelen
Viingelen Fjellførerlag.
Fjeellførerlag.
12.00 Godbrøddag
God
dbrøddagg ved
ved Vingelen
Viingelen KirkeKirkee- og skolemuseum.
Lørdag 25. juli:
Lørdag
Vaan
ndring langs pilegrimsleden Tynset
Tyynset - Vingelen.
Vingelen.
10.00 Vandring
Starrt fra middelalderkirkegården.
middelalderkirkegården.
Start
Påmelding
Påm
melding innen 24. juli kl. 12.00
12.000 for de som ønsker
transport
tran
nsport tilbake til Tynset.
Tyynset.
11.00 - 20.00
20.000 Loppemarked
Loppemar
pp
ked i “Huskestua”
“Huskestu
uaa” i Fjellheim
j
reggi av Klettsno 4H
i regi
ullturvandringg i bygda
u
bygda med Vingelen
Vingelen
i
Fjellførerlag.
18.00 K
Kulturvandring
Fjellførerlag.
Olssokkonsert med Vingel
Viingel Singers
Singeers
20.00 Olsokkonsert
Gro Kjellberg SSolli.
olli.
og Gro
21.00 Vinnfest.
Vin
nnfest.
Søndag 26. juli:
Søndag
10.00 Vandring
Van
andring langs pilegrimsleden Vingelen - Os.
Os.
13.00 - 20.00
20.00 Middagsservering
Middagsserveeringg på Skihytta
Skihyytta i Vingelen.
Viingelen.

Utleie aav
v hytter,
hytterr, se
seterhus
eterhus
ogg gardsovernatting.
ggardsovernatttingg.
Fiskee i ﬂotte fjellvatn!
Fisk
fjelllvatn!
Småvilt- og storviltjakt
storviltjakt

Vingelen
V
ingelen T
Turist
uurist Tlf. 62 49
4 46 65

www.vingelen.com
www
w.vingelen.
. g
.com

Nordens hovedleverandør
hoved
dleverandør av malmfuru!
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www.materialbanken.no
www
.ma
aterialbanke
en.no
En tr
trygg
ygg og
o sikker løsning...
løsn
ning...
Torvtaksmembran
T
orvta
o
aksmembran fra
f

Alt a
av
v Trykksaker!
TTrykk
Tr
rykk
ksa
ksak
saker!
er!
JJarleNor,
arleNor, Vi
Vingelen
in
ngelen
971 970 58 - jarlenor@vingelen.no
jarlenorr@vingelen.no

Tømmermester Espen Karlsen, tlf.
tlf. 91
9 58 44 14
2542 Vingelen
TTelefon:
elefon: 906
6 17 428 Telefaks:
Telefaks: 624 94 144

Bua i

Vingelen
V
ingelen
Bestill på forhånd
forrhånd
så pakker vi varene
varenne for deg!

vingelen@marked.coop.no
vingelen@marke
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Huldra
gjenoppstår!

«Huldrenatt» er en eventyraktig opplevelse i dans, musikk, sang og bevegelse.
Foto: Ingrid Eide

For dem som savnet
«Huldrenatt» på fjorår ets
pr ogram kan det opplyses
at Huldra vil vise seg på
Pålsolaøvollen igjen i år.
Etter seks strake år med
huldr enetter valgte Huldra å
holde seg borte i fjor . Men i
år er hun tilbake, med ny
ener gi og for nyet oppsetting.
Mye nye grep ble gjort med forestillingen for to år siden. Disse vil sjefshuldra
Tone Hulbækmo videreutvikle og forsterke i årets forestilling. Kari Flock er
ny regissør og koreografien blir ledet
med sikker hånd av dansende hulder
Marte Reithaug sammen med hallingdanseren Mads Bøhle. Reithaug er også
danser i Elden.
– Huldrenatts identitet er beholdt, og
det blir mye nytt for de som ikke har
sett det på en stund, kan Tone love.
Huldrenatt er et familievennlig eventyr
på nattetid. Denne mytiske, eventyraktige forestillingen hvor scenelyset, akustikken og koreografien bestemmes av
naturen alene, er en opplevelse i dans,
musikk sang og bevegelse. Ingen rigging av tekniske dubbeditter. Når forestillingen er over er alt borte. Så ligger
den bare der, den grønne lungen som
engang var en setervoll. - Jeg liker
denne mytiske tanken; var det egentlig
en drøm? Det er det som er det gripende, denne sammensmeltingen med
naturen. Og det er det som skiller
Huldrenatt fra de mange andre utespill,
understreker Tone.

Huldra -et sterkt symbol
Huldrenatt kan ha mange innfallsvinkler. Huldra symboliserer alt fra ulike
typer kvinneskikkelser, kulturkonflikter,
understrømningene i oss alle til å være
symbolet på natur og kultur som vi må
ta godt vare på.
Forestillingen bygger på konkrete historier og huldresagn som er nedtegnet i
Nord-Østerdalen.
– Alt baseres på egne og andres naturopplevelser. Rensdyrsdansen for eksempel ble til ved at jeg kom opp i en
flokk med reinsdyr i Forollhogna. Både
den moderne dansen, streetdansen, folkedansen, hallingen, brasiliansk slåssdans har sin inspirasjon fra hele verden.
Fra indiansk dans, fra samuraier. Tone
mener alle urkulturer har noe felles!

Huldra, den bergtagne er tilbake på Pålsolaøvollen i sommer!
Foto: Ingrid Eide

Olsok på Dølmotunet
Lørdag 18. juli kl. 09-17: Markedsdag
Dølmotunets Venner arrangerer i år for 16. gang tradisjonell markedsdag
med næringslivs- og håndverksmesse, bruktmarked og auksjon. 60 - 70
selgere og utstillere.
Lørdag 18. juli kl. 15: Auksjon - auksjonarius Ola Rye
Av de rundt 150 gjenstandene på auksjonen nevnes: Kister, skrin, lauper,
krukker, bokser, trau, kjeler, rokk, bord, kommoder, Egersund vaskefat, radioer, svart gyngestol, litografi lofotfugler, PP middagsservise, PP kaffeservise, teservise til 12, hjørneklokke 1850, gullhalsband, gullring med lilla
sten, perlekjede med ekthetssertifikat, minkkåpe m.m, sparebøsse Røros
sparebank i messing, sluffe, en masse små kuriositeter og mye, mye mer.
Fullstendig liste, samt bilder, legges ut på www.tolga.kommune.no

Hesjeveden er som poteten

Lørdag 18. juli kl. 19-22:

Bortsett fra naturens kulisse er det i
Huldrenatt beskjedent utstyrt med kulisser og rekvisitter. Det eneste er hesjeveden. Og den er som poteten, kan brukes til alt. Fra forestillingens eneste
kulisse som bakvegg og instrument til
kampdansens våpen.
– Jeg må gå løs på alle hesjevedkraser
i hele bygda til årets forestilling! Ikke
kast disse, vi har bruk for dem, ber
Tone.
Medvirkende i forestillingen er foruten
Hulbækmo/Jacobsen med sønnen Hans,
Sneppen, Eli Storbekken, Mary
Barthelemey, Jørn Simenstad (Norsk Lur
-og bukkehornlag) Mads Bøhle, samt
unge dansere fra Nord-Østerdal.
Også i år blir det matservering før og
etter forestillingen i regi av Fjellfølge.

med sosialt og åndelig påfyll, noe å bite i og underholdning av Visemenn.
Næringslivet i regionen presenterer seg. Egne aktiviteter for barna. Begrenset antall plasser. Påmelding til Tolga kommune, 62496500. For
nærmere informasjon, se www.tolga.kommune.no.

Regiontreff for innflyttere, tilflyttere og de som kanskje kjem

Lørdag 18. juli kl. 22-01: Krokveld - Visemenn
Åpen krokveld med Visemenn. 18 års grense.
Onsdag 22. juli kl. 10-17: Utflytterdag
Underholdning og moro for alle utflyttere. Se oppslag.
Underholdning av Eau de Vill og Olsokrevyen. Servering av kortreist mat.
Onsdag 22. juli kl. 21-02: Krokveld - Eau de Vill
Krokveld med Eau de Vill ute på tunet. 18 års grense.
Fredag 24. juli kl. 19.00: Konsert
Konsert ute på tunet. Se oppslag og www.tolga.kommune.no.
Fredag 24. juli kl. 21-02: Krokveld – Travellin’ Imbesiles
Krokveld med Travellin’ Imbesiles ute på tunet. 18 års grense.
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Seterdag i Svartåsen
Tradisjonen tro blir det seterdag i Svartåsen i Vingelen i år også. Her blir det servering, aktiviteter som mjølkespannkasting, natursti, hopping i høyet, hestekjøring og lignende hele dagen. Mange små og store dyr finnes på de to setrene og
både barn og voksne vil finne noe å kose seg med denne dagen.
Underholdningsinnslag blir det i år som i fjor og du kan få kjøpt lokalprodusert
og kortreist mat fra Vingelen Kjøtt. Nestebyvollen og Movollen har åpent hele
dagen fra kl. 11.00 og ønsker alle velkommen!

Budeia på Simasvollen
ønsker velkommen!

Bandet «Inn og utpust» spiller til dans spiller til dans under Vinnfesten i Vingelen.

Det blir Vinnfest i år også!
Vinnfesten starter klokka 21.00 med happy hour og oppvarmingsband. Hvem
dette blir er i skrivende stund ikke helt avklart. Det som er sikkert er imidlertid at
det blir slag av øl og fjellburgere slik at folk ikke skal gå sultne og tørste utover
natta.
Bandet «Inn og utpust» spiller til dans fra klokken 22.00. Bandet sier om seg selv
at de vil videreføre tradisjonsmusikk som gir grunnlag og inspirasjon til å lage
nye låter. De ønsker videre å holde liv i, og videreutvikle gammeldansen i NordØsterdal. Inn og utpust spiller både gammeldans, swing og en del irsk musikk og
sanglåter.
Festen er en utefest som arrrangeres bak samfunnshuset Fjellheim i Vingelen.
Festkomitèen ønsker alle nord-østerdøler hjertelig velkommen og håper på en fin
kveld med mye dans og morro.

Budeie Grethe Buttingsrud ønsker velkommen til seters under Olsok.
Budeie Grethe Buttingsrud har åpen
seter i fire dager i olsokuka, 23. - 26. juli.
Hos Grethe kan du få litt historie om setring før og nå. Både barn og voksne kan
få låne fjøsklær og bli med på dyrestell
og mjølking. Hun serverer egenprodusert setermat og du kan få blant annet
kaffe, pjalt, rabarbrasaft, koksøll, sjørost
og spekemat. I tillegg er dette kanskje

det eneste stedet du får «en smak av
kvann». Det er ikke for ingenting at
Simasvollen ligger i Kvannberget!
Simasvollen ligger innenfor landskapsvernområdet og er et glimrende utgangspunkt for turer lenger innover mot nasjonalparken. Det er for eksempel en kjempefin tur langs merket sti opp til utkikkspunktet Hølrabben på 1032 moh.
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Hodalen kirkes
75-årsjubileum

Foto fra 1900 av klokkehuset. Byggekomiteen for gravplassen Ole N. Bakken,
Esten O. Tangen og Karl O. Rye.

9. november 1925 opplyste
pr ost Klute at norskamerikaner en Amund Thorsen
ville gi kr oner 1000 til et
kapell i Hodalen. Slik
startet arbeidet med
Hodalen kapell.
For å få bygget kirken trengte de mer
penger, men da de hadde bidragstegnet
6000 kroner i bygda, valgte de å gå i
gang. Byggmester Andreas Sandmæl som
hadde tegnet klokkehuset ble anmodet
om å tegne kirka i laft, og med 150 sitteplasser. I 1932 sto bygget ferdig opplaftet
i Joten i Sømådalen, og framkjøringa
kunne begynne. Tomt var ryddet, og de
fikkk god hjelp av sømådøler, øversjødøler, holøyinger og kåsinger. Samme vår
kom Tolleif Nytrøen med arbeidslaget,
og satte opp bygget. Tårnet ble tatt ned
fra klokkehuset og heist opp på den tiltenkte plass. Det var harde tider og de
måtte ut med streng purring for å få inn

penger. Den totale kostnaden ble på
12056,96 kroner.

Innvielsen
Hodalen Kapell ble innviet 22. juli 1934.
Kl. 11.00 ble kirkedøren åpnet med tre
slag med olavshammeren av prost Klute.
Kirka var fyllt opp til siste plass, cirka 200
i tallet. Utafor kirkeveggen var det høytalere for de som ikke kom inn.
Programsekretær Torstein Dale sørget for
at innvielseshøytiden ble kringkastet.
Prost Klute talte fra kordøren og sa: - Her
er bygget en kirke, for å innvies Herrens
ære og tjeneste. Det er i sannhet en gavekirke dette!
Den er bygget med hjertevarme, omhu
og oppofrende og frivillig arbeid.
Hodalen betyr den høye dal. Den vennlige lille kirke på høydedraget er et minnesmerke over seieren, ryddinga og bygginga i den ville natur.
Klokka i kirka er fra den første kirka i
Tolga og er fra 1707. Kirkegården i
Hodalen ble innviet i 1899. Kirken fikk
eget orgel i 1935, kjøpt for 400 kroner fra

Hodalen kirke.
Okkenhaug kapell i Nord-Trøndelag. Det
ble eget menighetsråd i 1954. I 1959 ble
elektrisk lys montert. Det er med andre
ord et lite jubileum for kirkegården også
i år. Det er nå 110 år siden den ble innviet. På bildet ser vi klokkehuset fotografert et år etter innvielsen. Bildet fra år
1900 viser Ole N. Bakken, Esten O.
Tangen og Karl O.Rye. Disse tre var byggekomite for gravplassen.
Nå er Hodalen eget kirkesogn, og nå
heter det Hodalen Kirke. Mye har forandra seg siden da, men fortsatt er kirka et
hus som folk søker til, bade i sorg og i
glede. Og alle små bygder har vel et spesielt forhold til kirkene sine.

Fotograf: Nils Bakken

Jubileumsfeiring
Hodalen menighetsråd feirer jubileumet
med blant annet en skikkelig markering i
Olsokuka. Det blir en litt alternativ, men
veldig flott ramme rundt jubileumet, starter med vandring langs leden fra
Knappåsen til Hodalen ledet av pilegrimsprest Arne Bakken. Menighetsrådet
har samarbeidet med Hodale IL om dette
arrangementet. Etter vandringen er
menighetsrådet med og serverer middag
på Hodalen Fjellstue og senere på kvelden blir det storkonsert i Hodalen Kirke
med Henning Sommerro.

Vandringer i og omkring Vingelen i Olsokuka
Pilegrimsvandring
I forbindelse med Olsokspelet i
Tylldalen arrangerer Lia gård i
Rendalen pilegrimsvandring
fram til Tylldalen fredag 24.
juli. Kulturkontorene i Tynset,
Tolga og Os har leid inn
Vingelen Fjellførerlag til å lage
et tilbud videre nordover. Dette
har ført til en vandring fra middel-alderkirkegården på Tynset
og til Vingelen lørdag 25. juli
og fra Vingelen til Os søndag
26. juli. Turen starter kl. 10.00
begge dager.
Turen er lagt opp slik at du ved
ankomst Vingelen har anledning til å bli med på Kul-turvandring i bygda kl. 18.00, gå
på Olsok-konsert med Vingel

Singers kl. 20.00 og i tillegg få
med deg Vinnfesten i Fjellheim
etterpå!
Ved å kontakte Tolga kommune innen fredag 24. juli kan du
melde deg på en skyssordning
slik at du kommer deg tilbake
til utgangspunktet. Mer informasjon om dette finner du på
Tolga kommunes hjemmesider.
Tren-ger du ikke skyss trengs
ingen påmelding.

Svartåsen
Søndag 19. juli blir det vandring i Svartåsen setergrend kl.
10.00 i forbindelse med Seterdagen i Svartåsen som starter
kl. 11.00

Istid
Mandag 20. juli arrangeres istidsvandring
i
Bratthøa.
Området er tydelig merket av
siste istid og det er mange
interessante spor å finne etter
landskapets tilblivelse.

Gruvevandring
Torsdag 23. juli blir det gruvevandring i Vingelen kl 11.00.

Kulturvandring
Lørdag 25. juli kl. 18.00 kan du
være med på kulturvandring
blant den gamle bebyggelsen i
Vingelen og lære mer om
bosetting og byggeskikk i
området.
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Stordag i Hodalen!
Konsert med Henning Sommero – vandring
langs pilegrimsleden – middagsservering
I Hodalen slår alle gode
kr efter seg sammen for å
lage flotte arrangementer til
Olsok og i for å gi kirken et
fint jubileum. Det er i år 75
år siden Hodalen kirke ble
innviet 22. juli 1934. I olsokuka arranger er Hodalen
storkonsert med Henning
Sommer o i kirken og vandring langs pilegrimsleden
fra Knappåsen til Hodalen
sammen med pilegrimspr est Ar ne Bakken.
Dersom du kommer til Hodalen tirsdag
21. juli kan du starte vandretur fra
Knappåsen kl. 12.00. I løpet av et par, tre
timer har du fått mye god trim og også
mye informasjon av pilegrimsprest Arne
Bakken. Ved ankomst i Hodalen kan du
få dusje og skifte på Hodalen Fjellstue.
Etter en god dusj kan det kanskje passe
med middag, og da er du heldig:
Idrettslaget og Menighetsrådet går sam-

men om å lage til et flott middagstilbud.
Rømmegrøt, hodalsfisk, spekemat, hakk
og hembrygd øl er blant tingene du får
kjøpt på fjellstua denne dagen. Etter middagen sørger Hodalen Bygdekvinnelag
for et flott festkakebord. Der kan du da
sitte og nyte ettermiddagssolen mens du
rolig venter på at Henning Sommero skal
finne fram instrumentene og starte konserten i kirka kl. 19.30.

Vandringen fra Knappåsen
til Hodalen
Når turen starter fra Knappåsen kl. 12.00
vil det bli salg av kaffe, kaker, saft og
sommertrimkort. Turen kommer til å gå
innom to poster på sommertrimkortet.
Det er Hodalen IL som er ansvarlig for å
arrangere turen. Hodalen IL er selv inne
i et lite jubileumsår da det er 115 år siden
idrettslaget ble stiftet.
Pilegrimsprest Arne Bakken sier om
turen at den vil dekke alle dimensjoner;
både natur, kultur og det åndelige. Han
vil snakke om seterlivet og arbeidslivet.
Både kullmiler og jernblester passeres på
turen og får omtale. Bakken kommer
også til å fortelle om menneskets ferdsel
og bruk av natur og synet på naturen

www.hodalsturen.no

Matservering sommeren 2009,
hver av dagene kl 13.00-17.00:

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

12.7.:
19.7.:
26.7.:
2.8.:

Søndag 9.8.:

Buffet
Olsokvukku
Olsokvukku
Hodalen Bygdekvinnelag
serverer tradisjonskost
Buffet

• Overnatting i hytter
• Båtutleie og fiskekort

Fotograf: Nils Bakken, Hodalen
opp gjennom tidene. Og som en ekstra
gulrot for å få folk til å gå turen langs
leden lover Arne Bakken oss en overraskelse ved ankomst til Hodalen!

Spre kere ?
For de spesielt interesserte og spreke
blant oss er det mulighet for å gå en
lengre tur, opplyser Bjørg Inger Ryalen.
Hun åpner for å starte turen fra
Hummelvoll kl. 10.00 og gå til
Knappåsen. Dersom du er interessert i å
være med på dette må du melde deg på
til Bjørg Inger på telefon: 918 19 046.

Konsert med
Henning Sommerr o
Henning Sommero spiller selv piano,
orgel og trekkspill og har på denne konserten med seg John Pål Inderberg på
diverse saksofoner og Anne Kleivset på
sang/kveding.
Konserten starter kl. 19.30. Hodalen
kirke har plass til bare ca. 150 – 170 tilskuere så kom gjerne tidlig. Billettsalget
starter kl 18.00. Fram til kl. 19.00 er det
muligheter for å kjøpe kaffe/kake i
Hodalen Fjellstue.
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´ Sjarens bakebar og
Tolgas første fortauskafé
I sommer vil det igjen
strømme liflige dufter av
fersk bakst fra Olsens gamle
bakeri. Driftige damer i
Tolga Janitsjar åpner Tolgas
første «bakebar» i Brugata!
Motivasjonen bak konseptet er først og
fremst å skape aktivitet og hygge i gata.
At det er morsomt å gjøre dette sammen
og i tillegg kan gi inntekter i sjarens
pengekasse, er slett ingen ulempe! Og
hva gir mer liv enn en fortauskafè hvor
folk kan ta med seg instrumenter av alle
slag, slå seg ned å spille og spise!
–Hit kan alle komme etter sine vandringer gjennom olsokprogrammet, ta gjerne
med instrumenter til en jamsession de
som har muligheter for det, oppfordrer
janitsjardamene. Blir dette et vellykket

prosjekt ser de ikke bort fra at det kan
gjentas under neste års olsokuke.
Bakebaren vil ha litt av hvert på menyen,
foruten musikk og diverse buskspill
blant fru Olsens prydbusker, fremheves
sirupstynnkake, lemse med gubb, kransekake, mølske og tradisjonsbakst.– Og
så har vi popkornmaskin, skyter Jorun
Erlien Nyvoll inn, primus motor for prosjektet. Vi må få med den! Og vi har brus
og is og vin!
Bakebaren bestreber seg til enhver tid å
ha ferske bakevarer, og turnusliste på
baking mellom janitsjarens medlemmer
er satt opp. – Her må alle ta sin tørn.
Kjevleferdigheter er nødvendig, men
lemsesmøring kan læres, fastslår
Magnvor Flaten.
Åpningstidene er ikke damene helt sikre
på, annet en at det åpnes med bass og
dram, snorklipping og det hele lørdag18.
juli. – Det vil bli åpent hele uka fra klok-

Driftige sjardamer skal i olsokuka drive Sjarbar i gamle Olsens dagligvarehandel
på Tolga. Fra venstre Inger Mali Dalen, Mette Kari Tolgensbakken, Tove Erlien Ruud,
Magnvor Flaten, Helene Lund Volden og Jorun Erlien Nyvoll.
Foto: Ingrid Eide
ka 10 på morgenen, og vi finner sikkert
på noe en av kveldene i uka også, mener
Jorunn. Sjøl flytter kanskje `sjaren sin
ukentlige øving til fortauskafeen, om

været holder! – Følg med på plakater og
lytt forøvrig til signal, lurblåsing er en
effektiv måte å annonsere åpningstider
på, ler damene.

Streetdans i Vidarheim
Pols, reinlender, vals og swing er ofte danser vi tenker på når
noen sier ordet dansekurs. Et helt annerledes dansekurs har barn
og ungdommer fra hele regionen anledning å delta i onsdag i
olsok. Daniel og Stefan Strand fra Os holder kurs i streetdans i
Vidarheim i to omganger denne dagen. Fra klokka 1000 til 1300
danser gruppa opp til og med 12 år. Fra klokka 1400 til 1700 danser aldersgruppa fra 13 til 17 år. (For påmelding se egne opplysninger om kontaktpersoner)

Fotballskole for de yngre
Tradisjonen tro arrangerer Tolga-Vingelen Fotballklubb fotballskole på Sæthersgård fredag 24. juli.
Fotballskolen har etter hvert blitt populær blant unge fotballspillere. De siste årene har deltagerantallet holdt seg på rundt 50-60
deltagere. Gledelig er det at ikke bare tolginger 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.

TØYSENTRALEN: Kristin Skrivervik er en av de åtte utstillerne i Galleri Tøysentralen.
Hennes tegning «Samtale» blir å finne her.

Pilegrimsvandring
25. og 26. juli. Starter begge dager kl 10.00 med Vingelen fjellførerlag som guide.
Lør dag 25. juli: Vandring langs pilegrimsleden fra Tynset til
Vingelen. Start fra middelalderkirkegården, Tynset.
Søndag 26.juli: Vandring langs pilegrimsleden fra Vingelen til
Os. Start fra museet.
Påmelding for de som ønsker skyss tilbake til Vingelen innen
24.07 kl 12.00 til Eivind Moen, tlf. 90501201.

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

Olsokbuffé med tradisjonskost
og lokal mat
Hodalen Fjellstue satser også i år på tradisjonsrik meny. I mange år har det stått
kø foran buffèbordene i Hodalen Fjellstue når Aud Lillian Holøyen Rye har
servert de lekreste tradisjonsretter det har gått gjetord viden om.
Aud Lillian sjøl blir ikke å finne på kjøkkenet i år, av helsemessige årsaker tar
hun en pause.
Men styreleder i Hodalen Fjellstua, Helge Christe forsikrer at tradisjonen med
olsokbufè fortsetter i regi av Fjellstua.
Begge søndager under olsok, 19. og 26.juli, er fjellstua åpen fra klokka 13 til
1700. Her er det også muligheter til å leie båt og kjøpe fiskekort. Får man ikke
fisk på kroken finner man nok fisk blant mye annet i oslokbuffèen
Søndag 2. august serverer Hodalen Bygdekvinnelag tradisjonskost og søndag
9.august er det sommerens site mulighet for en velsmakende buffè.

Jakt – Fiske – Friluftsliv
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 – salgsklare tomter i år!

Tlf. 975 63 017/62 48 60 25
epost: eliplund@online.no
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Helt nye padleopplevelser i Hodalen under olsokuka!
I år har vi tilbud om å bli
med på kanotur i
«Over floden» i Hodalen.
Nær mer e bestemt er det
str ekningen NordersjøenLuråa- Dr engen som skal
tilbakelegges.
Hvorfor «Overfloden»? Da vi padla en tur
i Luråa for litt siden, følte vi oss hensatt

til Brødrene Dal sin «Overflod», med mye
planter, trær og buskas langs kantene og
fiskestimer i elvebunnen, - en egen verden!
Denne opplevelsen tilbyr vi andre interesserte.
Sløhåen og Nordersjøen har mye spennende kvartærgeologisk- eller istidshistorie, og vi kommer garantert til å gå i land
på en øde øy!
Som flere steder i Hodalen, er det også
her funnet spor etter stenalderliv.

Dessuten er gamle fangstmetoder for fisk
praktisert her, bl.a. sløefangst, derav navnene Sløa og Sløhåen, der vi starter opp
turen.
Dette er noen av flere temaer vi vil dvele
ved.
I Drengen skal vi avslutte turen på den
lengste av alle hvite badestrender i
Hodalen, kanskje det frister med et bad?
Der tenner vi bål ved sjøkanten. Det blir
servert smakebiter på lokal og økologisk
mat og kaffe.

Det er lurt å ta med seg noe egen drikke, og en liten matbit om en blir sulten
underveis.
Vi har redningsvester og kanoer.
Påmelding:
Innen 23.7. til foodhist@bbnett.no
Tel 91819046.
Turer med besøk på setra vår blir blant
annet uka etter, se nettsida
www.hodalsturen.no

Egebergs minnearrangement

Lyst til å gjøre noe enkelt i disse sportsutstyrstider?
Finn fram et par gode sko og klær etter
vær. Putt 100 kr i lomma. Da har du god
dekning både til buss og startkontingent. Meld deg på i Sæterhallen og derfra
går bussen opp i Bjørsjølia. Så går du
10, 20 eller 33 km alt etter som du
ønsker. Underveis får du servert saft og
kjeks (men alle turer over 10 km krever
matpakke spør du meg). Det er også
mulig å gå 5 km bare fra Sætershallen.
Årets nyhet på Egebergmarsjen er gruppepremier. Inspirert av alle gruppene
på Facebook, setter vi i år opp premie
for:
- gruppen med flest deltakere
- gruppen med det mest kreative navnet
Det er bare fantasien som setter grenser
for hvilke grupper som kan lages:
Nabolaget (enkelt, du kan bare gå
innom dem), tynsetpendlere, skoleklassa, 50-årskonfirmantene, vinklubben
(som før var en syklubb da noen
sydde), de som digger Aleksander
Rybak og de som ikke gjør det, seniordansere, janitsjarer, motorsykkelgjengen, sangkor, saab-entusiaster.
- Tenk på alt dere kan få prata om
underveis!
Si ifra om hvilken gruppe du tilhører
ved påmelding. Marsjkontoret er fagjury
når vinnerne skal kåres.

Mer overskudd?
Da springer du 10 eller 20 km. Her bør
du melde deg på i forkant, se henvisning til nettside. Løpet går på vanlig
måte som de 23 foregående år, og
Harald Jordet er med og springer som

de 23 foregående år, pluss at han har
arrangert løpet mange av disse årene.
Oppfordringen er derfor: Kom og spring
sammen med Harald! I tillegg er det
noen ganske attraktive spurtpriser, samt
fine premier. VI SEES!
For mer opplysninger: Gå inn på
www.egeberglopet.no
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Lur- og lokkestevne
i Rausjødalen (v/setermeieriet)
søndag 26. juli kl. 13.00
Utøvere:

Mary Barthelemy,
Tone Hulbækmo,
Jørn Simenstad,
Eli Storbekken,
Ellen Marie Tangen og
lokale lurblåsere
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- www.tolgabil.no
tlf:62524975

- Utstilling av akvareller og gamle bjøller
- Tursti for barn kl. 11.30
Salg av setermat fra kl. 11.00
Inngang: kr. 100, barn u/15 år: gratis
Arr.: Rausjødalen setermeieris venner 2009,
Tolga kommune, Tolga-Os Sparebank
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Vandring langs
Klettdalsveien

Kronborg. Bu og stall ved Tela.

Ummundsvollen ca 1950.

Storbækkvollen i 1940-åra.

Dølperhåmmåren i
Spekedalen.

En av de lengste og kanskje mest spennende
vandringene skjer langs den gamle
Klettdalsveien. Dette var den gamle setervegen
til den gamle Ummundsgar den (Tellebond)
som strakte seg 2,5 mil over fjell og flyer .
Vandringa 23. juli langs en del av denne veien
går fra setra i Klettdalen fram til
Gammelrabben, ei str ekning på 13 km i lett
terr eng. Det blir or dnet med felles skyss til
utgangspunktet i Klettdalen, og deltaker ne blir
hentet igjen oppe på Gammelrabben. Første
halvdel av tur en går i bjørkskog, r esten i snaufjellet.

Tur deltaker ne får bl.a. hør e om
Peder Dølgår d som i 1768 forulykket ved Dølper håmmår en, om Ole
Christensen Tellebond som i 1750åra bygde sagbruk ved vårsetra i
dypeste Spekedalen. Om fangst i
dyr egraver og om snurrufangst av
rype, om markslåtter og transport
av høy 2,5 mil over fjellet til Tolga,
om finnetufter og om
Ummundsgubben som fikk en finnBjørnefall 2008.
gubbe til å tråkke vei over fjellet
med r einshopen sin! Om r ovdyrangr ep på buskapen i gamle dager
og om bjør nefall i vår tid, og om
stedsnavn underveis. Mange spennende steder passer es på tur en, og
i flott fjellnatur!
Start fra Vidar h eim på Tolga kl
09.00, torsdag 23.juli. Med pauser
underveis og skyss vil tur en ta ca 7
timer . Det er nødvendig å få påmelding innen 22.juli kl 12.00 for
dimensjonering av skyssen. Ring
Ingeborg Tellebond ca 1950 Jon Vingelen, Tolga historielag, tlf
45267795/62494236,
for opplysninger og påmelding. Skysskostnad
er ikke klart ennå.

Din nærbutikk på Tolga

– – Helt i nærheten – –
Åpningstider 09.00 - 20.00 (18.00)

Post i butikk
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
joker.tolga@ngbutikk.net og vi pakker og klargjør varene til du kommer.

Velkommen til oss for en trivelig handel!
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Revygjengen drar ut på galeien
I fjor hadde oslokr evyen et gjennomgående gastr onomisk tema med kortr est mat. I år tar de ut på galeien, i et
astr onomisk jubelår .
Det er 400 år siden Galileo Galilei kom
med den ristige påstand at jorda er rund.
Så rettet han teleskopet mot himmelen å
så at jorda bare er en av mange planeter.
Ikke sentrum i vårt univers engang!
Sjokkerende oppdagelse som endret vår
verdensoppfatning.
– Vi skal ikke gjøre noen vitenskapelig

revolusjon, men vi skal rette teleskopet
mot forskjellig både lokalt, nasjonalt og
ute i verda, sier Gudny Hagen Bakken,
tekstforfatter og en av motorene bak den
tradisjonelle Olsokrevyen på Tolga. Den
har etter hvert fått et rykte som trekker
folk fra fjern og nær.
– Vi ser bakover, med nostalgiske innslag, dveler i nuet og vi skal fantasere om
framtida i ei gild blanding av sanger,
sketsjer og småprat i mer tradisjonell
revystil, lover Bakken.
På spørsmål om å få mer detaljer er svaret noe svevende om at det er FNs år for

forsoning, det hender det er internasjonale år for utrydningstruede arter, i år er
det gorillaen … øversjødølan holder på å
bli borte ... vinnilsmålet likeså…
Bakken vil også av flere lokale tema røpe
færrest mulig detaljer. – Om vi ikke bygger flere bruer så er det andre store byggeprosjekter i kommunen, osingan får
kongelig besøk, tog går sakte, vi skal
bygge nasjonalparksenter, det er valgår.
Gudny har tydeligvis nok «revy-ørkje» å
ta av, og hun nytter høve til å ønske
revyens trofaste publikum og alle nye
velkommen til en astronomisk reise!

På scena er det noen av den faste revygjengen som tar permisjon i år. Men
gamle travere og nye rekrutter vil dukke
opp. Medvirkende er Tove Rønningen,
Amund Leren, Marit Erlien Hulbækmo,
Toril Eva Steien og Øyvind Gilleberg
Stensli, Magnus Erlien Riise og Johan
Wilson.
Revyen vises over fire kvelder med en
forestilling per kveld. Før forestillingen
har Tolga-Os Janitsjar `Sjar-bar med forfriskninger i Vidarheim før forestillingen.
Årets instruktør er Terje Sund og musiker
er Tore Reppe.

Sprek veverske på 90
Snart 90 år gamle
Jenny Moen Sønmør
har de siste åra forsikr et seg sjøl og andr e
om at i år er det siste
gang hun har vevstua
i Holøyen oppe med
salg av egne vevarbeider . Men 90-åringen
er still going str ong!
I år som i mange år tidligere vil
hun torsdag i olsokuka bli å
finne i vevstua.
– Jeg gleder meg til denne
dagen hvert år! Det er stappfullt
av folk og så trivelig å treffe alle
som kommer innom! Og det er
jo artig da de kommer langveisfra for å kjøpe vevnadene mine!
Men nå er det siste året, fastslår
hun.
– I år tørr jeg ikke å si til de som
nesten slåss om åkler og løpere
at de kan bestille så de får det
senere. Nå fyller jeg 90 i september, og knea er så mølne at
jeg kommer meg nesten ikke
opp i vevstolen og kunne bruke
pedalene på veven. Med litt
smertestillende så går det, jeg er
ikke ferdig til årets salg enda!

Stua som vevstue
Jenny selger ikke hva som helst!
Finner hun et feilslag går det
som «2. sortering«. Det hender
hun lodder ut slike ting når lag
og organisasjoner i bygda skal
ha lotteri.
Hun har forbredt seg godt til
årets salgsdag. I den ene stua,
som nå er blitt vevstue hjemme
på gården, bugner det av både
vevstoler og arbeider. Tre store
vevstoler har hun montert opp.
En for skillebragd, en serviett vev og en annen for mindre
åkler og puter.
Vinterens produksjon er akkurat
talt opp når vi ankommer. Jenny
er kommet til 43 arbeider. Det er
mange åkler i både skillebragd
og østerdalsvev, duker og
løpere i både lin og ull.

Jenny Moen Sønmør er snart 90 år, men vever fortsatt daglig. 50 arbeider er målet til årets salgsdag i vevstua i Holøyen.
Foto: Ingrid Eide
Servietter og puter. Men det er
for lite! Erfaringen sier hun må
ha en «kolleksjon» på mer enn
50 arbeider, siste års salg viser
det.

Primus motor
I over 40 år har Jenny nesten
daglig reist de fem seks kilometerne ut til den gamle skola som
like lenge har vært vevstue.
Skolen i den gamle skolekretsen
Kåsa og Holøyen ble lagt ned
da de bygde ny skole på
Øversjødalen. I 11 år sto den
tom og åpen. Med nøkkelen i.
Ingen så ut til å bry seg om den
gamle skolen skjebne. Jenny

bestemte seg for å ta saken i
hegne hender. I 1966 gikk i bresjen for å etablere ei vevstue for
kvinnfolka i bygda i den gamle
skola.
– Mange vevde da. Slik de alltid
hadde gjort, da hovedsakelig
stor produksjon av nytteting.
Ikke som nå, nå går det i pynteting, sier Jenny.
– Men etter hvert sluttet de eller
så døde de, vevkollegene mine.
Rekrutteringen har det ikke vært
stort av, så etter Dordi og Inger
Holøyen døde har jeg vært der
for meg selv, sier Jenny. Inger
holdt forresten på til hun var 90

år hun også!

Parkerte bilen
Jenny tok førerkort som en av
de første kvinnfolkene i Kåsa.
Da begynte hun så å si daglig å
kjøre fram og tilbake til vevstua.
Det gjorde hun fram til 2008.
– Da kjørte jeg bare 3 mil med
bilen. – Jeg måtte bruke krykker
for å komme inn og ut av farkosten og da skjønte jeg at jeg
burde parkere den. Etter det har
gubben kjørt meg. Nå har jeg
mye vever stående hjemme.
En god støttespiller har hun i
Sigrun Grøtting, den siste lære-

ren i skolekretsen. - Hun er ikke
akkurat noen ungmøy lenger
hun heller, sånn omkring 80.
Hun har hytte her i Kåsa. Det er
Sigrun som hjelper meg å tilrettelegge og administrere, og tar
vare på tallene for meg på salgsdagen, humrer Jenny.
Hun ønsker gamle og nye
kunder hjertelig velkommen i
vevstua denne dagen. –Men noe
salg blir det ikke før de har tatt
en kaffe kopp og slått av en
prat, fastslår vertinnen.
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Velkommen til Olsok i Tolga!
Det er ei stor glede for meg og nok en gang ønske velkommen til
Olsokfeiring i Tolga. Olsok I Tolga er ei mangfoldig kulturuke med
tradisjoner langt tilbake i tid. Årets program er mer mangfoldig enn
på lenge. Kultur og natur står i sentrum med Oslokrevy, Huldrenatt,
Markedsdag på Dølmotunet og Egebergs minneløp som sikre
god’biter. Vi trur derfor du finner opplevelser som fenger enten du
er innbygger eller tilreisende.

velkommen enten en er tilflytter, utflytter eller ”fastgrodd” i
regionen.

Tolga er en multikulturell kommune med innbyggere fra 17 nasjoner. Det er derfor hyggelig å kunne invitere til et regionalt Olsoktreff for tilflyttere på Dølmotunet under Olsok-uka. Her er alle

Med ønsker om ei triv’lig Olsok-uke for alle!

Olsok er et kjempemessig dugnadsløft for alle bygder i Tolga kommune. I spissen står ildsjeler som legger ned en formidable innsats
år etter år. Uten disse gode kreftene hadde ikke ei Olsok-uke på 10
dager kunne gjennomføres år etter år.

Erling Aas-Eng,
ordfører

Tolga kommune informerer
Turistinformasjon i Hyttstua
Vis a vis Malmplassen Gjestegård, tlf. 62 49 60 90
Åpningstider gjennom hele året:
Tir
Ons
Tor

10 - 16
10 – 16
10 – 18

Fre
Lør

10 – 16
10 – 14

Tillegg i sommersesongen:
Åpent alle søndager fra 12.7 – 9.8
13 – 18
Olsokuka fra 19.7 – 25.7
10 - 18
Lør 18.juli blir det også turistinformasjon ved inngangen
til Dølmotunet .
Legekontor
Man – fre
Telefontid fra 9 – 11 og 12.30 – 14.30
Telefon 62 49 65 01
Legevakt etter 15.00 Telefon 62 48 22 11
Kommunehus
Nye åpningstider på kommunehuset: Alle dager 9 - 15.30
Tlf. 62 49 65 00
www.tolga.kommune.no
NAV
Alle dager 9 – 14.30
Tlf. 81581004

Bibliotek
Åpningstider sommeren 2009:
I periodene mandag 29. juni – onsdag 8. juli
og 3. august – 13. august:
Mandag 11.00 – 15.00
Tirsdag
13.00 – 18.00
Onsdag
11.00 – 15.00
Feriestengt fra torsdag 9. juli – 30. juli
Avdelingene er stengt i skolens sommerferie
Tolga Lensmannskontor
Åpent man- tir- tor
9 – 14
Stengt i perioden 22.6 – 19.7
Henvendelser til Tynset lensmannskontor tlf 62483700 eller 02800
Åpent man-tir-tor-fre 9 – 14, ons 9 – 18.30

Adresseendringer
I forbindelse med utsending av fakturaer og informasjon til
hytteeiere er vi avhengig av rette adresser. Vennligst gi beskjed til
kommunen hvis dere endrer bostedsadresse, ring 62496500 eller
send en e-post til
postmottak@tolga.kommune.no

