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23. juli - 1. august 2021
Olsokfeiring langs pilegrimsleden

Program for Tylldalens 
olsokfeiring s. 7

Program for Tolgas 
olsokfeiring s. 10-11
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Bjørn Arves Caltex
Bjørn Arve Lunheim gikk brått bort i mai i fjor. Da var han ikke så langt unna å fullføre det han har arbeidet med i årevis, å lage et 
retromuseum i tre plan ved YX Tolga og Caltex kafé.

Caltex kafé har for ulike bil- og motormiljøer blitt en institusjon. Nå fullfører søsknene Arne, Oddrun og Kjell det Bjørn Arve startet på, 
en komplett innredet retroleilighet i andre etasje. Her er det også blitt plass til en imponerende samling radioer og telefoner som ikke 
bare viser den tekniske utviklingen, men også designhistorisk utvikling.  

Bjørn Arves samlerinteresse begrenset seg til tidsepoken 1950-1980. Søsknene beskriver det som «enorme mengder» gjenstander, 
møbler, interiør og ikke minst motorkjøretøyer og maskiner, kjøpt på loppemarkeder og via internett, og ikke minst byttehandlet. Kjel-
leretasjen på Caltex inneholder motor-, bil- og utstyrsavdelingen. I første etasje finner vi Caltex cafe, som Bjørn Arve etablerte i 2009, 
side om side med butikken som han utvidet 2006. I et eget Caltex-hjørne har han ivaretatt den originale, komplette innredningen og 
møbler fra da Tolga Bil ble drevet her av Jens Volden fra 1962. I andre etasje er det imponerende innredet en hel leilighet i retrostil, 
ned til minste detalj.  Gjennom blant annet veteranbilmiljøet og bil- og motormiljøet generelt har Bjørn Arve opparbeidet seg et stort 
nett verk og gjort Caltex og Tolga viden kjent. 

Bjørn Arve var nok over gjennomsnittet samfunnsinteressert og hadde et stort engasjement for utviklingen av Tolga Sentrum. Det 
som gagnet bygda kom ofte foran egne interesser. 

I 2023 ville Bjørn Arve ha feiret 40-årsjubileum. I 1977 startet han som ungdom å jobbe for Tolga Bil og Jens Volden. Det må legges 
til at det er ikke få tolga-ungdommer som har hatt sin første arbeidsplass her gjennom disse 40 åra. Da Tolga Bil flyttet til nybygde 
lokaler først på 80-tallet, ble Bjørn Arve igjen og drev bensinstasjonen videre for Volden.   

Caltex skal fortsatt være regionens onsdagsmøtested for "cars and coffee". Visjonene Bjørn Arve hadde om Caltex-loftet som et 
levende museum vil Arne, som daglig leder, Oddrun og Kjell videreføre i brorens ånd.  

Åpningskonsert og utdeling av Tolgaprisen
Fredag 23. juli kl.19:00 i Tolga kulturhus - Vidarheim
Årets olsok-uke åpnes av ordfører Bjørnar Tollan Jordet. Konsert med Astrid Holøien, Øystein Wangen, Lars Tingelstad, Sara 
Tollan Hagen, Olav Korssjøen og Sindre Hagen danner rammen omkring utdelingen av Tolga-prisen 2020 til Bjørn Arve Lunheim, 
post mortem. Billett kr. 250 kjøpes ved inngangen og betales med vipps eller kontanter. Arrangør er Olsok i Tolga.

Arne, Oddrun og Kjell i retroleiligheten. Foto: Ingrid EideBjørn Arve i Caltex-hjørnet. Arkivfoto: Ingrid Eide (2012)
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Olsokforedrag
«Fram med fortida for å forstå nåtida»

Søndag 25. juli kl. 15:00 på Sætersgarden:
Bjørnstjerne Bjørnson og olsok

Tradisjonen med olsoktaler av nasjonale størrelser på Sætersgarden satte olsokfeiringen i Tolga på kartet nasjonalt. Denne tradisjo-
nen er nå tatt opp igjen, og i år er det Edvard Hoem, en av landets mest kjent og markante forfattere, som skal holde olsokforedrag på 
Sætersgarden under olsok i Tolga. Om det skjer fra Bjørnsontrappa eller ei er av mer praktisk art, men olsokforedraget på Sætersgar-
den inneholder selvsagt med noe om Bjørnstjerne Bjørnson og Olsok. Ingen kan fortelle om det bedre enn Hoem, og foredraget baseres 
på ting han har granska grundig i de ni åra han arbeidet med det som ble en firebinds biografi om Bjørnson.

Bjørnson, som talte på Sætersgarden i 1890, var en forkjemper for å ta olsoktradisjonen opp igjen. Unionspolitikken hadde på denne 
tida vært preget av en tiårs dragkamp mellom høyre- og venstresida i politikken, og Hoem forteller at dette dannet bakteppet for 
hvordan Bjørnson brukte Olsok som politisk ramme for å samle det norske folk for å få likestilling og tre ut av unionen med Sverige.  
Likeverd og håpet om å skape ei bedre framtid, var Bjørnsons livslange hovedprosjektet, og han mente at i Olavstradisjonen lå nøk-
kelen til noe større enn partipolitikken. Olavstradisjonen, en fellesbetegnelse for det nye som kom med kristningen av Norge og kirken, 
var viktig for Bjørnson. Skrive- og lesekunsten, slik vi kjenner den i dag har sine røtter i denne. 

Mandag 26. juli kl. 12.00 på Oustatunet: Hans Nielsen Hauge, Sara Oust og det radikale kvinnesynet i Hauge-rørsla

Edvard Hoem holder også foredrag i Vingelen, der med overstående tittel. Likeverd og likestilling var et sentralt tema i haugianerbe-
vegelsen, og Hauge likestilte kvinner og menn, rik og fattig.  Dette var et sosialt grunnsyn han hadde og som for ham var helt naturlig. 
Alle var for ham like for Gud. 

– Hauge satte Sara Oust på kartet, løftet henne fram sammen med andre kvinner som også ble gode predikanter, sier Hoem. 
Sara Oust og haugianerne var politisk radikale, hadde mye makt i Nord-Østerdalen. Haugianerne i Vingelen, Tolga, Hodalen og Os 

startet arbeiderforeninger tilknyttet den radikale Marcus Trane bevegelsen. Sara Oust var selv initiativtager til industrivirksomhet i 
kobbergruva i Vingelen. Men historien om Sara Oust er også en trist historie om hvordan Hauge, og især hans kvinnelige forkynnere 
ble behandlet i samtid og ettertid av konservative krefter i kirke og samfunn. Hauges radikale menneske- og kvinnesyn ble nærmest 
utryddet da teologene fikk Hauge fengslet i ti år. En epoke med kvinnefrigjøring og demokratisering ble ifølge Hoem slått ned og fikk 
dermed ingen betydning for vår tid. Men om det ikke er noen direkte link mellom Sara og dagens kvinnefrigjøring har hun og hennes 
medsøstre vært til stor inspirasjon. 

Lyrikeren Rolf Jacobsen har sagt at ingen er barn av sin tid, alle er vi barn av de 1000 år. Var Sara Oust og Bjørnstjerne Bjørnson 
slike 1000-årsbarn? Det kan foredragene til Hoem kanskje gi noen svar på.  

Evard Hoem. Arkivfoto: Ingrid Eide
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Sjeldne gjenstander i historisk 
samling vises under olsok

Nord-Østerdal Fly og Militærhistorisk Forening (NØFMF) ble 
stiftet i 2003 av personer med samme interesse- fly og militær-
historie. Etterhvert kom samlingen H-10 på plass på Tolga. Her 
ble gjenstander som medlemmene hadde tatt vare på samlet, re-
gistrert. Foreningen fikk også en stor samling fra Storsæteren i 
Sverige. Dette var gjenstander som stort sett hadde tilknytning til 
grensetraktene. Foreningen har også fått tillatelse til å ta vare på 
«løse kulturgjenstander» fra Forsvarsmuseet. 

Nå har samlingen skiftet navn til H-10 Samtidssamling. Bak-
grunnen for navneendringen er at foreningen etter hvert har fått 
inn gjenstander også tilknyttet andre tidsepoker. Blant de siste til-
skuddene til samlingen er FM-senderen fra Hummelfjell. I dag er 
det over 1000 gjenstander registrert i samlingen. Under Olsok i Tol-
ga vil vi fokusere på noen av de mest sjeldne gjenstandene vi har: 

• Junker W-34. De eneste større rester i verden etter dette tysk-
bygde flyet

• DFS 230 Lastensegler. De eneste større rester etter en slik i 
Nord-Europa

• JU-88C2- av ca 15000 slike maskiner ble det produsert bare 
20 av denne C-utgaven. Den er utplassert fra Flysamlingen, 
Gardermoen

• JU-88 D 1. Dette er rester etter siste flyet Luftwaffe mistet i 
tjeneste i Norge. Det havarerte i Einunndalen 7. - 8. mai 1945

• MARCONI radarkabinett fra Iskas i Finnmark. Samme type ble 
brukt på K/V-anlegget på Hummelfjell

Samlingen er helårsåpent. Se i programmet for åpningstidene  
i olsok-uka. Utenom annonserte åpningstider er vi kun en tele-
fon unna. Informasjon finnes på vår facebookside og vår nettside 
nofmf.org hvor det finnes mye historisk informasjon. 

Vi ser helst at de som besøker oss betaler med Vipps. Medlem-
mene i foreningen har fri tilgang.

Sangkvelden i Øversjødalen
Den tradisjonelle sangkvelden som i år blir den 9. i rekken, 
blir på grunn av smittevernreglene avholdt som friluftsar-
rangement på Nybo (Sundberg) og merk tiden: Tirsdag 27. 
juli kl. 16.00. 

På Nybo er det massevis av uteplass, og det vil være 
uproblematisk og overholde smittevernregler. Vi ønsker 
oss en varm og solfull ettermiddag med sommerlig reper-
toar og mange allsanger.  Trioen har plukket frem flere me-
lodier som har sin opprinnelse mange tiår tilbake i tiden. 

Om værvarslene ikke er innbydende nok, og det mot 
formodning skulle bli lov å fylle kirka med folk, vil det bli 
vurdert om arrangementet skal flyttes dit. Følg med på 
Facebook, Olsok i Tolgas hjemmeside og i Arbeidets Rett 
mandag 26. juli.

Ta med egen stol og klær for en god times utearrange-
ment. Arrangementet er gratis. Formell arrangør er Holøy-
dalen menighetsråd. Gi gjerne kollekt til menighetsrådets 
arbeid før hjemreise.

En annerledes skoletime
Tirsdag 27. juli kl. 11.00 i Gammelskola, Vingelen
Det ble ingen annerledes skoletime under Olsok i fjor, men 
nå ønsker Museet i Vingelen å sette denne på museets ol-
sokprogram igjen, med pandemivri. Skoletimen flyttes til 
1. etasje med lettere adkomst og større plass i menighets-
rommet med tanke på pandemien. Det blir sjølsagt anled-
ning til å se utstillinga i 2. etasje.

Fire seniorer bosatt i Vingelen i dag forteller om sine 
skoleår fra forskjellige steder i landet. Her blir det nok både 
humor og alvor, men mest humor! Var skoledagen mye for-
skjellig på bygda mot i byen?  Det er kanskje noe vi får svar 
på i løpet av denne skoletimen.
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Hodalen – kulturlandskap i forandring
Hva har skjedd med bygninger, veier, terreng og ikke minst vegetasjon de siste 50-100 åra? Under hele olsokuka vil det henge gamle 
bilder rundt om i bygda på steder hvor de en gang er tatt. Med bakgrunn i dette bildematerialet kan vi se kulturlandskapets endringer. 
Det er Hodalen Bygdekvinnelag som har tatt initiativet til «utstillingen» som vil være lett tilgjengelig fra veg. Informasjon om hvor 
bildene henger finnes i skola, vis à vis kirka, som også er et naturlig utgangspunkt for rundturen.

Har du ikke vært i Hodalen før, ønsker å bli bedre kjent eller vil ta turen sammen med noen andre, stiller bygdekvinnelaget med 
guide for felles vandring fredag 30. juli, kl 1300. Start fra skola i Hodalen. Etter vandringen blir det muligheter for å kjøpe spekemat, 
skjørost og rømme og kaffe i skola. Er du bare sulten eller har tatt turen før, er det muligheter for å kjøpe seg mat og kaffe selv om du 
ikke deltar på vandringen. 

Bildet t.v. tatt fra Rabben; Bakken, Amundsan og Sælbyggarden i 2021. Bildet t.h. er tatt i 1934/1935. Foto: Privat

Mange muligheter
for å gå på bruktsalg!

Heller ikke i år blir den tradisjonelle bruktdagen på Dølmotunet 
arrangert pga covid-19. Med det betyr ikke at det ikke blir anled-
ning å gå på bruktsalg! 

Denne første lørdagen i Olsok blir det derimot en mer «spredt» 
variant av bruktsalg på ulike steder i sentrum. Det blir minimar-
kedsdag på Dølmotunet, Tolga frivilligsentral tømmer Pakkhuset 
ved stasjonen for lopper, det blir bruktsalg i Gamlemeieriet ved 
Tolga Musikk og retrobutikk i Gammelskola.  

Auksjonarius Ola Rye håper og tror det også igjengår an å ar-
rangere en fysisk auksjon som den tradisjonelle onsdagsauksjo-
nen i Hodalen, og da foran Fjelly for her er det god plass til å 
overholde smittevernregler. 

Rye poengterer imidlertid at her må det tas forbehold, og an-
moder publikum å følge med på nettsider og facebooksider om 
eventuell avlysning kort tid i forveien. I disse koronatider kan 
langtidsplanlegging være utfordrende.

Utsnitt av trerelieff, skåret av Eystein Vingelsgård 

Foto: Ingrid Eide
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Joe Stone & The Magic Ms
Fredag 23. juli på Dølmotunet
Når Joe Stone og gutta drar i gang bluesmobilen er det van-
skelig å ikke la seg transportere tilbake til en svunnen tid. 
Ei tid med kun svarthvitt fjernsyn og hvor radioen i Ford 
Mustangen spiller skurrete låter fra den britiske bølgen ... 
ispedd rå blues fra Amerika. 

Bandet tar kjøreturen innom artister som Beatles, Sto-
nes, Kingene og Hendrix, men frykter heller ikke utrykning 
fra bluespolitiet i det de setter klampen i bånd mot mere 
moderne ringrever som Stevie Ray Vaughan, Gary Clark Jr. 
og Hans Bollandsås. Kanskje de til og med lader opp sin 
egen el-bil og vipper ut et hanskerom halvfullt av låter om 
klimaendringer, økologisk mat og plast i havet? 

Hva som skjuler seg under panseret vil bare tiden vise. 
Her blir det konsert med et veltunet band med firehjuls-
trekk som står klar til å fyre på alle sylindre gjennom to ti-
mer til lukta av motorolje og et stadig mer eksosfylt lokale. 

Automobilen består av
Jostein Einbu Wigenstad; gitar, vokal
Magnus Erlien Riise; bass, vokal
Magnus Hoem; trommer

Fersk seljefløyte og andre 
fløyter – og en vise i ny og ne

Hans Fredrik innbyr til en av sine sjeldne solokonserter på 
Tøysentralen fredag 30. juli kl 19.00. 

Artisten spiller som kjent på flere strenger og instrumenter, 
og en del av dem blåser han liv i denne kvelden. Fløyter av 
ulike slag, der fersk seljefløyte av året, oppbevart i et vann-
fyllt rør, er en av godbitene. 

Selvkomponerte sanger, både med egne tekster og tek-
ster av såvel lokale som nasjonale poeter, som Hans Fred-
rik har samarbeidet med på ulike tidspunkt og i ulike sam-
menhenger, står på programmet. Litt toraderspill er det 
vel også plass til, og litt lek med teknologiske duppeditter 
innimellom. Og kanskje et månedikt eller to …?

Hans Fredrik har bidratt på drøyt 100 cder med mange 
av de største artistene i Norge og gitt ut 4 solo cder. Den 
siste som han kom med i februar 2019, ØRE, ble nominert 
til Spellemannprisen. 

Avhengig av vær, temperatur og øvrige føreforhold blir 
det konsert enten inne eller ute.

Foto: Jørn Simen Øverli
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Olsok i Tylldalen 2021
Onsdag 28. juli: 
Kl. 10.00 – 20.00:  Tylldalen kirke: Åpen kirke.
Kl. 19.00: Tynset biblioteket: Forfatter Mona Ringvej,
forfatter av bl.a boka «Om landet mot nord», og bokbader 
Randi Arnestad.

Torsdag 29. juli:
Kl. 10.00 – 20.00: Tylldalen kirke: Åpen kirke.
Kl. 18.30: Tylldalen kirke: Olsok i ord og toner.
Kl. 19.00:  Tylldalen kirke – Olsokmesse.  

Fredag 30. juli:   
Kl. 10.00 – 20.00: Tylldalen kirke: Åpen kirke.
Kl. 19.00: Olsokspelet «Bak lengste mil», 
Tylldalen Bygdetun.

Lørdag 31. juli:
Kl. 10.00 – 20.00: Tylldalen kirke: Åpen kirke.
Kl. 10.00: Pilegrimsvandring fra Tynset – Tylldalen. Start 
fra Tynset med muligheter for å koble seg på underveis.
Opplysninger og påmelding: Tove Fjerdingby tlf.: 450 04 563 
og Lars Hogstad tlf: 91175513
Kl. 17.00: Pilegrimsmåltid for deltakere av pilegrims-
vandringen.
Kl. 17.30: Tylldalen kjerke: Olsok i ord og toner.
Kl. 19.00: Olsokspelet «Bak lengste mil», 
Tylldalen Bygdetun.

Søndag 1. august:
Kl. 10.00 – 20.00: Tylldalen kirke: Åpen kirke.

Olsok langs pilegrimsleden
Pilegrimstradisjonene har stått og står sterkt i Tylldalen. Sentralt 
i olsokfeiringen står olsokspelet, som i år feirer 45 år. Det som 
er landets nest eldste spel blir i år satt opp med «Bak lengste 
mil» i et koronavennlig kammerspillformat. På scenen står Lars 
Tingelstad, Knut Stiklestad, Kristina Horten, Haakon Smestad, 
Åsmund Lockert Rohde, Elias Skjærstad, Halvor Horten og May-
Torill Horten. I orkesteret sitter Siri Snortheim, Åse Ree og Ingrid 
Wisur. Tekst og musikk er ved Ola Jonsmoen og Ellef Røe. Regien 
har Betine Fiskaa Johannesen ansvaret for.

Billetter kan kjøpes ved ankomst og betales med vipps eller 
kort. Forestillingene er fredag 30. juli og lørdag 31. juli, begge 
dager kl. 19.00.

Pilegrimsvandring
I tilknytning til Olsok i Tylldalen vil det som tidligere, bli arrangert 
endags pilegrimsvandring. Denne gangen lørdag 31. juli fra Tyn-
set til Tylldalen. Start fra Neby på Tynset kl. 10.00. Turen går i for-
holdsvis lett terreng. Det vil være muligheter få koble seg på un-
derveis. Etter endt vandring til Tylldalen blir det servert et enkelt 
pilegrimsmåltid for de som ønsker det. Videre blir det muligheter 
til å overvære «Olsok i ord og toner» i Tylldalskjerka kl. 18.30. 

For de som vil være med på olsokspelet, blir det god tid til å gå 
opp til Bygdetunet. De som har vært med på pilegrimsvandringen 
får redusert pris på forestillingen. Mer opplysninger og påmel-
ding til turen: Tove Bråten Fjerdingby, mobil 450 04 563 og Lars 
Hogstad, mobil 911 75 513.

Bokbad
Olsok har et historisk preg. I år vil Mona Ringvej, forfatter av 
boka «Om landet mot nord», stå for bokbadet sammen med Randi 
Arnestad. Boka har fått god kritikk og vil gi oss bakgrunnsstoff 
for den historiske siden av olsok. Bokbadet er i Tynset kulturhus 
onsdag 28. juli kl. 19.00

Olsokmesse, åpen kirke og «Olsok i ord og toner»
I dagene fram til søndag 1. august vil Tylldalskjerka være «Åpen 
kirke» fra kl. 10.00 – 21.00. Her vil de som ønsker det kunne se 
seg om i kirkerommet eller bare sitte og ta inn stillheten. 

Det blir messe i Tylldalskjerka olsok-kvelden 29. juli kl. 19.00. 
Prosten i Nord-Østerdalen, Simen Simensen forretter. Før olsok-
messa vil det være «Olsok i ords og toner» i kirka. Her blir det or-
geltoner og ei innføring i olsoktradisjonen generelt og i Tylldalen.  
Samme messe er satt opp lørdag 31. juli i god tid før olsokspelet.
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Hytteskriverne ved
Tolgen smeltehytte 

Lørdag 24. juli kl. 19.00 i Tolga kulturhus - Vidarheim
Lokalhistorikeren, slektsforskeren og forfatteren av flere slekt- 
og lokalhistoriske bøker, John Arve Riise, deler av sine kunnska-
per om bygdas mektigste menn i ord og bilder gjennom 200 år i 
sitt foredrag. 

Hytteskriverne, åtte i tallet, hadde stor makt og myndighet på 
gamle Tolgen Hytteplads fra oppstarten av drifta engang i 1660-
åra til nedleggelsen 1. januar 1871. Riise vil belyse de enkelte 
hytteskrivernes liv og virke, hvor de bodde, samt fortelle om opp-
rinnelse og familie i den grad det har vært mulig å komme frem til 
dette. Noen satte varige avtrykk etter seg i bygdehistoria, mens 
andre var mindre betydningsfulle. Riise håper at denne historieti-
men vil by på interessante og kanskje også tidligere ukjente opp-
lysninger for mange. Billetter kan kjøpes på e-billett: 

https://ebillett.no/events?search=tolga
Kr. 100 i inngang + gebyr. Kun kortbetaling.

Historisk vandring i gata
Onsdag 28. juli kl. 13.00
Oppmøte i krysset Gata / Sandmælgjelen
John Arve Riise, forfatter av bøkene «Tolgens store gade – arne-
sted og smeltedigel» og «Den gamle Jensjogarden i Tolgens store 
gade», inviterer til historisk vandring i Gata, der han vil fortelle 
om dens 350 år lange og meget interessante historie. 

Det var i Gata de første verksarbeiderne ved smeltehytta slo 
seg ned og rydda sine små enkle boplasser, som flere etter hvert 
utvikla seg til å bli store og sjølstendige gardsbruk. Ettersom de 
fleste av de eldste bosettingene i Gata ble anlagt i den nordøstlige 
delen, starter vandringa der og forsetter ned mot Malmplassen. 
All bosetting vil bli utførlig forklart, samt anvising hvor de for-
skjellige gardene og bosettingene i sin tid lå, også de som er borte 
eller utfløtta. Riise vil fortelle om den gamle Romsdahls Plads, 
helt ukjent for folk flest, og overhodet ikke nevnt i bygdebøkene. 

Gata har gjennom tidene husa mye slags folk, der kapellaner 
og prester, organist, kirkesangere og klokkere kan nevnes. Her 
har verksarbeidere, bønder og håndverkere av omtrent alle slag 
virka om hverandre, slik som snekkere, smeder, skomakere og 
skreddere, buntmakere, gullsmed, handelsmenn, jordmor og 
i nyere tid advokat og landskapsarkitekter. Det har vært skjen-
kestuer, ferdastaller og skysstasjoner, gjestgiveri, poståpneri og 
butikker i Gata, ja til og med fengsel, eller ei såkalt «mørkstuggu»  
og i «Amtstua» ble tingene og alle viktige avgjørelser i sin tid tatt. 

Etter vandringen signerer Riise sine bøker ved Malmplassen 
Gjestegård. Arrangementet er gratis.

Fra-pris inkl. frakt og leveringsomkostninger. Blandet kjøring: Strømforbruk 19kWh/100 km, CO2-utslipp 0 g/km, NOx 0 mg/km. WLTP. Alle nye Mazda personbiler selges med 
5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. Forbehold om trykk- og skrivefeil.  

Mazda MX-30 er en helt ny elektrisk kompakt-SUV som er både moderne og elegant. Den har en luftig 
kupé, er godt utstyrt med f.eks head-up display, adaptiv cruise control, app-styring og har Mazdas gode 
kjøreegenskaper og stabilitet. Mazda MX-30 er designet for det du skal hver dag, det handler om 
hverdagseventyr med små fotavtrykk. Mazda MX-30 ble lansert høsten 2020. Kom gjerne innom, og sikre 
deg bilen i dag.  

ELEKTRISK NYHET -   
MAZDA MX-30  
BILLIG INNKJØP, BILLIG DRIFT ! 
Fra 252 900,- 

Tolga Bil AS 

Rørosveien 2161 

2540 Tolga 

www.tolgabil.no  

Snekkarlemmen Kulturlåve
Fredag 30. juli kl. 12.00 og kl. 14.00
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Torsdag 29. juli kl. 19.00 i Tolga kulturhus - Vidarheim
Med stor vekt på alvor, skjemt og avslappet scenestil entrer Henning Sommero, Ove Røsbakk og Ane Eikemo Røsbak, scena i Vidar-
heim på selve olsokdagen. «Håper er ei stjerne» setter søkelys på håpet, felleskapet og det å se etter lyset i tilværelsen og det å 
strekke seg mot noe som samler oss i ei vanskelig tid. 

Forestillingen gikk for en «full» koronasal i Tynset Kulturhus i mars og ble betegnet som balsam for kropp og sjel i en for mange 
vanskelig koronatid. Her presenteres sanger, dikt og musikk av norske forfattere og komponister, men det meste er signert av Som-
mero og Røsbak; underfundige, vakre, tankevekkende og morsomme tekster akkompagnert av Sommero ved klaveret. 

Klassikere som «Vårsøg» og «E slåttateæja» står på repertoaret, sammen med Sommeros saftige fortellinger om Surnadalsdikte-
ren Hans Hyldbakk som har skrevet tekstene til de to visene. Ane Eikemo Røsbak fremfører sanger av norske artister, men i hovedsak 
fra far Ove og Sommeros arkiv. Humor og improvisasjon står sentralt i forestillingen, men også sleivkjeft, galskap, melankoli og vàre 
naturstemninger. 

Arrangør er Tolga Skolekorps. Billetten koster kr. 250 og kan betales med Vipps eller kontant. Mulighet for å kjøpe forfriskninger 
og kaffe i kantina.

Tone og Eventyrorkestret
Søndag 25. juli kl. 19.00 på Snekkarlemmen Kulturlåve

Olsokutgaven av EG KAN! med musikk fra den nye plata til Tone 
Hulbækmo.

Tone ga i april ut ny plate med egenkomponert musikk. Her har 
hun tonesatt underfundige, lekende, poetiske tekster av kjente 
norske diktere som Inger Hagerup, André Bjerke, Alf Prøysen, Er-
lend Loe, Ragnar Hovland, Jan-Magnus Bruheim m. fl. Tekstene er 
både for barn, og for voksne som har bevart litt av barnet i seg. 
Her er det humor og alvor, fantasi og underfundighet i fleng, og 
Tone har laget fengende melodier som groover skikkelig, med et 
spennende lydbilde.

Hun har med seg en herlig gjeng musikanter som alle har vært 
med og satt preg på plata. De er alle vant til å krysse grenser 
innen vise, jazz, pop og verdensmusikk. Her ligger det også an til 
en nostalgisk klump i halsen for foreldre og besteforeldre. Ingen 
aldersgrense verken på musikk eller tekster, en løs og utadvendt 
tone og mye kommunikasjon med publikum. Kort sagt en ekte 
familiekonsert!

Utøvere:
• Tone Hulbækmo; sang, harpe, lyre, trøorgel
• Hans Fredrik Jacobsen; fløyter, gitar, oud, torader
• Alf Hulbækmo; synth, piano, munnspill
• Gjermund Silset; kontrabass (spilt med bl.a. Sissel Kyrkjebø, 

Kari og Ola Bremnes, Odd Nordstoga og Tord Gustavsen)
• Kenneth Ekornes; slagverk (spiller i Brazz Brothers)

Inngang kr. 250 for voksne og kr. 100 for barn. Billetter kjøper 
du på Hoopla og ved inngangen. Salg av forfriskninger.Foto: Ingrid Eide
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Programoversikt 23. juli - 1. august 2021
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: 3.000
Nettside: www.olsokitolga.no        Epost: info@olsokitolga.no

Fredag 23. juli

10.30-16.30 Mini-marked med bruktsalg på Dølmotunet

19.00 Åpning av Olsok i Tolga. Tolga kulturhus - Vidarheim v/ord-
fører Bjørnar Tollan Jordet. Konsert og utdeling av Tolgaprisen.

21.00 Kro på Dølmotunet med Joe Stone & The Magic Ms

Lørdag 24. juli

10.00-14.00 Bruktsalg. Tolga frivilligsentral tømmer pakkhuset 
på Tolga stasjon

10.00-15.00 NØFMF viser samtidssamlingen i H-10

10.00-16.00 Bruktsalg i Gammelmeieriet på Tolga

10.00-16.00 Retrobutikk i Gammelskola på Tolga

10.30-16.30 Mini-marked med bruktsalg på Dølmotunet

14.30 Uteteater: Sannheta om Trefoldigheta. Vingelen kirke- og 
skolemuseum

19.00 Foredrag om hytteskriverne ved Jon Arve Riise i Tolga 
kulturhus - Vidarheim

21.00 Gruppa TonyC spiller blues og folk på Snekkarlemmen 
kulturlåve

Søndag 25. juli

11.00-15.00 TINE fotballskole på Sætersgård idrettsarena

11.00-15.00 Julie og Hans Ola har åpen seter på Eidsvollen i 
Eidsvola

12.00 - 14.00 NØFMF viser samtidssamlingen i H-10

12.00 Setermesse på Movollen i Svartåsen, Vingelen

14.30 Uteteater: Sannheta om Trefoldigheta. Vingelen kirke- og 
skolemuseum

15.00 Fram med fortida for å forstå nåtida: Olsokforedraget  
«Bjørnstjerne Bjørnson og olsok» ved Edvard Hoem
på Sætersgården

18.00 EG KAN! Konsert med Tone Hulbækmo og Eventyrkorpset 
på Snekkarlemmen kulturlåve

Mandag 26. juli

11.00-15.00 TINE fotballskole på Sætersgård idrettsarena

12.00 Fram med fortida for å forstå nåtida: Olsokforedraget  
«Hans Nielsen Hauge, Sara Oust og det radikale kvinnesynet i 
Hauge-rørsla» ved Edvard Hoem på Oustatunet, Vingelen

17.30 Sykkelrittet «Tallsjøen Rundt»

19.00 Konsert med Andreas Fossum, Ole Jørgen Lunde og 
Amund J. Røe i Vingelen kirke

Tirsdag 27. juli
VINGELSDAGEN

11.00 Skoletime. Gammelskola, Vingelen

14.30 Uteteater: Sannheta om Trefoldigheta. Vingelen kirke- og 
skolemuseum

16.00 4H arrangerer volleyballturnering på Morabben

19.00 Konsert med Synne, Oline og Inga i Fjellheim

20.30 Pub på Bunåva

ØVRIGE BYGDER

11.00-17.00 Salg ved Tolga vevstue, utstilling av porselen og 
kafé i Gammelskola, Tolga

16.00 Sangkveld med Johan, Jens og May Kristin på Nybo i 
Øversjødalen

Onsdag 28. juli

11.00 Åpning av lotteri og omvisning i Gammelskola på Tolga

11.00-17.00 Salg ved Tolga vevstue, utstilling av porselen og 
kafé i Gammelskola, Tolga

11.00-15.00 Fiskesommer Stortjønna (Tolga) med Hans Ola 
Jordet fra Tolga JFF

12.00-16.00 «Live maling» med Esther Breslin, Torstein Mills og 
Marius Reed ved Galleri TØYsentralen

13.00 Historisk vandring i Gata ved Jon Arve Riise

16.00 Pensjonspils på Malmplassen Gjestegård

18.00 Doning & Kaffe på Caltex kafé

20.00 Cruising i sentrum med start ved Caltex kafé

21.00-01.00 Kro på Dølmotunet med White Spire
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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.

Torsdag 29. juli - OLSOKDAGEN
HOLØYEN/KÅSA/ØVERSJØDALSDAGEN

19.00 Kulturkveld med Odd Arne Halaas i Øversjødalen 
samfunnshus

ØVRIGE BYGDER

11.00-17.00 Salg ved Tolga vevstue, utstilling av porselen og 
kafé i Gammelskola, Tolga

19.00 «Håpet er ei stjerne» - en konsert med Ove Røsbak, Hen-
ning Sommerro og Ane Maren Eikemo Røsbak i Tolga kulturhus 
- Vidarheim

Fredag 30. juli
HODALSDAGEN

13.00 «Hodalen - kulturlandskap i forandring». Vandring med 
guide. Matsalg i skola etter vandringen. Start ved Hodalen skole

ØVRIGE BYGDER

10.30-16.30 Mini-marked med bruktsalg på Dølmotunet

12.00 og 14.00 «Skinnvotten». Barneteater på Snekkarlemmen
kulturlåve

19.00 Solokonsert med Hans Fredrik Jacobsen i Galleri 
TØYsentralen

Lørdag 31. juli

08.00 og 12.00 Egebergs minnearrangement. Sætersgård 
idrettsarena

10.30-16.30 Mini-marked med bruktsalg på Dølmotunet

11.00 Vandring i pilegrimenes fotspor (Egga - Museet). Start ved 
Vingelen kirke- og skolemuseum

12.00 - 14.00 NØFMF viser samtidssamlingen i H-10

Søndag 1. august

12.00 Friluftsmesse ved Fjelltun i Kåsa

19.00 Konsert Marja Fjellheim Mortensson og Daniel Herskedal 
på Snekkarlemmen kulturlåve

HELE UKA

Hodalen
Åpen skole kl. 13.00 - 17.00 søndag 25. juli - søndag 1. august, 
unntatt mandag 26. juli

Tolga
Hagen retro: Retrobutikk i Gammelskula er åpen fra mandag 26. 
t.o.m. lørdag 31. juli kl. 10.00 - 16.00
 

Serveringssteder i Olsok-uka 

• Bunåva: Lunsjmeny til 15. august:  
Mandag-lørdag kl. 11-17, søndag kl. 13-17.  
Mathuset Vingelen har middagsservering fra kl. 13 
i perioden 1. juli - 8. august 

• Caltex kafé: Åpent hver dag til kl. 21 

• Dølmotunet: Åpent hver dag fra kl. 10.30-17.30 til og med 
søndag 1. august. Lunsj fra kl. 11-13 

• Malmplassen Gjestegård: Åpent til kl. 24 hver dag i Olsok. 
Lunsjmeny. Pizza og noe godt i glasset.

 

Åpne kirker sommeren 2021
Med forbehold om at gjeldende smittevernregler tillater det

Vingelen
Hver dag til og med 8. august kl. 11-16. Vingelen kirke og skole-
museum har åpent til samme tid. Der er det muligheter for å se 
på utstillinger og få en kaffetår.

Hodalen
Hver dag i perioden 24. juli - 1. august kl. 10-18

Holøydalen
Åpen kirke torsdag 29. juli kl. 10-14

Tolga
Tolga kirke er åpen i sommer. Følg med på Facebook-siden 
Kirkene i Tolga og nettsiden tolga.kirken.no for informasjon om 
tidspunkt

Smitteverntiltak
Alle Olsok-arrangementer forholder seg til de til enhver tid 
gjeldende bestemmelser fra myndighetene.
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LEVERANDØR AV 
DRIFTSREKVISITA 
TIL LANDBRUK 
OG FORBRUKER

 

Utsalg Snekkerfabrikken, Tolga

 

Ta kontakt
467 79 501 / 906 54 877

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

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

Salg av furu og bjørkeved fra vår avdeling på Os

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

Sommeråpent på Bunåva
1. juli – 8. august

Middag og lunsj alle dager

Oppdatert meny og åpningstider
finner du på mathusetvingelen.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”
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EL-BILLADER 
FRA KR

14.900,-
Inkl. standard installasjon. 

Tillegg for evt. 
overspenningsvern kr 

2.500,-

24 mnd. rentefri 
delbetaling. Finansiering 

gjennom Resursbank. Kun 
kr 45,- pr. mnd i adm. 

kostnader.
Se våre ne�sider for mer 

informasjon.

Vi leverer alle tjenester innen sterk- og svakstrømsinstallasjoner

T A  K O N T A K T
for et uforpliktende �lbud

624 80 140
firmapost@osta-elektro.no

Egebergs minne-
arrangement

Tolga idrettslag inviterer 
til Egebergs minneløp og 

minnemarsj lørdag 31. juli. 
Start i Bjørsjølia.

Distanser
10 km, start kl 12.10
20 km, start kl 12.00

Målgang ved Sætershallen.

Foto: Thorbjørn Liell

Tlf. 62 49 61 00 
post@tos.no 
www.tos.no

OS • TOLGA • TYNSET • FOLLDAL • ELVERUM

Ny bil til norgesferien?

Sammen med vår nye samarbeidspartner Brage Finans tilbyr 
vi nå rente på billån fra 2,95 %. 
Sjekk hvor mye du kan låne, og beregn månedlig kostnad enkelt i 
lånekalkulatoren på www.tos.no/lane, eller ta kontakt med oss på 
tlf. 62 49 61 00. 
  
Priseksempel: Kr 200 000, over 7 år, nominell rente 2.95 %, effektiv 
rente 4.44 %, kostnad kr 34 035, totalt kr 234 035.

Tolga-Vingelen 
Fotballklubb 

arrangerer den 
tradisjonelle Tine 

fotballskole
Søndag 25. juli og mandag 

26. juli. Begge dager
kl. 11:00-15:00 på
Sætergård stadion.

Påmelding og betaling 
skjer på klubbens nettside  
www.TVFK.no. Velg link til 
SpoortZ, som er arrange-

ments-app der både påmel-
ding og betaling kan gjøres. 

Maksimalt 100 deltakere. 

MERK:
Påmeldingsfrist er 23. juli

Se mer informasjon på
www.olsokitolga.no

og www.tvfk.no
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• Nybygg
• Restaurering

• Isolering
• Etterisolering

TonyC med blues og folk
Lørdag 24. juli kl. 21.00 på Snekkarlemmen kulturlåve
Plateaktuelle TonyC spiller blues og folk på Tolga i Olsok. 
TonyC er definitivt ikke ung, langhåret og vakker, men hel-
ler «old, bald and ugly» og med sjarm så det monner. 

The TonyC Band består av Tony Crowly (vokal og munn-
spill), Øystein Olausen (vokal og akustisk gitar) og Jon 
Aron Pettersson (perkusjon, gitar, kontrabass, mm.) Musik-
ken handler ikke om ungdommelig kjærlighet innpakket i 
rosa sløyfer, men om livets realiteter, absolutt ingen «ooh 
ooh baby yeah yeah». De er historiefortellere i tradisjonen 
med Woody Guthrie, Robert Johnson, Cisco Houston, Blind 
Blake, Bob Dylan … sanne historier og ville skrøner!

Sannheta om Trefoldigheta
Da vingelsingan bygde kjerkja – en teateropplevelse med alvor 
og skjemt, musikk og sang

Årets spel tar for seg hendelser i Vingelen i perioden 1874-1882. 
Den nye kirka ble bygd i 1880, og den gamle trefoldighetskirka 
ble revet et par år senere. Dette var en aktiv periode for bygda på 
flere områder, blant annet med opprettelse av eget butikkutsalg. 
I denne perioden kom jernbanen oppover Østerdalen, smelthytta 
på Tolga ble lagt ned, og immigrasjonsbølgen til Amerika og Ca-
nada preget området.

Stykket er skrevet og regissert av Rolf Norsen. Som skue-
spillere har han med seg Synne Løvik, Inga Trøan Sundt og Kjell 
Gransletten, alle tre med erfaring fra siste års spel. Disse opptrer 
i rollene som gardskjerring Kjersti Nygård Røe, nabo Kjerstina 
Storgjelten og utsalgsansvarlig Amund Jonssen Røe. 

Amund Jonssen Røe var en meget aktiv mann, utsalgsansvar-
lig for forbruksforeningen i bygda, kirkeverge, første formann i 
skytterlaget og kasserer for bygging av den nye kirka.

Stykket varer i ca. 40 minutter og spilles utendørs foran muse-
et, en spelplass med flott utsikt over bygda, lørdag 24. juli, søndag 
25. juli og tirsdag 27. juli. Alle tre dager kl. 14.30.
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Gatekunst og livemaling 
Onsdag 28. juli kl. 12.00-16.00 ved TØYsentralen
Esther Breslin, Marius Reed og Torstein Mills er alle opptatt av å synliggjøre 
kunstnerens skapende prosess i sammenheng med utstillingen de skal ha i Galleri 
TØYsentralen fra 15. juli til 1. august. 

Ved å jobbe fram store malerier foran et live publikum ønsker de å bygge bru mel-
lom atelieret og galleriet, å la publikum få et innblikk i kunstnerens arbeidsmetoder. 
I en slags malestunt skal de tre kunstnerne lage store malerier på hver sin måte, ute 
ved TØYSentralen onsdag i olsok-uka. Publikum er invitert til å følge med på proses-
sen og slå av en prat med kunstnerne.

Gjennom bruk av sosiale medier som visningsplatformer har kunstnerne erfart 
et stort engasjement rundt delingen av kunstneriske prosesser. De ønsker å gjøre 
denne opplevelsen tilgjengelig for flere. Å være vitne til hvordan et kunstverk blir 
til gir tilskuerne et annet forhold til arbeidet. Sett i sammenheng med utstillingen i 
TØYsentralen bidrar dette til et mer helhetlig møte med visuell kunst for publikum og 
en forståelse for maleprossessen.

www.�ellurt.no

Nå kan du handle i vår nettbutikk.fjellurt.no
Følg oss på Facebook og Instagram
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Årets avslutningskonsert
Søndag 1. august kl. 18.00 på Snekkarlemmen kulturlåve
Velkommen til avslutningskonsert under Olsok i Tolga med Marja Fjellheim Mortensson og Daniel Herskedal. Marja Fjellheim 
Mortensson er en av de aller viktigste tradisjonsbærerne og formidlerne av sør- og umesamisk joiketradisjon. Hennes spesielle 
stemme og sterke tilstedeværelse på scenen formidler vakkert det sørsamiske språket og musikken. 

På scenen har hun med seg Daniel Herskedal. Med bakgrunn som messingblåser og komponist, har han skrevet musikk for 
bl.a. BBC Concert Orchestra og filmmusikk for Brad Pitts Plan B Entertainment. Herskedal er en nyskapende musiker og har tatt 
til seg mange kvaliteter fra den sør-samiske musikken i sitt uttrykk. Han fikk nylig Spellemannsprisen for sitt soloalbum Call 
for Winter.

 Sammen jobber Marja og Daniel kontinuerlig med å utvikle joikeuttrykket, og løfter med sine helt unike og særegne klanger 
en joiketradisjon som lenge har vært stille. Det blir garantert en annerledes og kraftfull opplevelse på Snekkarlemmen!

Billettsalg ved døra. Betaling med kort, vipps og kontant. Billetten koster kr. 350 for voksne, kr. 200 for student og kr. 100 for 
barn. Salg av mineralvann, øl og vin. Dørene åpner kl. 17.30.

Foto: Knut Aaserud
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Vi tar kraftig sats inn i framtida med 

positiv energi

PÅ COOPPRIX.NO FINNER DU RASKE OG ENKLE OPPSKRIFTER

FRIELE KAFFE
250-500 g

-30%
DIPLOM-IS KRONE-IS  

JORDBÆR/SJOKOLADE 6 STK
750 ml.  Pr pk. Pr l 46,53 
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COOP GRILL PERFEKT
Fra 150 g. Fra 34,83/kg. 1 pk fra 20,90

-30%
GRILSTAD/STRANDA  

SPEKEMAT
Utvalgte varianter. Fra 100 g

+ FAST SOMMERTILBUD

7900

COOP BACON OG FROKOSTEGG 12 STK
I skiver. Uten svor. 400 g. 1 pk 64,90. Fra 120,03/kg. 

Fra frittgående høner. Str L. Fra 37,98/kg. 1 pk 41,90

Pakkepris

MAARUD POTETGULL
Utvalgte varianter. Fra 200 g. Fra 73,33/kg 

1 pose fra 27,50

FAST SOMMERTILBUD

3f2
Vi spanderer den billigste!

FAST SOMMERTILBUD

2f50
SMAK JUICE

1 liter. Fra 25,00/l 
1 flaske fra 31,90 

+ pant

COOP PÅ TOLGA OG I VINGELEN
GODE TILBUD  I OLSOK-UKA

1869  152 ÅR  2021

SKJØROST
FRA RØROS
Rørosmeieriet

RØROS
FLATBRØD

3990
3990
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Søppelkonge?

Sammen gjør vi Fjellregionen avfallsfri

Takk for at du 
tar med deg 
avfallet hjem 
fra turen

fias.no

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 40 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 3000 norske butikker?  
   Blant andre Meny, Spar, Kiwi, Joker, Bunnpris og Coop-butikkene. 
 
...våre steinovnsbakte pizzabunner er blant Norges 
   aller beste?

www.staurfoods.no

Følg oss gjerne i sosiale medier for å holde deg oppdatert om våre produkter.
 

Staur       staur_fjellbakeri

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 40 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 3000 norske butikker?  
   Blant andre Meny, Spar, Kiwi, Joker, Bunnpris og Coop-butikkene. 
 
...våre steinovnsbakte pizzabunner er blant Norges 
   aller beste?

www.staurfoods.no

Følg oss gjerne i sosiale medier for å holde deg oppdatert om våre produkter.
 

Staur       staur_fjellbakeri

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 40 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 3000 norske butikker?  
   Blant andre Meny, Spar, Kiwi, Joker, Bunnpris og Coop-butikkene. 
 
...våre steinovnsbakte pizzabunner er blant Norges 
   aller beste?

www.staurfoods.no

Følg oss gjerne i sosiale medier for å holde deg oppdatert om våre produkter.
 

Staur       staur_fjellbakeri

- for livskraftige lokalsamfunn
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Ta gjerne kontakt med Tolga kommune for en avtale dersom du ønsker en prat om stort eller smått. Vår kom-
mune har plass til flere, og vi deler gjerne alt det flotte kommunen har å by på. Forøvrig inviterer deg høstens 
arrangement: 

Lokalmatdag i GATA – lørdag 11. september, en helg som syder av aktiviteter og et marked med våre mange 
lokalmatprodusenter.

Åpningstid kommunehuset
Perioden 5. juli - 6. august:
Kl. 10.00-14.00

Vanlig åpningstid fra 9. august:
Kl. 09.00-15.00

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

Hjertelig velkommen til
Olsok og Tolga kommune!

Olsok samler oss og viser frem det beste vi har å by 
på i Tolga kommune. Vi er så stolte over all den frivil-
lige innsatsen, næringsliv og kulturliv som viser seg 
fra sin beste side i Olsok-vukku, Norges lengste uke, 
hele ti dager til ende. Selv om pandemien fortsatt set-
ter grenser for arrangementer og omfang, så håper vi 
du benytter deg av de tilbudene som finnes og nyter alt 

det spennende som skjer i kommunen vår. Kulturkom-
munen Tolga byr på natur, kultur, verdensarv og fol-
keliv. I år oppfordrer vi både fastboende, hyttefolk og 
besøkende om å støtte alle de flotte næringsaktørene 
våre, som har hatt utfordrende tider. Ei krone brukt på 
tilbud i sommer er en investering i framtidig tjenester 
og liv i bygdene!

Utsikt fra Elgpiggen, Øversjødalen. Foto: Ingunn Bakken

Strandhogg. Foto: Goro Sætre Urset



                                                        
Bilag til Olsok-avisa   
Mer om konserter og kroer 

 
 

Fredag 23. juli i Vidarheim, Tolga, kl. 19:00 
Åpning av Olsok med utdeling av Tolga-prisen 

 
 
 
 

                                     Foto: Privat                                        Foto: Ola Rye                                                                                  Foto: Privat 
 
 

Konsert med Astrid Holøien, Lars Tingelstad, Øystein Wangen,  
Sindre Hagen, Olav Korssjøen og Sara Tollan Hagen 

Inngang kr. 250. Barn u. 16 år gratis.  Billetter selges i døra og forhåndsselges på Hoopla.no 
 

Tirsdag 27. juli i Fjellheim, Vingelen, kl. 19:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Foto Marit Arnesen 

Konsert med Inga Trøan Sundt, Oline Vingelsgaard og Synne Nordistuen Løvik 
Konserten har blitt en populær olsok-tradisjon på Vingelsdagen. 

Inngang kr. 250. Kr. 150 for barn i skolealder. Billettbestilling til Inga tlf. 93802374. 
Etter konserten er det pub på Bunåva. 

 
 
 

Billettsalg ved inngangen der det ikke står noe annet.  
Alle arrangører må registrere deltakere/besøkende.  

Dagens smittevernregler vil vare ut juli. 
 

 
 

 

Foto: Ingrid Eide 



 

Bilag til Olsok-avisa   
Mer om konserter og kroer 

 
 

 
 

Onsdag 28. juli på Dølmotunet, Tolga, kl. 21-01 
 

     Krokveld med White Spire og ny vokalist. 
      White Spire består av:  
      Jørgen Bursle Gjelten, gitar  
      Kristoffer Erlien Hagen, gitar og vokal  
      Erland Johaug, tangenter 
      Siri Beate Fossum, vokal 
      Rune Nygårdshaug, bass og vokal  
      Axel Slettan, trommer og vokal 
       

      Inngang kr. 250 (inkl. gebyr på kr. 20)       
      Billetter bestilles på Hoppla.no. 
 

 
Torsdag 29. juli kl. 19:00 

Kulturkveld i Øversjødalen samfunnshus 
Odd Arne Halaas, artigkar med stort trekkspillhjerte. 

 

Inngang kr. 200. Kaffe og biteti på billetten. 
 

 

Odd Arne Halaas (43) fra Eide på Nordmøre er 
artigkaren som blander gode historier med god 
trekkspillmusikk og sang. Det er som å trykke på 
en knapp, så rauser det ut fra musikeren Halaas 
melodier og tekster du sjelden hører i dag, fra 
“Ønskekonserten” på 50-tallet til svingende 
trekkspillperler og humoristen rommer en 
usannsynlig flora av sann og usann storlyging. 
Han er høyt på listene over strømmede artister. 

 

 
 
 

Musikeren Halaas er kjent i hele Norden som en forkjemper for trekkspillmusikk og 
gammeldans, og er blitt hedret med selveste Bröderna Lindquists stipendiefond. Han er 
leder i Norske Trekkspilleres Landsforbund, styreformann i Gammeldansens Hall of 
Fame og er en ivrig talsmann for trekkspill- og gammeldansmusikk. I heimbygda har han 
engasjert seg sterkt i oppbygging av kulturarenaen på Halåssetra. Han sier sjøl: "Jeg er 
født gammel, har budd i lag med gammelt folk og ete gammel mat. Og dermed er vi i 
gang." 

 
 


