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Olsok i Tolga
Fredag 17. juli - søndag 26. juli 2015

AJOUR PR 22.06.2015 @ 16:00
Se www.olsokitolga.no for siste oppdateringer
og flere detaljer om enkelte arrangement.
Olsok i Tolga har ikke ansvar for eventuelle feil og/eller
mangler i arrangementsoversikten. Merk at arrangør kan
endre sted, tid og innhold for sitt arrangement uten at dette
er publisert her. Vi anbefaler å ta kontakt med den enkelte
arrangør for å bekrefte den informasjonen som er publisert.

HELE UKA

FREDAG
17. JULI

LØRDAG
18. JULI

SØNDAG
19. JULI

MANDAG
20. JULI

TIRSDAG
21. JULI

Åpne kirker

Hamran, Tolga

Dølmotunet, Tolga

Hodalen

Bunåva, Vingelen

Dølmotunet, Tolga

16.00-19.00: Oﬃsiell åpning
av Olsok. Familiekonsert.
Aktiviteter for hele familien.
Matservering

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

12.00-16.00: Lopp & Shop

11.30-13.00: Orienteringsaktiviteter for barn med
O-gruppa

Galleri Gjelten, Tolga

15.00 - 18.00: Auksjon

10.00: Hodalen
bygdehistorie: Ett riss
fra 1700 til 2000 med
bosettingshistorie,
kulturminner - og kanskje
en vandring? Per Nygjelten
guider. Oppmøte ved
Hodalen Fjellstue

Holøyen skole

Egebergrittet ”Tallsjøen
rundt”. Sykkelritt *

Tolga
Vingelen
Hodalen
Holøydalen
Åpen 19., 21. og 23. juli

19.00: Utstillingsåpning

Galleri moCe, Tolga
19.45: Utstillingsåpning

Utstillinger

TØYsentralen, Tolga

Tolga

20.30: Åpning av sommerens
utstilling

Tolga vevstue
Åpen utstilling deler av uka

Vidarheim, Tolga

Galleri Gjelten: Åpent
17/7 til 24/7 kl 12.00-17.00
Galleri moCe:
Åpent kl 12.00-17.00

20.00: PREMIERE på
Olsokrevyen ”K-20”

H-10, Tolga
Nord-Østerdal Fly- og
militærhistorisk Forening
åpner sin lokaler

Orvdalssetra, Holøydalen
21.00-01.00: Orvdalspub

Fjellheim, Vingelen
Vinnfest

12.00: Gudstjeneste,
friluftsmesse

Månknausen, Tolga
Tolgen skytterlag arrangerer
skytedag med instruktør på
skytterbanen

Tolga sentrum
Et arrangement i Egebergtrippelen

13.00: ”Med’n Alf i
eventyrskauen”. Konsertforestilling for alle i alderen
3-100 år
18.00-23.00: Ungdomstreﬀ

Tolga vevstue

13.00 - 17.00: Hodalsbudeia
serverer lokal og tradisjonsrik Olsok-buﬀet

11.00-20.00: Utstilling av
gamle jern
19.00-21.00: Hodalen
Sommerﬁlmklubb: Ungdomsﬁlm (ca 13-18 år) og konsert Bunåva, Vingelen
12.00-16.00: Lopp & Shop
med Kim André Rønningen

Malmplassen, Tolga

Vidarheim, Tolga

Hodalen Fjellstue

Malmplassen, Tolga

15.00-19.00: Biﬀaften

20.00-01.30: Krokveld med
trubadur Joar Balstad

Vidarheim, Tolga
20.00: Olsokrevyen ”K-20”

TØYsentralen:
17/7 til 30/7 kl 11.00-17.00
Søndagene 19/7 og 26/7
kl 12.00-16.00

Fjell-ly, Hodalen

Båthavna ved Langsjøen

20.00: Olsokrevyen ”K-20”

Notdragning

Malmplassen, Tolga

Åpne museer Øversjødalen
og Holøydalen

20.00-01.30: Krokveld med
”Sindre Hagen & Co”

Holøyen skole
Verkstedet til Jens Nygård
Museum hos Ola Nygård

Hodalen skole, Hodalen

Dølmotunet:
Sommeråpent hver dag
kl 10.30-17.00 til 7/8

Bruktmarked

Holøydalen Kirke
18.00: Sangkveld

Vingelen
Vingelen kirke- og
skolemuseum
Utstilling knyttet til lokalt
musikkliv

Vidarheim, Tolga
20.00: Olsokrevyen ”K-20”

Malmplassen, Tolga
20.00-01.30: Krokveld

Serveringsteder
Dølmotunet
Sommeråpent til 7/8.
Mat-/kaﬀesalg kl. 10.30 16.30. Lunsjtilbud fra kl.
11.00 - 13.00

ONSDAG
22. JULI

TORSDAG
23. JULI

FREDAG
24. JULI

LØRDAG
25. JULI

SØNDAG
26. JULI

Sjarbar

Tolga vevstue, Tolga

Tolga-Os Sparebank

Dølmotunet

Sætersgård, Tolga

Hodalen Fjellstue

11.00-20.00: Utstilling av
gamle jern

07.30-10.00:
Den tradisjonsrike bankfrokosten. Underholdning

”Setertradisjonene”. Kåseri
med Arne Espelund

Egebergs minnearrangement * 13.00 - 17.00: Hodalsbudeia
Et arrangement i Egebergtrippelen
serverer lokal og tradisjonsrik Olsok-buﬀet
08.00-11.00: Egebergs
minnemarsj (10, 20, og
Vingelen
33 km). Start i Bjørsjølia.
Setermesse med påfølgende
Innkomst på Sætersgård
kirkekonsert i Vingelen kirke

Åpent kl 12.00-01.00
fre 17/7 til lør 26/7

Malmplassen Gjestegård Hodalssjøene, Hodalen

Aasen, Hodalen

Krokvelder og andre
aktiviteter. Se program.

11.00-16.00: Kanotur,
10-årsjubileum! *

Sætersgård, Tolga

Caltex Café (YX Tolga)

Hodalen Fjellstue

Øversjødalen Samfunnshus: Sætersgård, Tolga
Tine Fotballskole *
”Øversjødalsdagen”

Hver dag kl 08.00-21.00

Hodalen Fjellstue
Hodalsbudeia server.
Man 20/7, tirs 21/7 og
fre 24/7 kl 13-18. Ons 22/7
kl 10-18. Olsokbuﬀet søn
19/7 kl 13-17, søn 26/7
kl 13-17

Bunåva
Sommeråpent til 9/8.
Man-lør kl 11.00 - 17.00
og søn kl 13.00 - 17.00

Rausjødalen Setermeieri
Alle dager kl 11.00 - 17.00
i perioden 4/7 til 2/8

___________
MERK
Arrangementer merkes
med stjerne (*) krever
påmelding

11.30: Auksjon. Visning fra kl
10.00. Hodalsbudeia sørger
for spennende kafé.

Fjell-ly, Hodalen
13.00-14.00: Hodalen
Sommerﬁlmklubb: Nye ﬁlmeventyr for de aller minste
(ca 5-8 år)

Bunåva, Vingelen
12.00-16.00: Lopp & Shop

Utistuvollen, Vingelen
Mussmørkoking på
gammelmåten

Stortjønna, Hodalen
Tolga Jeger og Fisk
arrangerer ”Fiskedag”

Vingelen kirke- og
skolemuseum, Vingelen
Husflidsdag

Dølmotunet, Tolga
Konsert og krokveld med
Åge Sten Nilsen: ”Rock’n’Roll
Adventure 1964-1975”
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Tine Fotballskole *

•
•
•
•
•
•

Setervandring
Tradisjonsmat
Utstilling
Åpent museum
Uteaktiviteter/leker
for barn/unge ved
samfunnshuset
Kulturkveld:
Tema er seterdrift

Hodalen skole, Hodalen
Bruktmarked

Malmplassen, Tolga
18.00-22.00: Mat fra grillen
20.00-01.30: Bluesaften med
”Half Moon”

Vandring i urtehage, åpen
kafé og utsalg av urter m.m.

Dølmotunet, Tolga
20.00-01.00: Attiattnatta.
Konsert med gamle helter

12.00: Egebergs minneløp
(10 og 20 km). Start i
Bjørsjølia. Innkomst på
Sætersgård
Se mer: www.egeberglopet.no

Vingelen kirke
19.30: Konsert med Vingel
Singers

Aasen, Hodalen
Vandring i urtehage, åpen
kafé og utsalg av urter m.m.

Fjelly, Hodalen
17.00-20.00: Olsoktreﬀ
for alle i alderen 25-40 og
som har en tilknytning
til Tolga. Forum 25-40
arrangerer sommerkino i
samarbeid med Hodalen
sommerﬁlmklubb
20.00: Sommerfest med
pølsemoro ved Hodalen
Bygdekvinnelag *

Tolga kirke
19.30: Konsert med Vingel
Singers

ONSDAG
29. JULI

Olsok

Olsokgilde,
Malmplassen Gjestegård
Her dekkes det til gilde
på gammelt vis, med mat
servert i trau og daller,
og menyen består av
tradisjonelle retter og
gammelkost fra Tolga og
regionen. Nevner blant
annet mølske, skjørost og
rømme, spekemat, klubb
og duppe - og selvfølgelig
hjemmelaget øl.
Før Olsok vil det bli lagt ut
en geocach-løype i Tolga
sentrum.
Oppdatert informasjon på
www.olsokitolga.no

Velkommen til Tolga og olsokfeiring
Nok et Olsok-program er klart, stappfullt av arrangementer, trivsel og
tradisjoner. Vi gleder oss til Norges lengste uke og ser fram til å treﬀe
kjentfolk og nye ansikter under årets Olsokuke. Gode tradisjoner holdes ved
hevd og nye tradisjoner startes. I år samles vi oppi Hamran fredag 17. juli for
et spektakulært åpningsarrangement! Her vil det både bli musikk, matsalg,
aktiviteter og en oﬃsiell åpning av Olsokuka. Resten av åpningskvelden
vil bli fylt av arrangementer i Tolga sentrum, både galleriåpninger,
revypremiere og krokveld, så sett av fredagskvelden og delta!
En annen nykommer er også Olsokgilde. På Olsokdagen 29. juli vil
det bli aktiviteter og muligheter for å få rørt på skrotten før vi samles på
Malmplassen Gjestegård til et ekte Olsokgilde! Visjonen om at «Tolga dyrker
måltidet» står sentralt, og sammen skal vi la maten være ei god ramme for ei
ﬂott feiring av Olsokdagen og avslutning av årets Olsokfeiring!
Olsok-tradisjoner betyr også at man når milepæler og jubileer. 2015 blir
et jubileenes jubileum: Det er 30 år siden Egebergmarsjen startet opp, 25
år siden Dølmotunet startet opp med sommeråpent i sin nåværende form
og som et sentrum for sommeraktiviteter på Tolga, 20 år med markedsdag
på Dølmotunet og 10 år med guidet kanopadling på Hodalssjøene. For å
toppe det hele, kan vi glede oss over at Bergstaden Oldstars tar turen til årets
Attiatnatt, og med dette markere sitt 30-årsjubileum nøyaktig på dagen!
Og sist, men ikke minst, selve rosinen i pølsa: Olsokrevyen! Det blir liksom
ikke Olsok uten latter, ﬁne sanger og LAGLØST mye moro i Vidarheim. I år
runder vi 20 år med moro fra revygjengen under Olsok, og vi ser frem til ny
moro med en vital 20-åring, som stadig har evne til å fornye og fornøye! Alle
tradisjoner har en start, vi får bare glede oss til å se hvilke nye arrangementer
som vi får markere og feire om 10 og 20 år.
Noe nytt av året er at Olsok nå har blitt en medlemsorganisasjon. For å
sikre fortsatt lokalt engasjement og eierskap til arrangementet, og for å

skape et rom for videre utvikling av Olsok, trenger vi at ﬂest mulig bidrar
i denne dugnaden. Medlemskapet krever ingen annen innsats enn å betale
medlemskontingenten, men vi håper naturligvis at folk fortsatt stiller opp
og hjelper våre fantastiske arrangører på dugnad. Meld deg inn og bidra til
å skape en fargerik framtid for Olsok, sammen løfter vi Olsok i Tolga til nye
høyder!
Som medlem i Olsok vil du få ulike medlemsfordeler på sikt. I år er
fordelen at medlemmer får billetten til åpningsarrangementet i Hamran
den 17. juli til halv pris. Vi kjører også en konkurranse for de som melder
seg inn i Olsok:
• Alle som melder seg inn før den oﬃsielle åpningsdagen 17. juli,
deltar i trekningen av en enestående og unik opplevelse knyttet til
åpningsarrangementet den 17. juli
• Alle som har meldt seg inn før eller i løpet av Olsokuka, altså innen søndag
26. juli, deltar i trekningen om to billetter til Olsokgildet den 29. juli
Vi håper at årets Olsok-program inneholder nye fristelser og gode
tradisjoner, og at du gleder deg like mye som oss til å skape nye minner.

Vi treﬀes i Olsok!
Med sommerhilsen fra
Olsokkomiteen v/ Bjørnar Tollan Jordet
Komiteleder

For 30. året på rad ønsker vi innbyggere, hyttefolk og
besøkende en flott olsokuke i Tolga.
Tolga er en kommune som «dyrker måltidet». Tolga dyrker måltidet både
med råvarer og som den ﬂotte ramma det er for opplevelser. Et måltid
rommer noe av det mest sentrale i menneskers liv med bevissthet om
ernæring, matens opprinnelse, et godt vertskap og gode kulturinnslag.
Olsokuka viser fram hele kommunen vår nettopp slik - ekte og ærlig.
Vi kan slå fast at Olsok i Tolga har blitt en tradisjon. En tradisjon vi ikke
kan gå glipp av – en tradisjon som vi er stolte av - og en tradisjon som vi ikke
vil miste. Derfor er det med stor respekt vi retter en stor takk til alle ildsjelene
som bruker tid og krefter til det beste for Tolga denne sommeruka.
Lykke til med en ukelang nytelse!
Ragnhild Aashaug
Ordfører i Tolga

Sommeridyll ved Dølmotunet. Foto: Eivind Moen

Turapp
Forollhogna
Lanseres sommeren 2015!

App’en gir deg gode turtips med
bilder, turbeskrivelse og hjelp
til å ﬁnne fram. Ca. 30 turer og
opplevelser i randsonene til
Forollhogna nasjonalpark er
publisert.
Turapp’en er under utvikling, og
utvalget av turer vil øke i løpet av
sommeren og høsten i samarbeid
med lokale aktører i bygdene rundt
nasjonalparken.

Rådgiving og prosessledelse innen

Lokalsamfunnsutvikling • Landbruksutvikling
Bedrifts- og organisasjonsutvikling
Drift og sekretariatstjenester
FOR LIVSKRAFTIGE LOKALSAMFUNN
www.radhusetvingelen.no

Ansvarlig utgiver: Olsok i Tolga (org.nr. 993 229 547)
Trykk: Nr 1 Trykk
Opplag: 14 000

Planlegg turen hjemmefra via
turapp.no/forollhogna. Før du
drar ut på tur, last ned Turapp
Forollhogna gratis på mobilen.
All info lagres, så det ikke er
nødvendig med mobildekning på
turen. God tur!
Nasjonalparkstyret for Forollhogna

Design og førtrykk: Ingrafo, 2540 Tolga
Tekst: Ingrid Eide / Ingrafo der annet ikke er oppgitt
Forsidefoto: © Ingrafo
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Olsok i Tolga
– et 30-årig dugnadsprosjekt

Olsokfeiringen har lange tradisjoner på Tolga. I år kan tolgingene
feire 30 års iherdig dugnadsinnsats for å skape det som er blitt
Fjellregionens største kulturarrangement på sommerstid.

Terje Hansen (t.v.) og Oddbjørn Ryen, begge fra
Tolga, i ﬁnt driv over fjellet. Bildet er hentet fra
Tolga Idrettslags 100-års jubileumsberetning
Til venstre: Markedsdagen på Dølmotunet i 2007
Foto: Ingrafo

Men Olsokfeiringen på Tolga har
tradisjoner lenger bakover i historien.
Fra det første stevnet i 1912 på
Sætersgård hos Olava Sæter og Ivar
Sæter, og med nesten årlige stevnet
der frem mot 1934. Stevnene på
Sætersgaard i 1941 og 1942 ble nærmest
holdt i regi av Nasjonal Samling.
Fra Fjell-Ljom i 1929 siterer vi
følgende: «Olsokfesten på Tolga ble
omfattet med stor interesse. Thorstein
Diesen var der med sin radiomikrofon,
professor Schutz fra Ungarn holdt
tale både på ungarsk og norsk, og
riksdagsmannen Anders Olsen fra
’Mora Tidning’ var også til stede. Videre
kan man lese at radiooverføringen var
så vellykket at man i Oslo til og med
hørte talerne kremtet og barn som gråt.
Kringkastingen hørtes over hele Sverige,
Berlin og på Svalbard.»
Egebergløpet som forsøksprosjekt
I 1985 ble Olsok i Tolga startet i sin
nåværende form, da som et helgearrangement. Det var det første olsokarrangementet på mange år og ble
hverken kringkastet internasjonalt
eller skrevet om i svenske aviser, ja
knapt i regionens lokalaviser. Det
startet i det små, arrangert over ei
helg, med fester i Vidarheim og
fotballkamp mellom damelaget og
kommunestyret. Egebergs minneløp
og minnemarsj ble arrangert som et
forsøksprosjekt under Olsok dette
året. Det trakk deltagere fra både
fjern og nær, og Tove Rønningen skrev
i Hattil samme år at «vi håper dette
arrangementet er kommet for å bli».
Med inspirasjon fra den første
vellykkede helga jobbet komiteer og
ildsjeler trøstig videre. Daværende
banksjef Jon Langørgen jobbet og
«lobbet» iherdig mot Idrettsstyret
for å få utdelingen av den nasjonale
Egebergs Ærespris lagt til Tolga. Det
var i Tolgafjella at Kammerherre
Egeberg brukte svært mye av sin
fritid på å jakte, og det var her han
døde. Egebergstøtta står det hvor han
sovnet inn etter en vådeskuddulykke i
Tolga Østfjell, og her går løypetraseen
tett forbi.
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Men tilbake til olsokfeiringa. I
1986 ble det den første oﬃsielle
Egebergmarsjen og Egebergløpet
arrangert i forbindelse med olsokfeiringen. Arrangementet samlet 400
deltagere. Løpet hadde bred nasjonal
deltagelse og ﬁkk mye ros i pressen
for en nærmest perfekt trasé. Det
var svært god markedsføring for
kommende år. I 1987 hadde komiteen
satt sammen et program i særklasse.
Festkonsert med H.M. Kongens Garde
Musikkorps trakk mye folk til Tolga,
og et drøyt anslag på 1500 tilskuere
var tilstede ved Sætershallen ved
Gardens drilloppvisning.
Utdeling av Egebergs Ærespris
I 1988 ble Egebergs Ærespris tildelt
Oddvar Brå under olsokarrangementet på Tolga. Jon Langørgens
initiativ ble endelig belønnet med
at Idrettsstyret bestemte at denne
prisutdelingen skulle legges hit. Og
tolgingene skuﬀet ikke. De laget en
ﬂott ramme rundt utdelingen.
Marsjen og løpet hadde rekorddeltagelse med nesten 450 deltagere.
Under avslutningsseremonien ved
støtta gratulerte Idrettsforbundets

Oddvar Brå mottok Egebergs Ærespris på Tolga i
1988. Foreløpig den eneste som har mottatt den her
på Tolga. Foto: Eivind Moen

leder Hans B. Skaset Tolga med
arrangementet og «alt i framtid som vil
følge med bakgrunn av denne tradisjonen
som nå er etablert». Idrettslaget ved
leder Gudny Hagen Bakken ﬁkk også
et takkebrev fra Skaset hvor han
skriver: «Den måten arrangementet ble
gjennomført på, var en ﬁn bekreftelse på
at Idrettstyrets beslutning var riktig. På
Tolga er utdelingen satt i en ramme som
tjener stifteren til ære, og hedrer vinneren
på en verdig måte». Allerede året etter
ble utdelingen kansellert og lagt til
Oslo.
Andre søkere kom på banen,
og tolgingene ﬁkk aldri noen god
forklaring på hvorfor de ikke var
skikket til å ta hånd om utdeling av
norsk idretts høysete utmerkelse.
Men tolginger gir aldri gitt opp.
I ﬂere år er det nå jobbet iherdig
fra Tolga Idrettslags side for å få
denne utdelingen tilbake til Tolga,
som en del av regionens største
kulturarrangement som nettopp er
tuftet på idrett og kultur (Olsokavisa
2013).
Ringvirkninger og vekst
Foruten prisutdelingen med festmiddag, løpet og marsjen med Kristen
Kvello som speaker, var det også andre
arrangementer som trakk mye folk
til Olsok på Tolga. Det ble en suksess
og ﬁkk mye presseomtale, og det ga
ringvirkninger.
Hovedkomiteen som ble ledet
av Knut Sagbakken, bestemte å
utvide Olsok i Tolga. I 1989 varte
arrangementet fra onsdag til søndag,
og for første gang ble den berømte
«Grendestafetten» innlemmet som
olsokarrangement. Her var en massemobilisering i alle grender i en
konkurranse om hvem som kunne
samle ﬂest deltagere ut fra folketall.
Aldri har det vært så mye folk i gata
på Tolga som under disse stafettene.
I 1989 deltok 484 personer i alderen
3-79 år. Alle andre innbyggere var
ivrige tilskuere og supportere. Denne
stafetten ble etter hvert erstattet med
grendefotballag.
Det ble innført egne temadager
som Barnas dag og håndverksdag.

Den populære «Vinndagen» trakk folk
til Dølmotunet fra grytidlig morgen
til langt på kveld. På Handelens dag
i 1987 hadde Tolga innkjøpslag, som
fristet med billig smør, karbonader og
sukker, en omsetning på over 90.000
på tre timer!
Frivilligheten og olsok
Det ble satset på å få nasjonalt kjente
band til utendørs olsokfester. Disse er
blitt en stor og kjærkommen inntektskilde for stiftelsen «Dølmotunets
Venner», som drifter aktivitetene på
Dølmotunet. Fra 1990 ble tunet selve
kjernen i olsokarrangementet på Tolga
(se egen sak).
I «jubileumsåret» 2015 er Olsokuka
blitt hele 10 dager. Arrangementet
har utviklet seg til å bli så som
fattende at det er behov for nye måter
å drifte det på. Derfor er det satt ned
et styre som skal tenke utvikling og
markedsføring, og en komite som
skal sy sammen og ha ansvaret for det
enkelte års arrangement. 30 års videre
olsokaktiviteter er likevel avhengig at
bygdefolket drar sammen i samme
retning samtidig. Det er frivilligheten
på Tolga som «eier» Olsok.

Velkommen til
Hodalen Fjellstue
i Olsokuka
Lokal og tradisjonsrik

OLSOKBUFFET
Søndag 19/7 kl 13-17
Søndag 26/7 kl 13-17

ÅPENT
Mandag 20/7, tirsdag 21/7
og fredag 24/7 kl 13-18
Onsdag 22/7 kl 10-18

Mat med tradisjoner, historie, sjel og identitet

Olsok-åpning
i Hamran

Foto: Ingrafo

I år ønsker olsokkomiteen å sparke, eller rettere sagt,
hoppe i gang Olsokuka med skikkelig åpning i Hamran.
Et hvert hoppanlegg med respekt for seg selv har også en
sommerkonsert.
Tolgingene er umåtelig stolte av Hamran hopp- og skilekanlegg, som troner i
bakkene ved Ivaregga. Det er blitt bygdas nye stolthet og landemerke, og hva
er da mer naturlig enn å bruke dette anlegget som arena for det som nå skal bli
en ny tradisjon; en oﬃsiell åpning av Olsok i Tolga fredag før markedsdagen.
Utallige dugnadstimer er lagt ned i Hamran av bygdefolket, og dette anlegget
vil vi nå vise fram for tilreisende og besøkende under Olsokuka.
– Til å foreta den oﬃsielle åpningen har vi fått tak i en taler som ikke er
noen hvem-som-helst, sier ansvarlig for åpningsarrangementet og budeie på
Dølmotunet, Gunhild Nyaas.
– Dette forblir en overraskelse fram mot åpningen, så hit må du komme for
å få den med deg. Konserten starter umiddelbart etter den oﬃsielle åpningen
(se egen sak).
Etter konserten med bygdas eget familieorkester med Hulbækmo/Jacobsen,
vil det bli aktiviteter og lek og moro for besøkende i alle alder. Gutta fra
Basecamp Os demonstrerer terrengsykling i Hamranområdet, som også er
tilrettelagt for denne type sommeraktiviteter. Dette passer for ungdom fra 12 år
og oppover. For de aller minste blir det ulike sirkusaktiviteter og ansiktsmaling.
Malmplassen Gjestegård står for mat og drikke i Hamranstua. På menyen står
gjestegårdens sagnomsuste burger.
– Vi håper at folk vil komme og delta med liv og røre på åpningsarrangementet, som vi ønsker skal bli en ny, ﬂott tradisjon i ei ﬂott Olsokuke i
Tolga, oppfordrer Nyaas.

Kreative næringer i Nord-Østerdalen

KREAnøst
Trenger du
kontorplass?
For en dag ... ?
For en uke ... ?
For en måned ... ?

Familieorkesteret trives i hverandres selskap. F.v. Hans Fredrik Jacobsen, Alf Hulbækmo Jacobsen,
Hans Hulbækmo Jacobsen og Tone Hulbækmo. Foto: Privat

Tar sats med sommerkonsert
Kveldens konsert besørges av Hulbækmo/Jacobsens Familieorkester. Familie har
i alle år hatt musikken som en felles arena, og har startet et ganske så rykende
ferskt orkester. Begge sønnene er utmerkede jazzmusikanter. Alf er foruten å
studere jazz i Trondheim, både komponist, pianist og keybordist i mange ulike
musikkprosjekter. Hans er allerede en langt framskreden trommeslager blant
annet i et av klodens heftigste ensembler, Atomic.
– Hans og Alf var tidlig med på lasset på turnéer i inn- og utland sammen
med oss, og har etterhvert gått sine egne veier innen musikken, forteller mor
Tone.
I heimen på Tolga har det nok stort sett dreid seg om musikk så langt tilbake
som vel tenkelig. De stortrives tydeligvis sammen, noe de etter kritikken å
dømme greide å få smitta over på publikum under Trondheim Jazzfest i mai.
Musikalsk heksebrygg
I orkesteret møtes familien på en spennende arena der hver enkelt bidrar med
sitt svært personlige uttrykk og innfallsvinkel.
– Vi ønsker å formidle et frodig og lekent musikalsk univers på tvers av
sjangre. Sammen har vi en levende musikalsk familietradisjon i ﬁre ledd, med
sangtradisjoner fra bestemor i Gjelten til mor Gerd, far Alf og via oss til Alf og
Hans. Alf Hulbækmo senior startet som organist i Tolga kirke i 1929.
– Sammen har vi også reist rundt i verden og blitt inspirert av folkemusikk
fra ulike kulturer, av mennesker vi har møtt, og sanger og musikk vi har plukket
opp. Alt dette putter vi opp i vår musikalske smeltedigel, som er familiens helt
egen, forklarer Tone.
– Hver og en kommer med sine bidrag fra jazz, impro, blues, folkemusikk,
middelaldermusikk, egenkomponert musikk som puttes opp i «gryta» vår, og ut
kommer et meget personlig musikalsk heksebrygg i en helt egen tapning. Alle
i familien liker å musisere, komponere, formidle, være spontane, lydhøre, men
også utfordre hverandre, forteller Tone, som lover en ﬂott musikkopplevelse
for alle.

Vi har ledig plass i kontorhotellet vårt
Internett - PC - skriver - spiserom - møterom

Tolga Handelssenter, 2. etasje
62 11 71 99
www.kreanøst.no

olsokitolga.no
Vi minner om at nettsida vår oppdateres fortløpende fram
mot Olsokuka. Eventuelle endringer og tillegg til de oppsatte
olsokarrangementene ﬁnner du der.
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25 år på Dølmotunet
– bygdas hjerte og møteplass

Dølmotunet har siden 1990 vært et samlingspunkt
gjennom hele sommeren og selve hjerte i olsokfeiringa
på Tolga. Mange av sommerens aktiviteter har sitt
utspring og tilhold her.

Initiativet for at Dølmotunet,
beliggende midt i Tolga sentrum, ble
en levende museumsgård og bygdas
store møteplass, kan nok tilskrives
ildsjelen Nora Storbekken som døde
sist vinter.
Tolga kommune kjøpte den
gamle bebyggelsen på Dølmoen
og innlemmet den i Sætersgård
samlinger i 1980. Nora hadde i sin
tid ansvaret for sommeråpningen av
Sætersgård samlinger, som har vært
et lokalmuseum for Tolga siden 1930åra. Samlingen som inneholder om
lag 1600 objekter, beﬁnner seg nå i
lokalene til Tolga skole. En sommer
med kun 10 betalende gjester, satt
Nora en dag ute i sola og så over mot
Dølmotunet. Det må da gå an å skape
litt mer aktivitetet i dette området,
mente hun.
Dølmotunets venner ble stiftet, og
for å gjøre en lang historie kort, så har
Dølmotunet siden sommeren for 25 år
siden, vært en levende museumsgård
med stor aktivitet. Budeier og gardsunger holder styr på både griser, lam,
killinger, høner, hester, kalver og
gjester. Budeiene gir omvisning og
står for matservering. Håndverk og
husﬂidsaktiviteter skjer i ulike hus på
tunet gjennom hele sommeren. Tunet
har også en egen urtehage.
Sammen med primus motor Nora
Storbekken, sto et aktivt og engasjert
bygdekvinnelag. Jorunn Eide og Randi
Sagbakken har tilbragt utallige timer
opp gjennom åra med vasking, baking
og matservering. I år er det første gang
på 25 år at Jorunn Eide ikke baker sine
sagnomsuste lemser på Dølmotunet.
Det er ikke få liter vaﬀelrøre og lemser
bare disse to bygdekjerringene har
produsert gjennom åra! Jorunn var
også budeie en sommer.
Etableringen av Dølmutunet som
en aktiv museumsgård og attraksjon,
er et enormt dugnadsprosjekt fra
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hele bygda over mange år, forteller
de. Da som nå var det skeptikere til
nye prosjekter rundt om i bygda, men
også de ble overbevist etter hvert og
kom på arrangementer og deltok
på dugnader. Det ble noe langt mer
enn et vanlig bygdetun. Her har
lag, foreninger og enkeltpersoner
levendegjort museumsgarden på
mange vis.
Pilotprosjekt
Berit Sagbakken var den først budeia
på Dølmotuet sommeren 1990. Dette
var et «kulturpilotprosjekt» og skulle
være så autentisk som mulig. Hun
hadde ansvaret for både servering,
guiding og dyrestell.
– Det førsteåret hadde vi ei
mjølkeku som ble håndmjølka.
Morgenstellet var ofte ikke alltid
avsluttet da de første gjestene dukket
opp. På den tida var store deler av
våningshuset utleid til musikerparet
Tone Hulbækmo og Hans Fredrik
Jakobsen. Budeia disponerte Eldhuset
og sommerstua på tunet.
– Vaske meg måtte jeg gjøre i
ungdomskola, der var strømmen
avslått i kjelleren, så det var bare kaldt
vann og vaske seg i.
En morgen Berit holdt på å «ﬂi» i
fjøset og kom ut med ei trillebår med
møkk, møtte hun hele aldershjemmet
med rullatorer og rullestoler på tur,
som ville kjøpe kaﬀe. Da måtte hun
bare be dem vente til hun hadde fått
satt på «vaﬀelpressa»!
– Hadde Mattilsynet kommet hadde
det blitt stengt på ﬂekken, sier Berit
leende.
Dølmotunet
ble
den
nye
møteplassen og et større apparat
måtte til. Bygdekvinnlaget ble en
uvurderlig samarbeidspartner, og
ei budeie til kom på plass. Tunet ble
fort kjent for sin sjarm og og trivelige
atmosfære.

Sommerjobb som gardsunger
Høner og killinger løp i beina på oss og
klatret på bord og benker til manges
fornøyelse og kanskje til noens
ergrelse når vaﬂene forsvant fra fatet.
Tolgeungene ﬁkk et nytt tilholdsted,
her hoppa de i høyet på låven og dyra
ble passet på og kjælt med.
Jorunn forteller om killingparet
som til stadighet tok en tur til TolgaOs Sparebank. Her oppdaget de at de
kunne leke med dørene, som åpnet og
lukket seg av seg sjøl! Til slutt ble de
så husvarme at de gikk helt skranken
også. En gang hadde de på sin vei til
banken spist de opp alle blomstene
som Heimbygdlaget hadde plantet i
blomsterkassene langs gata. De hadde
også vært en tur innom Vidarheim og
tatt for seg av lauv og pynt som var
satt opp til et bryllup dagen etter. Da
måtte Nora Storbekken svinge seg
rundt i en fart og skaﬀe ny pynt i tide.
En tidlig morgen Jorunn var på vei
til Dølmotunet, møtte hun grisen ved
jernbanestasjonen. Her måtte større
mannskap til for å hjelpe til og passe
på og hente inn rømlinger. Slik ble
idéen om gardsunger til. Kommunens
kulturetat utlyste sommerjobb som
gardsunger på Dølmotunet i ﬂere
puljer gjennom sommeren. Mange
tolgeunger har gjennom dette
prosjektet fått sitt første verdifulle og
mye møte med arbeidslivet.
I de første åra var det egne ﬂyttedager til tunet. Opptog som samlet
mye folk, og som var viktigere enn
at kommunestyremøte ble holdt til
avsatt tid! Det ble satt på vent!
Institusjon i bygda
Mange av Dølmotunets tidligste
aktiviteter og program har blitt
videreført gjennom disse 25 åra. Håndverksdager, bakstdager, Barnas dager
og konserter, opptog av ulik sort med
både gamle biler, sykler og barnevogner.

De først åra var Vinndagen den
store aktivitetsdagen. Her ble alt gjort
etter gammel tradisjon. Det ble servert
frokost tidlig på morgen for vinnfolket
før de gikk ut på jordene og dugurd
senere på dagen. Bygdekvinnelaget
hadde ansvar for matservering både
til vinnfolk og gjester. Tunet var fullt
av folk hele dagen, og det forkom også
at enkelt spandable gjester spanderte
konjakk på slåttfolket!
Etter hvert har markedsdagen
under olsok tatt over som den store
besøksdagen og blitt en «institusjon»
som alle forbinder med Dølmotunet.
Fjøskroene er også blitt populære
arrangementer og en god inntektskilde for Dølmotunet. De første kroene
ble arrangert i fjøset før låven ble satt
i stand. Det var trangt om saligheta
og «husbandet» De Tre Vise Menn sto
nesten oppi den store peisen i fjøset
og spilte. Fjøskroene er i sin form både
bevart som intimkonserter, men også
utvidet til store arrangementer med
utescene og 12—1300 besøkende.
Det har også krevd en omfattende
endring i sanitærforholdene fra
de første årene med utedo. Jorunn
husker en vinndag med en lang, lang
rekke nødende foran utedoen etter
at det ble servert god gammeldags
«musmørrsuppe» som er kraftig kost
for utrente mager.
Dølmotunet ble bygdas samlingspunkt fra dag én i 1990. Det er
vanskelig å se for seg toljebygda uten
Dølmotunet og Olsok på sommerstid.
Det er de tre engasjerte damene
Randi Sagbakken, Berit Sagbakken og
Jorunn Eide enige om.

Olsok i Tolga 2015
Arrangementer i Kåsa – Holøyen – Øversjødalen
Holøydalen kirke er åpen dagene 19/7, 21/7 og 23/7 kl 10.00 – 18.00
Lørdag 18. juli Sæterpub i Orvdalen 21.00- 01.00
Søndag 19. juli Friluftsgudstjeneste i Holøyen gamle skole kl. 12.00
Tirsdag 21. juli Båthavna ved Langsjøen fra kl. 12.00.
Notdraging – opplevelser, ﬁsk, kaﬀe med noe attåt kr. 100,Åpne museer:
Holøyen gamle skole
Verkstedet til Jens Nygård, Øversjødalen
Museet hos Ola Nygård, Øversjødalen
Sangkveld i Holøydalen kirke kl. 18.00
Bakstkjerringene og alltid tilstedeværende støtteapparat på Dølmotunet. Randi
Sagbakken (t.v.) og Jorunn Eide. Bildet er fra 1992

Torsdag 23. juli Temaet for kulturkvelden er seterdrift. Vi starter derfor dagen
kl 11.00 med vandring mellom setrene fra Trøvollen via
Ellefsvollen, Løvbekkvollen, Øivollen og til Gammelvollen. Det
blir fortalt en historie ved hver seter.
I Øversjødalen samfunnshus starter kaﬀesalget kl 11.00. Der er
det også en utstilling av gamle leker og barnesaker arrangert av
bygdekvinnelaget. Åpent museum og utstilling av billedsamlinga til Søren Steen Johnsen.
Det serveres tradisjonskost kl 12.30 – 16.00.
Uteaktiviteter/leker for barn og unge ved samfunnshuset.
Kulturkvelden kl. 19.30 har temaet seterdrift n/seterhistorie,
sang, musikk, lokk og lur. For kr. 200,- får du en begivenhetsrik
aften inkl kaﬀe med noe attåt.
Annonse

2550 Os i Østerdalen
Telefon 908 21 909

Berit Sagbakken var første
budeie på Dølmotunet i 1990

Fra årets åpning hvor barnehagene
i Tolga var innbudt

Sommerauksjon i Hodalen
Hodalen Fjellstue onsdag 22. juli kl. 11.30, visning fra kl. 10.00
Dette er en «gardsauksjon» (varer fra nedlagt småbruk), som er flyttet til Fjellstua.
Fra «Vinndagen i 1991. Anna Wold og Solveig Erlien i front.
Bakerst Esten Gjelten, Jorunn Eide, Jon Riise og Stein Østgård

Av en mengde flotte varer nevner vi: Matskap (1715!), skatoll med overskap, to
buteljer (Biri-glass?), gedigne høvre (må være av de ﬁneste som er laget), Grønn
Marie frokost og middag, flere kongebrev (spesielle dokumenter), mangletre,
grøtdall (1860), bondebord, stor kaﬀekvern, ferdaskrin, flere brødkorger, Amerikaklokke, stort Egersund servise, kiste 1807, Skikk og bruk, Schønberg Erkens store
kokebok og andre bra bøker, kobberkjeler, en rekke trebutter og trau, jugend-varer,
osteformer, neverkont, mange gryter, gedigen reisekiste, skinnveske og skinnpung
med messinglås (1700-1800), åkle og andre tekstiler, Soﬁa mugge, rokker, øltønne,
lauper, gml. butikkvekt, bakeboller i leirgods, retro lamper og en del annet snadder
fra 1950 og -60-tallet, to ﬁne bentrinser, noen bilder/malerier, sukkerskrin, stort
rundbord, melkespann, melkevogn, kakebokser, kaﬀeøser, flotte messingbjeller,
nattbord og puﬀer og mye, mye mer.
Liste og bilder blir lagt ut på vår Facebookside “Auksjonarius Ola Rye”.
Hodalsbudeia sørger for spennende kafé.
•
•
•

Auksjonsﬁrmaet tar i mot auksjonsoppdrag – fra større varepartier til hele bo
Vi tar også oppdrag med taksering av innbo/løsøre
Kontakt per mail (ola.rye@ellnett.no) eller tlf. 91 17 55 85

Velkommen til den tradisjonsrike olsokauksjonen på Hodalen Fjellstue!
Årets gardsunger samlet! Alle foto: Eivind Moen

Auksjonarius Ola Rye – og familiestaben
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Lita bygd med
sterke teater- og
revytradisjoner
Kulturkommunen Tolga har sterke teater- og revytradisjoner som
strekker seg tilbake til 1950-tallet. Den tradisjonsrike Olsokrevyen
feirer i år 20-års jubileum.

Tekst: Ingrid Eide og Gudny Hagen Bakken

Revy-historien i Tolga starter med Janitsjarens årsrevy i 1958, skrevet av Anders
Kolstad med ﬂere og framført av Janitsjaren. Billettene var utsolgt mange dager
i forveien. Thor Peder Broen husker han sto i en 40-50 meter lang kø i Brugata,
en kald, kald nyttårsdag for å få kjøpt billett til den populære revyen.
– Den gang var det nummererte plasser, så det gjaldt å komme lengst fram
mot scena. Det har vært kø for kulturen i Tolga i sin tid, humrer Broen.
Suksessen med revy fortsatte noen år, og da Anders Kolstad reiste fra bygden
måtte Annar Eggen (Persa) trø til som revyforfatter. Det hendte han deltok
på scena også. Noen janitsjarmedlemmer var med som skribenter, og mange
dyktige sangere og aktører var gjengangere på scena.
Kulturkommunen Tolga – før og nå
Hvorfor hadde - og har fremdeles - Tolga så sterke teater- og revytradisjoner?
Etter at det gamle Vidarheim brant i 1940, samlet bygdefolket seg om å bygge
et nytt forsamlingshus. Dette ble innviet i 4. juni 1951 med stort opptog og
direkte radiosending med Erik Diesen. Vidarheim var da etter datidens krav et
meget moderne kulturhus. Det var det eneste stedet i Nord-Østerdal som hadde
kapasitet til å ta imot større teater og konsertarrangementer. Amund Viksmo,
utﬂytta tolging og tidligere lærer ved Tolga skole, skriver i siste nummer av
Hattil at «snart meldte den nasjonale underholdningsbransjen interesse for å
ha sine forstillinger på Tolga». Vidarheim var også den eneste scena i regionen
som var godkjent riksteaterscene.
Gjesteboka fra hotell Central viser at revystjerner som Lalla Karlsen, Erik
Disen, sangeren Jens Book Jensen, lyrikeren Arne Paasche Aasen, skuespiller
Per Aabel, Tordis Maurstad, Espen Skjønberg, Einar Sissener og Elsa Lystad
hadde vært gjester ved hotellet etter oppsettinger på scena i Vidarheim. Var
slike oppsettinger og gjester til dalen inspirasjon og forbilde for det lokale
engasjementet? Kanskje var også det å ha fått et ﬂott kulturhus og en arena for
å skape i seg selv en inspirasjon.
Revyhistorikk
Gudny Hagen Bakken, som har stått for svært mye av revytekstene på de 20 olsokrevyene og mer til, tar oss videre med på et streiftog gjennom revyhistorien:
Fra 1958 til 1962 var det årlige revyer fram til 1962. Grunnet stor belastning med
skriving og øving, ble det stopp i mange år. Men teater og revy lå langt fra nede,
det skjedde mye i Helselagets regi. Helselagsbasarene var i mange år i seg selv
en kulturinstitusjon med loddsalg og underholdning.
Men det ble snakka om revy: «Å nei, no skull’ vi laga revy att’, no æ det mye å ta
tå.» Mange godbiter gikk ut på dato og mange falt for sensuren, men så slo vi
til med revy i 1976. Amund Viksmo og undertegnede skrev sketsjer og sanger
på harde livet og hele janitsjaren stilte opp i «Slurp og Klukk-Klukk slår til igjen».
Hovedtema var skilsmissen med Os, og det siste felles kommunestyremøtet ble
framført på scena til stor begeistring.
Åra gikk. I 1986 tok vi opp igjen tradisjonen med tekstskriving i siste liten
og øving på spreng hele romjula, og framførte revyen «Vi lever!» for tre fulle
hus i Vidarheim. Den etter hvert så berømte «Grantæv-balletten» debuterte
med grasiøs tåballet i rosa og tyll. Den neste revyen ﬁkk tittelen «Glasn’ost».

8 | Olsok i Tolga 2015

Fotomontasje: Karene på YX’en i revyen «Vannvittig» i
2013. I bakgrunnen et knippe ishockeyspillere fra samme
revy. Foran f.v. Øyvind Gilleberg Stensli, Gard Gundersen
Sagbakken og Lars Tingelstad. Bak f.v. Tove Rønningen,
Marit Erlien Hulbækmo og Ida Brennmoen Strypet.
Foto: Ingrafo

Glasnost-bølgen, ost-meieri, kommunevåpendebatt, OL-forberedelser og
«Grantævballetten» var med. Tolgen Theaterselskabs oppsettinger var et ﬂott
tilbud til lokale skuespillere og vårt teater- og revyinteresserte publikum i ﬂere
år først på 1990-tallet. Var det mulig å sette opp revy på programmet i Olsok-uka?
20 «Olsok-revyer» 1994-2015
Janitsjaren med gode medhjelpere framførte de første tre Olsok-revyene. I
mange år bidro Per Kolstad på tekstsida. Etter 1996 maktet ikke Janitsjaren å
lage ﬂere revyer i olsok. Det var mye annen dugnad og travle tider ellers for
mange og behov for ferie for andre.
Noen fra janitsjar-revyens harde kjerne og noen fra teatermiljøet spekulerte
på å sette opp en kabaret på Malmplassen i 1997, ja, keﬀer itte? Og fem
”hauainger” og en frå ”bakkom” lagde ”Kef(f)ir itte”, med ei mjølkrampe og tre
spanner som kulisse. Tre fulle hus ﬁkk blant annet sjå m-sø-klubban ”Hell Blad”
og ”Chicago Bulls” og ståk om kommunehus og kulturminner. Og i ”Fjøskrovisa”
var det visst ﬂere som kjente seg att …
Neste Olsok var vi i Vidarheim att med ﬁre mann på scena. Det var strikkingens
år og revyen ﬁkk navnet «To rette og en vrang». Scena var et symøte, og der kunne
alt skje og alt og alle snakkes om. På revyen i 1999 «Tusen … takk» , debuterte den
populære «Kår-kaill» som har dukka opp att i senere revyer.
Fram til 2015 har det gått slag i slag med revyer i Vidarheim hvert år, sett bort
fra 2003 hvor det var helt pause, og i 2010 hvor vi hadde en liten ﬁlmkavalkade
på Malmplassen, men det ble en kjedelig sommer!
Vi bestemte oss for revy igjen i 2011, det er noe med sirkushester og sagmugg.
Aktørene var klare igjen! Påvirket av direktesendt femdøgns maraton på NRK,
«Hurtigruta minutt for minutt», måtte det bli Grantevet rundt minutt for minutt
og tittelen vart «GranTV rundt» - en ﬂaggermusical. Det var ﬂaggermusens år.
(Grantevet er altså ei lita grend mellom Tolga og Vingelen. Red. anm.)
Vi hadde etablert et fast band med Ola Lien, Hans Hulbækmo og Svein Gjelten
Bakken som leder. Flere har i tillegg vekslet mellom å trø til i bandet og i andre
roller. Aktørene på scena har en spilleglede, tekstforståelse og sangbegavelse
som er unik, og sammen med bandet gjorde de fantastiske framføringer av
meget krevende sangnummer nok en gang.
Våre eminente, profesjonelle musikalske ledere i revy-historien må nevnes:
Arnstein Enget, Sindre Hagen, Helge Flatgård, Hans Fredrik Jacobsen, Tore
Reppe og Svein Gjelten Bakken. Likeså de meget dyktige, allsidige, tålmodige
og idèrike regissører/instruktører: Erland Øverby, Bjørn Asle Tollan og Terje
Sundt. Blant alle eminente aktører må nevnes Tove Irene Rønningen, som har
deltatt på samtlige 20 forestillinger.
Rekrutteringen er det heller ikke noe å si på, hverken på scena, i musikkgropa
eller som aktører. Tolga-ungdom som er utaskjærs og studerer, kommer tilbake
og bruker store deler av sommerferien til å være med på revy! Og vi har alltid
hatt meget dyktige «fagfolk» på alle områder. I alt ca 70 personer har vært
innom disse 20 Olsok-revyene i en eller annen jobb.
Du kan lese mer om Olsok-revyen
og de 20 revyoppsettingene på www.olsokitolga.no

Olsok-revyen
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«K 20» ...
20 år på (hopp)kanten
På beste «Hamran»-vis setter revygjengen
utfor hoppkanten for 20. gang i år og håpe
på 5 ganger 20 i stil, og at de lander med god
margin i forhold til kritisk punkt.

«Revydronninga» Tove Rønningen og Amund Leren, også kjent som «Kårkaillen».
Her i revyen «På galeien» i 2009. Foto: Ingrafo

Finalen på revyen «Antagele ... helt sekkert» i 2007. F.v. Esten Inge Hilmarsen, Tove Rønningen, Ragnhild
Aashaug, Steinar Østgård, Toril Steien, Amund Leren, Ida Brennmoen Strypet og Sindre Hagen.
Foto: Ingrafo

– Ja, det er 20. gång «Olsok-revyen» inntar scena i
Vidarheim ... ell æ vi i Vidarheim? ... No vart vi litt rådvill,
sier revysjef Gudny Hagen Bakken.
Hun står i år, som i mange år tidligere, for hovedtyngden av tekstene og forsikrer om at det vil bli sirkus
og «læven», - mye ﬂott sang med eminent tonefølge av
et band som består av Svein Gjelten Bakken, Ola Lien og
Hans Hulbækmo med assistanse av Lars Tingelstad og
Magnus Erlien Riise.
På scena står Olsok-revyens ukronede dronning
Tove Rønningen, som er med for 20. gang. Veteranene
Amund Leren og Marit Erlien Hulbækmo er også med i
år, i tillegg til en etterhvert erfaren yngre avdeling med
Øyvind Gilleberg Stensli, Lars Tingelstad, Ida Brennmoen
Strypet, Anette Erlien og Magnus Erlien Riise.
– Terje Sundt instruerer, og vi har den samme dyktige
tekniske staben med fagfolk som vi ha hatt i mange år,
oppsummerer revysjefen.
– Vi har som vanlig mange foreløpige, svevende idéer
i de tider hvor Olsokavisa skal gå i trykk, men det skje
da mye rundt omkring i verden og i våre nærmeste
omgivelser på et år, så vi skal fylle kvelden med skjemt
og alvor og mye humor ... på kanten?
– Det bli noen historiske jubileumsglimt, og ﬂere
gjengangere dukker opp igjen i sine roller, sier Gudny og
oppsummerer videre i stikkordsform hva vi vil komme
til se og høre mer om på årets revy:
– Vi på Tolga bli mer og mer avundsjuk på vinnilsingan. De
ha levd lengst ... har alt ... er sjølberjan ..., så det er der vi må
søke råd ... det har vel vært noen jubiléer ..., det er matlaging
i alle underholdningsprogram nå for tida ..., friluftslivets
år igjen, som for 10 år sea, og det er sikkert mye som er det
samme som for 20 år sea óg ...
– Vi svever, som vi alltid har gjort ﬁre uker før
premieren, men håper å lande i Vidarheim 17. juli, sier en
stadig like optimistisk revysjef.
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Åge Sten Nilsen presenterer
en riktig rockeleksjon på
onsdagskroa under Olsok.
«Rock’n’Roll Adventure 1964-1975» er Åge Sten
Nilsens nye show hvor rockens store monsterhits
og historie frem til midt på 70-tallet blir
presentert.
Sten Nilsen er tidligere mest kjent som
vokalisten «Glam» i bandet Wig Wam, og senere
som en av Europas største Freddie Mercurytolkere. Så hvorfor kaster en verdensberømt
artist sine øyne på Tolga? Åge Sten Nilsens kone
arvet huset etter sin bestemor, Åsta Eggen på
Stasjonsbakken. Her har familien tilbragt mye
tid, og jula ble feiret her i mange år. Da Steen
Nilsen gjestet Olsok i Tolga i 2010, spilte han
for et stappfullt Dølmotun. Det vil sikkert ikke
bli færre besøkende når han i år har fått med
seg noen av de beste rockesangerne i landet til å
presentere de store rockeklassikere.
Full gass fra første tone
Etter at Elvis hadde introdusert rocken sent på
femtitallet og The Beatles skapte furore i 1963
i Liverpool og Europa forøvrig, startet et nytt
kapittel i rockehistorien. På sekstitallet kom og gikk - rockeikoner som Jimi Hendrix og Janis
Joplin. De store gruppene som har formet rocken
videre så dagens lys. The Doors, Rolling Stones,
The Who, Kinks. Så kom de store klassikerne fra
Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. Litt
ut på 70-tallet ﬁkk også rocken en avart av glam,
representert av blant andre T.Rex, Slade, Sweet
og Kiss.
Enhver som vokste opp og ble påvirket av
musikken på denne tiden må se dette showet!
Enhver som digger rockemusikk i dag må se
dette showet. Her er røttene og musikken som
inspirerte deres rockeidoler i dag! Det er full
gass fra aller første tone!
Åge Sten Nilsen og hans nye band
Ammunition starter showet med å introdusere
en helt nyskrevet rockelåt fra deres kommende
album - «Do you like it». Men så bærer det
tilbake i tiden med The Who, Rolling Stones, The
Kinks, supertrioen Cream og ikke minst «Break
on through the other side» (The Doors) som er
en forrykende Jim Morrison-tolking av Eirik
Søfteland. Selvfølgelig er man innom drugs,
psykidelia, Woodstockfestivalen og Vietnamkrigen – temaer som opptok rockemusikerne på
den tiden. Jimi Henrix toner ut fra gitarist Jon
H. Pettersen («The show must go on») nærmest
bedre enn originalen, og Janis Joplin tolkes av
Linda Kvam som ingen andre i Norge kan gjøre
henne etter.

Norges beste

ROCKENTERTAINER
til Tolga igjen!
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Landets mest lovende artister
Foruten bandet Ammunition, som består av
Erik Mårtensson, Robban Bäck, Hal Patino, Jon
Pettersen og Lasse Finbråthen, er Eirik Søfteland,
Linda Kristine Kvam og Nils Kvaale Rue med Åge
Sten Nilsen til Tolga . Eirik Søfteland er en av de
mest lovende rockesangere i Norge. Vi kjenner
ham fra Skal Vi Danse og Idol i samme år som
Tolgas egen deltager, Astrid Sugaren.
Linda Kristine Kvam ekte Tønsberg-jente. Hun
er kjent for sin deltakelse i Melodi Grand Prix
2003 med låta «You've Got a Hold on Me». Hun
har også samarbeidet med ﬂere artister, blant
annet Lars Martin Myhre, Stephen Ackles og
avdøde Jan Werner Danielsen.
Nils Kvaale Rue imponerte stort i programmet
The Voice. Mange av oss kjenner han kanskje
best derfra. Han har vært vokalist for progressiv
metal bandet Pagan's Mind fra Skien, siden
starten i 2000. Han har også vært medlem av
kanadiske Eidolon (2005–2007).

Den 25. juli feirer gutta i Bergstaden Old Stars 30 års samliv! F.v. Ole Anders Feragen, Arnﬁnn
Strømmevold, Dag Bårdstu, Stein Ødegård, Terje Elven og Ove Røste. Foto: Ingvild Os

Bergstaden Old Stars
feirer 30-årsdag på Tolga!

Din stasjon

r du
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pølse

Alltid en godbit på Caltex Kafé!

Tolga Bensin & Service
Telefon: 62 49 42 80 Epost: tolga@st.yx.no

Turistinformasjon
Utleie av el-sykler * Fiskekort * Softis

Attiatnatta er et gjenhør med gamle helter 1960-, 1970 og
1980-tallet som har en reunion i Attiatnattas anledning. Her
både vises, spilles og fortelles deres historie.
Men det er slett ingen reunion av en av gruppene som skal på scena denne
kvelden. De kan tvert imot feire et svært langvarig, tett forhold. Bandet består
i all hovedsak av de samme folka som da de startet for nøyaktig 30 år siden. Ja,
faktisk nøyaktig på dagen!
Vi snakker selvfølgelig om Bergstaden Old Stars, Røros sitt eget «husband».
Og det skal være sikkert at gamle stjerner skinner. De har en egen evne til å få
med seg publikum og skape liv der de kommer.
Bergstaden Old Stars startet i 1985 etter en idé fra trommeslageren Ove
Røste. Første besetning var Røste på slagverk, Stein Ødegård på gitar, Arnﬁnn
Strømmevold på vokal og gitar og Terje Elven på bassgitar. Keyboardisten Jan
Ødegård ble med senere samme år. I 1987 overlot Jan sin plass til Ole Anders
Feragen som gitarist og vokalist. Samme år ble debutalbumet «Live at Zimla»
utgitt. I 1990 kom «Forever Young». I 1991 ble gruppa utvidet til seks medlemmer,
da Dag Bårdstu fra Ålen kom inn på tangent. I 1996 blir «Det brinner en Eld»
utgitt, og i 2001 kom CDen «Garp».
I 2003 reiste bandet til Liverpool for å spille to kvelder på ærverdige og
legendariske «The Cavern» - klubben som for alltid vil være knyttet til The
Beatles, og som er et mekka for popmusikere fra hele verden. Det ble en stor
opplevelse, som overgikk det meste av hva de hadde vært med på som musikere.
Og rørosingene ble ønsket velkommen tilbake!
I 2005 ﬁkk Bergstaden Old Stars Røros kommunes kulturpris. I 2010 utga de
CDen Pissryss.
Med frontﬁgur og tekstforfatter i gruppa, Arnﬁnn Strømmevoll er de også
«gründerne» bak utespillet «Elden», som er blitt et meget anerkjent friluftsspill
og en kjempesuksess. Friluftspillet settes nå opp på Røros hver sommer med
«fulle hus». Stykket spinner rundt det største krigsdrama i nordisk historie
– Armfeldts tilbaketog over Tydalsfjellene ved årsskiftet 1718-1719. Stykket
skildrer General De la Barres forsøk på å overta kobberreservene på Røros.
Dette friluftspillet genererer alene verdier for om lag 20 millioner kroner inn
i regionalt næringsliv.
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Gi oss i dag vårt
daglige brød ... og pizza
- tolgabakere i flere generasjoner

Risekaféen ble bygget av Bernhard Marius Riise i 1909. Huset står fortsatt, som en del av Vi-To-bygget.
Foto: Utlånt av YX Tolga. Fotograf ukjent

Jorunn Erlien Nyvoll og Malmplassen Bakst tar opp igjen den kommersielle
bakertradisjonen på Tolga i nyetablert bakeri ved Malmplassen Gjestegård.
Foto: Ingrafo

Med visjonen «Tolga dyrker måltidet» setter vi maten
og måltidet i sentrum for mye av vår gjøren og laden.
For næringsutvikling, for integrering, for samhold og
kommunikasjon. Maten og måltidet er et samlende punkt.
Tolga har lange tradisjoner både på
produksjon og foredling. Slakteren
og bakeren var imidlertid de første
nisjebransjene som forsvant da de
store varekjedene begynte å gjøre sitt
inntog i varehandelen. Dette ble også
(i tillegg til andre årsaker) endeliktet
for ﬂere generasjoners bakehistorie
på Tolga.
Nå vil imidlertid Jorunn Erlien
Nyvoll og Malmplassen Bakst ta
opp igjen den kommersielle bakertradisjonen på Tolga i nyetablert
bakeri ved Malmplassen Gjestegård.
– Foreløpig har vi bare kapasitet til
å bake på bestilling, forteller Jorunn,
men drømmen er å kunne tilby ferske
bakevarer for salg hver dag.
– Ennå har vi ikke kapasitet til det,
men vi tar imot bestillinger året rundt.
Den viden kjente Malmplassenkringla
er Jorunns signaturbakst i tillegg til
takkebaksten.
– Oppskrifter får jeg tak i ved å
snakke med folk og prøve ut, trekke
fra og legge til, så jeg får min egen vri.
På en slik måte fører jeg også gamle,
tradisjonelle oppskrifter videre, sier
Jorunn.
Alt av kaker, ﬂatbrød og ikke minst
hamburgerbrødene på Malmplassen
kommer fra eget bakeri.
Bakere i mange generasjoner
Tolga hadde i sin tid ﬂere bakerier.
Det aller første bakeriet på Tolga
lå i Klausenhuset, vegg i vegg med
Vi-To, tidligere Riisekaféen, og et
lite steinkast unna Malmplassen
Gjestegård.
Ivar Klausen fra Trondheim kom
hit som baker hos Bertrand Stengel
i Stengelgården under anleggstida
for jernbanen i 1870-åra. Klausen
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hadde fagbrev fra bakerlauget i
Trondheim. Etter noen år hos Stengel,
bygde han Klausenhuset og drev
bakerivirksomhet. Som den første
baker i Tolga, ble han fort kjent for
sine sirupssnipper, kringler og snepp,
og folk kom fra bygdene omkring
for å kjøpe Klausens bakverk. Han
ble særlig kjent for «Clausens snipp».
Klausens laget også ﬂerfarget drops.
Det tiltrakk tolgeunger som ﬂuepapir
med påfølgende dårlig tannhelse.
Ivar Klausen ble gammel i faget.
Han var ifølge ryktet ikke så nøye
med hygienen, selv ikke etter datidens
målestokk. Men han var en mester til
å bake. I de siste åra leide han bort
bakeriet, som ble nedlagt etter hans
død i 1911.
Bernhard Marius Riise begynte
som bakersvenn hos Ivar Klausen i
1908. Han ﬁkk tomt vegg i vegg med
Klausenhuset av sin mor, og bygde
eget bakeri og kafe i 1909.
Bygdas veggavis
Riisekaféen ble et begrep blant
tolginger i ﬂere generasjoner. Dette
ble møteplassen «bortate», for karene
på Kronsaga og vingelsingene når
de tok turen til Tolga. Øversjødølene
brukte Olsenkaféen. Det sies at da
det ble matpause på saga iførte
Marius seg bakerjakka og passet på
å stå i butikken slik at han ﬁkk med
seg samtalene blant karene rundt
bordene.
Det var mange fargerike personer
og bygdeoriginaler som jobba der.
Ansatte på meieriet rett over gata tok
også ofte matpausa på Riisekaféen,
som fylte rollen som rene veggavisa
på hva som foregikk i bygda. Nå har
Malmplassen Gjestegård og Caltex

kafé tatt over rollen som møteplass
hvor folk møtes hver dag til en
kaﬀekopp, og utveksler betraktninger
om dette og hint.
Sønnen Ola Riise tok over og drev
bakeri og kafé i mange år sammen
med kona Ruth. Videre tok Victor
Lundberg over i cirka åtte års tid før
Vidar Ophus og Toril Sorken kom til
Tolga i 1984 og startet Vi-To Bakeri og
gatekjøkken. De kom begge fra Røros,
og var tidligere ansatt hos baker
Trygstad. Det ble sagt på folkemunne
at det var to ting som alltid var åpent
på Tolga; Glomma og Vi-To. Her var
det åpent fra klokka sju til ti, elleve på
kvelden - året rundt.
– Det ble en livsstil å jobbe 14 timer
i døgnet. Men på juleaften stengte vi
klokka 17, forteller Toril.
– Vårt sosiale liv var i butikken og
kafeen. Den ble igjen møtestedet
og samtidas veggavis, nok en gang.
Mange verdensproblemer ble løst,
men og kanskje også skapt her, ler
Toril.
– Hit kom tolginger og tilreisende i
alle aldre, helt til Nintendo’en dukket
opp. Da ble ungdommen etter hvert
borte, og møttes nok heller over
Nitendos spillkonsoller på gutte- og
jenterommet.
Kjedebutikkenes inntog
Toril og Vidar bygde seg opp en solid
bedrift og holdt på å ansette enda en
baker da kjedebutikkene med lange
åpningstider og billigere mat for alvor
gjorde sitt inntog og markedet falt ut.
– Vi drev som bakere i ei tid hvor alle
nisjebedriftene i distriktet forsvant.
Først gikk slakteren og så bakeren.
Vi hadde ikke ﬂere bein å stå på, sier
Toril.

Vidar Sorken startet Vi-To Bakeri på Tolga
sammen med Toril Sorken i 1984. Foto: Privat

– Men tolgingene var veldig ﬂinke
til å bruke sitt lokale bakeri. Et
særtrekk blant tolgingene ﬂest var at
de hadde egne brødvaner for hverdag
og helg, forteller Toril.
– Hverdagsbrødet var kneip og
wienerbrød. Til helga var det loﬀ
og wienerstang, og selvfølgelig
Napoleonskake. Ellers ble det ikke
helg. Dette var helt ukjent fra Røros,
hvor folk bare spiste ﬁnt rugbrød!
– Vi var også de første som
hadde parabol på Tolga. Vi hadde
nattåpent og sendte boksekamper og
fotballkamper. Da var det samling
foran TV’n, minnes Toril.
Det gikk en sjokkbølge over
bygda da Vidar brått ﬁkk hjerneslag
i 2002 og senere gikk bort. Toril drev
videre i et halvt års tid før hun la ned
virksomheten. lgjen kommer det krefter
fra Røros og etablerer forretning her
når gutta fra Milano på Røros nå åpner
Vi-To Pizzeria. Det skal igjen blåses liv i
baker Marius Riises gamle steinovn.

42 år i Olsen-butikken
Kerstin Olsen (93) drev Olsenbutikken i Brugata sammen med
ektemannen og bakeren Eilif Olsen i 42 år.
– Det var et strevsomt liv, og jeg er
ikke sikker på om jeg ville valgt det
igjen om jeg ﬁkk velge en gang til,
innrømmer Kerstin.
På andre sida av brua for
Riisekafeen, midt i sentrum bygde
alvdølen og baker Kristian Andersen
hus i 1911, som ble både leilighet for
familien, kafe og bakeri.
På slutten av 1920-tallet overtok
Eiliv Olsens far baker Sigurd Olsen
fra Trondheim, forretningslokalet og
drev dette til 1945. Da kom Eilif tilbake
fra Sverige, hvor han hadde vært store
deler av krigsåra, og overtok drifta.
I Sverige hadde han møtt sin Kerstin
fra Södertälje. De møttes gjennom
idretten, da de begge var svært aktive.
Kerstin deltok i både turn og ski på
nasjonalt plan.
– Hva gjør man ikke for kjærligheten, smiler Kerstin. Hun innrømmer
at det som byjente var et kultursjokk å
komme til Tolga.
– Da vi kom ﬂyttende fra Sverige til
Tolga 10. oktober i 1945 var dette mitt
første møte med bygda. Men jeg jeg
ble varmt og hjertelig mottatt av Eilifs
familie.
Jeg var 21 år og kom fra et land hvor
vi ikke hadde samme rasjonering
som her. Det var etterkrigstid og folk
hadde ikke mye å rutte med. Ikke bare
klimaet, men også miljøet på Tolga var
totalt forskjellig fra det jeg kom fra..
Likevel må jeg innrømme at jeg savnet
bylivet og familien selv om jeg traﬀ
mange svær hyggelige folk her også,
sier Kerstin som fortsatt bor i huset.

arbeidet hun på kontoret for det
svenske tobakksmonopolet, og ble på
Olsenbutikken ansvarlig for innkjøp
og regnskap. Hun begynte i tillegg
til kolonialvarer å ta inn blomster,
og solgte mye bøker for Tynset
bokhandel. Det ga fart i omsetningen.
Men det var lange dager. Jeg kan huske
vi en gang hadde felles ferie som varte
mer enn én dag, forteller Kerstin.
De som var unger på Tolga på
femti-, seksti- og syttitallet syntes det
var noe urbant og eksotisk over de
to forretningsdamene i gata. Kerstin
Olsen fra Sverige og Klara Dahl på
Tøysentralen som var fra Oslo. De
brakte med seg litt av det store utland.

Øverst: Fra ei pause i bakgården på Olsenbutikken. F.v. Magnhild Løvhaug
(gift Bjørnstad), Dorthea Friis, Odd Klausen, Eilif med sønnen Jan Erik,
Kerstin og hennes svenske venninne Ingjerd.
Over: Olsenbutikken på Tolga på 80- tallet.
Til venstre: Kerstin og Eilif Olsen

Beste skolen noensinne
Hver eneste høst før «miksmasteren»
gjorde sitt inntog i hvert et hjem, var
det full fart i Olsenbutikken da alle
husmødre i Tolga kom og skulle «røre
tyting». Eilif, alltid med sneipen i
munnvika, og ei munter bemerkning
på tunga, hadde et eget lag med
unger. Han var spesialist på å bake
småbrød som han delte ut til unger
i gata, og hadde et kallenavn på dem
alle. Derfor var det alltid stas å stikke
innom Olsenbutikken.
Den var også en betydelig arbeidsplass i gata på denne tida. Eiliv hadde
to bakersvenner med seg, og Kerstin
hadde hjelp i butikken. På det meste

sysselsatte Olsenbutikken fem til seks
årsverk. Olav Viksmo Slettan, tolging
og NRK-reporter, jobbet som ungdom i
mange år hos Olsen i skoleferiene. Han
gir Kerstin og Eilif de beste skussmål
som sjefer i Handelsbladet FK:
– Det er den beste skolen jeg noensinne har hatt. Jeg lærte utrolig mye,
sa Olav. Kerstin setter stor pris på det.
Hun har rammet inn artikkelen og
hengt det på veggen.
I 1988 tok Ingrid Alme og Grete
Holøymoen over Olsenbutikken, som
ﬁkk navnet Kikk-Inn. Eilif døde 10.
oktober 1995, på dagen 50 år etter at
han kom til Tolga og startet som baker
sammen med sin Kerstin.

Fra bygdekafe til kolonialbutikk
Kerstin og Eilif moderniserte huset
og bakeriet. Kaféen, hvor karene fra
«storfabrikken» (Tolgen Snekkerfabrikk) ofte spiste matpakka si, måtte
etterhvert vike for kolonialhandel.
Kerstin hadde utdanning fra
handelskole i Södertälje. Tidligere
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Galleriåpning
på rekke og rad!

Etter Olsokukas oﬃsielle åpningsarrangement på Hamran
blir det galleriåpninger i tur og orden fra Røsebygda og inn i
gata. Fra det første galleriet, Galleri Gjelten, som ligger omtrent
i unnarennet på hoppbakken, kan man begi seg ut på en
kunstnerisk vandring via galleri moCe, til Tøysentralen i gata.

Samtidskunst i Tøysentralen
Sommerutstillingen i TØYsentralen viser en bredde av ulike kunstnere innen
graﬁkk, maleri, kunsthåndverk, smykker og skulptur. Utstillingen viser blant
annet arbeider av keramiker Elisabeth Von Krogh. Hun stiller ut en serie
krukker og vaser fra serien Retro, inspirert fra 1950- og 60-tallets formspråk.
Krukkene har et tidløst og personlig uttrykk med spennende farger og mønstre.
Nye smykker fra Bella Donna vil også komme inn.
Galleri Gjelten
Kari Gjelten har invitert gjesteutstiller Turid Solvoll fra Solvoll Design på Stord
til galleriet. Her blir det moteoppvisning og et hjertelig møte med en kunstner
som skaper intuitivt og henter inspirasjon i alt fra en kaﬃbar på Stord til et
varmt landskap fra malerkurs i Italia. Disse uttrykkene hekler hun inn i sine
modeller.
Turid Solvoll skaper klær og henter fram personligheten til den som skal
bære plagget. Kari maler selv intuitivt og skaper bilder, kort og tekster. Hun
stiller ut nye bilder og fra tidligere produksjoner.

Andre kunstnere i TØYsentralen:
• Skulptur: Astrid Grue, Øyvin Storbækken, Erik Snedsbøl, Trond Solberg
• Graﬁkk: Frank Brunner, Lars Elling, Gro Fraas, Per Fronth, Eva Harr, Jan
Harr, Eli Hovdenak, Gabrielle Kielland, Sverre Malling. Rolf Nerli, Grete
Marstein, Ørjan Righard, Yngve R Vold, Søssa Magnus, Mari Krokan Berge,
Gisle Harr, Jannic Aabel, Gro Finne
• Maleri: Kari Mette Wik, Bjørg Gransletten, Jonas Dotland, Toril Wiik
• Tegning: Kristin Skrivervik
• Tekstil: Hanne Øverland, Ingunn Bakke, Gunhild Bakken
• Kunsthåndverk: Anne Helene Brynhildsrud, Linda Lothe, Mimi Swang,
Kari Mølstad, Elisabeth Von Krogh
• Smykker - objekt: Synnøve Korsjøen, Eva Line Nilsen

Stuntutstillere hos moCe
Sommergalleriet moCe i Røsebygda på Tolga åpnet under Olsokuka i fjor. Det
er nærmest et lite miniatyrgalleri med sine 9,3 kvadratmeter.
– Men, inni det lille galleriet er det blitt plass til mye ﬂott kunst, både fra
amatører og mere profesjonelle kunstnere, forteller initiativtager og eier
Christel Moen.
Christel har åpnet galleriet for det hun kaller stuntutstillere. Det vil si at en
utstiller får en dag i løpet av utstillingsuka, der de også selv må være tilstede.
Stuntutstillerne kommer fra både fra Tolga og Tynset. Galleriet er åpent fra 3.
til 26. juli.
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Olsokgilde på
Malmplassen
Nederlandske Daniëlle
lever for å skape
Årets sommerutstiller på Dølmotunet er Daniëlle DreihausVos, vingelsing fra Nederland.
Nederlandske Daniëlle kom til Tolga for ﬁre år siden og kjøpte en gammel
snekkerfabrikk på Tolga. Sammen med ektemannen Hein Driehaus etablerte
hun «Atelier Hvit Sommerfugl» hvor de driver rammeverksted, restaurering av
malerier, design og trykk i blant annet storformat, skilt og bildekor.
Årets utstilling kaller hun en «20 års utstilling». Den består av arbeider fra
hun ble uteksaminert fra høgskolestudiet i tegning, som hun tok i Nederland,
og til ting hun har gjort i de siste åra. Etter studiet arbeidet hun som faglærer i
tegning, form og farge på ungdomskolenivå.
– Å være kunstner, er ikke det jeg lever av, men lever for, sier Daniëlle, som ser
fram til å være sommerutstiller på Dølmotunet.
– Hverdagen i atelieret går med til mer kommersielle arbeider, men
innimellom er jeg nødt til å gjøre egne ting også. Skal man drive bedrift må
man prioritere det man tjener penger på. Egne uttrykk kommer i andre rekke.
Kreativitet er for meg nødvendig sjeleføde. Om det er mat, maleri eller tegning
spiller ingen rolle. For meg er det viktigste å skape, poengterer Daniëlle.
Årets sommerutstillingen er en salgsutstilling bestående av malerier,
akvareller, collager og skulptur i både stein og tre.

Opp

Ned

Vår visjon er å hjelpe andre til
å bli synlige og kommunikative
med sine produkter og tjenester.

ingrafo.no

Tolga Handelssenter (2. etg.), 2540 Tolga
Epost: post@ingrafo.no
Telefon: 62 11 71 99

Foto: Ingrafo

Selve olsokdagen mandag 29. juli faller utenom selve festivaluka i år, men vil bli markert med et skikkelig olsokgilde ved
Malmplassen Gjestegård.
Her dekkes det til gilde
på gammelt vis, med mat
servert i trau og daller,
og menyen består av
tradisjonelle retter og
gammelkost fra Tolga og
regionen. Vi nevner blant
annet mølske, skjørost og
rømme, spekemat, klubb
og duppe og selvfølgelig
hjemmelaget øl.
Før Olsok vil det bli lagt
ut en geocach-løype i Tolga
sentrum. Denne vil være
utgangspunktet for en
rebusløype og skattejakt
på Olsokdagen 29. juli. I forkant av Olsokgildet på Malmplassen vil det være
en konkurranse om å ﬁnne ”Olsok-høna”, ei ølhøne laget av Jens Nygård, som
vil være gjemt et sted i Tolga sentrum. Arrangementet vil være tilpasset hele
familien og være en god mulighet for å få rørt seg litt før matserveringen
begynner. Rebusløpet begynner kl 12.00 med påmelding utenfor Malmplassen
og avsluttes på samme sted i forkant av gildet.
Geocaching er en internasjonal aktivitet. Det kan sammenlignes med
orientering, men her er det telefonen din med sin innebygde GPS som
bestemmer hvor du skal gå i stedet for kart og kompass. Man leter etter poster,
kalt "cacher". Disse er plassert ut over store deler av verden og informasjon om
alle cachene ligger på nettstedene geocaching.no (norsk) og geocaching.com
(engelsk). Her kan du også lese mer om hva geocaching er. Geocaching er en
aktivitet som passer for folk i alle aldre, alt fra småbarn til pensjonister kan ha
det gøy!
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Malmplassen Catering leverer god og hjemmelaget mat og kaker, med
størst mulig innslag av lokale råvarer fra Fjellregionen. Vi leverer alt i
fra møtemat til små og store selskaper.

TILBUD
Alle som bestiller catering for levering
i perioden 10. - 30. august får med
«verdens beste» hvetekringle på kjøpet!
Se litt av utvalget på
www.ttmusikk.no
Åpent i Parkveien på Tynset,
ved Waagans trivelige bakeri!
Mandag-fredag kl 10.00 - 16.30
Lørdag kl 10.00 - 13.00

Hytteutleie
Camping på elvebredden
Topp elveﬁske - Kiosk

Malmplassen Gjestegårds eget bakeri tilbyr god gammeldags takkebakst
som potetlemse, ﬂatbrød, sirupstynnkake, pjalt og lemse - og mye annet!
Bakstkona Jorun har lang erfaring med lokal tradisjonsbakst, og vi er
stolte av å føre de gode tradisjonene videre.

Sesongåpent til 15. oktober
Tlf: 48 21 70 14
www.kvennan.com

Arbeid, muligheter og tru på framtia!
Benytt deg av våre varer og tjenester!

Malmplassen Gjestegård
2540 Tolga

Kontakt oss på tlf: 62 49 46 20, eller kom innom en av våre avdelinger
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Matservering - Overnatting - Catering - Møtelokaler

+47 62 49 63 05
post@malmplassen.no
www.malmplassen.no

Ingrafo 2015

Vask og rens på vårt moderne vaskeri og renseri på Tolga
Mottak: TOS ASVO Os og Tolga og Effekten Skinn og Mote på Tynset
Salg av furu og bjørkeved fra vår avdeling på Os
Pakking og div delproduksjon for lokale bedrifter

Våre møterom dekker både små og store behov for bedrifter, lag og
foreninger. Har du behov for et lokale til et privat arrangement, det
være seg konﬁrmasjon, bryllup eller en annen anledning, hjelper vi
deg med det også.

Vandring i Hodalens
bygdehistorie
Per Nygjelten ta historieinteresserte med på ei vandring
i Hodalens historie fra 1700-tallet til tusenårsskiftet med
bosettingshistorie, geologi, kulturminner - og kanskje en
fysisk vandring?
Hodalen har en spennende historie som strekker seg fra steinaldertida med
bosetting langs sjøene, til ﬁskekonﬂiktene med rendølene, bosettingen i
Hodalen og fram mot moderne tid. Her er dyregraver og spor etter samebosettinger og gamle jernblestringsanlegg.
Det er også registrert ﬁre-femhundre kølbotner i området. Det er spor etter
kølmilene som ble brent her, blant annet for leveranse til smelthytta på Tolga.
– I 1680 ble de første gardene ryddet i Hodalen, Jogarden og Brynhildsgarden.
Det var to brødre fra Vingelsåsen som etablerte seg her, forteller Per Nygjelten.
– Det skjedde omtrent på samme tid som smelthytta på Tolga ble etablert
under Røros kobberverk. Det var penger å tjene på å levere kull til smelthyttene
i regionen.
Mer om denne historien får du ved å delta på vandringen i Hodalen 19. juli.
Det er oppmøte ved Hodalen Fjellstue.

Over: Brynsgarden på 1930-tallet
Til høyre: Fangstgrop innunder Storkletten
Foto utlånt fra Nils Bakken, Hodalen

Når du trenger

ELEKTRIKER
Våre elektrikere har bred kompetanse
og dekker alle tjenester du har behov for i en privat installasjon.
Vi utfører alt fra å montere
stikkontakter, datapunkt
og skifte sikringsskap,
til å installere energieffektive
og avanserte styringssystemer
for styring av lys og varme.

FJ EL LR EGION EN

V å r ko m p e t a n s e
– d i n s i k ke r h e t .

t ra f i k k s ko l e

Du finner oss i Kongsvegen 10 på Tynset

Informasjon og bestilling
97 51 05 24 / 48 25 07 72
www.fjellbil.no

Tlf: 62 48 23 00
www.eltron.no
firmapost(a)eltron.no
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Tolga Handelssenter

Olsok-revyen 2015
«K 20»
20 år ... på (hopp)kanten ...
i Vidarheim, Tolga
Premiere
Fredag 17. juli kl.20:00
Øvrige forestillinger
Søndag 19. juli kl.20:00
Mandag 20. juli kl.20:00
Tirsdag 21. juli kl.20:00
Priser: 300,- / barn u.15 år 100,Nummererte plasser!

Vi har lokalene du trenger i Tolga sentrum
Ledige kontor og forretningslokaler
Kontakt Geir Feragen for visning og tilbud
E-post: geir.feragen@nok.no
Telefon: 915 45 229

Kun forhåndssalg av billetter på telefonnummer

98 22 79 21
fra lørdag 4. juli
Billettene hentes i Vidarheim før forestilling
Åpent fra kl. 17:30
«Sjarbar» i Vidarheim fra kl. 18:00

Velkommen til
en allsidig butikk
Trelast
Garnkrok og lys
fra Løiten lys
Hageprodukter
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Nybygg
Restaurering
Isolering
Etterisolering

Sjeldne krigsgjenstander
samlet på Tolga
Åpen utstilling under Olsokuka i H -10: Svært sjeldne eller
faktisk helt spektakulære objekter skjuler seg bak veggene i
Hangar 10 på Tolga.

Auksjonarius Ola Rye børster støv av mye gammelt før det går under hammeren. Foto: Privat

Sommerens auksjonsopplevelse
«Et halvt tonn» matskap fra 1700-tallet og ellers mye 1800talls antikviteter skal skifte eier under Ola Ryes etter hvert
tradisjonelle midtukeauksjonen i Hodalen.
– Dette blir Olsoks store auksjonsopplevelse, frister auksjonariusen. Sammen
med familiestaben både på administrasjon og mat gjør han seg klar for
gardsauksjon i Fjellstua. Kombinasjonen ﬁnvær, hjemmelaget mat og
«verdens beste vaﬂer» stekt på gammelmåten på ringovnen er etter Ryes
mening suksessfaktoren, som til sammen har trukket ﬂere hunder personer til
olsokauksjonene i Hodalen. Her bys det på ﬂere måter. Auksjonsdeltageren byr
på ting og tang, auksjonariusen byr på opplevelse.
Gårdsauksjon på samfunnshuset
Det er innbo fra et småbruk på Auma, som skal under hammeren. Av praktiske
årsaker som mangel på parkeringsplasser holdes auksjonen i Hodalen.
– Dette er den beste og mest omfattende midtuke auksjonen vi har hatt under
Olsok. Disse auksjonene har hatt et retropreg, vært litt showpreget og hatt en
litt løs-i-snippen-faktor. Det blir det også i år, vi har ikke forlatt retroavdelingen
helt sjøl om antikvitetene blir i ﬂertall. Her er blant annet en avdeling med
jugendobjekter, langbord, kister, skrin og mange småting som osteformer,
stashøvler og ikke minst to gamle buteljer.
Auksjon som levebrød
Ola Rye satser nå på å være auksjonarius på heltid. Han innrømmer at det
må mange «Sætersgårdauksjoner» til for å få et levebrød ut av det, og er helt
avhengig av noen store oppdrag gjennom året for å få smør på brødet.
– Dette er ingen rask vei til rikdom, vi driver ikke på linje med auksjonshuset
Blomqvist, sier Rye og tilføyer med humoristisk Rye-snert:
– Jeg tror vi løfter, bærer og sliter mer enn Blomqvist også. På spørsmål om
han møter stor konkurranse svarer han:
– Auksjon er best live, men mange typer varer også egner seg godt å selge
på nett. Eksempelvis postkort. Men det handler også om det sosiale aspektet auksjonen som en møteplass.
– Det er overraskende og gledelig stort oppmøte på auksjoner i regionen,
fremholder han.

Dette gjelder blant annet gjenstander
fra en Junkers W-34, et tyskbygget ﬂy.
– Andre sjeldne objekter vi har i
samlingen, er Skandinavias eneste
rester etter DFS 230 Lastensegler og
en JU-52 ﬂottør, den eneste tyskbygde
som ﬁnnes i Norge. I tillegg rester
etter en JU-88 D maskin, som var
Luftwaﬀes siste tap i Norge, 8. mai
1945. Fra Kautokeino har vi fått
Marconi radarkabinetter, som ble
brukt under den kalde krigen, forteller
primus motor for foreningen, Thor
Peder Broen.
– Nå jobber vi med oppgradering av
utstillingene, så her kan interesserte
besøke hangaren under Olsok, og
med selvsyn se disse «krigerske
H-10 med mange sjeldne historiske objekter, er
museumsgjenstandene».
verdt et besøk. Foto: NØFMF
Nord-Østerdal Fly- og Militærhistorisk Forening (NØFMF) ble stiftet i 2003 av ildsjeler med lidenskapelig
interesse for både ﬂy- og militærhistorie. I dag har foreningen medlemmer over
hele landet og i utlandet. Den har sitt tilholdssted i Hangar 10 (også kalt H-10),
midt i Tolga sentrum. H-10 huser etterhvert en meget respektabel og ganske
så unik samling av lokal ﬂy- og militærhistorie. Foreningens primærområde er
Østerdalen, Fjellregionen og områdene østover mot svenskegrensen.
– Hver uke får vi inn gjenstander med tilknytning til det vi holder på med,
forteller Broen. Han legger til at foreningen har tillatelse fra Forsvarsmuseet til å
ta vare på «løse kulturgjenstander», dog med meldeplikt hvis noe ekstraordinært
skulle dukke opp. Samlingen har også et rikt utvalg av bilder og litteratur, som
foreningen formidler blant annet gjennom sine nettsider, facebooksider og
ved å arrangere historiekvelder. Også våpensamlingen begynner å inneholde
et betydelig antall objekter.
– I løpet av sommeren håper vi å få det gamle våpenskapet fra tyskerleiren i
Gjøsvika i funksjonell stand, opplyser Broen.
NØFMF samarbeider med kommuner, Norges Forsvarsforening og den lokale
avdelingen av Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO)
om arrangementer, både i forbindelse med 8. mai og FN-dagen.
Informasjon om foreningens aktiviteter ﬁnnes på foreningens egen
hjemmeside www.nofmf.org.

Bruk oss til regnskap, rådgivning
og administrative tjenester.

Velkommen til Rausjødalen Setermeieri 2015
Åpent alle dager 11:00 - 17:00 fra 4. juli til 2. august
Rausjødalen Setermeieri er både Norges og
Nordeuropas eldste andelsmeieri og Europas
første fellesmeieri nord for alpene. Her ble
det produsert sveitserost allerede i 1856.
I dag er den store steinbygningen restaurert
og huser et interessant meierimuseum og en
tradisjonsrik seterkafé.
Seterkaféen har den legendariske sveitserosten på menyen og annen tradisjonsrik seterkost som rømmegrøt, skjørost og rømme med
spekemat, nystekt setervaﬀel og kaﬀe.

Her ﬁnnes også spennende aktiviteter både
for barn og voksne. Galleri Stallen viser sesongens
kunstutstilling og vårt sommerprogram byr på
variert musikk og kulturopplevelser. Hjertelig
velkommen til et trivelig besøk hos oss!
Mer info på www.rausjodalen.no
Kontaktperson:
Arve Bjørnstad tlf. 99 33 56 77

Kompetanse og teknologi
gir deg kvalitet og fleksibilitet.
Vekstra Nord-Øst SA
Landbrukets Hus, 2500 Tynset
Avd Tolga/Vingelen
Tlf. 62 49 50 60 / 62 49 51 70
e-post: tolga@vekstra.no
Autorisert Regnskapsførerselskap - ARS

Sjarbar
Åpen f.o.m. fredag 17. juli
t.o.m. fredag 24. juli
Alle dagene fra kl. 12-01
Salg av kaffe og bakst
Bar med alle rettigheter
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NYHETER FRA
RØROSMEIERIET

OPPSKRIFT PÅ EN GOD START PÅ DAGEN
Proteinrik skjørost med yoghurt er et kjapt og sunt måltid.
Spis med eks. bær, frukt, müsli eller ﬂytende honning.
Du kan gjøre klar porsjonene dagen før: Legg skjørost nederst,
fyll på med yoghurt og topp med bær, frukt eller honning.
Sett i kjøleskapet. Da er frokosten klar når du står opp!
Flere oppskrifter på vår hjemmeside.

ROROSMEIERIET.NO

Foto: Geir Foden
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UNGDOM I NORGE
Du skal snart ta steget ut i verden på egen hånd. Det er spennende å flytte for seg
selv, med alle de gleder og utfordringer dette byr på.

Tolga-Os Sparebank
Tolga-Os Sparebank er en
selvstendig lokalstyrt
sparebank i Nord-Østerdal.
Vi har tre kontorer i de tre
nordligste kommunene i
Hedmark og et kontor på
Elverum.
Vi er små, men vi er stolte
av det. Å være liten betyr at
vi er fleksible og finner
løsninger som passer for
deg.
Banken er en del av Eika
Alliansen AS

Kontakt oss
Epost:
post@tos.no
Sentralbord: 62 49 61 00

Vi vil at du skal tenke mest på gledene, og har satt sammen en gunstig
forsikringspakke for deg under 30 år.
Innboforsikring med forsikringssum kr 350.000.
Innbo Pluss - dekker skader som skyldes uhell i hjemmet og skader
som skyldes flytting med egen bil. Dekker skader inntil kr 100.000.
Reiseforsikring for enkeltperson som gjelder både på dagsturer og
reiser med varighet inntil 60 dager. Forsikringen gjelder ved aktiviteter
som big-jump og kiting. Avbestilling er også inkludert.
Reise Pluss - med utvidede forsikringssummer, uten egenandel ved
skade.
Ulykkesforsikring, medisinsk invaliditet inntil kr 1.000.000.
Bærbar PC med verdi inntil kr 15.000.
Alt dette får du for kr 185 pr. måned
Forsikring uten dekning for bærbar PC koster kr 155,- pr måned
Trenger du å forsikre en gjenstand til, feks motorkjøretøy, gir vi deg
samlerabatt på denne.

Direkte kontakt

Kåre Røe:
920 51 279
Morten Aakerøien: 958 79 484
Mona Haug:
969 69 213

Tlf.: 62 49 48 00 •
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Høykvalitets
«bygdekino»
i Hodalen

Bak initiativet Hodalen
Sommerﬁlmklubb står
Torunn Spånberg Slettan,
som også i år har pønsket
ut ﬁlmatiske godbiter for
publikum.

Røﬀe klær på

Gatewalk
i Brugata
Klesdesigner Gunhild Bakken
viser egne arbeider på
Gatewalken torsdag
i Olsokuka.

Torunn har studert ﬁlmvitenskap ved
universitetet i Lund i Sverige, jobbet
med ﬁlm i en svensk ﬁlmfestival og
sørget for at Hodalen ﬁlmklubb er
tilknyttet Filmklubbforbundet. Dette
gjør at den lille ﬁlmklubben langt til
fjells kan velge og vrake blant gode
ﬁlmer fra både inn- og utland.
I år er det ﬁlmvisning for ungdom
fra 13-18 år på mandagen 20. juli, med

påfølgende konsert med gullstrupen
fra Tynset Kim Andrè Rønningen, også
kjent fra vårens «The Voice» på TV2.
For det aller yngste ﬁlmpublikummet blir det ﬁlmeventyr å se
på onsdagen midt i Olsokuka.
Lørdag 25. juli kombineres
Olsoktreffet for utflytta tolginger
«Forum 25-40» med sommerkino i
samarbeid med Hodalen Filmklubb.

Sang og musikk i Holøydalen kirke
Denne intime og koselige
kirka er det perfekte sted
for frisk og folkelig sang og
musikk.
– Vi følger opp suksessen fra de siste
årene, og tirsdag 21. juli er det på ny
duket for en trivselskapende sang- og
musikkveld i kirka, forsikrer primus
motor Johan Sundberg. Det vil bli en
ﬁn og avslappet blanding av allsang
og en mer konsertpreget fremføring.
– Vi har plukket frem mange kjente
sanger som fortjener å bli brukt. Ikke
bare kristne sanger, men også sanger
med andre gode og folkelige norske og
svenske tekster, som vi mener passer
inn i en slik ﬁn Olsok-bygdekveld.
– Vi tror at dette kan bli en trivelig
aftenstime - eller halvannen.
Hovedstammen i orkesteret er
som før, med et knippe innfødte og
utﬂyttede øversjødøler.
– Vi har imidlertid en god tradisjon
for å ta med gjestemusikere på disse
kveldene. Det gjør i år også, men la

det være litt av kveldens overraskelser,
kommenterer Sundberg.
Arrangementet er gratis, men det tas
opp en frivillig kollekt ved utgangen,
som går uavkortet til menighetsrådets
arbeid. Arrangør av sangkvelden er
Holøydalen menighetsråd.
Faste medlemmer i orkesteret er
Jens Nygård (fele og trekkspill), Stein
Nygaard (trekkspill), Johan Sundberg
(sang) og May Kristin Holøien (sang).

Med Tøysentralen som utgangspunkt, arrangerer
Helga Storbekken sammen med designer Gunhild
Bakken en Gatewalk hvor Gunhild viser deler av
kolleksjonen som også ble vist på et trend- og
mote i Trondheim i mars.
– Noen av plaggene hadde jeg laget fra før,
mens de ﬂeste plaggene ble laget til dette showet,
opplyser Gunhild.
– Stilen min er jo, som beskrevet ﬂere ganger
før, ganske røﬀ og tøﬀ, med inspirasjon fra bl.a.
norrøn mytologi, musikk, ﬁlm og norsk natur. Det
er både litt redesign, strikk, ull, skinn, olastoﬀ og
noen stoﬀer har jeg trykket og malt på stoﬀet, eller
bleket eller bearbeidet stoﬀet på en annen måte. I
Trondheim ble antrekkene mine kombinert med
smykkene til Marte S. Ophus fra Glåmos, som er
sølvsmed og ﬁligranssølvsmed. Hun lager også
bunadssølv og andre nydelige smykker.
På Gatewalken under Olsok er det lokale
modeller som viser Gunhilds klær. I Tøysentralen
har hun fortsatt sine fargerike forkler og
skinnputer med runedekor til salgs.

r du
Elske

r?

burge

Seterlangs i Øversjødalen
Årets kulturkveld i Øversjødalen samfunnshus har tema seterliv.
I den forbindelse arrangerer Helselaget tidligere på dagen, en vandring
mellom setre tilhørende garder på Øversjødalen i Langsjølia. Liv Jordmoen,
leder for helselaget, er guide. Setre som besøkes ligger i en avstand på cirka fem
kilometer i lett tilgjengelig terreng.
– Vi starter på Trøvollen og går derfra til Ellefsvollen, Løvbekkvollen, Øyvollen
og Gammelvollen, forteller guiden. Hun skal også sørge for at folk er tilbake til
samfunnshuset hvor det er mulig å få seg et måltid mat før serveringen stenger
på ettermiddagen.
Gammelvollen var den siste setra av disse hvor det var aktiv seterdrift fram
til 2000. Av gårdene som eier setervangene er det kun Ellefsplass som fortsatt
driver med mjølkeproduksjon, men ikke aktiv setring.
På kulturkvelden i Øversjødalen vil også Arne Espelund, forfatter
og pensjonert professor i metallurgi snakke om seterdrifta, og sikkert
mussmørkoking! Han har blant mange bøker skrevet «Brunosten, historien til
et godt ernæringsemne gjennom 300 år», hvor han også skriver om seterdrift
i Norge.

Caltex Kafé
Nostalgikroken er åpen alle
dager til kl 21. Velkommen!

Tolga Bensin & Service
Telefon: 62 49 42 80 Epost: tolga@st.yx.no
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Leddport RV Linje
Nå kr

7 700,Veil. pris kr 11 000,Mål: 2500x2125 cm
STORT PORTUTVALG:
Velg mellom 5 strukturer
og mange størrelser
B 2000-5500 H 2000-3000

LEDDPORTER

30
%
RABATT

SOMMERKAMPANJE

Dører, vinduer og garasjeporter
Katrine ytterdør
Nå kr

9 217,-

Nå kjører vi kampanjedager på
Harmonie ytterdører, innerdører,
vinduer og garasjeporter.
Kvalitetsprodukter til meget
nedsatt pris.

Veil. pris kr 11 521,-

4-rams vindu
Nå kr

YTTERDØRER
OG VINDUER

20
%
RABATT

4 979,T
Toppsving
vindu
fra kr
fr

2 990,M 99x119 cm
Mål:
U
Uten sprosse

Harmonie Norge AS

www.harmonie.no

Tela Sag & Høvleri
BYGGEVARER OG TRELAST
07.00-16.00 (09.00-13.00) • Tlf: 62 48 67 42 • kontakt@tela.no
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Veil. pris kr 6 224,Mål: 109x149 cm
Uten sprosse

Sommerkampanje uke 30-31

Med’n Alf i
eventyrskogen
– Dette er en familieforestilling med
tull og tøys og fengende melodier for
folk fra 3 til 100 år, sier Tone Hulbækmo.
I familieforestillingen tirsdag i olsokuka medvirker f.v. Tone
Hulbækmo, Ronny Kjøsen (innfelt) som vikar for Heine Bugge
og Elisabeth Vannebo. Foto: Privat

– Vi har vært i «Drængstuen» og
plukket sanger fra Alf Prøysen sin
skattekiste, forteller Tone.
Det har blitt til en spennende
konsert for barn og voksne hvor vi får
høre kjente og ukjente Prøysenviser
fremført i kreative og morsomme
arrangementer med innslag av
folkemusikk, jazz, blues, revy og
kabaret. Forestillingen som spilles på
Dølmotunet tirsdag i olsokuka hadde
premiere på Osafestivalen på Voss i

fjor høst.
– Den passer i grunnen like godt
for unger som for voksne som har
vokst opp med Prøysen fra de var små,
mener Tone, og anslår passende alder
fra 3 til 100 år.
Tekstene og historiene står sterkt i
fokus, og Leif Stinnebom, kjent som
regissør av Elden på Røros de siste åra,
har hatt regi og vært med på å skape
en gjennomarbeidet forestilling med
enkel koreograﬁ og teatermessige grep.

– Vi har også hatt gjestespill på
Västanå teater i Värmland der Leif
Stinnebom er teatersjef, og på Barnas
kulturhus i Bergen og på Riksscenen
i Oslo, med gledelig gode kritikker,
forteller Tone.
Nå har hun tatt med seg sine
kolleger og forestillingen til Tolga.
Elisabeth Vannebo på tuba og Ronny
Kjøsen på trekkspill, er skikkelige
virtuoser og meget allsidige på sine
instrumenter. De er begge drevne

innen ulike sjangre og har jobbet mye
med teaterforestillinger og liker å
improvisere.
– Ronny, som er vikar for Heine
Bugge på Tolga, er skikkelig god
innen folkemusikk og gammeldans,
Elisabeth spiller også i Tom Waitsband og jobber med brassband så
her er det et bredt spekter, forsikrer
tolgamusikeren.

vokalgruppa Swingle Singers ble også
et stort høydepunkt. De serverte vokalmusikk i verdensklasse. Et fantastisk
avstandsmøte mellom Vingel- og
Swingle Singers.
– Ikke noe dårlig forbilde, sier
dirigent Erland Horten.

siden dette har vært tema for
Olsokkonserten.
– Håper at publikum tar med seg
swingfoten og ﬁnner veien til Tolga
kirke den 25. juli og Vingelen kirke
den 26. juli. Vi gleder oss til å servere
rytmene, sier dirigent Erland Horten
og leder Bjørgulf Telneset.

Vingel Singers
presenterer Olsok-konserten

«Singers for swingende!»
Årets olsok-konsert med Vingel Singers blir av det svingende
slaget. Denne gangen opererer koret i et rytmisk landskap,
med musikk fra både pop- og jazzgenren.
– Programmet inneholder arrangementer fra ﬂere kjente vokalgrupper
som The Real Group, Swingle Singers,
Rajaton og norske Pitsj. Noe er nytt,
noe er gammelt, mye er velkjent, og
noe vil bli et nytt bekjentskap for de
ﬂeste, forteller dirigent Erland Horten.
Vingel Singers har helt fra starten
av vært bevisst på å synge forskjellige
stilarter. Dette er vedtaksfestet, og
har vært et viktig prinsipp for koret.
Navnet Vingel Singers har sitt hovedutspring i «vingelsinger som synger».
Det kanskje færre kjenner til, er at
vokalgruppa Swingle Singers var en
inspirasjonskilde til navnet fra starten.
Et ungt Vingel Singers identiﬁserte seg
gjerne med den kjente vokalgruppa.
Til olsok i år er derfor ﬂere av deres
arrangementer hentet fram.

Til Danmark for å lytte og lære
Vingel Singers prøver stadig nye ting. I
vår svingte koret seg en tur sørover, til
«Aarhus Vocal Festival», hvor Swingle
Singers var en hovedattraksjon. En
litt annerledes tur med fokus på
inspirasjon og læring, mer enn egne
opptredener.
Workshoper med temaer som
afrikanske rytmer, improvisasjon, the
power of emotions, jazz og the body
instrument, utfordret kormedlemmene
på nye musikalske områder.
– Konserter med Zap Mama og
Mariagerfjord Pigekor blåste mange av
oss av banen med fantastiske rytmer,
sang og utrolig tilstedeværelse på
scenen, forteller leder i koret, Bjørgulf
Telneset.
Livekonsert med navnenaboene i

En inspirert og swingende
olsokkonsert
Under olsokkonsertene er det
Vingel Singers sin tur til å stå for
sangen. I tillegg til musikk fra kjente
vokalgrupper, vil konserten også
inneholde instrumentale innslag. I
skrivende stund er ikke besetningen
100 % klar, men koret fra Vingelen
lover et lag som slår godt fra seg!
Pop og jazz er slett ikke ukjent
for Vingel Singers, men det er lenge

Birgit Svendsen
Tlf: 922 44 241

Lokalproduserte, økologiske te- og krydderblandinger

Åpen urtehage i Hodalen
Omvisning i urtehagen, kafé og
gardsutsalg av urter mm. Natursti.
Garasjesalg - ting og tang
Åpent fre 24. juli og lør 25. juli
Begge dager kl 12-17
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Kortreist
«ekstranummer»

I anledning Olsok-revyens 20-årsjubileum
vises revyen "Kort-rest" fra 2008 på skjerm fra
kl. 18:00 i Kommunesalen i Vidarheim, foran
kvar revyforestilling. En skikkelig godbit!

Joar Balstad er en dreven og allsidig trubadur og spellemann fra
Oslo. Med kassegitar, munnspill og sang har han i mange år reist
rundt i landet for å spille og underholde for feststemte, glade
mennesker. Repertoaret består av klassikere, på engelsk og norsk,
innenfor country, rock, pop, blues og visesang. Her er det mange
låter å synge med på! Høy fest- og allsangfaktor loves på krokveld
på Malmplassen i Olsok.

Denne olsokplakaten er fra 1986 og laget etter «klipp-og-lim-metoden».
En liten kuriositet fra kultursjef Eivind Moen sin samling.
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Livskunstneren
fra Øversjødalen
Livskunstner – treskjærer, rosemaler, felemaker og
skiskytter med konkurransenerver. Jens Nygård er
også en av grunnleggerne bak Dalakopa, Norges
beste og lengstlevende gammeldansorkester
gjennom tidene.
Tekst: Ingrid Eide / Ingrafo
Foto: Ingrid Eide (Jens i verksted)

Bent og Jens i yngre dager. Foto: Privat

Jens kjenner alle, alle kjenner Jens. Slik blir Jens Nygård beskrevet av kolleger
i gammeldansorkesteret Dalakopa. Jens Nygård er ikke bare et navn, det er
et begrep, uansett om han omtales som musiker i Dalakopa, som rosemaler,
treskjærer eller instrumentmaker. «Ha det utåt’ n Jens» hørte jeg mye i min
barndom. Det betydde det samme som at ting ble gjort med presisjon og
kvalitet, om du hadde noe du skulle ha reparert av tresaker.
Min bestefar, snekker og nærmeste nabo til Gjertrudgarden, produserte
kister som Jens rosemalte. Det er ikke få staskister rundt om i regionen som er
produsert av disse to. Godt naboskap og godt samarbeid.
Norgesmester i både ski og musikk
Øversjødalen er kjent som skiskytterbygda. «Alle» i Nygårdfamilien var aktive
skiskyttere. Jens ble norgesmester i junior to ganger, og ﬁkk som nasjonal
toppidrettsutøver Tolgas kulturpris i 1964.
For 31 år siden startet han Dalakopa sammen kapellmester Bent Jacobsen fra
Røros. Det er en internasjonal gjeng med musikere fra ﬁre land, Norge, Sverige,
Danmark og USA. For sitt første album, «Dalakopa», vant de Spellemannprisen
i 1986 i klassen folkemusikk/gammeldans. Siden har gruppa fått ﬂere priser
og utmerkelser, som henger svært høy i norsk og nordisk musikkverden.
Det gjelder blant annet tre ganger norgesmesterskap i gammeldansmusikk
under Titanofestivalen, i 1986, 1990 og 1991, og de ble nordiske mestere i 1987.
I 2009 ﬁkk de Gullskoen, dansefolkets pris. Jens er Dalakopas arkivar og har
vel tatt vare på deres 30-årige historie og priser. Deler av dette er presentert i
samfunnshuset i Øversjødalen.
Mange uttrykk for form og farge
Aller best trives Jens i verkstedet sitt ved Gjertrudgarden. Den eneste lyden som
forstyrrer der er lyden av Hola, elva som renner forbi.
Der ﬁnner du ham med en pensel eller stemjern i handa. Jens har drevet som
treskjærer og rosemaler siden 1960-tallet og har en omfattende produksjon bak
seg. På 1980-tallet startet han som instrumentmaker. I verkstedet har han også
eget musikkrom. Her kan du ﬁnne han med fela, eller trekkspillet. Fela har han
laget selv. Et meget pent instrument, som viser at Jens er en dyktig håndverker
og instrumentmaker. Jens har stor sans for form og farger, og det formidler han
også gjennom sine fotograﬁer. Han er en meget habil fotograf og gleder mang
en venn på Facebook med sine ﬂotte naturskildringer fra bygda og fjella hvor
han er oppvokst, og har levd mesteparten av livet.
Under Olsok holder Jens åpent verksted. Den som ikke har besøkt ham i
verkstedet blant instrumenter, ski og treverk må benytte anledningen til et
besøk i denne livskunstnerens rike.
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Eidsiva Vannkraft driver 45 kraftverk i Hedmark og Oppland, og
står for planlegging og bygging av ﬂere nye vannkraftprosjekter.
Blant dem er Tolga kraftverk.

Vannkraft er ren og fornybar energi
www.eidsivaenergi.no

Olsok-frokosten
serveres torsdag . juli
kl. 07:30 -10:00
ved banken på Tolga.
Hjertelig velkommen!

Lokal, engasjert
og kompetent
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Vi utfører alle typer grave- og sprengningsarbeider
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MF 5610, traktoren som imponerer og overrasker alle!
MF 5610 DYNA -4

Eik-pris fra:

409.000,eks mva.

Solid konstruksjon beregnet for frontlasterkjøring, frisiktpanser
og stor hydraulikkapasitet gjør MF 5600-serien til den ideelle
laster traktor og all-round-traktor. Moderne komfortdetaljer og
ﬁnesser. Kløtsjfunksjon på bremsepedalen er standard. Dyna-4
transmisjonen kan betjenes helt uten bruk av kløtsjpedalen –
eller velg AutoDrive automatisk giring. Da vil også motorturtall
automatisk stilles inn til riktig nivå når du kobler inn kraftuttaket.
Girbetjeningen er integrert i lasterspaken. Her kan du betjene
både det kløtsjfrie vendegiret, de 4 hurtiggirene og de 4
hovedgirene.
• 3-sylindret common rail motor med svært lavt drivstofforbruk,
eksosrensing uten partikkelﬁlter eller AdBlue, og 500 timers
serviceintervall gir en traktor som er rimelig i bruk.
• 105 hk makseffekt.
• Eco-drive, redusert motorturtall ved transport.
• Opp til 100 l/min hydraulikkapasitet til laster.
• Økt løftehastighet på 3-punkthydraulikken.
• Førerhusalternativer med 2 forskjellige monteringshøyder,
3 forskjellige tak og mulighet for mekanisk førerhusfjæring.
• Ekstra varmeapparat standard i Norge.

• Overraskende
bra trekkraft!
• Overraskende
lavt støynivå!
• Overraskende lavt
drivstofforbruk!

KAMPANJERENTE JUNI

1,99 %

Kampanjerente i juni, forutsetter 20% egenkapital og 3 års leasingperiode. Eik-pris gjelder
uten innbytte. Frakt og klargjøring kommer i
tillegg. Med forbehold om skrivefeil.
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• ESG Eik Service og Garantiavtale 5 år.

Lasterforberedt jubileumsmodell
fra kr 480.000,- eks. mva
Inkl aircond, 540/65R34 hjul, luftsete etc.

Eiksenteret Tolga
2540 Tolga
Tlf: 62 49 48 50
Åpningstider:
man – fre 07:30 – 15:30

Arrangør- og kontaktpersonoversikt for Olsok i Tolga 2015
Dato

Arrangør

Kontaktperson

Telefon

Hele uka Sommeråpent på Dølmotunet
Sjarens bakebar, Brugata, Tolga
Sommeråpent i Vingelen kirke- og skolemuseum
Bunåva kafé, Vingelen
Galleri Gjelten, Tolga
Galleri moCe, Tolga
Galleri Tøysentralen, Tolga
Åpen kirke – Tolga
Åpen kirke – Vingelen
Åpen kirke – Hodalen
Åpen kirke – Holøydalen
Olsokrevy

Dølmotunets Venner
Tolga Janitsjar
Vingelen kirke- og skolemuseum

Malmplassen Gjestegård
Hodalen skole
Hodalen Fjellstue
Rausjødalen setermeieri
Tolga Vevstue
Caltex kafe
Fjellurt
Fre 17/7 Hamran
Olsokrevy, Vidarheim

Malmplasssen
Hodalen bygdekvinnelag
Hodalsbudeia
Rausjødalen
Tolga Vevstue
Caltex
Fjellurt
Olsok-styret
Olsokrevyen

Malmplassen, Krokveld
Galleri-åpning 1
Galleri-åpning 2
Galleri-åpning 3
Lør 18/7 Markedsdag og auksjon på Dølmotunet
Åpen dag i Hangar 10
Øversjødalen, Orvdalspub
Vinnfest, Fjellheim
Søn 19/7 Holøyen skole. Friluftsgudstjeneste
Hodalens bygdehistorie
Hodalen Fjellstue, Olsok-buﬀet
Malmplassen. Biﬀaften
Olsok-revy, Vidarheim

Malmplassen
Galleri Gjelten
Galleri moCe
TØY-sentralen
Dølmotunets Venner
NØFMF
Ola Petter Sønmør
Vingelen IL
Holøydalen menighetsrådet
Oppmøte Fjellstua
Hodalsbudeia

Man 20/7 Tolga skytterbane
Loppemarked, Bunåva Vingelen
Hodalen, Fjell-ly
Tolga, Egebergrittet
Vidarheim, Olsokrevyen

Tolgen Skytterlag
Bunåva SA
Hodalen Sommerﬁlmklubb
Tolga IL
Gudny Hagen Bakken

Eivind Moen
Hege Haugen
Grete Storhaug
Erlend Andersen
Kari Gjelten
Christel Moen
Helga Drude Storbekken
Marthe Nygjelten
Torill S. Urset
Per Nygjelten
Kari Grete Sveen
Gudny Hagen Bakken
Billetter revyen
Guro Nyhus
Aina Bakken
Aud Lillian Holøien Rye
Arve Bjørnstad
Else Marie Engebakken
Arne Lunheim
Birgit Svendsen
Ragnhild Aashaug
Gudny Hagen Bakken
Billetter
Guro Nyhus
Kari Gjelten
Christel Moen
Helga Drude Storbekken
Eivind Moen
Thor-Peder Broen
Ola Petter Sønmør
Odd Rune Enget
Kari Grete Sveen
Per Nygjelten
Aud Lillian Holøien Rye
Guro Nyhus
Gudny Hagen Bakken
Billetter
Ole Kristian Krogh
Erlend Andersen
Torunn Spånberg Slettan
Knut Sagbakken
Gudny Hagen Bakken
Billetter
Guro Nyhus
Erland Andersen
Aina Bakken
Jan Pallin
Kari Grete Sveen
Else Marie Engebakken
Eivind Moen
Svein Gjelten Bakken
Gudny Hagen Bakken
Billetter
Guro Nyhus
Liv Johanne Jordmoen
Ola Nygård
Jens Nygård
Grete Storhaug
Erland Andersen
Hans Ola Jordet
Else Marie Engebakken
Bjørg Inger Ryalen
Ola Rye
Torunn Spånberg Slettan
Øystein Aasen
Eivind Moen
Odd Rune Enget
Berit Flatgård
Ola Petter Sønmør
Guro Nyhus
Aina Bakken
Berit Flatgård
Eivind Moen
Birgit Svendsen
Eivind Moen
Stein Halvorsen
Ragnhild Aashaug
Birgit Svendsen
Marthe Nygjelten
Torill S. Urset
Aud Lillian Holøien Rye
Torill S. Urset

90501201
90732298
90215604
98683760
95272787
97545489
93031365
41640582
90667977
90571254
47846532
92864532
98227921
62496305
41692938
90503430
99335677
95871319
90117877
92244241
97040929
92864532
98227921
62496305
95272787
97545489
93031365
90501201
91516757
91516009
45200658
47846532
90571254
90503430
62496305
92864532
98227921
94167206
98683760
95945420
95162945
92864532
98227921
62496305
98683760
41692938
97160712
47846532
95871319
90501201
99014720
92864532
98227921
62496305
94838994
90107627
90653544
90215604
98683760
41591013
95871319
91819046
91175585
95945420
95116009
90501201
45200658
48005658
91516009
62496305
41692938
45245278
90501201
92244241
90501201
41472123
97040929
92244241
41640584
90667977
90503430
90667977

Bjørnar Tollan Jordet
Knut Sagbakken

91827380
95162945

Tir 21/7

Ons 22/7

Tor 23/7

Fre 24/7

Lør 25/7

Søn 26/7

Arrangement / sted

Malmplassen, Krokveld m/Sindre Hagen & co
Loppemarked, Bunåva Vingelen
Hodalen skole, bruktmarked
Øversjødalen, notdraging Langsjøen
Holøydalen kirke, sangkveld
Tolga vevstue
Tolga, Dølmotunet.
Ungdomstreﬀ, Dølmotuinet
Olsokrevyen
Malmplassen, krokveld
Holøyen Skole, åpent
Gardsmuseum, Gjertrudgården
Verkstedet til Jens Nygård
Vingelen, Husflidsdag i museet
Loppemarked, Bunåva Vingelen
Fiskesommer ved Stortjønna
Tolga vevstue
Hodalssjøene, kanotur
Hodalen Fjellstue, Auksjon
Hodale, Fjell-ly
Vingelen, Utistuvollen, mussmørkoking
Dølmotunet, Konsert m/Åge Sten Nilsen
Sparebankfrokost
Sætersgård, fotballskole
Øversjødalen Samfunnshus. Ulike aktiviteter
Malmplassen Gjestegård, Blues-aften
Hodalen skole, bruktmarked
Sætersgård, fotballskole
Dølmotunet, Setertradisjoner
Hodalen, Fjellurt
Dølmotunet, Attiattnatta
Egebergs minnearrangement
Hodalen, Fjell-ly: Olsok-treﬀ
Hodalen, Fjellurt
Tolga. Kirkekonsert Vingel Singers
Setermesse, Vingelen
Hodalsbudeias Olsokbuﬀe, Hodalen Fjellstue
Vingelen. Kirkekonsert Vingel Singers

Ons 29/7 Olsok-gilde

Kari Gjelten
Christel Moen
Galleri Tøysentralen
Tolga menighetsråd
Vingelen menighetsråd
Hodalen menighetsråd
Holøydalen menighetsråd
Olsokrevyen

Malmplassen
Bunåva
Øversjødalen idrettslag
Holøydalen menighetsåd
Tolga vevstue
Ulike aktiviteter
Tolga kommune
Olsokrevyen
Malmplasssen

Kirke og skolemuseet
Bunåva
Tolga jeger og ﬁsk
Tolga vevstue
Bjørg Inger Ryalen
Ola Rye
Hodalen Sommerﬁlmklubb
Dølmotunet
Tolga-Os Sparebank
Tolga-Vingelen Fotball
Øversjødalen samfunnshus
Malmplassen
Tolga-Vingelen Fotball

Tolga IL
Tolga kommune

Vingelen Menighetsråd
Hodalsbudeia
Vingelen menighetsråd
Olsok-komiteen

Endringer kan forekomme etter at Olsokavisa er trykket. Utgiver er uten ansvar for eventuelle feil/mangler.
Se også www.olsokitolga.no for informasjon om de enkelte arrangement.
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Tolga kommune
Ekspedisjonstid
Man-fre 09.00 - 15.00
Sommertid 29/6-9/8: Man-fre 10.00 - 14.00
Telefon 62 49 65 00
Web www.tolga.kommune.no

Nye veier for boligutvikling
Tolga kommune jobber med en omregulering av Tolgensli boligfelt. I tillegg
pågår et prosjekt om økt boligutvikling og hvordan man kan konkretisere
særpreg, identitet og kvalitet. Landskapsarkitektene Feste er hyret inn til å
jobbe med dette.
•
•
•
•
•
•
•

Bokvalitet handler om mer enn vei, vann og avløp
– men hvor viktig er det?
Hvilke ulike kvaliteter har sentrumsområdene i Tolga?
Hvilke tiltak bør det satses på av fellesområder i boligområder?
Kan husmassen brukes på andre måter på nedlagt gårdsbruk?
Er det sentrumsnære tomtemuligheter vi ikke har sett?
Hvordan kan en synliggjøre sammenhenger innenfor
sentrumsområdet og de ulike boområdene?
• Hvordan kan «Tolga dyrker måltidet» gjenspeiles i botilbudet?
• Hvordan utnytte den sentrale beliggenheten Tolga har i regionen?
På markedsdagen treﬀer du Tolga kommune sammen med Feste
landskapsarkitekter på stand, og vi vil snakke med flest mulig om løsninger
det jobbes med. Vi ønsker spesielt å komme i kontakt med potensielle
tilbakeflyttere, ungdommer, eldre som ønsker å kjøpe leiligheter og mulige
tilflyttere.
Treﬀes vi på markedsdagen på Dølmotunet?
Velkommen!

Velkommen til

Tolga dyrker
måltidet

LOKALMAT Tolga
11. - 13. september 2015

Nok en gang kan vi invitere til Lokalmat Tolga. Årets arrangement går av stabelen
helga 11.-13. september. Lørdag den 12.september arrangeres lokalmat-dagen i
området fra Malmplassen til øverst i Gata, alt innenfor området til verdensarvområdet «Røros Bergstad og Cirkumferensen».
2015 er Friluftslivets år. Vi ønsker at dette også skal sette sitt preg på Lokalmat
Tolga. Selgere og arrangører er oppfordret til å tenke kreativt.
Vi kan by på ulike aktiviteter som strekker seg over hele helga. Følg med!
Fredag inviterer vi til:
• «Tolga-konferansen» hvor vi setter fokus på mulighetene innen
mat og bioøkonomi.
• Krokveld i Dølgården. Dette blir Tolgas «Down on the farm».
Funky Fjellfolk står for det musikalske.
Lørdag er som vanlig den store salgs- og opplevelsesdagen:
• Salgsboder og opplevelser i Gata og bakgårdene
• Historiske tablåer hvor du bl.a møter ildsjelen Masingsmeden, som ofra seg
for toljingan og reiste til København for å klage direkte til Kongen. Alle de
historiske karakterene vil være tilstede i gata under hele Lokalmatdagen.
• Utdeling av Egil Storbekkens musikkpris
Søndag inviterer vi til:
• Tolga kirke kl. 11.00:
Høsttakkegudstjeneste med 50-årskonﬁrmanter
Kirkekaﬀe
• Friluftslivets år blir markert på ulike måter
Barnas familietur

Dølmotunet sommeren 2015

Sommeråpent hver dag kl. 10.30 - 17.30 i perioden 19. juni til 5. august.
Mat og kaﬀesalg i kaféen fram til kl. 16.30. Lunch serveres kl. 11.00-13.00.
Matlaging, husflid og håndverk på tirsdager og torsdager kl 10.30-14.30.
Tilbud om omvisning hver dag kl. 13.00.
Salgsutstilling
«Til nå» med Danielle Driehaus-Vos fra Hvit Sommerfugl.
Temautstilling
«Forsteinede øyeblikk» - Bruddstykker fra Nord-Østerdalens eldste historie.
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Fredag 26. juni kl. 21.00 - 01.00 : Wangenband
Krokveld ute på tunet fra kl. 21-01 med Øystein Wangen, Sara Hagen, Olav
Korsjøen og Sindre Hagen. 18 årsgrense.
Lørdag 27. juni kl. 11.00 - 16.00 : Barnas Dag
Barnas dag med leker og aktiviteter for ungene.
Søndag 28. juni kl. 12.00 : Friluftgudstjeneste
Sogneprest Simen Simensen.
Onsdag 1. juli kl. 12.00 - 14.00 : Radiostyrte biler
Opplæring og konkurransekjøring med Svein Gjelten Bakken. Minstealder 12 år.
Søndag 5. juli kl. 12.00 - 16.00 : Fluekastekurs
Fluekastekurs med Tolga Jeger- og ﬁskeforening.
Onsdag 8. juli kl. 12.00 - 14.00 : Radiostyrte biler
Opplæring og konkurransekjøring med Svein Gjelten Bakken. Minstealder 12 år.
Lørdag 11. juli kl. 10.30 - 16.00 : Slåttedag og håndverkslørdag
Slåttedag med slåttfolk, rakstkuller og gardsunger og en rekke
håndverksaktiviteter. Middagssalg.
Onsdag 15. juli kl. 12.00 - 14.00 : Radiostyrte biler
Opplæring og konkurransekjøring med Svein Gjelten Bakken. Minstealder 12 år.
Lørdag 18. juli kl. 09.00 - 17.00 : Markedsdag
Dølmotunets Venner arrangerer i år for 21. gang tradisjonell markedsdag med
næringslivs-/ håndverksmesse, bruktmarked og auksjon. 60-70 selgere og utstillere.
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Gratis inngang på ordinære dager. Billettsalg på arrangementer.

Lørdag 18. juli kl. 15.00 : Auksjon - auksjonarius Ola Rye
Av de rundt 150 gjenstandene på auksjonen nevnes:
Mange bra porselensgjenstander, maleri av Lars Berger, mye bra litteratur, bra
samling plater (7’’/LP), artige retromøbler, bra tekstiler og mye mer. Fullstendig
liste og bilder vil bli publisert på olsokitolga.no
Tirsdag 21. juli kl. 11.00 - 13.00 : Orienteringsaktiviter
Orienteringsaktiviteter for barn med O-gruppa.
Tirsdag 21. juli kl. 13.00 : «Med ‘n’ Alf i eventyrskauen»
Konsert med Tone Hulbækmo, Elisabeth Vannebo og Ronny Kjøsen.
Tirsdag 21. juli kl. 18.00 - 23.00 : Ungdomstreﬀ
Aktiviteter for aldersgruppa 11-15 år.
Onsdag 22. juli kl. 21.00 - 01.00 : «Rockens historie 1964-1975»
Konsert og krokveld med Åge Sten Nilsen, Eirik Søfteland, Nils K. Rue, Linda Kvam
og bandet Ammunition. 15 årsgrense.
Fredag 24. juli kl. 11.00 - 13.00 : «Setertradisjonene»
Arne Espelund kåserer om setertradisjonene i Nord-Østerdalen.
Fredag 24. juli kl. 20.00 - 01.00 : «Attiattnatta 2015»
Konsert og krokveld. Et gjenhør med gamle helter fra 1960-, 1970 og 1980-tallet.
Med blant annet Bergstaden Old Stars som feirer 30 år denne kvelden.
18 årsgrense.
Fredag 7. august kl. 21.00 - 01.00 : Fjøskro
Avslutningsfest. 18 årsgrense.

