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17. - 29. juli 2020

Åpning av Olsok i Tolga
Offisiell åpning ved Hyttstua fredag 17. juli kl. 18.00. 
Deretter vandring opp Kjerkgjelen til åpningskonserten 
i Tolga kirke kl. 19. 30. Utdeling av Tolga-prisen.

Medvirkende: Lars Tingelstad, Kjersti Tingelstad, 
Rønnaug Tingelstad og Oddbjørn Austevik.

Tre blad Tingelstad med «innbrakt» vestlending 
lover en hjertevarm konsert med egne sanger,  lånte 
perler og en god del Leonard Cohen. 

Billettpris: Kr. 250
Kontant og VIPPS
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Nybygg • Restaurering
Isolering • Etterisolering

Koronarestriksjoner
for arrangementer

Med forbehold om endringer, da vi til enhver tid må for-
holde oss til gjeldende nasjonale smittevernkrav:

• Deltakerne må holde minst én meter avstand til 
personer som de ikke bor sammen med

• Sørg for god håndhygiene!
• Møt i god tid da arrangør må ha oversikt over 

deltakerne

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 
200 personer (arrangørene/ansatte skal ikke regnes med). 
Det samme gjelder arrangement i forsamlingshus og uten-
dørs arealer som leies eller lånes ut.

Forbudet mot arrangementer over 200 personer gjelder 
også for varemesser og midlertidige markeder. Dette gjel-
der ikke loppemarkeder i regi av frivillige organisasjoner.

Arrangør er pliktig til å oppbevare oversikt over delta-
gere i 10 dager i tilfelle av smittesporing. Etter 10 dager 
skal denne slettes.

Har du som arrangør spørsmål, kontakt kommunens 
smittevernledelse på telefon 62 49 65 00.

Olsokforedrag 
Søndag 19. juli kl. 15:00 på tunet på Sætersgarden
Olsok i Tolga har tatt opp igjen tradisjonen med Olsokforedrag. 
Årets Olsokforedrag vil få historiens sus over seg. Dikterhøvdingen 
Bjørnstjerne Bjørnson hold tale på Sætergarden allerede i 1890 
fra  det som senere fikk navnet Bjørnsons-trappa. 

Foredragsholder er Øystein Morten fra Numedal, halvt nord-
østerdøl med morslekt fra Narjordet. Derfor er det ekstra hygge-
lig å kunne ønske ham velkommen til å holde årets Olsokforedrag, 
som tar oss med i jakten på Olav den Hellige. Det er fortellingen 
om hvordan en helgenkonge skapes av en vikingkonge. Gratis 
inngang. Ikke salg/servering.

Knut Storberget nyåpner 
Snekkarlemmen Kulturlåve

Lørdag 18. juli kl 19.00 blir det nyåpning av Snekkarlemmen Kul-
turlåve. Tolga-patriot Knut Storberget står for den offisielle åp-
ningen. 

Bente Elisabeth Skjefstad, rådsmedlem i Snekkarlemmen 
Kulturlåve, ønsker velkommen til en inspirerende kveld der prest 
i Åmot, Synnøve Sakura Heggem, gir oss en betraktning omkring 
hvordan vi mennesker forholder oss til livets mange faser. 
Heggem er salmeforsker, forfatter, idehistoriker og en tenker som 
gjerne tar oss med ut på dypet. Hvor henter vi energi fra? Hvordan 
forholder vi oss til noe større enn oss selv?  Hva gir den enkelte mening? Etter betraktningen får vi en liten konsert med Laryjari, en 
sangkvartett fra Nesodden, bestående av Camilla Groth, Gry Storsve Hundsnes, Mari Katarina Midthun og Anja Irene Midthun. De vil 
by på folketoneinspirerte sanger fra Sverige, Norge, England, Island og Irland. Inngang kr. 200. Salg av øl, vin og mineralvann.

Morgen-Yoga
på Vingelsdagen

Tirsdag 21. juni kl. 09:00-10:00 på Morabben
Marita Hunder inviterer deg til å være med på en Dynamisk Flyt 
Yoga time, som (forhåpentligvis) vil gi deg energi og overskudd 
inn i en ny dag. Fokuset vil være; styrke, smidighet, balanse, til-
stedeværelse og pust! Du trenger ingen erfaring fra Yoga for å 
delta! Ta med deg yogamatte eller en annen matte som kan fun-
gere og et teppe. Ha på deg klær du kan bevege deg i og som hol-
der deg varm. Timen vil generere varme, men fint å ha litt ekstra 
klær i starten og slutten av timen.
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Pilgrimsgudstjeneste og markering
av Østerdalsledens 20-årsjubileum

Munkesletta i Hultdalen
Menighetene i Tolga og Os inviterer til felles pilegrimsgudstjeneste på Munkesletta ved Reidun W. Kleveland søndag 19. juli kl 12:00. 
I forkant av gudstjenesten blir det en kort pilegrimsvandring med turledere, enten fra Båttjønna eller fra Simensvollen i Oslia. Dette er 
en del av Pilegrimsleden, Østerdalsleden som er 20 år i år. Oppmøte begge steder kl. 11.00. Ta med sitteunderlag/stol, mat og drikke.  
Mulighet for tur til Slettknausen i etterkant av gudstjenesten. Du bør ha med kart. 

Friluftsgudstjeneste ved Øversjøen gård
Friluftsgudstjenesten avholdes søndag 26. juli kl. 12.00 på Øversjøen gård i Øversjødalen ved Stig Johnsbråten, prest i Os. Ta med stol 
og varme klær, da vi blir ute uansett vær. 

Trekkspillkveld
i Fjelltun, Kåsa 

Torsdag 23. juli kl. 19:00 med Erling Moen, som har 
med seg Tore Svendsberget, Jo Fredrik Øiamo, Folldal 
Trekkspillklubb og Tynset Trekkspillklubb.

Sangkveld i Øversjødalen
Den tradisjonelle sangkvelden, som skulle ha vært i Holøydalen 
kirke den 21. juli, blir på grunn av smittevernreglene avholdt 
som friluftsarrangement kl. 16:00 ved Nybo (Sundberg), adresse 
Øversjødalen 70 (ca. 700 m inn fra fylkesveien). 

Arrangement er væravhengig. Følg med på endringer som 
eventuelt blir kunngjort på Facebook og i Arbeidets Rett mandag 
20. juli. Alle må ta med klær for utearrangement og egen stol.

Arrangør er Holøydalen menighetsråd. Gratis inngang, men gi 
gjerne en kollekt til menighetsrådets arbeid.

Gruvevandringer 
Tolgen Smeltehytte har i år 350-årsjubileum. Tema for begge 
vandringene er knyttet opp til smelthytta og regionale ringvirk-
ninger av den. 

Mandag 20. juli 11:00
Historisk vandring Gruvåsen i Dalsbygda med Jon Holm 
Lillegjelten som guide. Oppmøte på parkeringsplassen ved Grue-
gardan.

Tirsdag 21. juli 11:00
Guidet tur til Gruvvola i Vingelen med Grete Storhaug og Stein 
Kaasin. Turen tar 2 timer. Ta med niste.

Les deg opp på historien på www.olsokitolga.no  

TONER PÅ TUN
Osjagarden på Haugan, Tolga: Onsdag 22. juni kl. 19:00 samles 
Hulbækmo & Jacobsen familieorkester på slektsgarden til far, 
bestefar og svigerfar Alf Hulbækmo. Her tar de opp arven etter 
gamle Alf med egne versjoner av noe av hans musikk og tekster.

Billetter kjøpes fortrinnsvis på hoopla.no, men kan også kjøpes 
ved inngangen. Voksne kr. 250 og barn kr. 100. Salg av øl, vin og 
mineralvann.
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Programoversikt 17. - 26. juli og 29. juli 2020
Se www.olsokitolga.no for siste oppdateringer og flere detaljer om de enkelte arrangementene

Ansvarlig utgiver: Olsok i Tolga (org.nr. 993 229 547). Førtrykksarbeid: Ingrafo AS, 2540 Tolga. Opplag: 1.000
Nettside: www.olsokitolga.no        Epost: info@olsokitolga.no

Fredag 17. juli

18:00 Åpning av Olsok i Tolga. Hyttstua v/ordfører Bjørnar 
Tollan Jordet. 

19.30 Konsert i Tolga kirke med Lars, Rønnaug og Kjersti 
Tingelstad og Oddbjørn Austevik. Under konserten: Utdeling av 
Tolga-prisen for 2019. 

Kveldsåpent på Malmplassen med «Hagen-band».

Lørdag 18. juli

10:00-15:00 Temadag i H-10: Polititroppene og 1940. 
Gjenstandsutstilling.

14:30 Vingelen kirke-og skolemuseum: «Ut sa bonden».

19:00 Konsert og «nyåpning»  Snekkarlemmen kulturlåve.
Bente Elisabeth Skjefstad ønsker velkommen. Knut Storberget 
foretar den offisielle åpningen. Synnøve Sakura Heggem, 
sokneprest i Åmot, holder betraktninger og konserten er med 
sangkvartetten Laryjari, Camilla Groth, Gry Storsve Hundsnes, 
Mari Katarina Midthun og Anja Irene Midthun.

21:00 Krokveld på Dølmotunet med «White Spire». 
Aldersgrense 18 år. Billetter kjøpes på hoopla.no.

Søndag 19. juli

12:00  Friluftsmesse Munkesletta Hultdalen. Tolga og Os 
menigheter inviterer til felles pilegrimsgudstjeneste på 
Munkesletta ved Reidun W. Kleveland. Kort pilegrimsvandring 
i forkant fra Båt-tjønna eller fra Simensvollen i Oslia, med 
turledere.  Dette er en del av Pilegrimsleden, Østerdalsleden 
som er 20 år i år. Oppmøte begge steder kl. 11.00. Ta med 
sitteunderlag/stol, mat og drikke. Mulighet for tur til Slett-
knausen i etterkant av gudstjenesten.

11:00-15:00 TINE fotballskole Sætersgård.

14:30 Vingelen kirke-og skolemuseum: «Ut sa bonden».

15:00 Olsokforedrag fra Bjørnsontrappa på Sætersgarden ved 
Øystein Morten.

Mandag 20. juli

11:00 Historisk vandring Gruvåsen i Dalsbygda med Jon 
Holm Lillegjelten som guide. Tema Tolgen Smeltehytte 350 år. 
Oppmøte på parkeringsplassen ved Gruvgardan.

10:00-16:00 Stort loppemarked i Fjellheim, Vingelen.

11:00-15:00 TINE fotballskole Sætersgård.

17:30 Sykkelløpet «Tallsjøen rundt».

Tirsdag 21. juli
VINGELSDAGEN

09:00-10:00 Yoga på Morabben. Sørenden av fotballbanen.
Utstyr: Ta med deg yogamatte/ eller en annen matte som kan 
fungere og et teppe. Klær du kan bevege deg i, og som holder 
deg varm. Timen vil generere varme.

10:00-16:00 Stort loppemarked i Fjellheim

11:00 Gruvevandring Gruvvola. v/Grete Storhaug og Stein 
Kaasin. 2 timer. Ta med niste. Oppmøte ved museet. 

11:00-14:00 Familieaktiviteter på Morabben.

14:30 Vingelen kirke-og skolemuseum: «Ut sa bonden».

19:30 Musikk og pub på Bunåva

ØVERSJØDALEN
16:00 Sangkveld med Johan Sundberg, Stein Nygård og May 
Kristin Holøyen på tunet på Nybo (Sundberg). Menighetsrådet er 
arrangør og tar gjerne imot kollekt. Alle må ta med stol.

Onsdag 22. juli

12:00-15:00 Fiskesommer, Stortjønna.

12:00 Mjølkesyra har «åpen time» med sirkeløkt  på kunstgraset 
ved Tolga skole. 

16:00 «Pensjonspils» på Malmplassen. Pensjonister på Tolga 
har innført en tradisjon med å spise sammen på Malmplassen 
en gang i måneden. Nå inviterer vi med alle pensjonerte turister, 
men vi presiserer at det åpent for alle uansett alder.

18:00 «Doning og kaffe» ved YX Tolga Caltex Kafé. Cruising i 
sentrum fra ca. kl. 20:00

19:00 Hulbækmo/Jacobsen familieorkester spiller på Orsa-
garda på Haugan. Billetter på hoopla.no.

Kveldsåpent på Malmplassen med «Hagen-band».

Torsdag 23. juli
HOLØYEN/KÅSA/ØVERSJØDALSDAGEN

19:00 Trekkspillkveld i Fjelltun, Kåsa. Erling Moen har med seg 
Tore Svendsberget, Jo Fredrik Øiamo, Folldal Trekkspillklubb og 
Tynset Trekkspillklubb.
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Tolga-Vingelen Fotballklubb 
arrangerer den tradisjonelle 

Tine fotballskole 
Søndag 19. og mandag 20. juli
Begge dager kl. 11:00-15:00

Sætergård stadion

Aldersgruppe: 6-15 år
Instruktører: Spillere fra TVFK sitt herrelag

Dette må deltakerne ha med 
Fotballsko, leggskinner, keeperhansker for keepere. 
Nistepakke for 2 dager.

Dette får deltakerne 
Tine sekk, Tine t-skjorter, Litago drikke og servering av 
frukt begge dager. Kiosken er åpen.

Påmelding og betaling skjer på klubbens nettside  
www.TVFK.no. Maksimalt antall deltakere er 100. 

Priser
Kr. 350 for begge dager. Kr. 175 for 1 dag.
Søskenmoderasjon: Kr. 175 per deltaker ved flere søsken

MERK
Påmeldingsfristen er 15. juli

www.TVFK.no

Olsok i Tolga har ikke ansvar for eventuelle feil og/eller mangler i arrangementsoversikten.
Merk at arrangør kan ha endret sted, tid og innhold for sitt arrangement etter at dette heftet gikk i trykken.

Fredag 24. juli
HODALSDAGEN

Bruktmarked og kafe i Hodalen skole

18:00 Familiekveld i Skytterbanevika ved Nordersjøen. Vi tenner 
røke og holder grillen varm for de som ønsker å grille sin egen 
medbrakte mat. Ta med stol/sitteunderlag. Bygdekvinnelaget 
selger kaffe og biteti. Fra 19:00 arrangeres en uhøytidelig 
koronasikker konkurranse med øvelser/oppgaver for alle aldre 
og kjønn.

TOLGA
Kveldsåpent på Malmplassen med musikk av Arild Nygård.

Lørdag 25. juli

08:00 Sætersgård Tolga Egebergs minnemarsj

12:00 Egebergs minneløp

Se www.egeberglopet.no for mer informasjon

10:00-15:00 Temadag i H-10: Polititroppene og 1940. 
Gjenstandsutstilling.

11:00 Vandring i Vingels-bygda med start fra museet. Tablå ved 
Olaskjølla.

14:30 Vingelen kirke-og skolemuseum: «Ut sa bonden».

Søndag 26. juli

12:00 Friluftsgudstjeneste ved Stig Johnsbråten på gården 
Øversjøen i Øversjødalen. Ta med stol og varme klær, vi blir ute 
uansett vær. 

14:30 Vingelen kirke-og skolemuseum: «Ut sa bonden».

15:00 Utdeling av Egil Storbekkens musikkpris på Dølmotunet.

Onsdag 29. juli
Olsokdagen

Bilgrimstur med bl.a. Arne Bakken. Vi besøker alle de fire 
kirkene i Tolga. Omvisning.

10:00 Vingelen kirke
11:45 Holøydalen kirke
13:00 Hodalen kirke
Pause: Du tar med egen kaffe. Vi spanderer Olsok-bløtkake
14:30 Tolga kirke

HELE UKA

Dølmotunet
«Mini-bruktmarked» med noen utstillere hver dag i åpningstida

H10-samlingen
Åpent etter avtale på telefon 915 16 757

Malmplassen Gjestegård
Hele olsokuka kl. 09:00 til 01:00

Caltex Kafé
Hver dag kl. 08:00-21:00

Hodalen skole
Bruktmarked og kafé

Bunåva
Mandag til lørdag kl. 11:00–17:00. Søndag kl. 13:00-17:00

Vingelen kirke- og skolemuseum
Hver dag kl. 11:00-16:00
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Egil Storbekkens Musikkpris 
deles i år ut for 15. gang

Prisen i år går til musikeren, komponisten og instrument-
byggeren Einar Selvik. Utdeling av prisen skjer på Dølmo-
tunet på Tolga 26. juli kl. 15:00.

Juryen for Egil Storbekkens Musikkpris vil spesielt trek-
ke fram prisvinnerens viktige nyskapende og sjangerover-
gripende arbeid med utgangspunkt i tradisjonelle instru-
menter og andre uttrykksformer, noe som er direkte i Egil 
Storbekkens ånd.

Bilgrimstur
mellom kirkene i tolga

På Olavsdagen, 29. juli, har det de siste årene vært arrangert en 
pilegrimsvandring til en av kirkene i kommunen. I år inviteres vi 
til en bilgrimstur mellom alle de fire kirkene. Det er spennende 
å oppleve flere kirkerom på samme dag. Vi hører historien til 
kirkene og ser både på likheter og forskjellene som preger 
kirkene. Det er for øvrig to kirkejubileer i kommunen år; Tolga 
kirke med sine 180 år og Vingelen kirke 140 år. 

Av smittevernhensyn må deltagerne kjøre i egne biler. Noen 
ønsker kanskje bare å være med på deler av opplegget. Det er 
anledning til å møte opp der en vil.

PROGRAM
10:00  Frammøte Vingelen kirke
10:15-10:45 Omvisning i Vingelen kirke
11:45  Frammøte Holøydalen kirke
12:00-12:30  Omvisning Holøydalen kirke
13:00  Frammøte Hodalen kirke 
 Pause 30 min. med medbrakt kaffe og mat
13:30-14:00   Omvisning Hodalen kirke
14:30  Frammøte Tolga kirke
14:45-15:30  Omvisning Tolga kirke

Sommerutstilling
i Galleri Tøysentralen

4.-26. juli: «JUV»
Under denne felles tittelen møtes de tre kunstnere Kari Mette 
Wik (maleri), Anne Ingeborg Biringvad (keramiske gjenstander) 
og Bente Bøyesen (installasjon) i galleriet.

Utstillingen vil bestå av arbeider i en rekke teknikker, og med 
ulik materialitet, men med tematiske fellestrekk. Den visuelle 
samtalen for denne utstillingen omhandler deres individuelle 
måter å tematisere natur og vil komme til uttrykk i alt fra instal-
lasjon, bestående av bl.a. utstoppede fugler, til maleri, tegning og 
tredimensjonale keramiske gjenstander. 

Stort loppemarked i Vingelen 
Mandag 20. og tirsdag 21. juli, begge dager kl. 10:00-16:00 
Etter en pause i fjor slår Bunåvas Venner til med stort 
loppemarked i Fjellheim under Olsok i år. Inntekt går til 
Bunåva. På loppemarked finner du store og små ting og helt 
sikkert noe som kan være til nytte! Dessuten er gjenbruk 
bra for miljøet. Velkommen!



7

Markedets 
beste betingelser

på boligsparing for ungdom? 
BSU – den smarteste spareformen 

for deg under 34 år! 

3,30%
Kontakt oss i dag! 

Tlf. 62 49 61 00 
post@tos.no 

www.tos.no

post@alvdalskurlag.no  |  62 48 93 50
Se fl ere av våre produkter og fi nn inspirasjon:

alvdalskurlag.no

Trenger du laftetømmer, takåser 
eller grov fi rkant? Bjørkenever eller 

husmåsså? Hva med villmarkspanel eller 
brede, ukanta bord?

Ta turen innom da vel!

Går du med planer om å bygge garasje, 
redskapshus, fjøs eller stall?
Vi bygger det meste i solide 

tømmerelement.

Alvdal Skurlag avd. Vingelen
”Materialbanken”

Staur produserer i Fjellregionen, som er kjent for sin tradisjonsrike mat-
kultur. Vi har gjort nytte av både lokal kunnskap og lokale råvarer i  
jobben med å lage god mat med moderne smaker. Våre 30 dyktige  
medarbeidere produserer blant annet steinovnsbakte pizzabunner,  
nanbrød, pitabrød, fersk og frossen pizza, som selges i Norge og Sverige.

VISSTE DU AT...
...produktene våre kan kjøpes i over 2000 norske butikker?  
   Blant andre Meny, Spar, Kiwi, Joker, Bunnpris og Coop-butikkene. 

...våre steinovnsbakte pizzabunner er blant Norges 
   aller beste?

www.staurfoods.no

Besøk vår nettside for informasjon om våre produkter og hvor du kan kjøpe de. 

Staur staur_mat Staur Foods AS
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Ta turen til denne natur- og kulturperlen nord i Østerdalen, 
tre mil sør for Bergstaden Røros. Her kan dere overnatte på 
Snekkargarden gjestehus og kulturlåve hos billedkunstner 
Kristin Skrivervik, eller Malmplassen Gjestegård på historisk 
grunn. Ta en spasertur gjennom den særegne Gata og kikk 
innom Galleri TØYsentralen. Opplev også særegne skulpturer 
i sentrum og rundt Toljefossen skulpturpark. I Tolga sentrum 
finner du også gardsmuseet Dølmotunet og retrokaféen Caltex 
Kafé. 

Ta turen til Vingelen nasjonalparklandsby! Vingelen er levende 
bygd med unikt bygningsmiljø med røtter tilbake til 1600-tallet. 
Ta turen innom Bunåva kafé og Matkammerset lokalmatutsalg. 
Her finner du også Forollhogna informasjonssenter, som gjør 
deg bedre kjent med Forollhogna nasjonalpark. Vingelen kirke- 
og skolemuseum tilbyr spennende aktiviteter og opplevelser 
gjennom sommeren. Vingelsgaard gjestgiveri tilbyr overnatting 
i den gamle sentrumsnære grenda «Vinnilsgarden.» Husk også 
å få med herlige oster fra Eggen Gardsysteri!

Ta turen østover i Tolga og oppdag skjulte skatter! I Hodalen, 
Kåsa, Holøydalen og Øversjødalen vil du oppleve bygder med 
sterk dugnadsvilje og innsats for lokalsamfunnet. Besøk Hodalen 
og overnatt på Hodalen Fjellstue eller Escapade Norvegienne 
og opplev de fantastiske Hodalssjøene med muligheter for fiske, 
båtliv og bading. 

Lørdag 12. september inviterer vi deg til Lokalmatdagen i Gata, et marked med 
regionens mange lokalmatprodusenter. Dette er en dag som syder av aktiviteter, 
og i år vil vi også markere 350-årsjubileum for Tolgen Smeltehytte i forbindelse 
med Lokalmatdagen.

Åpningstid Tolga kommune
Perioden 15. juni-14. august: Kl. 10:00-14:00.
Vanlig åpningstid kl. 09:00-15:00 fra 17. august.

Har du spørsmål om korona?
Ring koronatelefonen 901 47 166, som er betjent hverdager kl. 08:30-15:00.

Besøk oss gjerne på www.tolga2020.no og www.tolga.kommune.no

Foto: Ingrafo AS, 2540 Tolga

TA TUREN TIL
KULTURKOMMUNEN TOLGA


