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19.30 Åpningskonsert i Tolga kirke

Finn verden på ferden ...
... i ord og toner ved lokale artister …

Vi byr på et sjeldent mangfold av 
stemninger og musikalske uttrykk.
Kjære «svisker» som perler på en snor 
bundet sammen med velvalgte ord.

20.00 Krokveld på Malmplassen
med Hagen og Wangen

09.00-17.00 Dølmotunet
Markedsdag og næringslivsmesse

10.00-16.00 H-10 er åpen
Luftwaffes siste flytap i Norge

15.00 Olsok-auksjon på Dølmotunet

19.00 Malmplassen Gjestegård
TilbakeFlytter-Kahoot

21.00 Attiattnatt på Dølmotunet
Med «Alte Kameraden» og «Von Lund»

11.00 Seterdag, boklansering og guidet tur 
i Ryseteråsen. Oppmøte Nordstadvollen

12.00 Setermesse på Lillemoen
i Øversjødalen v/prost Simen Simensen

12.00-18.00 Hodalsbudeia serverer buffet
i Hodalen Fjellstue

14.00 «Ut, sa presten» - utespel ved 
Vingelen kirke- og skolemuseum

19.00 Snekkargarden: Mari Bakke Riises 
prisbelønte dokumentar «Kayayo»

22.00 Sjarbar: Hagen & Wangen spiller

VINGELSDAGEN: Åpen bygd 
#Hesjtag Vingelen

11.00-15.00 Hesjing og tægging!
Aktiviteter for barn

11.00 Skoletime i Gammelskola v/kirka

11.00-15.00 Motorsagtevling  på 
Idrettsplassen

11.30 Guidet tur i Vingelen kirke med 
Vigdis Storhaug

14.00 «Ut, sa presten» - utespel ved 
Vingelen kirke- og skolemuseum

21.00 Konsert med gitarist Andreas Aase 
i Bunåva

De øvrige bygdene

12.00 Notdraging i Langsjøen ved 
båthavna i Øversjødalen

18.00 Internasjonal kveld i Vidarheim. 
Musikalske innslag med Noh Mebrahtu, 
Micheline Kalinde, Major Gebreslasie, Tone 
Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen

18.00 Olsok-Bridge i Sætershallen

18.00 Sangkveld i Holøydalen kirke med 
Johan Sundberg og Stein Nygård

22.00 Sjarbar: Hagen & Wangen spiller

Onsdag 25. juli

07.30-10.00: Sparebankfrokosten utenfor 
Tolga-Os Sparebank

11.00-16.00 Downhill-sykling i Hamran

11.00-15.00 Olsok-auksjon med Ola Rye
ved Hodalen Fjellstue

12.00-15.00 Fiskesommer i Stortjønna

12.00-16.00 Bedriftsbesøk og åpen dag 
hos Tolga Bensin & Service 

12.00-17.00 Åpen seter på Livollen i 
Eidsvola

14.00-18.00 Tolga-Os ungdomsskole 50 år. 
Historikk/omvisning kl. 16.00 i Tolga skole

17.00-20.00 Bilutstilling og «Doning og 
kaffe» ved Tolga Bensin & Service

18.00 Mjølkesyra spanderer treningstime 
med BasisBall på kunstgrasbanen ved 
Tolga skole
 
20.00 Bilkortesje gjennom Tolga sentrum 
med start fra Caltex 

21.00-01.00 Konsert og kro med Silya & 
The Sailors på Dølmotunet

KÅSA- OG ØVERSJØDALSDAGEN

11.00 Matdag i Øversjødalen samfunnshus. 
Buffet med tradisjonskost fra kl. 12.30. 
Utstilling av gamle radioer og telefoner. 

10.00-15.00 Åpen dag i Jens Nygårds 
verksted. Utstilling av dyreskulpturer og 
«minikonsert» i Gammelhuset

10.00-15.00 Åpen dag hos Ola Nygård 
med gardsmuseum og baking

11.00 Tur til Prestliknausen. Oppmøte ved 
Fjelltun i Kåsa 

14.00-15.30 Biblioteket i Øversjødalen 
markerer 40 år

19.00 Kulturkveld, dans og trekkspill- 
konsert med Erling Moen mfl. i Fjelltun i Kåsa

De øvrige bygdene

10.00-13.00 Padleopplevelser på 
Hodalsjøene. Oppmøte ved Hodalen 
Fjellstue. Påmelding

11.00-15.00 TINE fotballskole ved 
Sætershallen

12.00-17.00 Åpen seter på Livollen i 
Eidsvola

15.00 Utdeling av Egil Storbekkens 
Musikkpris på Livollen i Eidsvola

HODALSDAGEN

12.00-17.00 «Baklukesalg» (loppis) 
utenfor Fjelly 

12.00-18.00 Hodalsbudeia serverer buffet
i Hodalen Fjellstue

13.00 Kuleløp etterfulgt av kilkasting på 
Idrettsplassen

19.30 Solefallskonsert med trompetist 
Ingri Grov på Røstvikåsen

De øvrige bygdene

11.00-15.00 TINE fotballskole ved 
Sætershallen

12.00-17.00 Åpen seter på Livollen i 
Eidsvola

19.00 Dikt og sommertoner på 
Snekkarlemmen med Midthun-søstrene 
og Camilla Groth. 

20.00 Låvedans med Hagen & Wangen på 
Snekkarlemmen

19.30 Sommerkonsert med Inga, Synne 
og Oline i Fjellheim

08.00 Egebergs minneløp og -marsj
Se egeberglopet.no for informasjon 
og påmelding

11.00 Vandring i sentrum med start 
fra Vingelen kirke- og skolemuseum
 
14.00 «Soft Moment» i 
TØYsentralen. Per Boym i samtale 
med tekstilkunstnere

14.00 «Ut, sa presten» - utespel ved 
Vingelen kirke- og skolemuseum

17.30-18.30 Kafé i Vingelen kirke- 
og skolemuseum før konserten

19.00 Konsert med Sangkoret 
Sneppen i Vingelen kirke

OLSOKDAGEN

09.30-13.00 Pilegrimsvandring med 
Arne Bakken langs pilegrimsleia fra 
Østvangen til Dølvollen. Oppmøte 
ved Østvangen

13.00 Setermesse med Arne Bakken 
på Dølvollen

12.00-18.00 Hodalsbudeia serverer 
buffet i Hodalen Fjellstue

14.00 «Ut, sa presten» - utespel ved 
Vingelen kirke- og skolemuseum

19.00 Konsert med Sangkoret  
Sneppen i Tolga kirke

Programoversikt fredag 20. til søndag 29. juli 2018
Se www.olsokitolga.no for siste oppdateringer og flere detaljer om de enkelte arrangementene

Ansvarlig utgiver:
Olsok i Tolga (org.nr. 993 229 547) 

Kontaktinformasjon:
Se www.olsokitolga.no

Førtrykksarbeid:
Ingrafo, 2540 Tolga

Trykk: Amedia Trykk 

Opplag: 12.000

Olsok i Tolga har ikke ansvar 
for eventuelle feil/mangler i 
arrangementsoversikten. 

Merk at arrangør kan endre sted, 
tid og innhold for sitt arrangement 
uten at det er publisert her. Ta 
gjerne kontakt med den enkelte 
arrangør for å bekrefte den 
informasjonen som er publisert. Se 
bakerst i avisa for kontaktinfo.

10.30 Historisk vandring i Ôla, Tolga vest.
Oppmøte i Klettkrysset på Bjønnkuvveien

11.00 Bingo i Sæterhallen

13.00-15.00 Kafé i Hamranstua

18.00 Sykkelløpet Tallsjøen Rundt
Info og påmelding: tolgaski.no

20.00 Visekveld på Snekkarlemmen med 
Tone Hulbækmo, Hans Fredrik Jacobsen og 
Geirr Lystrup

20.00-01.00 Krokveld med trioen 
Luggumt på Malmplassen Gjestegård

Lørdag 21. juli

Søndag 22. juli

Mandag 23. juli

Tirsdag 24. juli Torsdag 26. juli

Fredag 27. juli

Søndag 29. juli

Fredag 20. juli Lørdag 28. juli
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Servering

Dølmotunet: Hver dag kl. 10.30 - 17.30

Sjarbar, Tolga:
Fredag 20. juli til fredag 27. juli kl. 15.00 - 01.00

Malmplassen Gjestegård:
Se programmet og malmplassen.no for mer info

Caltex Café: Hverdager kl. 8.00 - 21.00
   Lørdager kl. 9.00 - 21.00
   Søndager kl. 10.00 - 21.00

Bunåva:  Mandag - lørdag kl. 11.00 - 17.00
   Søndag kl. 13.00 - 17.00

Øversjødalen Samfunnshus:
Olsokuka kl. 12.00 - 17.00. Lukket tirsdag 24. juli og 
lørdag 28. juli. «Matdagen» er torsdag 26. juli fra kl. 
11.00 Buffet serveres fra kl. 12.30

Café Lillemoen, Øversjødalen:
Tirsdag 24. juli, torsdag 26. juli kl. 11.00 - 17.00
Lørdag 28. juli kl. 11.00 - 16.00

Brukt-/loppemarked med kafé

I fjøset på Riiseplassen i Røsebygda: 
Hele uka fra kl. 11.00 - 17.00

Holøyskolen:
Åpent 24.-26. juli kl. 13.00 - 17.00

Hodalen skole:
Åpent 22. juli, 24.-26. juli og 28.-29. juli kl. 13.00 - 17.00

Åpne kirker

Vingelen kirke: Kl. 10.00 - 16.00
Holøydalen kirke: 22., 24. og 26. juli kl. 11.00 - 17.00
Tolga kirke: Kl. 10.00 - 18.00
Hodalen kirke: 22.-29. juli kl. 10.00 - 18.00

Museer

Vingelen kirke- og skolemuseum: Kl. 11.00 - 16.00

Dølmotunet: Kl. 10.00 - 17.00

Gardsmuseet, Gjertrudgarden i Øversjødalen
Åpen dag 26. juli. Ellers etter avtale.

Utstillinger

Tolga vevstue: Vev i 50 år, jubileumsutstilling.
Åpen 24.-26. juli kl. 11.00 - 17.00

TØYsentralen 10 år: Jubileumsutstilling med 
kunstnere som har vært hovedutstillere

Dølmotunet: Jane Højlund stiller ut ullprodukter, og 
Anne Runa Jordet stiller ut malerier

Øversjødalen samfunnshus: Faste utstillinger: 
Skiutstilling og  Søren Steen Johnsens malerier

Vingelen sentrum: Fra 20. juli: Utstilling av gamle 
traktorer og annet landbruksutstyr

Skjer over flere dager
Programkomitéen ønsker alle velkommen til å bli med på ferden gjennom ei god og lang olsokuke. Vi tør påstå 
at programmet har en bredde og et mangfold uten like. Vi kan ikke regne opp alt du kan finne på ferden fra 
Ryseteråsen i vest til Prestliknausen i øst, men sett deg inn i programmet dag for dag, bygd for bygd, og ta fatt 
på ferden. Tolga Bensin & Service er bedriften som er viet ekstra oppmerksomhet i år, og de åpner dørene til sin 
nostalgiske verden.

Olsok i Tolga betyr mye å oppleve, mye å være med på og veldig mye å høre på i hele kommunen. Det er bl.a. 
20 musikalske programposter fra pubkvelder til kirkekonserter med et mangfold av musikere fra ferske amatører 
til kjente proffer. Det er noe for ethvert øre …, men det kan bli vanskelig å velge. 

Ellers er det en gild blanding av gode, tradisjonelle arrangement og spennende nyheter. Vi ønsker alle 
arrangører lykke til, og vi håper både dere og alle besøkende blir fornøyde! Ha en fin og uforglemmelig ferd 
gjennom olsokuka!

Hilsen årets komité
Are Lysgård Haukø, Anne Lise Lysgård, Lina Jordet,

Kirsti Holøyen og Gudny Hagen Bakken

Velkommen til Olsok i Tolga

Ove Steinar Riise var initiativtager til et lignende 
arrangement, en «kveldsrast» i Tolga kirke for noen 
år siden. Ove likte at vi endelig fant anledning til en 
ny konsert og kom med flere idéer. Han orket ikke 
være med på planlegginga da både kona Johanne og 
han hadde sviktende helse. De to gikk bort med noen 
timers mellomrom den 18. og 19. april i år. Ove var stor 
Tolga-patriot og opptatt av alt som skjedde i bygda. 
Historieinteressert som han var, gjorde han lydopptak 
av blant andre bygdedikteren Annar Eggen, «Persa», 
for mange år siden. Døtrene har gitt oss tillatelse til å 
bruke noe av dette materialet. 

I takknemlighet og i ærbødighet vil vi få høre 
«Persa» lese fra sin frodige diktning.

Sindre Hagen har som utøvende musiker hatt 
med seg musikkelever i forskjellige sammenhenger 
før, på konserter i kirker og ellers. Denne gangen er 

det Øystein Wangen, en veldig begavet gitarist, og 
Marianne Ruud Rehder, en meget erfaren sangsolist, 
som er med i ensemblet.

Lars Tingelstad er en velkjent «stemme» fra 
konserter med søstrene og solo-opptredener og ikke 
minst «smørtenoren» i Olsokrevyen. 

Vår eminente organist Svein Gjelten Bakken 
trakterer sjølsagt tangentene og har en finger med i 
spillet gjennom hele konserten.

Ivar Riise på euphonium og Jorun Erlien Nyvoll på 
trompet er janitsjarmusikere. Med sin gode klang har de 
etter hvert blitt ettertraktet som faste solister i kirkelige 
seremonier. Konserten inneholder nydelige solonumre 
og duetter, både instrumentalt og vokalt. Til å lede oss 
på denne musikalske ferden har vi fått Solveig Vingelen 
og Ola Sagbakken. De vil med velvalgte ord hjelpe oss å 
finne noe av vår verden. 

Åpningskonsert i Tolga kirke
Fredag 20. juli klokken 19.30

... i ord og toner ved lokale artister …
Vi byr på et sjeldent mangfold av stemninger og musikalske uttrykk.

Kjære «svisker» som perler på en snor bundet sammen med velvalgte ord.

Tekst: Gudny Hagen Bakken

Medvirkende
Lars Tingelstad, Øystein Wangen, Marianne Ruud Rehder, Sindre Hagen,

Svein Gjelten Bakken, Ivar Riise, Jorun Erlien Nyvoll,
Solveig Vingelen og Ola Sagbakken

Foto: Thorbjørn Liell / Ingrafo
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I fjor fikk Olsok i Tolga en ny visjon: Finn verden på 
ferden. 

Finn verden på ferden – det handler om å være 
tilstede i livet vi lever som enkeltmennesker og som 
fellesskap. Det dreier seg om å lete etter det som gir 
mening, begeistring, glede, samhold, liv og fremtid for 
oss mennesker og alt levende - og for kloden vi ferdes 
på.  

Visjonen Finn verden på ferden knyttes til 
pilegrimsvandringens mange dimensjoner som på 
hjemmesida til Olsok i Tolga er fortolket slik i utdrag:

Pilegrimen vandrer i alle himmelretninger. 
Vandrer med vid horisont, kjenner det som 
bærer oss og er alltid åpen for det fremmede 
og ennå ukjente. En pilegrim samler inntrykk og 
lærdom, og får visdom som niste til vandringen 
videre. En pilegrim finner verden på ferden.
Under Olsok i Tolga er det vi som vandrer. 
Fra fjerne steder til gamle trakter, til steder 
vi kjenner - og får se på nye måter. Fra møter 
med fremmed til møter med kjent. Fra et møte 
med én, til et gjensyn med mange. Vi samler 
lærdom, samler inntrykk. Vi finner verden 
på ferden. Vi pakker den med oss og vandrer 
videre i fellesskap.

Finn verden på ferden - det har mennesker til alle 
tider gjort på mange måter opp gjennom tidene. Jeg vil 
trekke fram noen personer som på sitt vis fant verden 
på sin ferd gjennom livet:

Jeg husker lærer Ola Stengel ved Tolga skole som 
i en klassetime fortalte om tolgingen som dro på sin 
ferd til Brydalen. Da han kom tilbake, var han helt 
overveldet og sa: «Å nei verda er stor, det røk utafor 
Brydala óg.» Fortsatt reiser vi i det nære og det fjerne 
og finner bokstavelig talt verden på ferden. 

Finn verden på ferden
Jeg tenker på min bestefar, Sima Gjelten i Hodalen, 
som var pioner i grønnsakdyrking i bygda ved forrige 
århundreskiftet, og derigjennom fant en helt ny 
verden. Som bonde og grønnsakdyrker var han i 
sommerhalvåret i samspill med de voksende krefter. 
Om vinteren leste han russisk lyrikk og greske filosofer. 
Han hadde et yndlingsitat fra en av filosofene - og som 

han ofte gjentok: «Det eneste vi med sikkerhet vet, er 
at vi ikke vet noe». Han undret seg fram i verden på 
sin ferd. 

For å berge kloden vi ferdes på, hevder flere og flere 
at vi må styrke undringsevnen vår overfor det skapte 
og selve livsmysteriet. Det er å håpe at det vil øke 
respekten og ydmykheten for den kloden vi ferdes på.

Finn verden på ferden
Jeg tenker på Egil Storbekken. Siste gangen jeg 
besøkte ham noen måneder før han døde, fortalte han 
at akkurat den dagen hadde han fått vite at musikken 
hans var spredt til over 70 land. Han var overbevist 
om at det kom av at han komponerte all musikken sin 
ute i naturen. «Naturen er det som alle mennesker og 
folkeslag har felles over hele kloden», sa han. Egil fant 
tonene i naturen på sin ferd gjennom livet, og satte dem 
sammen til glede og felleskap i all framtid. 

Finn verden på ferden
Det handler om å vandre med vid horisont, kjenne det 
som bærer oss og alltid være åpen for det fremmede 
og ennå ukjente. 

Da må jeg tenke på biskop Rosemarie Köhn, som 
gjennomførte en 14 dagers prostevisitas i Nord-Østerdal 
i 2004. Da vi satt i bilen for å kjøre tilbake til Hamar, sa 
hun: «Det slår meg hver gang jeg er oppi her at folk er 
da så åpne og nysgjerrige for så mange ting her. Det er 
ikke slik alle steder, slettes ikke» la hun til. 

Denne åpenheten hun så i folket her, kan det være 
en arv fra da to kulturer - bergverk og jordbruk - i flere 
hundre år levde tett sammen, og alle var helt avhengig 
av å samarbeide for å eksistere? De viste vilje til å ville 
forstå det ukjente og nye, og være åpne for endringer 
til felles beste på ferden gjennom livet. 

Finn verden på ferden
Folkeeventyrene - vår felles grunnleggende og 
folkelige fortellingsarv - handler også om å finne 
verden på ferden. Hovedpersonen, Askeladden roper jo 
stadig under sin vandring: Jeg fant! Jeg fant! Han fant 
tilsynelatende helt uvesentlige ting, men han tar alt med 
seg, og så viser det seg at alt blir gode hjelpere til at 
han får prinsessen og det halve kongeriket. I eventyrets 
billedspråk betyr det at han har framtiden foran seg. 
Eventyrene skal egentlig leses baklengs for det er 

måten Askeladden vandrer på, som forteller oss hva 
det er som har framtid foran seg: Askeladden vandrer 
med alle sanser vidåpne. Han ser de nødlidende og 
deler nista si med dem. Han hører naturens stemme, 
har innlevelse og gir hjelp til de som trenger det.  En 
slik vandring gjennom verden bærer alltid framtiden i 
seg.

Finn verden på ferden
Jeg synes det er særs meningsfylt at sjølve 
grunnfortellinga om olsok og Olavsarven, som Olsok 
i Tolga bygger på historisk sett, handler også om én 
som fant en ny verden på sin ferd – nemlig den unge 
Olav Haraldsson. Han dro som 12-åring ut i verden på 
vikingtokt, og fant en ny verden på ferden og kom tilbake 
som nydøpt 20-åring. Han fikk med tiden stor betydning 
for skiftet av tros- og verdisett som er grunnsteinen for 
vårt samfunn fortsatt.  Derfor er det sant som lyrikeren 
Rolf Jacobsen sier: «Ingen er barn av sin tid. Vi er alle 
barn av de 1000 år». Olavarven utvidet horisonten og 
omkranset alle mennesker. Den hevder at det finnes 
bare én familie på jorden, og det er menneskeætta hvor 
alle er brødre og søstre. For oss er det blitt så selvsagt, 
men en gang var det noe radikalt nytt i landet.

Vår felles ferd videre i Olsok i Tolga
I 2030 blir det et stort landsomfattende jubileum i 
Norge. Da skal det feires at det er 1000 år siden slaget 
på Stiklestad og Olav den helliges martyrdød. Stiklestad 
Nasjonale Kultursenter planlegger et jubileum med 
arbeidstittel «Nasjonaljubileet 2030 - Norge i tusen 
år». Det skal ikke bare ha fokus på året 2030, men også 
på årene fram dit. Hvert år vil det være et tema som 
olsokmarkeringer over hele landet kan knytte seg til. 
Det er temaer ut fra kulturarven vår i både et historisk, 
samtidsorientert og framtidsperspektiv.

Styret i Olsok i Tolga ønsker å knytte seg til dette 
jubileet ut fra det som er i tråd med visjonen Finn 
verden på ferden. På Stiklestad kjenner de godt til 
at Tolga har feiret olsok helt siden 1912, med noen 
opphold underveis. De vil være støttende til lokale 
olsokmarkeringer i årene framover. 

Vi ønsker hverandre lykke til med å finne verden på 
ferden gjennom dagene i Olsok i Tolga 2018!

Finn verden på ferden
Av Arne Bakken fra Hodalen, Norges første pilegrimsprest

Foto: Privat
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Foto: Knut Johan Ruud

Foto: Privat
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«Det ligg ei bygd og kvile seg ho kjenne døgga fell
Så still, så fin med utsle’n hår kvar dag det går 
mot kveld»

Slik åpner Jon P. Brennmoen sin «Kveldsong åt 
bygden», men når Olsok-uka kjem vakne bygda 
te liv dag og natt og det æ mye å finne på ferden, 
i kjerken, på Dølmotunet, kroer og puber, på 
setervoller, historiske vandringer og nostalgiske 
loft.

Fredag 20. juli
19.30 Åpning av Olsok i Tolga.
 Konsert i Tolga kirke
20.00  Krokveld på Malmplassen

Lørdag 21. juli
09.00 - 17.00 Markedsdag på Dølmotunet
10.00 - 16.00 «Hangar10» åpen
15.00 Auksjon på Dølmotunet
19.00 Quiz på Malmplassen   
21.00 Attiattnatt på Dølmotunet

Søndag 22. juli
19.00 «Kayayo» vises på Snekkarlemmen
22.00 Hagen & Wangen spiller på Sjarbar

Mandag 23. juli
10.30 Historisk vandring i Ôla
11.00 Bingo i Sætershallen
13.00 - 15.00 Kafé i Hamranstua
18.00 Sykkelløpet «Tallsjøen rundt»
20.00 Visekveld  på Snekkarlemmen
20.00 - 01.00 Krokveld på Malmplassen

Tirsdag 24. juli
11.00 - 17.00 Tolga Vevstue 50 år
18.00 Internasjonal kveld i Vidarheim
18.00 Olsok-bridge i Sætershallen
22.00 Hagen & Wangen spiller på Sjarbar

Dette skjer
på Tolga

Lørdag 21. juli fra klokken 09.00 til 17.00 går den 
tradisjonelle markedsdagen av stabelen på Dølmotunet. 
Dagen avsluttes med «Attiattnatt», kro og fest med 
«Alte Kameraden» og to utgaver av «Von Lund Band». 
Kultursjef Eivind Moen lover overraskende innslag 
både fra Von Lund Band og Alte Kameraden denne 
Attiattnatta.

Stort bruktmarked
Det har ofte blitt hevdet at bruktmarkedet på Dølmotunet 
er det største mellom Hamar og Trondheim. Hele lørdag 
kan samlere og gjenbruksinteresserte besøke rundt 35 
utstillere på bruktmarkedet.

Her tilbys gammelt og halvgammelt glass, porselen, 
frimerker, postkort, tegneserier, blader og bøker, 
vinylplater, møbler, husgeråd, flasker, tobakksesker, 
emaljeskilt og tekstiler av alle slag for å nevne noe. 
På markedsdagen skifter gjenstander og penger hurtig 
eier.

Både vått og tørt kan nytes på låven, på kroa, inne 
i restauranten og ute ved noen av alle bordene og 
krakkene som er satt ut. 

Som for voksne, kan også barna få utløp for 
nysgjerrighet rundt bodsalg, kjæle med dyr og leke.

Samtidig med bruktmarkedet arrangeres det 

24. markedsdag og
konsertkveld på Dølmotunet

Tekst: Marit Arnesen / MPress. Arkivfoto: Thorbjørn Liell / Ingrafo

håndverks- og næringsmesse på parkområdet. Også 
her med rundt 35 utstillere.

Klokken 15.00 dras det i gang auksjon inne på 
tunet. Tradisjonen tro, er det auksjonarius Ola Rye som 
svinger hammeren. Denne gangen over et lite bo fra en 
av våre nabokommuner.

Attiattnatta
– Vi avslutter markedsdagen med Attiattnatt, kro og 
fest med Alte Kameraden og to utgaver av Von Lund 
Band, smiler Eivind Moen, enhetsleder for Kultur og 
utvikling i kommunen.

Von Lund Bands første vokalist, Olaf Johan 
Thomasgaard, har trimmet stemmen og skal entre 
scenen sammen med Jo Esten Trøan, Per Johan Gjelten, 
Snorre Rønning, Morten Bakken, Erland Johaug og 
Terje Erlien i den første utgaven av Von Lund Band.

I den andre utgaven av Von Lund Band møter vi Per 
Johan Gjelten, Morten Bakken, Jo Esten Trøan, Jo Ryen 
og Per Arne Røste.

Alte Kameraden med Sindre Hagen på vokal og 
gitar, Kristoffer Storruste på bass, Bård Hasz på vokal, 
Terje Erlien på trommer og den nye gitaristen er ingen 
ringere enn Øystein Wangen i fra Brydalen. Dette lover 
godt for ei herlig Attiattnatt på Tolga!

ATTIATTNATTA: Von Lund band opptrer i to utgaver under Attiattnatta på Dølmotunet. 
Foto: Privat (t.v.) og Erling Moen
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Onsdag 25. juli
07.30 - 10.00 Bankfrokost  foran banken
11.00 - 16.00  Downhill sykling i Hamran
11.00 - 17.00  Tolga Vevstue 50 år. 
12.00 - 15.00  Fiskesommer ved Stortjønna
12.00 - 16.00  Tolga Bensin & Service
 Omvisning, kaffe og kake 
12.00 - 17.00 Åpen seter på Livollen
14.00 - 18.00  Åpen skole. Kaffe og kake
 Tolga-Os ungdomsskole 50 år
16.00 Historikk/omvisning på skolen.
17.00 - 20.00 Bilutstilling og «Doning og kaffe» 
 ved Tolga Bensin & Service
18.00 Mjølkesyra spanderer treningstime 
 med BasisBall på kunstgrasbanen  
 ved skola
20.00 Bilkortesje fra Tolga Bensin & 
 Service og opp Stasjonsbakken
21.00 Konsert på Dølmotunet
 Silya Nymoen med orkester

Torsdag 26. juli
11.00 - 15.00   TINE Fotballskole på Sætersgård
11.00 - 17.00  Tolga Vevstue 50 år 
12.00 - 17.00 Åpen seter på Livollen
15.00 Egil Storbekkens musikkpris 2018
 Livollen i Eidsvola

Fredag 27. juli
11.00 - 15.00   TINE Fotballskole på Sætersgård
12.00 - 17.00  Åpen seter på Livollen
19.00  Dikt og sommertoner
 på Snekkarlemmen
20.00  Låvedans på Snekkarlemmen

Lørdag 28. juli
08.00 Egebergs minnemarsj 
 Bjørsjølia / Sætersgård 
12.00  Egebergs minneløp
 Bjørsjølia / Sætersgård 
14.00 “Soft moment» i Tøysentralen

Søndag 29. juli
09.30 Pilegrimsvandring
 fra Østvangen
13.00 Setermesse Dølvollen
19.00 Konsert i Tolga kirke

Dette skjer
på Tolga

Silya og orkester
kommer til Tolga

Onsdag 25. juli klokken 21.00 kommer Silya Nymoen 
med orkesteret The Sailors til kro og fest på Dølmotunet.
Foruten vokalist og låtskriveren Silya består The 
Sailors av et utvalg håndplukkede musikere fra både 
USA og Norge. 

Sylia er født og oppvokst i Oslo, der hun sang i 
skolekor og spilte klassisk piano fra 8-årsalderen.  
Som 15-åring begynte hun å danse, tok hovedfag i 
moderne dans og jazzdans på Statens Ballethøgskole 
(KHIO). Samtidig var hun medlem av flere streetdance-
kompanier som gjorde show for ulike scener, TV-
produksjoner og artister. Etter studietiden jobbet Silya 
som både danser og sanger i musikaler som «Cabaret», 
«Chicago» og «West Side Story».

Silyas første musikalske suksess som vokalist var 
i den norske hip-pop gruppen Multicyde som turnerte 
i Skandinavia og i Tyskland. Gruppa ga ut to album og 
hadde tre nummer-1-hits i Norge.

Etter Multicyde for over 20 år siden dro hun til 
Stockholm og produksjonsselskapet Murlyn Music. Hun 
fikk platekontrakt med Columbia Records, og flyttet til 
New York vinteren 2006. Etter ett år mistet hun platekontrakten som en av mange i stallen til Columbia Records. 
Etter dette hadde hun flere jobber samtidig, som bartender, barnevakt, servitør og dating coach for sjenerte menn, 
i følge TV2.no.

Noen år og et live-album senere, «Peel Away», hadde Silya begynt å finne sin sjanger som sanger på New Yorks 
mange nattklubber, blant burlesquedansere og dragqueens. Så kom MGP-general Per Sundnes på banen, noe som 
i 2012 førte til at Silya ble med i Melodi Grand Prix med låta «Euphoria». Hun kom til delfinalen.

Silya reiste tilbake til New York. Først da følte hun at fundamentet for hennes konsept ble lagt: «Silya & The 
Sailors». Orkesteret hadde ulike musikere, men konseptet var det samme – alt skulle være live og «old school». 
Dette ble starten på en ny kurs, med Silya som kaptein. 

Høsten 2013 returnerte hun til Norge for å delta i TV programmet “Stjernekamp” på NRK1. Der tok hun Norge 
med storm og vant hele greia. 

Så gikk det slag i slag. Nå har hun et eget plateselskap, skriver flust med låter og opptrer så ofte hun kan 
hjemme i Norge.

KONSERT: Silya kommer onsdag! Foto: Pål Laukli

Salgsutstilling på 
Dølmotunet

I sommer stiller Anne Runa Jordet ut malerier i 
våningshuset på Dølmotunet. Hennes bilder kan du 
nyte og kjøpe fra 23. juni til 29. juli.

Torsdag 19. juli monterer Jane Højlund opp sine 
produkter i toving. Hun skal også holde karde- og 
spinnekurs på Dølmotunet mandag 23. juli.

Naturalistisk
Anne Runa jobber med akryl på lerret. Hun driver titt 
og ofte med stensil og sprayboks på vegg, gjerne på 
frihånd.  Hun driver i det beskjedne med gatekunst, men 
jobber av prinsipp kun lovlig. Anne Runa foretrekker 
det naturalistiske uttrykket med en viss forkjærlighet for fjell. Hun maler mye i gråtoner. 

– Fjell og landskap er en fast gjenganger i bildene mine, og det er også der jeg henter mye inspirasjon. Har 
alltid vært fascinert av fjellet og av villmarkskildringer, når det er et spesielt lys eller en trolsk stemning i naturen, 
sier hun i et presseskriv.

Hun har jobbet med oppdrag i regi av Ringebu Folkehøgskole, der hun var elev ved «Street Art Travel», og 
hvor hun har vært stipendiat i vinter. Anne Runa har også hatt enkelte private oppdrag og flere bestillingsverk, 
deriblant en vegg på Annis Spisested i Ringebu i oktober 2017. 

– Det er jeg som tagga ned Mjøllageret ved Tolga stasjon, opplyser Anne Runa. 

Toving
Jane Højlund er opprinnelig fra Danmark, men har de siste 25 årene bodd i Finnmark. Før det bodde hun ti år 
på Tolga, hvor hun blant annet jobbet som avløser, og drev som kunstner. På den tiden var det først og fremst 
keramikk hun arbeidet med, men de siste åra er det produkter av ull og toving som fascinerer henne.

Jane ankommer Tolga uka før Olsok, og det meste av det hun skal stille ut, er produkter hun produserer mens 
hun er her. Her snakker vi altså virkelig om ferskvare! I tillegg kommer hun til å ha med noen bilder av tidligere 
produkter.

Maleri av Anne Runa
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Tolga Bensin & Service inviterer tolginger og tilreisende til bedriftsbesøk og åpen dag mellom klokken 12.00 og 
16.00 onsdag i olsokuka.

– Da blir det gratis kaffe og kake til alle som kommer innom. Caltex-kaféen og nostalgigarasjen er åpne, og så 
åpner vi dørene til Caltex-loftet, sier Bjørn Arve Lunheim, innehaver av bensinstasjonen.

Besøksdagen avsluttes med bilutstilling fra klokken 17.00 og kortesje gjennom Brugata og opp Stasjonsbakken 
før storfesten begynner på Dølmoltunet.

Caltex-kaféen er en retrodrøm. Men nå har også ekteparet Bjørn Arve og Bente innredet en leilighet i andre 
etasje over kaféen i 1950- og 1960-stil.

Velstandstider
1960-årene var velstandstider. Folk flest hadde fått bedre råd. Teakmøbler og fjernsyn var en drøm som ble 
virkelighet for mange, noe Caltex-loftet gjenspeiler. Et radiokabinett, også kalt et salongmøbel, med integrert 
Garrard platespiller hvor både 45- og 78-plater kunne spilles, har fått plass i stua. Den har også en spisestue i teak 
og et teakbarskap, som mange nok vil dra kjensel på. En Radionette combi, radio med innebygget platespiller vil 
nok også være kjent for mange. En negerdame og trearmet stålampe med plastskjermer hører selvfølgelig med. 
Også sofaen og stolene, akkurat slik de var den gang da.

Kjøkkeninnredningen er som på 1960-tallet med mye inventar som var med på å modernisere husmødres, som 
det het den gang, hverdag. De moderne skrå overskapene og hylle med rist hvor oppvasken kunne tørkes. Røde 
og blå stålrørsstoler fra slutten av 1950-tallet var vanlig. En krydderhylle i hvit og klar plast til å ha mel, sukker, 
krydder og salt i var ofte standard. Det samme var brødboksen – så også på Caltex-loftet. På loftet vil det også 
etter hvert bli mulig å leie rom.

Til loftet skal paret vise mange elektriske duppeditter samlet gjennom mange år. Mobiltelefoner og gamle PC-
er er samleobjekter publikum får ta i nærmere øyesyn. Bjørn Arve aner ikke hvor mange mobiltelefoner han har. 
Han har samlet på hele mobilutviklingen. For mange vil et besøk på loftet bli «a nice walk down the memory lane».

Inviterer doninger til utstilling og kortesje
Mellom klokken 17.00 og 20.00 inviterer familien Lunheim til bilutstilling og en litt annen vri av «Cars and 
coffee» som på Lunheims vis blir «Doning og kaffe». Da kan interesserte nyte mange gamle, kjørbare doninger – 
fortrinnsvis eldre enn 30 år, men nyere entusiastkjøretøyer går også bra. De ønsker besøk av alt fra mopeder og 
traktorer til biler, ja alle typer motoriserte transportmidler.

Bensinstasjonen var de første lokalene til Tolga Bil og Landbruksverksted A/L. Det var også her dagens eier 
startet sin arbeidskarriere i 1977. I 1980 flyttet Tolga Bil og Landbruksverksted A/L til nye lokaler, og Bjørn Arve 
ble igjen som bestyrer på Tolga Bensin & Service. I 1983 kjøpte han bensinstasjonen av Jens Volden, og Tolga 
Bensin & Service, Bjørn Lunheim ble stiftet.

De siste årene har det blitt mere fokus på mat, men bensinstasjonen er fortsatt en god, gammeldags 
bensinstasjon med servicehall, vaskehall og salg av bilrekvisita. Nyoppusset vaskehall innvies under olsok. 
Tankanlegget som ble skiftet i 2017 er nå godkjent etter nye miljøkrav, og derfra selges også landbruksdiesel og 
98 E0 bensin. 

Tolga Bensin & Service
inviterer til omvisning med «noggo attåt»

Tekst og foto: Marit Arnesen / MPress

BENSINSTASJON FRA 1962: Bjørn Arve i inngangen til 
bensinstasjonen Caltex fra 1962. Den er montert i en 
nisje i kafeen.

CAMPINGTUR Á LA 1960-TALLET: Tidstypisk campingtur med campingvogn og folkevogn fra 1966. Fra venstre sitter Bente Krogh Lunheim, Arne Lunheim og Bjørn Arve 
Lunheim

SALONGMØBEL: Radiokabinett med platespiller
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Onsdag 25. juli markeres 50-årsjubileet for ungdoms-
skolen på Tolga. Skola er åpen for tidligere lærere 
og elever samt andre interesserte fra klokken 14.00 
til 18.00. Omvisning med historiske tilbakeblikk fra 
klokken 16.00.

I 1960 ble det laget en læreplan for 9-årig skole. 
Skolestyret i Tolga søkte kommunestyret om å få 
innføre 9-årig skole.

I 1961 ble det oppnevnt ei fellesnemnd for Tolga og 
Os kommuner for å forberede innføring av en 9-årig 
skole. I 1962 søkte Tolga om å få egen ungdomsskole, 
men etter initiativ fra skoledirektøren holdt 
formannskapene i Tolga og Os et fellesmøte i 1964 
der det ble vedtatt å bygge en felles ungdomsskole. 
Departementet og skoledirektøren hadde anbefalt 
løsningen, fordi sentrale myndigheter hadde satt et 
minimum elevgrunnlag på 50-60 elever på årstrinnet, 
slik at en kunne få en treparallellers skole. Tolga og Os 
hadde til sammen et såpass stort elevgrunnlag.

Derfor ble nok skolespørsmålet tillagt en viss 
betydning da Stortinget vedtok å slå sammen Tolga og 
Os til en kommune fra 1966, står det videre i boka.

Skolen ble bygd på Tolga, og sto ferdig høsten 1968. 
Samtidig ble internat for elevene fra Tufsingdalen, 
Kvilvangen og Narbuvoll bygget.

Allerede før Tolga-Os ble delt igjen i 1976, ønsket 
Os sin egen ungdomsskole. 1 1973 ble det nedsatt et 
utvalg for å se på skoleordningen. Resultatet ble at Os 
fikk sin egen ungdomsskole i 1980. Et interkommunalt 
styre for den felles ungdomsskolen fungerte i perioden 
1976 – 1980.

Ungdomsskolen på Tolga fikk et påbygg i 1984. 
Barneskolens elever flyttet da over elva, og Tolga skole 
ble en 1-9-skole med barnetrinnets elever fra Tolga 
krets og ungdomstrinnets elever fra hele kommunen.

16. juli 1997 brant store deler av skolen ned. Fram til 
skolestart i 1998 foregikk undervisningen i brakker og 
midlertidige rom i kommunen. Det nye skolebygget fikk 
en totalpris på 40 millioner kroner, og det var SK Bygg 
som sto for totalentreprisen.

Tekst: Boka Skolehistorie for Tolga, Marit Arnesen / MPress

Ungdomsskolen 50 år

Som ung lærer til Tolga
Anders Erlien var lærer ved ungdomsskolen fra 
oppstart til 1993 da han gikk av med pensjon. Han 
var formingslærer, men underviste også i engelsk. 
Han minnes en fin tid med gode kollegaer og mye bra 
ungdom og undervisning på en ny skole.

– Kona mi Sylvia var også formingslærer ved skolen. 
Vi hadde blant annet jobbet på Kongsvinger og nordpå 
da skolen på Tolga ble bygget. Heldigvis fikk vi begge 
jobb her, sier han og legger til at han er glad for det.

Han minnes ungdomsskolen som en stabil arbeids-
plass i et godt og kjent lokalsamfunn. Han er selv født 
og oppvokst på Tolga, men dro ut av bygda for å gå 
realskole, gymnas og lærerskole.

– Jeg følte meg heme med ungdommen, sier han og 
erindrer store elevkull, rundt 220 fordelt på tre klasser 
på trinnet.

Erlien er glad i ungdommen. Om de var roligere før? 
– Nå har ungdommen en mye større erfarings-

bakgrunn som tilsier at de er mer freidig, humrer han. 
På 1960-tallet var det stort å komme til Røros. Slik er 
ungdommene forskjellige nå og da.

På internat
Ole Peder Svendsen fra Tufsingdalen fikk Erlien 
som lærer da han begynte i 7. klasse ved Tolga-Os 
ungdomsskole høsten 1968. Han var født i 1955. De som 
var født i 1954 skulle ha begynt på framhaldsskolen, 
men begynte i 8. klasse på Tolga samme høst.

– Vi som kom fra Tufsingdalen, Kvilvangen og 
Narbuvoll bodde på internatet. Men fordi det ikke var 
helt ferdig ved skolestart, ble vi kjørt til Os av to fedre 
som hadde bil og byttet på. Fra Os tok vi skolebussen, 
forteller Svendsen.

4 jenter og 3 gutter flyttet inn på internatet. 2 gutter 
og 2 jenter var født i Tufsingdalen i 1955. Det unge 
bestyrerparet Unn og Arne Bjørnå skulle se etter 
ungdommene og hjelpe dem med lekser. Kanskje var 
tanken at de skulle fungere som litt reserveforeldre, men 
til det var de for unge, i følge Svendsen. 

Husmødrene derimot var på alder med 
foreldregenerasjonen til Svendsen.

– Solaug Tollan hadde hovedansvaret for maten. 
Gudrun Ryen var også husmor på internatet. Hver 
dag etter skoletid ble ungdommene servert middag, 
forteller han.

– Men den måtte vi hente i bokser på ei tralle på 
sjukehjemmet som lå like ved. Så varmet husmora opp 
maten, minnes han.

Svendsen hadde ikke noe særlig hjemlengsel, men 
han syntes livet på internatet var strengt. Men der 
måtte han bo, og det aksepterte både han og de andre 
ungdommene.

Jeg var vant til frihet og syklet hvor jeg ville i bygda. 
På internatet fikk vi ikke lov til å gå ned i gata og treffe 
annen ungdom en gang. Det var leksetid fra klokken 
17.00 til 19.00. Skulle vi ut fikk vi bare holde oss rundt 
veggene på internatet. Men det var bare slik det var, 
sier han, og legger ettertenksomt til at bestyrerparet 
var unge og uerfarne og sikkert «redde» for ikke å gjøre 
jobben skikkelig.

En som hadde vondt av at internatungdommene ikke 
fikk treffe likesinnede var Anders Thomasgaard. Han 
drev butikk der handelssenteret står i dag. Han tilbød 
ungdommene jobb med diverse ærender. Jobben tok 
som regel bare rundt 20 minutter, men da hadde de fått 
fri fra internatet i en og en halv time. 

– Denne tiden brukte vi til å møte annen ungdom, 
humrer Svendsen.

Da 1956-modellene begynte på ungdomsskolen 
ble det mange flere, og Svendsen forteller at det ble 
innredet hybler til lærere på skolen. Han minnes 
strenge foreldre og besteforeldre.

– Den gangen var alt så viktig utad. Det kunne 
være vanskelig for mange ikke å strekke til. Slik er det 
heldigvis ikke nå lenger, kommenterer han.

Ryktet om en invitasjon til 50-årsjubileet har nådd 
ham. Da stiller han opp og det samme håper han 
kameraten fra den gang, Jon Birger Bakken nå bosatt i 
Oslo, også gjør.

FØR 1997: Slik så ungdomsskolen ut før brannen i 1997. Foto: Dagfinn Nyeggen, Musea i Nordøsterdalen
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Tirsdag 24. juli, onsdag 25. juli og torsdag 26. juli fra 
klokken 11.00 til 17.00 markerer Tolga Vevstue sitt 
50-årsjubileum med utstilling i gammelskola. Her vil 
vevnader produsert gjennom 50 år bli vist.

Over 70 forskjellig renninger, hver på 40 meter, er 
satt opp gjennom et halvt århundre. Med hver renning 
kan det veves et utall forskjellige produkter. Derfor - 
veventusiastene lover et bredt utvalg av vakre tekstiler 
til øyes lyst disse olsokdagen. Selve vevstua er for liten 
til å romme en slik utstilling, men barnehagen stiller 
sine lokaler til rådighet.

– Det blir kaffe og kaker og salg av vevde produkter, 
samt utlodning av  blant annet vevde tekstiler, opplyser 
Olov Kirkbakk.

I tillegg skal de selge sine tekstiler på Dølmotunet 
under markedsdagen lørdag 21. juli. Olsokavisa møter 
fem i arbeidskomiteen i Bygdekvinnelaget. De har 
ansvaret for vevstua og aktivitetene der.

Ingen vevstue uten Else Marie
Det er Else Marie som er, og har vært primus motor i 
alle år. Hadde det ikke vært for henne hadde det ikke 
vært noen vevstue, understreker Else Synnøve Tollan 
med fartstid på vevstua fra 1990-tallet, og refererer til 
Else Marie Engebakken. Sistnevnte har trådt veven her 
siden 1986. De andre nikker samtykkende.

10 vever er satt opp med skillbragdrenning, 
tavlebragd, bolster og ripsvarianter. Halvdreiel og 
matterenninger er også satt opp. Mellom 18 og 20 er 
jevnlig innom vevstua og vever.

– Men trenger du å gå innom en annen dag eller 
kveld så får du låne nøkkel, sier Kari Sandberg. 

Hun bor på Eidsvoll, men bodde i Hodalen i 11 år for 
22 år siden. Nå har hun hytte i kommunen og er innom 
vevstua for å veve, prate med de andre og trå til med en 
hjelpende hånd så ofte hun kan.

Hun er ikke den eneste utflytteren som søker tilbake. 
En annen tolging som bor i Oslo er, ifølge veverskene, 
innom i alle ferier, også ifølge med sine 3 voksne barn 
som hun har lært å bruke skyttelen. 

– Veving er mentalhygiene og avkobling. Her stiller 
alle opp og kurser deg gratis når du trenger det. Sukker 
du litt tungt over veven spretter de opp og spør om 
du trenger hjelp. Det er et helt genuint miljø her, roser 
Liv Hilmarsen, veverske på Tolga siden 2006, men som 
også deltok litt på 1980-tallet.

– Vevstua er også en fin inngang til å treffe flere 
generasjoner, legger Olov til. 

Hun har fartstid siden 1979. Tirsdagene er det ingen 
av dem som sitter hjemme. Den tilbringes på vevstua.

Spenstig tradisjonsbærer fyller 50 år
Tekst og foto: Marit Arnesen / MPress

Historien
Mye av historien er sakset fra en artikkel i Hatill i 1994, 
skrevet av Torbjørg Jordet. Hun skrev at veveventyret 
startet høsten 1968. Mange tolginger ønsket å ta opp 
igjen de gamle vevtradisjonene. Kjellaug Flatgård og 
Ingeborg Eide i husflidskomiteen i bondelaget dro det 
hele i gang. Haldis Bangen var en god rådgiver. Rundt 20 
møtte opp på etableringsmøtet og meldte sin interesse. 
Vevstuas første lokaler ble på ungdomsskolen. 
Vevstoler og utstyr ble lånt på bygda. 5 vevstoler 
ble satt opp. Urseth’s legat og Evenstad’s legat ble 
søkt om penger til renning, garn og annet nødvendig 
utstyr. Sofie Johnsgård stilte rennestolen på loftet hos 
Johnsgård til disposisjon. Der ble vevene rent.

Siden bilen ennå ikke var allemannseie og vanlig 
transportmiddel startet essingene sin egen vevstue på 
loftet i Jordgarda. Det ble satt opp tre vever. Vinteren 
1970-71 måtte vevstua flytte fra ungdomsskolen. Rom i 
kjelleren i gammeskola ble stilt til disposisjon. Der var 
det plass til 3 vever. Men vevstua måtte også ut derfra, 
og en noe omflakkende tilværelse tok til. På Moa hos 
Anna Wold og hos Johnsgård var det satt opp vever. I 
1979 hadde vevstua 3 vever i Vidarheim. Høsten 1981 
ble de igjen demontert, og forflyttet til kjelleren. Det var 
liten aktivitet i vevstua utover høsten og vinteren, det 
tar tid å flytte og å få satt opp nye vever, men 3 vever 
kom i gang igjen, skriver Jordet. Nok en gang måtte 
vevstua flytte. Denne gang til tilbygget i gammelskola. 

I 1985 flyttet vevstua inn i nyoppussede lokaler 
og aktiviteten tok seg opp. Våren 1987, i forbindelse 
med Nord-Østerdalsuka, hadde vevstua utstilling med 
mye fin vevnad. I 1988 ble det atter en gang snakk om 
flytting. Vevstua ble tilbudt rom i det gamle bygget på 
gammelskola. Arbeidskomiteen sto på og i 1990 var 
vevstua i full gang i de lokalene som fortsatt huser 
veventusiastene. Fra februar til 7. juni 1994 drev 
bondekvinnelaget og vevstua registrering av fellåklær 
fra før 1940. 113 arbeider ble registrert.

Vevstua har stått for mange utstillinger gjennom 
årene, blant annet har de stilt ut gammelt undertøy, 
brudekjoler og dåpskjoler, strikkavotter, leker, fellå-
klær, gamle stekejern sammen med kaffekverner og 
grytekluter, samt broderte duker og pyntehåndklær 
for å nevne noe. I tillegg dukker de alltid opp med sine 
flotte håndverksprodukter under julemessa i Vidarheim 
og under olsok på Dølmotunet.

Om de frykter håndverket skal dø ut? Nei, her er 
barnehagen vegg-i-vegg, og i vinter og våres har 
veverskene hatt et prosjekt sammen med ungene der 
den oppvoksende generasjon selv har hatt egen vev til 
disposisjon. Det syntes ungene var veldig stas, ifølge 
veverskene.

SOSIALT: Praten går livlig rundt bordet på vevstua, akkompagnert av nytrukken kaffe, lapper, vafler og nylaget 
rabarbrasyltetøy. Fra venstre Odrun Tollan, Else Marie Engebakken, Olov Kirkbakk, Else Synnøve Tollan, Liv 
Hilmarsen og Kari Sandberg.

Kafé i Hamranstua
Pensjonistene, som har treff med sosialt 
samvær og gjør diverse forefallende arbeid for 
Idrettslaget, inviterer på kaffe og vafler for kr. 
30,-  i Hamranstua mandag 23. juli klokken 13.00 
til 15.00. Her får du Informasjon om anlegget og 
byggeprosessen.

Fin bilvei helt fram, skilta fra riksveien,  og 
god parkering. Det passer utmerket å legge turen 
hit etter historisk vandring i Ôla. 

Se deg om i aktivitetsområdet. Gå tur til 
toppen av hoppbakken eller bare nyt utsikten fra 
Tolgas nye landemerke.

Fiskedag på Stortjønna
Fiskesommer er en fiskedag på Stortjønna for 
barn og unge opp til 15 år. I år går fiskedagen 
av stabelen onsdag 25. juli fra klokken 12.00 til 
15.00. 

Det blir fisking etter ørreten fra land eller 
båt. Nytt av året er at alle deltakere på dagen 
får en speiderkniv med mer. I tillegg vil de som 
melder seg inn i fiskeklubben få velge i mellom 
fine velkomstgaver som slukstang, slukboks, 
fiskeveske og håv. Tolga JFF stiller med 
redningsvester, mark og noe fiskeutstyr samt 
noen slukstenger for de som ikke har. 

Husk: De som er tidlig ute med å melde seg 
inn i fiskeklubben på fiskedagen kan få en helt ny 
slukstang til odel og eie. 

Det serveres pølser, fisk, saft og kaffe. Håper 
vi får godt fiskevær!!

Downhill-sykling i 
Hamran

Onsdag 25. juli arrangerer Tolga Fritidsklubb i 
samarbeid med Dunder Adventures downhill- 
sykling i Hamran. 

Ta med deg sykkel og hjelm. Det er også mulig 
å låne Downhill sykkel.

Det blir salg av kaffe, vafler og kioskvarer. 
Syklingen starter klokken 11.00 og holder på til 
klokken 16.00. Velkommen!

TilbakeflytterKAHOOT
Frisk opp dine lokalkunnskaper og kom deg i 
veien på TilbakeflytterKAHOOT!

Tolga 2020 og Tolga-Vingelen FK gjentar 
suksessen fra i fjor og arrangerer quiz på 
Malmplassen før kroa på Dølmotunet lørdag 21. 
juli fra klokken 19.00.

Arrangementet er åpent for alle Ta gjerne med 
deg en potensiell tilbakeflytter! Vi lover gode 
premier til vinnerne.

Litt tidligere på dagen finner du Tolga 2020 på 
stand på Dølmotunet under markedsdagen. Her 
får du svar på store og små spørsmål om det å 
bo, jobbe og flytte til Tolga kommune!
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Pilegrimsvandring på 
olsokdagen 29. juli 2018
Siste søndagen i olsok-uka blir det vandring langs 
pilegrimsleia. Vandringen starter fra Østvangen 
klokken 09.30 og går til Dølvollen i Hørtdalen, 
setra til Trond Erlien, hvor det er setermesse 
klokken 13.00. Tidligere pilegrimsprest Arne 
Bakken leder vandringen og holder preken på 
setervollen.

Gammelallmannveien ble i sin tid valgt som 
hovedlei gjennom kommunen, og er en del av 
den merkede pilegrimsleia mot Nidaros. Den går 
tvers over jordene, videre mellom Vangsåsen 
og det karakteristiske Kottberget, skrår ned mot 
Tallsjøen og passerer blant annet den grasgrodde 
Færrsletta eller Fantsletta.

Veien svinger seg videre gjennom frodig 
barskog frem til Toljeelva som forbinder Øvre 
og Ytre Tallsjøen. Vadet er grunt, men like 
nedenfor er det ei solid klopp som benyttes 
i dag. Den gamle veien opp til Skardet er 
tydelig. Derfra og forbi Pauran og over Ryan går 
ferden videre på bilveien som går i traseen til 
Gammelallmannveien. Ved Allmannhaugen tar 
middelalderveien av mot Båttjønna og Hørta og 
videre inn i Os kommune.

Hele turen fra Østvangen til Dølvollen går i 
lett terreng og er ca. 8 km lang. Hvis noen ønsker 
ei kortere rute, er det flere steder en kan slutte 
seg til, for eksempel på Sjøvollom der veien 
kommer ned fra bak Kottberget eller på Skardet. 
Fra andre sida kan en starte på Osvollom eller 
ved Båttjønna.

Det blir stopp underveis. Ta med drikke og noe 
å bite ti. Det er også salg av mat og drikke på 
Dølvollen. Når det gjelder skyss, kan en selvsagt 
kjøre selv eller møte på Malmplassen Gjestegård 
eller Bua i Vingelen klokken 09.00 for samkjøring. 
Det er skiltet parkering ved Østvangen. Det blir 
organisert henting av biler etter setermessa.

SUKSESSREGISSØR: Tynsetingen Mari Bakke Riise har fått internasjonal anerkjennelse for sin dokumentar Kayayo

Søndag 22. juli vises tynsetingen, regissøren og 
filmskaperen Mari Bakke Riises sterke dokumentar 
«Kayayo», jentebærerne, på Snekkaremmen i 
Snekkergarden klokken 19.00. 

Hun, som er regissør for den eneste norske 
dokumentaren som har kommet gjennom nåløyet 
og blitt shortlistet av Oscar-akademiet, vil selv være 
tilstede under forestillingen.

Filmen har gått sin seiersgang på internasjonale 
filmfestivaler over store deler av verden.  Den har fått 
19 priser, de to siste nå i juni og filmen ble nominert til 
Oscar. Det er første gang noensinne en norsk film har 
kommet på kortlisten i kategorien kort dokumentarfilm 
og viser nok en gang hvor høyt nivå det er på hennes 
dokumentar. På Tynset fikk både regissøren og 
filmen varm og begeistret mottakelse under Tynset 
Internasjonale Filmfestival i september 2017.

Dokumentaren viser hvordan små jenter helt ned 
i seksårsalderen jobber som levende handlekurver, 
såkalte jentebærere, for rikere kvinner i hovedstaden 
Accra i Ghana. 8 år gamle Bamunu som har jobbet 
på markedene siden hun var seks år gammel følges i 
filmen. Bamunu hadde ikke sett familien sin, som bor 
70 mil nord for Accra, på disse to årene. 

Over 100.000 jenter jobber som barneslaver i 
hovedstaden i sør. Jentene kommer fra fattig kår i nord. 
Handlekurvene er «vaskevannsfat» jentene bærer på 
hodet. De yngste bærer bører på 60 kilo, og de eldre 

Viser den prisbelønte dokumentaren «Kayayo» på 
Snekkarlemmen

over 100 kilo. Ofte får de ikke betalt, og får de betalt 
tjener de bare noen få øre hver gang de bærer. De har 
ingen skolegang og kan ikke regne. De har ikke noe sted 
å gjemme pengene. Voksne oppbevarer dem, men de 
putter ofte en del i egne lommer. Ofte blir jentebærerne 
utsatt for misbruk og blir stjålet fra. Mange må 
prostituere seg for å tjene nok penger i forhold til hva 
familien forventer. Jentens håp er at de skal få tjent så 
mye at familiene gir dem tillatelse til å komme hjem.

Ved å vise dokumentaren i mange forskjellige 
fora, håper Bakke Riise at folk, myndigheter og 
organisasjoner vil bidra til at praksisen med det 
makabre barnearbeidet vil opphøre. Hun håper også 
at filmen bidrar til at flere vil gi penger slik at disse 
jentene kan få vokse opp i sine familier, være barn og å 
gå på skole slik deres brødre gjør.

Det er lenge siden Bakke Riise opprettet et fond en 
hjelpekonto for at Bamunu skal kunne få gå på skole i 
hjemme i sin egen landsby. Det samme har hun gjort 
for Adamu, en jentebærer regissøren møtte under en 
av sine første turer til Ghana.

Mari er utdannet dokumentarregissør fra NISS og 
har lang erfaring fra tv- og dokumentarserier. Hun 
har blant annet hatt regi på «Farmen», «Brennpunkt», 
«Ingen grenser», «71 grader nord» og «På liv og Død», 
og har også jobbet med klipp og redigering.

Tekst: Marit Arnesen / MPress. Foto: Privat

Dikt og sommertoner på 
Snekkarlemmen

Kristin Skrivervik ønsker velkommen til en stemningsfull og 
underholdende kveld med sommertoner og diktlesning fredag 27. juli 
klokken 19.00 med poet Camilla Groth og Midthun-søstrene Mari Katarina 
og Anja Irene. Dørene åpnes klokken 18.30. Salg av mineralvann, øl og 
vin samt kjøttkake på gaffel med flatbrød til. 

Klokken 20.00 blir det låvedans til musikk ved Sindre Hagen 
og Øystein Wangen. Bakgrunnssus fra Glomma må påregnes. 
Inngangsbillett kroner 150.

DØLVOLLEN: Her ender pilegrimsvandringa hvor 
alle samles til setermesse. Foto: Privat
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Mandag 23. juli inviteres det til visekveld med Tone 
& Hans Fredrik på låven i Snekkargarden. I år har 
musikerekteparet invitert med seg ingen ringere 
en Geirr Lystrup, visesanger og forfatter, en allsidig 
trubadur som har medvirket til å fornye den norske 
visetradisjonen.

Fjorårets suksesskonsert med Hulbækmo & Jacobsen 
Familieorkester ga musikerekteparet mersmak.

– Lemmen er et så fint rom. Lyset, svaler som flyr inn 
og ut og bruset fra elva. Det gir identitet med musikk 
i en låve, og det er så artig å ta i bruk nye arenaer, 
forklarer Hans Fredrik.

Denne mandagskvelden vil trioen øse fra et stort og 
vidt repertoar, fra skillingsviser, viser av lokale diktere 
som Per Aas-Eng og Ola Jonsmoen, fra folketradisjon i 
Vinje, Lystrups fødested, Nord-Østerdal og Sørlandet, 
og fra musikernes store lagre av egenkomponerte 
toner til egne og andres tekster. Geirr har tonesatt 
blant annet 20 av Tarjei Vesaas sine dikt samt av 
Halvor J. Sandsdalen. Tone og Hans Fredrik har satt 
musikk til Halldis Morn Vesaas, Ove Røsbak og Erik Bye 
for å nevne noen.

Viser med gode melodier, sanger som skal 
kunne synges. Vi er alle tre glade i gode melodier, 

Visekveld på Snekkarlemmen
Tekst og foto: Marit Arnesen / MPress. Foto Geirr Lystrup: Siri Thesen

forklarer Tone og lover både sørgelige og morsomme 
kjærlighetssanger, viser med humor og snert og 
kanskje noen med en ørliten brodd.

Geirr Lystrup er kollega og venn av Hulbækmo og 
Jacobsen. Hans Fredrik og Geirr har spilt sammen og 
samarbeidet ved flere anledninger.

– Det er veldig stas å skulle ha han er, smiler Hans 
Fredrik og roser musikervennen for kreativitet, stor 
musikalsk variasjon og allsidighet. 

– Han gjør alt sjøl. Har eget plateselskap og har en 
forbilledlig kontroll.

Lystrup har gitt ut rundt 30 plater, utgitt folkeviser 
fra hele Norge i bokform, skrevet teaterforestillinger, 
musikk, bøker og sangbøker for barn. Han spiller 
folke- og tradisjonsmusikk og har satt tekster til 
gammeldansmelodier fra Gudbrandsdalen. I de senere 
årene har han også skrevet salmer.

Tolgamusikerne lover at instrumentariet denne 
kvelden vil bli av det frodige slaget med trøorgel, 
harpe, gitarer, fløyter og torader. De er alle tre kjappe i 
replikken og oppsatt med en god porsjon humor.

– Så det blir saktens muligheter til å få seg en god 
latter eller tre også, humrer ekteparet.

Kvalitetsleverandør av panel, listverk, 
impregnert- og konstruksjonst, tretak og 
malmfuru. 

Se www.tela.no for bilder og beskrivelser 
av våre produkter

            Takbord av jernvitrolbehandlet malmfuru

tlf: 62486742
www.tela.no

kontakt@tela.no

Spesialpanel og lister

Malmfuru kledning
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Langs denne strekninga på ca. 3 km finnes flere spennende minnesmerker fra den gamle kobberverkstida. Tolgen 
Kronskog var nemlig svært viktig for den 200-årige smeltevirksomheten på Tolga.

Det startet med funn av kobbermalm i Rørosfjella. Kong Christian 4. utstedte et privilegiebrev i 1646 som 
ga eierne (partisipantene)  store rettigheter. Røros kobberverk fikk enerett til å nytte alle malmfunn, skoger og 
vannfall innafor en radius (cirkumferens) på 4 mil ut fra Storwarts gruve. 

Til å foredle malmen trengtes trevirke og spesielt mye trekol. Malm ble smeltet på Røros, men det tok ikke 
lang tid før skogen var fullstendig uthugget i store områder. Derfor ble smeltehytter bygd opp nærmere skogrike 
distrikter. Ved fossen i elva Tolja, etablerte kobberverket et smelteanlegg i 1660-åra. Langs Glåma-dalføret fantes 
nemlig forholdsvis mye voksterlig furuskog.

Rask bosetting 
I nåværende Tolga sentrum fantes ingen bosetting før smelteverket ble etablert. Men på kort tid vokste det fram et 
helt nytt samfunn. Folk strømmet til fra både fjern og nær, og det ble et fargerikt folkeliv. Bosteder for funksjonærer 
og hyttearbeidere fikk ikke spre seg vilkårlig. Kobberverkets folk hadde planlagt to gateløp nær smeltehytta (Gata 
og Bakkagata) der de ansatte kunne etablere sine boplasser. Etter hvert som virksomheten utviklet seg, ble det 
for trangt langs disse to gateløpene, og stadig nye områder ble tatt i bruk.

Kobberverket sysselsatte de fleste
Fast arbeid ved smeltehytta var ettertraktet. Dessuten hadde mange timebetalt engasjement der. I tillegg hadde 
også de fleste etablert små gårdsbruk for å sikre levebrødet om kobbervirksomheten i perioder skulle gå dårlig.

Gruver og smeltehytter sysselsatte mange, men enda flere trengtes til arbeid i skogen med å skaffe 
bygningsmaterialer, ved og ikke minst tilvirke trekull. De aller fleste som bodde i distriktet, var i større eller 
mindre grad opptatt med en eller annen virksomhet tilknyttet kobberverket. 

Dessuten var transportbehovet enormt. Kjøringen med hester og okser på vinterstid med ved, materialer, kull, 
malm og proviant var ei stor virksomhet i seg sjøl. For å vise noe av dimensjonen, ble det i året 1771 kjørt mer 
enn 30.000 lester med trekull.

Skogen «kronet» inn 
Allerede tidlig på 1700-tallet begynte det å gå hardt utover skogen lengre vekk fra Røros også. Trekull, ved og 
bygningsmaterialer trengtes i enorme mengder, og særlig barskogen ble rett og slett snauhogd i store områder. I 
dag ville vi nok kaldt dette for ei miljørasering!

Både staten og kobberverket begynte å se alvorlig på denne utviklinga. Det ble ansatt skogfogder som skulle 
hindre ulovlig hogst jfr. mysteriefiguren, kølfogden Hedstrøm, i Johan Falkbergets diktning.
Hytteskriveren på Tolga fant snart grunn til å ta grep. Han lot skogstrekninger på begge sider av Glåma, i nærheten 
av Tolgen smeltehytte, avmerke med en «Kongekrone» hogd inn i enkelte tre. Senere ble det satt opp steinhyller 
med samme merke innhogd. Området skulle fredes «til Tolgen hyttes nødenhet».

Stridigheter, rettssaker og straffer
En kan godt forstå at hytta trengte tømmerskog til rådighet. I 1759 brøt dammen i Tallsjøen så vannet feide med 
seg hele hytteanlegget og raserte store verdier. 70 år senere i 1829 brøt det ut storbrann i hytta med enda større 
skader. Kobberverket tok tak begge ganger og bygget raskt opp igjen anleggene. Til enhver tid trengtes dessuten 
mye gode materialer til jevnlig vedlikehold av anlegget.

De som bodde på Tolga mente at de også hadde rettigheter i det store arealet på 23.700 mål. De trengte både 
ved, gjerdemateriale og hustømmer til eget bruk. Stridighetene utviklet seg over en periode på nesten 200 år, med 
rettssaker og straffer, og tok først slutt da tolgingene fikk kjøpe det innkronede skogområdet etter at drifta ved 
smeltehytta var nedlagt.

Vandring i Kronskogens grenselinje i Ôla
Tekst og foto: Jon Vingelen

I KRONSKOGEN: Merkestein nr. 29

BasisBall
– trening som funker

Mjølkesyra treningssenter med  smaksprøve 
på senterets nye tilbud  onsdag 25. juli klokken 

18.00 på kunstgressbanen ved skola. 
Fra høsten av utvides Mjølksyras faste 

gruppeprogram med BasisBall CenterCore. Dette 
er en treningsform som har fokus på bruk og 
trening av kjernemuskulatur i ulike øvelser. Alle 
øvelser utføres til musikk med en medisinball 
som eneste vekt. Det er ingen krav til rytme eller 
samtidighet i øvelsene. Alt utføres i den enkeltes 
eget tempo, og øvelsene kan tilpasses hver 
enkelt deltagers form.

I løpet av de 45 minuttene treningstimen varer 
får man jobbet systematisk med funksjonell 
styrke, mobilitet, stabilitet og balanse. Treningen 
danner et godt grunnlag for all annen fysisk 
trening, samtidig som det er med og forebygger 
skader. 

Basisball egner seg like godt ute som inne, 
så om været ikke er helt håpløst vil timen under 
olsokuka foregå på kunstgressbanen ved skola. 

Instruktør er Esten Inge Hilmarsen. Timen 
er gratis og påmelding gjøres pr. SMS til Kjersti 
Flatgård på tlf. 402 16 061.

Det er først-til-mølla-prinsippet og plasser til 
alle Basisballene er tatt.

Lek og moro
med fotball i Olsok

Tolga-Vingelen Fotballklubb arrangerer TINE 
Fotballskole for jenter og gutter født i 2004-2012 
torsdag 26. og fredag 27. juli på Sætershallen 
fra klokken 11.00 til 15.00. Det er 7. gang Tolga-
Vingelen FK arrangerer fotballskolen. 

Torsdag må alle ta med niste. Fredag får alle 
pølser. Åpen kiosk begge dager. Instruktører er 
spillere fra fotballklubbens seniorlag.

Alle får T-skjorte, Tine-sekk, skolemjølk med 
kakao, frukt og pølse med brød. 

Du må selv ta med fotball og bruke fotballsko, 
leggskinner og eventuelt keeperhansker.

Pris kroner 350,-. Påmelding innen 23. juli. Ved 
påmelding sms skriv navn og fødselsår til Terje 
Røe 91510813 eller Jostein Østvang 91513959.

VELKOMMEN! 
Hilsen styret i Tolga-Vingelen FK
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TØYsentralen markerer 10 år med galleridrift, og 
gallerist Helga Storbekken har invitert 46 utstillere til 
jubileumsutstillingen. Galleristen lover en utstillings-
åpning utenom det vanlige.

Den velrenommerte frilansjournalisten og kunst- 
kritikeren i Dagsavisen, Lars Elton, åpner jubileums-
utstillingen 7. juli klokken 14.00. Den anerkjente 
maleren og performancekunstneren Kjetil Skøien skal 
framføre «Første og siste setning», og Eli Storbekken 
skal lokke. Mange av utstillerne kommer også til 
åpningen.

Et utrolig mangfold
– Kunstnerne får stille ut 3 arbeider hver. Jeg har satt 
en grense på 50 x 50 centimeter på det som skal stilles 
ut, forklarer Storbekken.

Dette blir en småbildeutstilling, tett i tett med 
kunstverk, kort og godt en usedvanlig rikdom av 
kunstformidling på et sted. Hun nevner smykker, 
tekstil, foto, collage, grafikk, skulpturer og malerier 
blant uttrykkene kunstinteresserte kan glede seg til.

– Jeg har invitert alle som har vært med på våre 
hovedutstillinger, sommerutstillinger og vandre-
utstillinger med Kunstbanken Hamar samt de som har 
deltatt på vår- og høstutstillingene, opplyser hun.

Publikum kan vente seg et mangfold av uttrykk i 
alle prisklasser, en fantastisk måte å bli kjent med så 
mange kunstnere og kunstuttrykk på. Utstillingen står 
til 29. juli.

I olsok
Lørdag 28. juli inviterer gallerist Storbekken til et «Soft 
moment»-arrangement, en tilstelning Soft Galleri står 

46 utstillere
i TØYsentralen

Tekst og foto: Marit Arnesen / MPress

bak. Galleriet er driftet av Norske tekstilkunstnere. 
Til TØYsentralen kommer kunstkritikeren og kunst-

historikeren Per Boym som skal samtale med 6 av 
tekstilkunstnerne som deltar på jubileumsutstillingen. 
Boym var direktør for Museet for samtidskunst fra 1996 
til 2003.

– Runa Boger kommer med et stort drivhus bekledd 
i rød ullfilt. Hun er opptatt av gamle hus og løer, sier 
galleristen.

Billedkunstneren og kunsthistorikeren Randi Nygaard 
Lium, født og oppvokst på Tynset, vil kåsere om 
håndverk og tradisjoner og hvordan mye inspirasjon 

blir hentet fra gamle arbeider i tekstilkunsten.
Galleri TØYsentralen på Tolga har gjennom de 

10 årene galleriet har eksistert opparbeidet seg et 
godt renommé, ikke bare blant utøvende kunstnere, 
men også blant de som kjøper inn kunst til offentlig 
utsmykninger. 

Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk gikk i 
2017 til innkjøp av to kunstverk som ble vist under 
sommerutstillingen. Kunstverkene ble kjøpt inn til 
KODE, Vestlandske kunstindustrimuseum i Bergen. Det 
er andre år på rad at museene har besøkt galleriet og 
kjøpt inn kunstverk fra utstillingene.

JUBILEUM: TØYsentralen marker 10 års galleridrift I Brugata på Tolga

Tirsdag 24. juli klokken 18.00 inviteres musikk- og 
matglade til Internasjonal kveld i Vidarheim og godbiter 
for både øret og ganen.

Mat og musikk er viktige kulturuttrykk som forener 
på tvers av språk og nasjonalitet. En viktig dimensjon 
med dette arrangementet er at alle kan samles rundt 
gode smaker, gode musikkopplevelser og ha gode 
felles opplevelser tilknyttet dette. 

Arrangøren oppfordrer derfor gammel og ung til å 
ta turen i Vidarheim. De frister med en rikholdig palett, 
både hva gjelder mat og musikk. 

– Vi har mange innvandrere i Tolga som er meget 
dyktige med mat, og vi er opptatt av at publikum 
får ta del i denne rikdommen. Vi får i tillegg en liten 
presentasjon av de ulike nasjonene som er representert 
denne kvelden gjennom barns tegninger og tekster, 
opplyser Svein Gjelten Bakken i Internasjonalt råd.

Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen tar seg 
av den musikalske delen av kvelden, som en del av 
Nordøsterdalmusiker-stillingen. De byr på en konsert 
med et frodig og eksotisk utvalg både når det gjelder 
instrumenter og repertoar. Her blir det sanger og 
musikk som de har plukket opp på turneer rundt i 
verden. Gjennom prosjektet Musikalske bruer har de 
samlet stoff fra innvandrere, asylsøkere og folk fra 
ulike kulturer som har flyttet hit til Nord-Østerdal.

Selvsagt blir det lokal folkemusikk også. I det hele 
tatt en kveld som virkelig viser det universelle språket 
som musikken er! Her blir det også mulig for publikum 
å lære noen strofer på ulike språk og musikalsk moro 
for hele familien.

I tillegg blir det musikalske gjester. Noh Mebrahtu, 
opprinnelig fra Eritrea, på saksofon, Micheline 
Kalinde, opprinnelig fra Kongo, synger. Eritreeren 
Major Gebreslasie, synger og spiller på det eritreiske 
nasjonalinstrumentet kraar, en slektning av norsk lyre 
som Tone spiller. Han spilte sammen med Tone og Hans 
Fredrik på Sommertoget på Tynset i fjor.

Inngang 100,- for voksne og gratis for barn. 
Smakebiter på mat fra ulike nasjoner er inkludert i 

Inviterer til spennende internasjonal kveld

billetten.
Flere gode hjelpere har gjort arrangementet mulig. 

Foruten Internasjonalt råd, som står som medarrangør 
sammen med Nordøsterdalmusiker, er Anne-Lise Lysgård 
en viktig bidragsyter.

Tolga-Os Sparebank bistår med økonomisk støtte slik 
at kvelden kan realiseres.  

INTERNASJONALT PÅ TOLGA: Bildet er fra sommerskolen 2017. Foto: Privat
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BINGO!
Det er olsokbingo i Sætershallen på Tolga 
mandag 23. juli kl.11.00. Da håper arrangørene  
at de trofaste spillerne fra noen år tilbake og 
nye interesserte møter opp til en spennende og 
nostalgisk stund. 

Det er 50 år siden Bingoklubben på Tolga 
begynte med sine faste onsdagskvelder i 
Vidarheim. Hver bygd hadde sin bingokveld 
og spillerne ble etterhvert godt kjent og 
bingokveldene dekket et sosialt behov for mange. 
Og bingoen var en kjærkommen inntekt til lag 
og foreninger. Det ble et stort savn da den ble 
nedlagt. Heldigvis er det liv i bingoen noen steder 
og på radio.

Inger Solem Sauar fra Tolga brakte idéen 
med seg over havet fra Amerika i 1968. Og etter 
at flere foreninger hadde prøvd bingo noen 
måneder, ble det stiftet bingoklubb. Folket inntok 
sine faste plasser i god tid og det var dørgende 
stille i salen da kveldens speaker begynte å rasle 
med kulene … 19 en-ni, 56 fem-seks,  21 to-en, 
90 ni-null. Stillheten brytes: «Kjem nitti så tile!» 
Magisk tall. Så 4 en-fire. «Hæ,- mene du fire eller 
fjorten?» Den rutinerte speakeren korrigerer til  
4-fire. Da smalt det: «Bingo!»

Premiene i starten var smør, sukker og ting 
og tang sponset av lokale butikker. Det var 
stålamper, lenestoler, hårtørrere og kjøkken-
utstyr. Så ble det kjøtt, nøyaktig opptelling 
av koteletter og oppmåling av metervis med 
«Aspås-pølse».  Senere ble det av praktiske 
grunner pengepremier. 

Har du lyst til å prøve lykken igjen?
Frivilligsentralen, som arrangerer bingoen i 
olsok, frister med pengepremier fra 150 kroner 
for ei rekke til 2 «kveldsrøvere» på 1000 kroner.

Det er selvfølgelig fersk hjemmebakst til 
kaffen. Velkommen til god gammeldags bingo-
stemning i Sætershallen!

Årets Egeberger 2018
Det tradisjonsrike Egebergs minneløp og minnemarsj 
arrangeres i år for 33. gang. Arrangementet er til minne 
om kongens nærmeste mann, og stifteren av «Egebergs 
Ærespris», kabinettskammerherre Ferdinand Egeberg. 
Han var en ivrig jeger, og hadde to hytter langt inne i 
Tolga østfjell. Der holdt han til hver høst, til han omkom 
i en vådeskuddsulykke i 1921. På stedet hvor han døde 
ble Egebergstøtta reist av blant andre hans to sønner. 
De lengste distansene i løpet og marsjen, passerer 
Egebergstøtta etter ca. 12 km.

Løpet og marsjen går hvert år, siste lørdag i juli, i 
forbindelse med olsokuka i Tolga. Det er flere distanser å 
velge i. Alle går i forholdsvis lett terreng, etter stier og 
delvis veier. Både løpet og marsjen starter i Bjørsjølia, 
med unntak av 5 km-løypa som starter på Sætersgård. 
Innkomsten er på Sætersgård stadion på Tolga.

Deltagere som har vært med på både Egebergrennet 
vinter og Egeberg minneløp og minnemarsj under olsok, er 
med i trekningen om å bli Årets Egeberger. Premien i år er 
et gavekort på 5.000 kroner. 

For mer informasjon om arrangementet
www.egeberglopet.no

Sykkelrittet
Tallsjøen Rundt

Skigruppa i Tolga IL inviterer aktive og trimmere 
til sykkelløpet Tallsjøen Rundt mandag 23. juli.
Løypa har start og mål ved kommunehuset i 
Tolga sentrum. 

Tidspunkt og trasé er som tidligere med trasé 
rundt naturskjønne Tallsjøen. Én runde er ca. 13 
km på hovedsaklig grusveier. Passer godt for 
familier og andre glade syklister!

Trimmere kan starte fra kl. 17.30. Påmelding 
ved start. Uttrekkspremier blant alle startende. 
Aktive starter kl. 19.00.

For påmelding for aktive, se tolgaski.no eller 
send epost til pamelding@tolgaski.no.

Hjelm er påbudt for både trimmere og aktive.

Velkommen til en flott turopplevelse!

Egil Storbekkens musikkpris
Torsdag 26. juli hedres Hildegunn Øiseth med Egil Storbekkens musikkpris. Utdelingen skjer på Livollen 
seter hos Hans Ola Jordet.

Hildegunn Øiseth er en av landets dyktigste musikere på sine instrument, da særlig bukkehornet i denne 
sammenheng. Hun har utviklet og skapt ny musikk på instrumentet og inspirerer musikere verden over. 
Øiseth er en av få kvinnelige bukkehornspillere i landet. Hun er en sterk og kreativ utøvende musiker på 
blåseinstrumenter og har og har hatt en rekke opptredener i både Norge, Sør-Afrika og i Pakistan. 

Hun var ansatt som trompetist i nordens eneste profesjonelle storband, Bohuslän Big Band (1990–99). 
Øiseth forlot dette storbandet for å utvikle sine egne prosjekter, og etablerte seg i Sør-Afrika (1999–2001).
Oppholdet i Afrika resulterte blant annet i to CD-utgivelser med bandet «Uhambo». Øiseth var instruktør og 
artist på TGV JazzCamp i Beiarn 2007, og platedebuterte som soloartist med albumet Hildring (2009), med 
fokus på ur-instrumentet bukkehorn. Hun har gitt ut tre soloplater.

Om Egil Storbekkens Musikkpris
Egil Storbekkens Musikkpris er opprettet til ære for musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken 
fra Tolga. Prisen skal fremme interessen for og utbredelsen av de eldre folkemusikkinstrumentene i norsk 
folkemusikk og Egil Storbekkens musikk. Prisen ble første gang utdelt i 2006.

Prisen er på 25.000 kroner, samt et kunstverk utformet av Storbekkens datter Helga Drude. Prisen er 
utformet i et samarbeid mellom Tolga kommune, Norsk Lur- og Bukkehornlag og NOPA.

KABINETTSKAMMERHERREN: Ferdinand 
Egeberg, stifteren av Egebergs Ærespris

PRISVINNER: Hildegunn Øiseth mottar årets musikkpris, som deles ut på Livollen i Eidsvola.
Foto: Frode Fjellheim
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Dette skjer
i Hodalen

Baklukesalg ved Fjelly
Fredag 27. juli kl. 12.00 åpnes minst 12 bakluker med bagasjerom fylt av nytt, halvgammelt og gammelt. Klær 
som har krympa i skapet, barneklær, sko som ble for små da de kom hjem, smykker, vesker, møbler, serviser 
og husgeråd, duker, skateboards, knapt halvferdig billedvev i ramme og mye, mye mer. Selvsagt er det også en 
bakluke til salgs! Baklukene lukkes kl. 17.00.

Kuleløp fra Store Engåbrua
Andeløp med gule badeender i elvene har blitt populære arrangementer flere steder. I Hodalen tar arrangørene 
en vri med nummererte plastballer i forskjellige farger. Utformingen på en ball tilsier at den flyter godt og det er 
mindre fare for å sette seg fast i vegetasjon langs bekken. 

Løpet går fra Store Engåbrua ved Idrettsplassen, nedover bekken til den gamle brua ved vannhuset. Den første 
ballen som passerer målstreken vinner. Du kan «kjøpe» en ball for 30 kroner. Det lokkes med flere fine premier, 
ikke bare til den raskeste ballen. Ballene slippes samlet fra Engåbrua, estimert løpstid ca. 10 min. Det er god plass 
for skuelystne der ballene flyter i mål. 

Ballene slippes under Hodalsdagen fredag 27. juli klokken 13.00. Etterpå blir det kilkast på idrettsplassen. 

Kilkasting på idrettsplassen
Dette er et spill som har vært spilt i Elgå distriktet så 
langt tilbake som noen kan huske, i hvert fall tilbake til 
1800-tallet. Spillet er også kjent i Sverige, og det finnes 
flere varianter flere steder i Norge. Det spesielle med 
denne varianten er at det kastes med stein. 

Spillet går ut på å samle nøyaktig 24 poeng ut fra hva 
en treffer av hjørnekiler, lus, dame og konge gjennom 
flere omganger. Får en mere enn 24 poeng faller en ned 
på 15 poeng og må fortsette til noen får 24 og vinner. 
Det kan konkurreres som lag eller som enkeltperson.

Solefallskonsert
i Nedre Røstvikåsen

Fredag 27. juli klokken 19.30 bys det på Solefallskonsert 
på Nedre Røstvikåsen med trompetist Ingri Grov. 

Parkering i Røstvika. Lett turterreng på god sti i cirka 
1 kilometer. Fin utsikt over deler av Hodalssjøan, fjell 
og vidder. Ønskes det å gå en lengre tur kan en følge 
stien til Øvre Røstvikåsen, om lag 1 kilometer videre.

Konsert, saft, kaffe og biteti koster 50 kroner for de 
under 13 år og 100 kroner for de over. Kontant betaling. 
Ta med noe å sitte på. 

Om Ingri Grov
Hun har sterke røtter i Hodalen med bestemor fra 
Bakken og musikalske årer fra Gjelten. Hun studerer 
klassisk utøvende trompet ved Norges Musikkhøgskole 
i Oslo. Nå avslutter hun et halvårs semester i Frankrike 
og starter til høsten på siste året på bachelor. På 
telefon fra Lyon forteller hun om et fantastisk halvår, 
men at det er Norge og ikke minst Hodalen som er i 
hennes hjerte.

«Fredløs, jaget for sin brøde, 
søkte Asmar viddens øde. 
Dalen fant han så … »

Fra Hodals-songen av Julius Rye. 

Vi håper også du finner det du søker på ferden - 
på Hodalssjøene, rundt bordet på Fjellstua eller 
på Røstvikåsen ved solefall.

Søndag 22. juli
12.00 - 18.00 Buffet på Fjellstua
13.00 - 17.00 Bruktmarked og kafé, Hodalen skole

Tirsdag 24. juli
13.00 - 17.00 Bruktmarked og kafé, Hodalen skole

Onsdag 25. juli
11.00 - 15.00 Utendørs Olsok-auksjon
13.00 - 17.00 Bruktmarked og kafé, Hodalen skole

Torsdag 26. juli
10.00 - 13.00 Padleopplevelser på Hodalssjøene
 Oppmøte ved Hodalen Fjellstue
13.00 - 17.00 Bruktmarked og kafé, Hodalen skole

Fredag 27. juli - Hodalsdagen
12.00 - 17.00 Baklukesalg (loppis), Fjellstua
12.00 - 18.00 Middag på Fjellstua
13.00 Kuleløp etterfulgt av kilkasting
 på Idrettsplassen
19.30 Solefallskonsert i Røstvikåsen 

Lørdag 28. juli
13.00 - 17.00 Bruktmarked og kafé, Hodalen skole

Søndag 29. juli
12.00 - 18.00 Buffet på Fjellstua
13.00 - 17.00 Bruktmarked og kafé, Hodalen skole

16



17

Bruktmarked på skola
Aina Bakken åpner på vegne av Hodalen bygdekvinnelag dørene til Hodalen skole. Her holdes det bruktmarked i nesten hele olsokuka, det finnes noe for enhver 
smak og lommebok. På veggene henger det bilder av tidligere elever ved skolen. Foruten bruktmarked selges akvareller malt av Rachel Haarseth, bøker skrevet 
av Helge Christie, Hodalsboka, produkter fra Fjellurt og diverse håndverk. Aina kan friste med kafetilbud alle dager. Åpent søndag 22. juli, tirsdag 24. juli, onsdag 
25. juli, torsdag 26. juli, lørdag 28. juli og søndag 29. juli fra klokken 13.00 til 17.00 alle dager.

Padleopplevelser
på Hodalssjøene

Også i år er det mulig å bli med på padleopplevelser 
i et av Hedmarks mest særegne istidslandskap på 
Hodalssjøene.

Bjørg Inger Ryalen i Hodalsturen inviterer til 
kanotur i den nordligste av Hodalssjøene denne gang, 
i Nordersjøen, fra lengst i nord til lengst i sør, med 
holmer, odder og strender.

Det blir fortelling om geologiske spor fra mange 
tusener av år tilbake i tid, og kulturhistoriske spor 
tilbake til steinalderen. Smakebiter på lokal og 
økologisk mat underveis. 

Ta med litt drikke og klær etter været. Arrangør har 
kanoer og vester. Oppmøte klokken 10.00. Turen varer 
til klokken 13.00. Påmelding til Bjørg Inger Ryalen på 
telefon 918 19 046 senest dagen før. 

Nytt opplag av boka
“Hodalen i 350 år - historie og historier”

Førsteopplaget på 400 bøker forsvant fort i fjor. Det var moro! Boka forteller jo en historie som er lik 
for mange bygder i Fjellregionen. Mange måtte sette seg på venteliste. Da måtte det trykkes opp flere, 
og nå er nytt opplag klart. Det er ekstra stas å selge boka i Hodalen, og den er til salgs i skolehuset i 
åpningstidene under olsok, og også på Fjellstua under olsokauksjonen 25. juli og på Hodalsdagen 27. juli. 

Boka kan også kjøpes i banken på Tolga og bokhandlere på Tynset og Røros. I tillegg kan den bestilles 
fra Ingunn Bakken, Bjørg Inger Ryalen og Arne Bakken.

«Fra fjell, vann, skog og jord til bord» er slagordet til 
Hodalsbudeia. Under Olsok i Tolga lover budeia mat 
med tradisjoner, sjel og identitet.

– Jeg liker å lage tradisjonskost hvor råstoffer finnes 
rundt meg. Jeg er glad i å plukke bær, jeg jakter og 
fisker. Det er nettopp derfor vi bor her i Hodalen, for å 
kunne høste av naturens ressurser. Det er her på fjellet 
og på sjøen at jeg henter energi og inspirasjon, sier Aud 
Lillian Holøien Rye, Hodalsbudeia i egen person.

Det er disse verdiene hun bygger sin forretningsidé 
rundt - fra fjell, vann skog og jord til bord.

Søndag 22. juli fra klokken 13.00 til 17.00 og søndag 
29. juli fra klokken 13.00 til 17.00 servers olsokbuffet 

Hodalsbudeia serverer
tradisjonskost på Hodalen Fjellstue

med blant annet sikkaker, kjøttkaker, hakk, stek, 
rømmegrøt og lammerull samt annen tradisjonskost. 
Et rikholdig dessertbord med budeias sjokolade- og 
karamellpudding, moltekrem  og annet godt loves også.

Onsdag 25. juli fra klokken 09.00 til 17.00 inviterer 
Holdalsbudeia til auksjonskafé med kaffe, bakst og 
varm mat. Hvis været tillater det, blir Arve Rye å finne 
med vaffeljernet og ringovnen ute. Her loves ekte 
budeievafler med tilbehør.

Fredag  27. juli, under baklukesalget ved Fjelly, 
serveres kaffe, bakst, middag og dessert i Fjellstua fra 
klokken 12.00 til 18.00.

Råstoffet er sikret! Det blir mange kilo fiskekaker av en 
slik fangst. Arkivfoto: Ingrid Eide
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Malmplassen Gjestegård leverer god og hjemmelaget mat og bakst til

Selskaper • Arrangementer • Møter • Kurs

OLSOK-TILBUD : OLSOKBURGER
Serveres med hjemmelaget barbequesaus, cheddar, 
stekt spekeskinke, syltet rødløk, aioli og stekte poteter! 150,-

Malmplassen Gjestegård 
2540 Tolga
Matservering • Overnatting • Catering • Møtelokaler

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

KL. 15.00 - 22.00 / ÅPENT TIL KL. 23.00

BIFFAFTEN 
22. & 28. JULI

Nybygg

Restaurering

Isolering

Etterisolering
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Forestillinga bygger på en sann historie fra 1774, der en 
familie på en gard i Vingelen blir kasta ut fra garden for 
å gi plass for presten i Tolga. Prosten fra Tynset hadde 
med seg mannskap for å foreta utkastelsen. Familia 
bosatte seg senere i Aaseng på Telneset. Forestillinga 
har mange humoristiske innslag.

Det er to par skuespillere som opptrer i de ulike rollene, og publikum blir trukket aktivt inn i spillet gjennom 
små biroller.  Synne Nordistuen Løvik og Inga Trøan Sundt var ferdige på musikk- og dramalinja ved Nord-Østerdal 
vgs og bidrar med ungdommelig entusiasme på scenen. De levendegjør karakterene i stykket sammen med de 
erfarne amatørskuespillerne Kjell Gransletten og Erik Tangen.

Rolf Norsen har i en mannsalder jobbet med teater som regissør og manusforfatter, slik også i denne 
forestillinga. Museet har sitteplass ute for 30-40 personer. Forestillinga spilles utendørs, men kan framføres inne 
ved dårlig vær. Under olsok spilles forestillinga kl. 14.00 på dagene søndag 22. juli, tirsdag 24. juli, lørdag 28. juli 
og olsokdagen søndag 29. juli.

Dette skjer
i Vingelen

«Det ligg eit land i den ljose leida
med opne sløgder mot sola snudd.
Her gjekk ein veg over ville heida,
og her vart åker kring åren rudd»

Vi finner disse linjene i Vingels-song av Eystein 
Eggen og du vil finne mye interessant på ferden i 
vår unike nasjonalparklandsby.

Søndag 22. juli
11.00  Seterdag med boklansering og 
 guidet tur i Ryseteråsen. 
 Oppmøte Nordstadvollen
14.00 «Ut sa presten»
 Vingelen kirke- og skolemuseum

Tirsdag 24. juli - Vingelsdagen
 «Åpen bygd» 
 #Hesjtag  Vingelen

11.00 Skoletime i Gammelskola
11.00 - 15.00 Hesjing og tægging i Tølløsbakkan. 
 Utstilling av traktorer og maskiner.
 Ku- og kalvetagging i skolegården 
 ved Vingelen skole.
 Motorsagtevling, Idrettsplassen
 Aktiviteter for barn
11.30 Guidet tur i Vingelen kirke
14.00  «Ut sa presten»
 Vingelen kirke- og skolemuseum
21.00 Konsert på Bunåva

Fredag 27. juli
19.30  Sommerkonsert i Fjellheim
 
Lørdag 28. juli
11.00 Vandring til Sagmoen
14.00 «Ut sa presten»
 Vingelen kirke- og skolemuseum 
17.30 - 19.00 Kafé før konserten i Vingelen kirke,
 Vingelen kirke- og skolemuseum 
19.00 Konsert i Vingelen kirke

Søndag 29. juli
14.00 «Ut sa presten»
 Vingelen kirke- og skolemuseum

Seterdag med lansering av
boka ”Sætertrakter i Vingelen”

Søndag 22. juli inviterer Vingelen bygdeboknemnd til seterdag i Rysæteråsen. Etter flere års arbeid utgis boka 
om setrer, setring og seterliv i bygda. Møt opp på Nordstadvollen (skiltet) kl. 11.00. Her blir det servert kaffe og 
biteti, før det blir en kort vandring rundt på setervollene i Rysæteråsen, ca. 2 km. Lommekjent guide forteller om 
livet i setergrenda før i tida. Underveis blir det innslag av lokk og lur med mer. Det vil også bli gitt orientering om 
seter og beitebruk anno 2018. Vel tilbake på Nordstadvollen, blir det en kort orientering om arbeidet med boka før 
den slippes! Samtidig blir det mulighet til å kjøpe seg skjørost og rømme med tilbehør. Velkommen til en trivelig 
dag i Rysæteråsen!

«Ut sa presten» - Teater 
ved museet i Vingelen

Tekst: Bjørn Ivar Ryen
Foto: Arrangør

Sangkoret Sneppen lover varierte og spennende 
konserter med stor bredde lørdag 28. juli i Vingelen 
kirke klokken 19.00 og søndag 29. juli i Tolga kirke, også 
klokken 19.00. Konsertene er sangkorets avskjeds-
konserter med deres dirigent gjennom 7 år, Lindsay 
Winfield-Chislet. 

Sangkoret Sneppen
med to konserter

Foto: Tore Hilmarsen /Arbeidets Rett
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Fredag 27. juli klokken 19.30 under Olsok i Tolga 
inviterer trioen Inga Trøan Sundt, Synne Nordistuen 
Løvik og Oline Vingelsgaard til «Sommerkonsert» i 
samfunnshuset Fjellheim i Vingelen.

– Vi har spilt mye sammen, ja,  i mange år, men da 
har vi ofte vært innleid. Nå ønsker vi å ha vår egen 
konsert med vårt eget repertoar før vi reiser hver for 
oss på studier, sier Inga.

– Jeg blir igjen da, skyter Oline inn. Inga og Synne 
var ferdige ved Nord-Østerdal videregående skole i 
juni, og til høsten skilles de talentfulle musikernes 
veger for første gang.

Når det gjelder repertoaret vil de både framføre 
melodier de er kjent for samt en del de har jobbet med 
i vinter.

De tre musikerne ler. De skal nemlig ha med seg 
andre musikere som kanskje ikke ennå er klar over 
engasjementet.

– Vi tenkte konserten skulle ha en fedreavdeling, og 
håper å få med opphavet, ler trioen. 

Så må de nok til pers fedrene Arild Løvik med sin 

Inviterer
til konsert

Tekst og foto: Marit Arnesen / MPress

INVITERER: Inga Trøan Sundt, til venstre, Oline Vingelsgaard og Synne Nordistuen Løvik inviterer til sommerkonsert 
med trøkk i Vingelen under Olsok

gitar, Terje Sundt med trekkspillet og Arnstein Enget 
bør gjøre seg klar for klaviaturet.

En spillegjest er helt sikker på programmet. Det 
er Simen Nordhaug på gitar. Oline og Synne tar med 
felene. Synne tar med gitaren også mens Inga bidrar 

med vokal og på piano.
– Det blir viser, pop og folkemusikk. Får vi med 

fedrene våre lover vi skikkelig trøkk i Fjellheim, flirer 
de tre.

#hesjtag Vingelen inviterer til ku- og kalvetagging for 
barn fra klokken 11.00 tirsdag i olsokuka. Møt opp i 
skolegården ved Vingelen skole. Instruktør er Bente 
Nordistuen og 4H. Kuene og kalvene blir stående i 
Vingelen denne sommeren, kanskje skal de ut på tur 
senere. 

Kuene og kalvene kommer fra prosjektet Cattle for 
Peace, som er startet av Gaiasenteret i Alvdal. Cattle for 
Peace er ett internasjonalt kulturprosjekt i samarbeid 
med Atelier Austmarka. 

Gjennom Cattle for Peace ønsker arrangøren å 
løfte frem fellesnevnere i kunst, kultur, kulturarv og 
landbruk. 4H og Bondelaget står for å implementere 
Cattle for peace  til #vingelen

Kom og tagg på ei ku
på Vingelsdagen 24. juli 

KU- OG KALVETAGGING: Tirsdag i olsokuka kan unger 
i alle aldre få tagge en ku eller en kalv, kanskje som 
denne i Vingelen. Foto: Hedvig Rognerud

Bli kjent i bygda – 
vandring til Sagmoen

Lørdag 28. juli arrangerer museet vandring til industri-
området Sagmoen der vi blir kjent med flere bedrifter. 
Vandringa starter fra museet kl 11.00. 

Vi skal besøke Rådhuset Vingelen, Alvdal skurlag 
avd. Vingelen (tidligere Materialbanken) og Historiske 
Møbler. Mange har sikkert hørt om dem, men hva driver 
disse bedriftene egentlig med? Dette får glade vandrere 
svar på gjennom orienteringer og omvisninger med 
representanter for bedriftene. 

For ei jordbruksbygd som Vingelen, vil kanskje 
antallet ansatte på industriområdet Sagmoen 
overraske. Bedriftene har kunder spredt over hele 
landet og har også levert tjenester i andre land. Dette 
blir en spennende vandring og ei ekstra oppfordring til 
befolkninga i bygda og kommunen om å bli bedre kjent 
med bedriftene på Sagmoen.

VANDRING: Under olsok inviterer bedriftene på 
Sagmoen til besøk og omvisning.
Foto: Bjørn Ivar Ryen

Stiller ut gamle traktorer 
og landbruksutstyr

Vingelen ungdomslag viser en utstilling av gamle 
traktorer og landbruksutstyr i sentrum av Vingelen 
20. juli. Lokale bønder skal bidra med gamle kjøretøy, 
maskiner og annet gammelt landbruksutstyr, som de 
vil pynte sentrum av bygda med! 

Landbruksutstyret vil bli plassert rundt omring 
i sentrum merket med info om gjenstanden, dens 
historie og eieren av utstyret.

– Utstillingen vil bli stående utover sommeren etter 
avtale med eierne, opplyser Gjermund Østvang på 
vegne av ungdomslaget.
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Oppvisning og
tevling i motorsag

Under Vingelsdagen 24. juli arrangerer 
Vingelen ungdomslag oppvisning og 
tevling i motorsag på skoleplassen mellom 
Fjellheim og skola klokken 11.00-15.00. 

Alle over 15 år med kjennskap til bruk av 
motorsag kan være med å tevle.

Det blir satt opp en løype der deltagere 
kan prøve seg og konkurrere i kvisting, 
over- og underkapp, presisjonskapp, felling 
og sverdsnu.

Det blir oppvisning av dagens moderne 
motorsager og eldre motorsager helt tilbake 
til 1960-tallet.

Folkemusikk i
annen musikalsk drakt

Tekst: Fra Andreas Aases hjemmeside

Tirsdag 24. juli klokken 21.00 holder Andreas Aase 
konsert i Bunåva der han spiller gamle slåtter og 
folkemusikk på gitar. Dørene åpner klokken 20.00.

Aase er født i Trondheim i 1967 og spiller akustisk 
skandinavisk musikk. Gjennom fem soloalbum 
har han utviklet egne låter, improvisasjoner og 
tolkninger som får nåtiden til å snakke med fortiden, 
står det musikerens hjemmeside. 

Som regel spiller Andreas alene, som på platene 
«Tre» og «V. (Bach)», men han omgir seg tidvis 
også med yndlingsmusikerne sine, for eksempel på 
kvartettinnspillingen «Fir». 

Trønderen har, i følge nettsiden, brakt sitt norsk-
klingende gitaruttrykk til det internasjonale publikum 
i USA, Tyskland, Skandinavia og Storbritannia. 

Han gir ut platene sine på Øra Fonogram, og han 
spiller på instrumenter bygd av Arnt Rian.

Dette er det nærmeste man kommer en 
internasjonal stjerne her i Vingelen så langt, og en 
konsert man bør få med seg som passer for hele 
familien.

KOMMER: Trønderen Andreas Aase spiller i Bunåvå 
i Vingelen. Foto: Arild Juul

EKSPERT PÅ 
EKSTERIØRTRE
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www.alvdalskurlag.no

Vingelen kirke- og skole-museum
Vingelsdagen tirsdag 24. juli
Kl 11.00  Skoletime i Gammelskola (ved kirka)
Kl 11.30  Guiding i Vingelen Kirke
Kl 14.00  «UT, sa presten» historisk tablå

Lørdag 28. juli: “Bli kjent i  Vingelen”
Vandring til Sagmoen med  presentasjon av bedrifter (sjå egen omtale)
Kl. 11.00 Frammøte ved Museet med informasjon om turen
(mulighet for biltransport)

Lørdag 28. juli kl 19.30:
Konsert i Vingelen 
kirke med Sangkoret 
Sneppen. 
Museet er åpent med 
kaffeservering fram til  
konserten.

Åpent daglig 

11.00 - 16.00

Historisk tablå - 
«UT, sa presten»
Søndag 22. juli  kl 14.00
Tirsdag 24. juli kl 14.00
Lørdag 28. juli kl 14.00
Søndag 29. juli kl 14.00
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Oslo

Trysil

GLOMDALS-
MUSEET

NORSK
SKOGMUSEUMDOMKIRKEODDEN

TRYSIL 
BYGDETUN

Museums-
opplevelser 
i Hedmark

består av 
små og store museer 
i hele Hedmark 
– fra lokale bygdetun 
til museer med 
nasjonal og inter-
nasjonal betydning. 

Hos oss handler 
det om opplevelser 
som gjør noe med 
deg, og våre 
22 besøkssteder 
formidler et bredt 
spekter av kultur- 
og naturhistorie.

annomuseum.no

Følg oss 
på facebook
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HEDMARK!

Kunnskap om fortid 
– engasjement i samtid!

Elverum

Hamar
KIRSTEN FLAGSTAD MUSEUM

MIGRASJONSMUSEET

KONGSVINGER MUSEUM
KVINNEMUSEET 

EIDSKOG MUSEUMODALSTUNET →

Sommer-
opplevelser

 

BLOKKODDEN
VILLMARKS-
MUSEUMEt av 

verdens
vakreste
museer

22 MUSEER 
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HEDMARK

KLEVFOS
INDUSTRIMUSEUM

DØLMOTUNET
Tynset

Mange 
nye 

utstillinger

ODDENTUNETTolga
Os/Narbuvoll

RAMSMOEN
TYNSET BYGDEMUSEUM

HUSANTUNET

Alvdal
UPPIGARD

STREITLIEN
Folldal

SØRLISTØA
FLØTER-
MUSEUM 

TYLLDALEN
BYGDEMUSEUM

RENDALEN
BYGDEMUSEUM
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Dette skjer
i Kåsa og Øversjødalen

Finn verden på ferden sammen med Hola som 
svinger seg gjennom dalen.

«Og står du ved elven en stille sommerkveld 
ell’ følger du de gamle kjente stier
langs myrer og sjøer og bratte bakkehell
med dåm av hegg og rogn i grønne lier»

Fra Holøydalssangen av Magne O. Røe.

Søndag 22. juli
12.00 Friluftsgudstjeneste på Lillemoen

Tirsdag 24. juli
10.00 - 16.00 Holøyskolens venner
 Loppemarked og kafé
11.00 - 17.00 Café Lillemoen
11.00 - 17.00 Åpen kirke
12.00 Notdraging i Langsjøen
18.00 Sangkveld i Holøydalen kirke

Onsdag 25. juli
10.00 - 16.00 Holøyskolens venner
 Loppemarked og kafé

Torsdag 26. juli - Kåsa- og Øversjødalsdagen
10.00 - 15.00 Åpen dag hos Jens Nygård
 Utstilling dyreskulpturer
 Minikonsert i gammelhuset
 på Gjertrudgården
 Åpent gardsmuseum hos
 Ola Nygård på Gjertrudgården
 Baking i baksthuset
 på Gjertrudgården
11.00 Matdag i Øversjødalen Samfunnshus
 Buffet fra 12.30
 Utstilling av gamle radioer og 
 telefoner. Skiutstilling
 Søren Steen Johnsens malerier
11.00 Tur til Prestliknausen
11.00 - 17.00 Café Lillemoen
14.00 - 15.30 Biblioteket 40 år
 Øversjødalen Samfunnshus
19.00 Kulturkveld i Fjelltun

Lørdag 28. juli
11.00 - 16.00 Café Lillemoen

Fra klokka 14.00 til 15.30 torsdag 26. juli inviterer 
bygda til 40-årsmarkering i samfunnshuset. Den det 
skal bli gjort stats på er biblioteket i Øversjødalen.

Hver onsdag møtes bygdefolk og de mest trofaste 
bibliotekentusiastene på «loftet» til bibliotekkveld  i andre 
etasje i samfunnshuset i Øversjødalen. Det er ukas 
høydepunkt. Praten går livlig rundt bordet om løst og 
fast, om det som skjer i bygda, i kommunen og andre 
steder. Loftet og det åpne biblioteket i naborommet er et 
avholdt samlingssted i bygda. Det har det vært i 40 år.

Historien
– Kulturstyret i Tolga kommune søkte i 1977 formann-
skapet om 10.000 kroner for å bygge opp en bokstamme 
i Øversjødalen, opplyser Eivind Moen, enhetsleder 
Kultur og utvikling i Tolga.

Dørene til biblioteket åpnet 1. september 1978. Da 
hadde kulturstyret blitt innvilget midler som skulle 
gå til leie av lokaler og lønn til bibliotekar som skulle 
jobbe ved biblioteket 138 timer i året. Eli Signe Hørven 
Jordet var den første som ble ansatt ved biblioteket.

– Vi hadde ikke så veldig stor bokstamme. Bokbilen 
kjørte en stund etter at vi hadde åpnet. De tok inn bøker 
og leverte ut bøker. Det var også mulig å låne spesielle 

bøker. Jeg jobbet en gang i uka fra 18.00 til 20.00. Da 
skulle en time gå til utlån og en til for- og etterarbeid, 
forteller Hørven Jordet. 

Det ble inngått avtale om at Åstun skole skulle 
kunne bruke folkebiblioteket og benytte det utenom de 
ordinære åpningstidene.

I 1985 gikk samarbeidsutvalget ved skolen mot at 
skolebiblioteket og folkebiblioteket skulle slås sammen. 
Det fantes en folkebiblioteknemd der Per Aas-Eng var 
leder og pådriver. Per Aas-Eng mente det skulle være 
bibliotek i Øversjødalen. 150 personer soknet den gang 
til biblioteket. Nå er de 70.

Søndag 10. desember 1978 klokken 13.00 ble 
biblioteket høytidelig åpnet. På programmet sto blant 
annet kåseri ved konservator ved Nordøsterdalsmuseet 
Per Hvamstad og Tynset Bokhandel hadde bokmesse. 
Arrangør var Byggekomiteen og Tolga biblioteknemd.

Åstun skole hadde sitt eget folkebibliotek til skolen 
ble lagt ned i 2003. Vedtaket om nedleggelse gjorde 
kommunestyret 3. april 2003.

– Magnhild Nytrøen har de siste årene fungert som 
bibliotekar, og jobber på overtid for at kommunen skal 
finne en annen løsning, forklarer Moen.

TRE AV BIBLIOTEKARENE: Fra venstre Gunhild Røstbakken, Magnhild Nytrøen og Eli Signe Hørven Jordet som var 
den første som styrte biblioteket.

Tekst og foto: Marit Arnesen / MPress

Inviterer til bibliotekets 40-årsjubileum

Friluftsgudstjeneste
og kafé på Lillemoen

For fjerde olsok på rad inviteres øversjødøler og til-
reisende til regionens minste og trendye internettkafé 
i Øversjødalen.

Nytt av året er friluftsgudstjeneste som arrangeres 
på tunet på Lillemoen søndag 22. juli klokken 12.00. 
Prost Simen Simensen holder preken.

Tirsdag 24. juli, torsdag 26. juli og lørdag 28. juli kan 
du nyte de herligste bakevarer og kaffe i den lille stua.

Her møtes ny og gammel tid, og man kan lese aviser 
fra 60- og 70-tallet samtidig som du surfer på internett 
og leser dagens nyheter på mobilen.VERTINNE: Ingrid Eide ønsker velkommen i kaféen. 

Foto: Marit Arnesen / MPress
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Etter nærmere 60 år med fele, trekkspill, stemjern 
og pensel i hendene skulle en tro at multikunstneren, 
treskjæreren, rosemaleren, felemakeren, skiskytteren, 
musikeren, fotografen og livskunstneren Jens Nygård 
har gjort det meste av det han måtte drømme om av 
formidling på livets arena. Men nei da! Nå har han gått 
nye veier. Det er kniven som gjelder!

– Jeg har aldri tatt meg tid til å spikke, smiler han 
i det vi entrer verkstedet i barndommens rike ved 
Gjertrudgarden i Øversjødalen.

Det lukter herlig treverk i rommet som er fylt 
med gamle idretts- og musikkminner, gammelt og 
nytt kunsthåndverktøy, utskårne akantusranker og 
rosemalte kunstverk, samt alle disse vakre trefigurene 
kunsthåndverkeren har skåret i høst og i vinter. 
Rommet med alt dets innhold er som godteri for øyet. 

Torsdag 26. juli holder han verkstedet åpent fra 
klokka 10.00 til 15.00.

– Jeg har skåret siden i fjor sommer. Det er blitt 
lange dager i verkstedet for dette har vært virkelig 
moro, smiler Jens.

Elg, rein og arbeidshester med en utrolig detalj-
rikdom formidler hverdagssituasjoner som var og er, 
skåret ut fra treet med nennsom hånd. To elghunder 
har funnet roen etter en vellykket jakt. Rett bortenfor 
værer ei binne med sine to unger. Motivene er hentet 

Trekunstneren
Nygård går nye veier

Tekst: Marit Arnesen / MPress

fra observasjoner han selv har gjort.
Et besøk anbefales på det sterkeste når multi-

kunstneren nå åpner dørene til verkstedet under olsok. 
I naborommet til verkstedet har han også et eget 
spennende musikkrom, fylt med historie, priser, heder 
og diplomer ervervet gjennom en lang og innholdsrik 
musikkarriere. I tillegg huser rommet både trekkspill 

og fele, Jens sine instrumenter. Sistnevnte har han selv 
laget i modell Stradivarius, en fiolin laget av Antonio 
Stradivari, en av historiens mest berømte fiolinmakere. 
Det sier ikke lite om hvordan Jens arbeider. For ham er 
det presisjon og kvalitet som gjelder. Gjør et besøk og 
nyt hans arbeider!

TRYLLER MED TRE: Multikunstneren Jens Nygård viser fram sitt kunstnerunivers under olsok

Klokken 10.00 torsdag 26. juli åpner Ola Nygaard dørene 
til museet på Nygaard Nordre, kalt Gjertrudgarden som 
er fra 1730-tallet.

Det har ikke vært ku på garden siden 1997, men alt 
fra den gang det var full gardsdrift er tatt godt vare på 
og vises for allmenheten denne julidagen.

– Her har oldefaren min gjort notater. Her står det 
blant annet at han var på den første Rørosmartnan i 
1854, sier Ola Nygård og holder fram en bok med sirlig 
gotisk håndskrift. Det er Ola som har bygd opp museet 
på hjemgarden. Et kølgreip står i et hjørne. Ei tine med 
barkmjøl fra Napoleons tid er plassert på langbordet.

– Barkmjølet som vises i museene i Elverum og på 
Lillehammer kommer herfra, smiler Ola.

Lusefjøl og gamle bøker
Han har en historie å fortelle om alt som er utstilt i 
museet. Spesiallagde trebokser for lampeglass til 
parafinlamper, fangstredskap eller dyresakser til å 
fange dyr i (forbudt nå), lusefjøl til å knekke lusa på, 
gamle penger, gamle bøker blant annet en Lovbok fra 
1748, som ifølge Ola, var basisboka for utarbeidelse av 
Norges Grunnlov – og Ola forteller – om skøyteløpere 

BARKMJØL: Barkmjøl fra Napoleons tid er blant 
museets skatter

BAKSTHUSET (lengst til venstre): Det blir full aktivitet 
i baksthuset på Gjertrudgarden. I døra står Kristin 
Lund  (t.v.) og Siri Kraft Talsnes

MINIKONSERT (til venstre): Bent Jacobsen (t.v.) og 
Jens Nygård er blant de som spiller

Aktiviteter på Gjertrudgarden
Tekst og foto: Marit Arnesen / MPress

fra Finland som vant VM i 1959 og som dukket opp i 
Kåsen og gikk skøyteløp der. Den gamle boka om Tolga 
skrevet av Ivar Sæter er også blant museumsskattene. 
«Hjemmet og familieboken» likeså.

– Her er urtete som bestefar fikk av Marcello Haugen, 
forklarer museumsbestyrer Ola og rekker fram urter i 
en gammel gråpose. Her er redskap for enhver anledning 
blant annet redskap for å ta av teger. Halsbånd til hund 
med pigger for å skåne den mot rovdyr, spesielle karder, 
symaskin, klinka kobber, separator med kvittering på at 
den kostet 125 kroner i 1912 samt en mudd en flyver ble 
pakket inn i etter å ha måttet skyte seg ut i fallskjerm fra 
et fly over Øversjødalen. Er du interessert i alt som er 
gammelt, og liker en god historie? Da må du ta deg en tur 
til gardsmuseet på Gjertrudgarden. Klokken 15.00 lukker 
Ola museumsdørene denne julitorsdagen. Ola lover også 
baking i baksthuset på gården.

Minikonsert
Det inviteres til minikonsert i gammelstua på Gjertrud-
garden. Arne Moseng skal spille på husorgelet, Bent 
Jacobsen i Dalakopa pluss flere med musikalske årer 
blir med på konserten.
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Torsdag 26. juli klokken 19.00 inviterer forsamlings-
huset Fjelltun i Kåsa til stor trekkspillkonsert med 
gjester fra både fjern og nær. 

Kulturkvelden dras i gang med trekkspillkonsert 
med Erling Moen, Tore Svendsberget og Jo Fredrik 
Øiamo. Trekløveret skal spille sammen, i duett og 
framføre solonumre. 

Etter cirka en time er det pause med servering av 
kaker og kaffe som er inkludert i inngangsbilletten på 
250 kroner. Mobildekningen er heller dårlig, så husk og 
ta med kontanter.

Tekst: Gullborg Straume Moen
Foto: Arrangør

Kulturkveld med dans og trekkspillkonsert i Kåsa

Notdraging ved Langsjøen båthavn
Fra båthavna i Øversjødalen demonstreres notdraging tirsdag 24. juli klokken 
12.00. Notdraging er en gammel fisketeknikk, som alle brukere med rett til 
garnfiske i Langsjøen praktiserte. Her får man smake på fiskeklenning, fisk, 
smør og flatbrød. Det er en liten spasertur ned fra fylkesveien til båthavna ved 
Langsjøen. «Inngang» 100 kroner.

Foto: Jens Nygård

TREKKSPILLKONSERT: Per Karlsrud (t.v.), Erling Moen 
og Harald Storrøsten (t.h.) er blant de som spiller opp 
i Fjelltun

Eidsiva Vannkraft drifter og vedlikeholder 47 kraftverk i
Hedmark og Oppland, og står for planlegging og bygging
av vannkraftprosjekter. Et av dem er Tolga kraftverk.

www.eidsiva.no

VANNKRAFT ER REN OG
FORNYBAR ENERGI

Etter inntak av kaffe og biteti, entrer Tynset 
Trekkspillklubb og Folldal Trekkspillklubb scenen 
og spiller opp til dans sammen med trekløveret som 
allerede har fått det til å rykke i dansefoten.

Tradisjonen tro, kan både lyttende og dansende 
publikummere vente seg mye fin musikk og gode 
trekkspillopplevelser denne kvelden.

– Vi håper mange tar turen til Fjelltun, sier Gullborg 
Straume Moen på vegne av trekkspillvirtuosene.
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Tradisjonen tro, inviteres øversjødøler, hyttefolk og 
tilreisende til matdag i samfunnshuset, torsdag 26. juli 
klokka 11.00. På menyen står tradisjonskost komponert 
i den herligste middagsbuffet klokken 12.30. 

Blant godsakene kan nevnes gjeddekaker, mølske, 
flesk og duppe, flatbrød, hakk, rømmegrøt og fisk og 
selvfølgelig hjemmebrygget øl. 

Til dessert serveres blant annet tyttebærgrøt, 
sviskegrøt og rabarbragrøt samt de deiligste kaker. 
Alle matretter er tryllet fram av flittige og matlagings-
erfarne øversjødølhender. Dugnadsgjengen mottok 
Tolgaprisen for 2018.

Du kan spise så mye du vil, av hva du vil, for kroner 
250,-. Inntektene går uavkortet til vedlikehold av 
samfunnshuset. 

Jens Nygård opplyser at det også i år blir åpen 
kunstutstilling i samfunnshuset torsdagen i olsokuka. 

I 2011 fikk øversjødølene malerier, tresnitt, litografier 
og kobberstikk av en av landets mest anerkjent 
kunstnere, Søren Steen-Johnsen. Gaven ble gitt av 
kunstnerens nærmeste familie, fordi Steen-Johnsen 
malte mye og hentet sin inspirasjon nettopp herfra. 

Etter Steen-Johnsens gjennombrudd med utstilling 
i Kunstnernes Hus i 1941, flyttet han i eksil og bodde 
med sin unge familie i en tømmerhytte i Holøydalen 
resten av krigen. Det var her, i sin barndoms rike, og 
tett på høyfjellsnaturen gjennom alle årstider at han 
stilmessig tok en ny retning.

Gamle radioer og telefoner, samt treski av den 
gamle sorten, er også noe øversjødøler og tilreisende 
kan studere i samfunnshuset denne dagen.

Matdag og utstilling i Øversjødalen Samfunnshus
Tekst: Marit Arnesen / MPress

Loppemarked og kafé
Tirsdag 24. juli, onsdag 25. juli og torsdag 26. juli fra klokken 10.00 til 16.00 arrangeres loppemarked og kafé

i Holøyskola. Det selges kaffe og kaker. Skolen er fredet, og inntektene skal gå til å pusse opp skolen.

 

 

BLI MEDLEM I OLSOK I TOLGA! 
Ei kulturuke med eldgamle tradisjoner 

ÅRLIG AVGIFT: PRIVATPERSON 200,- /  BEDRIFT 500,-  
Gå inn på www.olsokitolga.no/bli-medlem for å tegne medlemskap 

20.– 29. JULI 2018 
 

Sitteunderlag og 
kopp fra Olsok i Tolga 

 
Sitteunderlag 200,-  

Emaljekopp m/logo 200,-  
(pris inkluderer mva) 

 
 

Kjekt å ha med seg på ferden... 
Hvor du enn vandrer i verden... 

Sette deg på en stein eller en benk og kvile... 
Drikke fra en bekk eller en hellig kilde... 

 

SOMMERENS SALGSSTEDER 
Dølmotunet på Tolga, Caltex Tolga,             

Kommunehuset på Tolga, Bunåva i Vingelen, 
Øversjødalen Samfunnshus og                       

Markedsdagen på Dølmotunet 21. juli 

Olsok i Tolga i nyere tid
Fra Olsokstevnene på Sætersgård på 1930-tallet, skulle det gå 
nesten 50 år før vi finner igjen betegnelsen Olsok på Tolga.

Men det var idrettsarrangement som var grunnen til at olsok-
feiringen kom i gang igjen på 1980-tallet. Stikkordet er Egeberg 
Ærespris og tilhørende idrettsarrangement både sommer og vinter.

Ferdinand Egeberg var forretningsmann, kabinettkammerherre 
og nær rådgiver av kong Oscar den II, unionskongen, og dessuten 
idrettsmann innen roing, skøyter og turn. For idretten vil Egeberg 
alltid være knyttet til æresprisen han innstiftet i 1919, kalt 
«Kabinetskammerherre Egebergs ærespris for allsidig Idræt». 

Kammerherre Egeberg hadde også sitt jaktparadis i Tolga 
østfjell fra 1896 til 1921. Egeberg tilbrakte mye tid på Tolga, og døde 
også her. Derfor er hans navn og også prisen «Egebergs Ærespris», 
norsk idretts høyeste utmerkelse ved utøvelse av to idretter, knyttet 
til Tolga.

– Han jakta her og omkom i en vådeskuddsulykke høsten 1921, 
forteller Knut Sagbakken.

Ifølge Sagbakken har Egebergrennet på ski gått av stabelen hver 
skjærtorsdag siden 1967. I 1969 og 1970 ble det også arrangert 
Egebergløp på sommerstid.

– I 1985 tok vi opp igjen Egebergløpet og Egebergmarsjen for 
aktive og trimmere, og bygde på med andre arrangementer allerede 
året etter. Men det var først i 1990 at det ble «Olsok på Tolga» 
over en hel uke. Siden da har det vært olsokarrangement i hele 
kommunen. Derfor også navnet «Olsok i Tolga». 
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Vekstra Nord-Øst SA har kontorer på følgende steder:
Alvdal, Folldal, Tolga, Vingelen og Tynset.

Regnskapskjeden Vekstra 
består av autoriserte 
regnskapskontorer som 
har erfaring og kompetanse 
innen et bredt spekter av 
kunder og bransjer.

Landbrukets Hus • 2500 Tynset  • Telefon: 62 79 06 00
Telefaks: 62 47 14 21 • E-post: nord-ost@vekstra.no  

 

Våre tjenester:

• Regnskap og årsoppgjør
• Rapportering og analyser
• Fakturering og betalingsoppfølging  
• Lønn og reiseregning
• Budsjettering
• Forretningsførsel
• Rådgivning

Spesielt for landbruk:

• Totaløkonomi
• Driftsregnskap og driftsanalyser   
• Driftsplaner
• Samdrift
• Verdsetting
• Eierskifte
• Taksering av landbrukseiendommer
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Aktiviteter i Kåsa/Holøyen/Øversjødalen i Olsokuka 2018

VELKOMMEN

Dagene 22., 24. og 26. juli
• Åpen kirke kl. 11.00-17.00

Søndag 22. juli
• Friluftsgudstjeneste kl. 12.00 på Lillemoen med salg av 

kaffe og kaker

Tirsdag 24. juli
• Notdraging ved båthavna i Langsjøen
• Café Lillemoen åpen kl. 11.00-17.00
• Sangkveld i Holøydalen kirke kl. 18.00

Torsdag 26. juli
• Øversjødalen samfunnshus åpent fra kl 11.00
• Utstillinger og matdag med buffet av tradisjonskost

• Biblioteket markerer 40 år kl. 14.00-15.30
• Café Lillemoen åpen kl. 11.00-17.00
• Tur til Prestliknausen med oppmøte kl. 11.00 ved 

Fjelltun i Kåsa
• Holøyskolens Venner holder loppemarked og kafé
• Åpen dag hos Jens Nygård kl. 10.00-15.00
• Åpent gardsmuseum hos Ola Nygård kl. 10.00-15.00
• Kulturkveld i Fjelltun i Kåsa fra kl. 19.30

Lørdag 28. juli
• Café Lillemoen åpen kl. 11.00-17.00

Sommerkaféen i samfunnshuset
Åpen hele juli måned kl. 12.00-17.00
unntatt 24. og 28. juli
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Tolga 2020 og Tolga-Vingelen FK her gjentar suksessen fra i fjor
og arrangerer quiz på Malmplassen før kroa på Dølmotunet

lørdag 21. juli fra klokken 19:00

Arrangementet er åpent for alle, men ta gjerne med deg en potensiell tilbakeflytter!
Vi lover gode premier til vinnerne.

TilbakeflytterKAHOOT
Frisk opp dine lokalkunnskaper

og kom deg i veien på
TilbakeflytterKAHOOT i Olsok!

PS. Litt tidligere på dagen finner du oss på stand på Dølmotunet under markedsdagen.
Her kan vi svare deg på store og små spørsmål om det å bo, jobbe og flytte til Tolga kommune!

Tolga - Vingelen

Du finner oss på Tolga og i Vingelen
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LEVERANDØR AV 
DRIFTSREKVISITA 
TIL LANDBRUK 
OG FORBRUKER

 Utsalg Snekkerfabrikken, 
Tolga!

 Ta kontakt på
467 79 501 / 906 54 877

2540 Tolga • e-post: ingar@agroost.no 
   amund@agroost.no

Olsokauksjon 
Hodalen Fjellstue
Onsdag 25. juli kl. 11.00

Visning fra kl. 09.00

Som vanlig kan vi by på en rekke 
kvalitetsvarer når vi ønsker velkommen 
til vår tradisjonsrike olsokauksjon i 
hagen på Fjellstua: 

Framskap, skatoll og andre skap fra 
1700- og begynnelsen på 1800-tallet, 
sjeldent flott skoleskrin, junger og 
kniver fra 1700-tallet, mange signeter, 
brudebeger i sølv fra 1746, spenner og 
sølvsmykker fra samme tid, lommeur 
i gull og sølv, en rekke mindre og 
spesielle bondeantikviteter, HMV 
grammofonkabinett, budalsstoler, sele 
for geitebukk, bra glass og porselen, 
gamle barneleker, en del teakmøbler 
og andre retrovarer og mye, mye mer. 

Se vår hjemmeside auksjonsola.no 
eller Facebook-siden til Auksjonarius 
Ola Rye for bilder og mer detaljinfo.

Hodalsbudeia har kald og varm mat 
fra kl. 9.00, og ute kan man få kjøpt 
ringjernstekte vafler. 

Kontant betaling – vi har terminal. 
Dette er en uteauksjon, så ta med stol 
og klær etter vær. 

Velkommen til sommerlig spenning 
og auksjonsmoro.

Auksjonarius Ola Rye (91 17 55 85) 
– og familiestaben

TOLGA

LOKAL
MAT

LOKALMAT TOLGA 2018
LØRDAG 8. SEPTEMBER

Lokalmatdagen på Tolga arrangeres som vanlig
«den andre lørdagen i september»

Tolga Bondelag har overtatt som arrangør. Ellers er opplegget likt fjorårets. 

Vi tilbyr de handlende et stort og variert utvalg av kortreist og økologisk mat.
Nypotetene dukker også opp! Salgsbodene er åpne fra 11.00 – 15.00

Gratis inngang på området!

Alt finner sted i Gata, midt i Tolga sentrum. 
På kveldstid møtes vi til kro på Snekkarlemma.

Sjølsagt også med gratis inngang!

Lokalmatdagen på Tolga støttes av 
Tolga kommune og UT-midler fra Fylkesmannen i Hedmark

Velkommen til Tolga, den andre lørdagen i september!
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Velkommen innom vår stand på 
Dølmotunet på markedsdagen 21. juli.

Te, krydder og spesialiteter

www.fjellurt.no
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Arbeid, muligheter og tru på framtia!
Benytt deg av våre varer og tjenester!

Vask og rens på vårt moderne vaskeri og renseri på Tolga
Mottak: TOS ASVO Os og Tolga og Lille E�ekten på Tynset

Salg av furu og bjørkeved fra vår avdeling på Os
Pakking og diverse delproduksjon for lokale bedrifter

Kontakt oss på 62 49 46 20 eller kom innom en av våre avdelinger
www.tosasvo.no      post@tosasvo.no

www.kvennancamping.no
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 Tlf.: 62 49 48 00   •   www.fi as.no

Skriv navn og 
mob.nr på idéen 
din og bli med i 
trekningen om 
en opplevelse i 
Fjellregionen!

Putt idéer i dunken 
eller send inn idéer på
www.fi as.no/ideer
eller facebook

Har du idéer til hvordan vi kan:
• slutte å kaste søppel i naturen?
• kildesortere mer?
• kaste mindre?

I sommer samler vi inn idéer!

Idé-dunken kommer 
til en butikk nær deg:
Uke 28-30 Domus Tynset, Coop 
Kvikne, Joker Åkrestrømmmen.
Uke 31-32 Kiwi Koppang, 
Coop Engerdal, Joker Drevsjø.
Uke 33-34 Coop Prix Folldal, 
Spar Alvdal.

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 mange spennende aktiviteter både for 

barn og voksne. Galleri Stallen viser sesongens kunstutstilling og 

vårt sommerprogram byr på variert musikk og kultur-opplevelser. 

Hjertelig velkommen til et trivelig besøk hos oss!

Fullstendig sommerprogram på www.rausjodalen.no

Kontaktperson: Arve Bjørnstad tlf. 99 33 56 77

Velkommen til Rausjødalen Setermeieri 2018
Åpent hver dag kl. 11-17 fra 30. juni - 29. juli

Tine Produsentlaget

Møt oss på
markedsdagen
på Dølmotunet

Smaksprøver!

Sjarbar
Åpen f.o.m. fredag 20. juli

t.o.m. fredag 27. juli

Alle dager
fra 15:00 - 01:00
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62 49 42 80  •  tolga@st.yx.no  •  facebook.com/YXTolga

YX Tolga
Caltex Kafé

 

Åpen alle dager til kl 21.00

Velkommen!

Olsok-frokosten
serveres onsdag 25. juli 

kl. 07.30 -10.00
foran banken

Hjertelig velkommen!

Lokal, engasjert
og kompetent

35-årsjubileum

Bjørn Lunheim startet Tolga Bensin & 
Service i 1983, og har i år 35-årsjubileum 

som bensinforhandler.

Onsdag 25. juli markerer vi dette med å 
invitere alle tolginger og tilreisende til 

åpen dag og bedriftsbesøk hos oss.

Vi starter kl. 12.00 med omvisning
på anlegget og åpning av

nyoppussa vaskehall.

Caltex Kafeen og nostalgigarasjen er åpen.

Vi åpner også opp på Caltex-loftet
med en nostalgiutstilling.

Fra kl. 13.00-15.30 serverer vi
gratis kaffe og kake til alle!

Jubileumstilbud onsdag 25/7

Wienerpølse med drikke
Kr. 35,-

Hamburger 160 g
Kr. 35,-

Soft is og kaffe
Kr. 35,-

Braincooler slush fra kr. 15,-

1/ 2 pris på all bilvask 

Alltid konkurransedyktige
priser på drivstoff!

Vi har også 98 E0 bensin.

Husk at Coop kortet gir
55 øre ekstra bonus!

Doning og Kaffe

Fra kl 17.00-20.00 inviterer vi til 
Veterankjøretøyutstillig i kjent

Cars & Coffee stil.

Men vi har en lokal variant
som vi kaller Doning og Kaffe.

For vi ønsker besøk av alle typer
doninger - fra mopeder og

traktorer til lastebil og busser.

Doningene må være over 30 år gamle, 
men vi åpner også for å slippe inn fine 

entusiastdoninger fra nyere dato.

Kl. 19.30 tar vi en cruising gjennom 
sentrum med alle doningene!

VI JUBILERER
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Arrangør- og kontaktpersonoversikt

Konserter, film, fest og kro
Åpningskonsert i Tolga kirke :  

Snekkarlemmen :
Krokvelder Malmplassen :

Dølmotunet :
Holøydalen kirke, sangkveld :
Kulturkveld i Fjelltun, Kåsa :

Sangkoret Sneppen :
Konsert med Andreas Aase, Bunåva : 

Egil Storbekkens musikkpris 2018 :
Sommerkonsert i Fjellheim :

Solefallskonsert i Røstvikåsen :
Internasjonal kveld, Vidarheim :
Minikonsert på Gjertrudgarden :

Turer og vandringer
Boklansering og tur til Ryseteråsen :

Egebergs minnearrangement :
Historisk vandring i Ôla :

Padleopplevelser i Hodalen : 
Pilegrimsvandring :
Tur Prestliknausen :

Seter-/friluftsmesser
Lillemoen, Øversjødalen :

Dølvollen, Tolga :

Auksjoner, bruktmarked, loppemarked og kaféer
Auksjon Dølmotunet og Hodalen :

Loppemarked på Riiseplassen, Tolga :
Baklukesalg, Fjelly :

Bruktmarked og kafé, Hodalen skole :
Loppemarked og kafé, Holøyskolen :

Hodalen Fjellstue :
Bunåva kafé :

Café Lillemoen :
Øversjødalen samfunnshus :

Øversjødalen bibliotek :
Tolga Bensin & Service :

Sjarbar :
Livollen, Eidsvola :

Bankfrokosten :
Hamranstua :

Andre arrangementer
Utstilling og åpent verksted, Øversjødalen :

Åpent gardsmuseum og bakst i baksthuset, Gjertrudgarden :
Bingo Sætershallen :

Hangar 10, Tolga :
Quiz og TilbakeflytterKAHOOT :

Vingelsdagen «#hesjtag» og aktiviteter :
Vingelen kirke- og skolemuseum :

Tolga Vevstue :
Tolga skole :

Tøysentralen :
Sykkelløpet Tallsjøen rundt :

Downhill Hamran :
BasisBall med Mjølkesyra :

Hodalen Bygdelag :
Notdragning i Langsjøen :

Fiskesommer ved Stortjønna :
Tine fotballskole :

Kontaktperson
Gudny  Hagen Bakken 928 64 532
Kristin Skrivervik 909 39 556
Guro Nyhus 62 49 63 05 og 970 73 655
Dølmotunets venner v/Håvard Saanum Sagbakken 986 16 994
Holøydalen Menighetsråd v/Liv Jordmoen 948 38 994
Ola Lien 911 28 709
Svein Ola Nygjelten 974 37 473
Are L. Haukø 959 45 577 
Eli Storbekken 934 56 632
Sommerkonsert Fjellheim: Oline Vingelsgaard, 480 27 476
Tove Mette Tveråen 913 91 082
Svein Gjelten Bakken 990 14 720 og Tone Hulbækmo 414 78 561
Jens Nygård 906 53 544

Inger Aasgård 952 11 389
Rune Brendvang 907 30 628 og Brit Utseth Erlien 482 82 319 
Jon Vingelen 452 67 795
Bjørg Inger Ryalen 918 19 046 
Arne Bakken 926 55 102
Hola Bygdelag v/Ann Helen Lien 911 28 709

Holøydalen Menighetsråd v/Liv Jordmoen 948 38 994
Tolga menighetsråd v/Torill Urset Erlimo 957 47 625 og Arne Bakken 926 55 102

Auksjonarius Ola Rye 911 75 585
Margrethe Gjerdrum 901 31 155
Johanne Aas Rye 957 28 233
Hodalen Bygdekvinnelag v/Aina Bakken 416 92 938
Holøyskolens venner v/Ola Lien 911 28 709
Hodalsbudeia v/Aud Lillian Holøyen Rye, 905 03 430
Bunåva kafé 62 78 08 70
Thorbjørn Liell 952 07 555
Ola Petter Søndmør 915 16 009
Magnhild Nytrøen 62 49 62 61 og Eivind Moen 905 01 201
Bjørn Arve Lunheim 913 25 330
Tolga-Os Janitsjar v/Randi Leinan Lund 994 25 738
Hans Ola Jordet 415 91 013
Tolga-Os Sparebank 62 49 61 00
Gudny Hagen Bakken 928 64 532

Jens Nygård 906 53 544
Ola Nygaard 901 07 627
Rigmor Lundberg 930 15 459
NØFMF v/Thor Peder Broen 915 16 757
Tolga 2020 v/Tore Hilmarsen 918 77 472
Einar Hilmarsen 909 20 327 og Linda Merkesdal 936 97 771
Bjørn Ivar Ryen 951 55 543
Olov Kirkbakk 413 54 386
Tove Rønningen 916 90 673 og Knut Sagbakken 951 62 945
Helga Drude Storbekken 930 31 365
Jan Jacob Verdenius 915 46 181 og Knut Sagbakken 951 62 945
Dunder Adventures v/Roar Stenseth Strømli 466 58 942
Mjølkesyra v/ Esten Inge Hilmarsen 958 68 002
Tove Mette Tveråen 913 91 082
Øversjødalen IL v/Jan Pallin 971 60 712
Tolga JFF v/Hans Ola Jordet 415 91 013
Tolga-Vingelen FK v/Terje Røe 915 10 813 og Jostein Østvang 915 13 959                                    
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TOLGA KOMMUNE 
 
Åpningstider Tolga kommune sommeren 2018 
 
Servicetorget har sommeråpningstid i perioden 16. juli - 3. august kl 10.00 -14.00. 
Ta kontakt pr e-post eller telefon for å gjøre avtaler om det er vanskelig å treffe oss i 
åpningstiden. 
 
Biblioteket er feriestengt i uke 28, 29, 30 og 31. Biblioteket er åpent som vanlig den 
6. august. 
 
Litt info 
 
Får du ikke post? 
Etter innføring av nye veiadresser får vi en del spørsmål om at post ikke kommer 
frem/eller at det er feil adresse. Sjekk da ut at du står med riktig adresse i 
folkeregisteret. Kontakt folkeregisteret eller send flyttemelding. Det kan også gjøres 
elektronisk på folkeregisterets hjemmeside. Dersom du ikke har fått adresse, så ta 
kontakt med oss.  
 
Ny hjemmeside 
8.mai fikk Tolga kommune ny hjemmeside. Flere moduler er under utvikling som bl.a. 
egen side for lag og foreninger og elektroniske skjema. Ta gjerne en kikk på 
www.tolga.kommune.no og kom med tilbakemeldinger. 

På markedsdagen i olsok vil Tolga kommune ha stand hvor vi har med 
oversikt over status for bredbåndsutbyggingen i Tolga kommune. Kom 

gjerne for en prat for både det og andre ting du er opptatt av! 

 

SOMMERÅPENT PÅ DØLMOTUNET 2018              
Dølmotunet er et idyllisk gammelt gårdstun midt i Tolga sentrum. Her møtes gamle 
tradisjoner og moderne bygdeliv! I våningshuset er det salg av enkle lunsjretter og 
tradisjonskost basert på lokale råvarer. Gjennom sommeren arrangeres en rekke 
arrangementer for både store og små. Se vårt program og ta turen innom. Vi har 
åpent hver dag fra 23. juni til 29. juli, mellom 10.30 og 16.30. Mer info finner du på 
www.dolmotunet.no. Velkommen! 

Utstillinger: 

I våningshuset vil Anne Runa Jordet stille ut malerier i sommer, og fra torsdag 19. juli vil i tillegg 
Jane Højlund stille ut tova produkter. Ta turen innom da vel! 

Kubbturnering 

Som i fjor arrangerer vi kubbturnering på Dølmotunet gjennom sommeren. De to første rundene gikk 
23. og 30. juni, men det blir nye muligheter først lørdag 7. juli, så i forbindelse med vinndagen 14. juli, 
før finalen går av stabelen på vår siste åpningsdag, søndag 29. juli. Ta med familien, naboen, vinklubben 
og resten av grenda – og møt opp til vennskapelig konkurranse i hyggelige omgivelser på Dølmotunet! 

Vinndag 

Lørdag 14. juli fylles tunet med slåttekarer og rakstkuller for å få gjort unna vinna – selvsagt på 
gammelmåten med ljå og hesjing. Lek, moro og servering av både vafler og rømmegrøt blir det selvsagt 
også! 

Markedsdag og krokveld 

Tradisjon tro fylles tunet med bruktmarked, næringslivs- og håndverksmesse første lørdag i Olsokuka 
(21. juli), fra kl 9 til 17. Auksjon med Ola Rye kl. 15.00. Serveringsteltene holdes åpen hele 
ettermiddagen og kvelden. Krokveld med Von Lund og Alte Kameraden fra kl. 21. 

 Spinning- og kardingkurs 

Mandag 23. juli: Kurs med Jane Højlund som også har utstilling hos oss i Olsokuka.  

Konsert og krokveld med Silya & the Sailors 

Onsdag 25. juli: Silya er en av Norges fremste entertainere. Under Olsok kommer hun med eget band for 
å spille på Dølmotunet. Silya går på scena klokka 22, så vær tidlig ute! 

BREDBÅNDSUTBYGGING I TOLGA 
KOMMUNE NÆRMER SEG 
 
Vi har fått statlige midler til å bygge bredbånd 
(fiber) i følgende områder:  
- Vingelen: områdene som ikke har tilgang på fiber i 
dag 
- Haugan/Grantævet 
- Eid 
I tillegg til 3,8 mill. kr.  i statlige midler, så har Tolga 
kommune gått inn med inntil 2,5 mill. kr. Da får vi 
også bygd ut i grendene Erlia, Eggan, Røsebygda og 
strekningen langs Eidsveien sørover fra Tolga 
stasjon.  
 
Telenor har vunnet anbudet, og utbyggingen skal 
være ferdig innen utgangen av 2019. Representanter 
fra Telenor vil i løpet av sommeren oppsøke alle 
oppsittere langs utbyggingsaksen med tilbud om å 
koble seg til. Dette vil gjelde både data (bredbånd) 
TV og telefoni. Vi er avhengig av 65 % oppslutning 
for at utbyggingen gjennomføres. Når denne 
utbyggingen er gjennomført vil Tolga og Vingelen ha 
en svært god dekning på bredbånd. 
 
For strekningen Hodalen til Øversjødalen har vi 
nylig sendt en søknad for å forbedre bredbånds-
dekningen. Søknadssvar foreligger høsten 2018. 

 

Rådmann Siv Stuedal Sjøvold t.v. og ordfører Ragnhild Aashaug t.h. ønsker alle en fin 
sommer med mange gode opplevelser i Tolga kommune. 

 
 

 

 
SILYA! Dette fyrverkeriet av en artist må du få med deg på onsdagskroa i Olsok!

Besøk oss gjerne på www.tolga.kommune.no 
 

 




