22. – 31. juli 2022
Olsokfeiring langs pilegrimsleden

Program for Tolgas
olsokfeiring s. 16-17

Program for Tylldalens
olsokfeiring s. 27
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Frivillighetsåret markeres under
storslagen åpning av Olsok i Tolga
Alle inviteres til en gratis kulturkveld i Tolga kulturhus - Vidarheim
Kveldens program innledes med gjenopptagelse av Grendestafetten kl.17.30. Lagene konkurrerer om bestetida, men hovedkonkurransen står mellom alle grender i Tolga om størst deltagelse i forhold til folketallet. Frivilligsentralen arrangerer i tillegg
aktiviteter for barn.
Kl. 19.30 blir det offisiell åpning av Olsok i Tolga i Frivillighetsåret 2022 i Tolga kulturhus - Vidarheim. Programmet har fokus
på frivilligheten, all dugnad som utføres av de mange lag og foreninger, i hele kommunen gjennom hele året, og som topper seg
i Olsokuka. Det blir musikalske innslag med Vingelen Storband, dansegruppe, kåseri mm. Kvelden kan by på overraskelser. I
restauranten blir det smaksprøver på lokal fingermat.

Grendestafetten 2022
Tolgas egen «Holmenkollstafett»
Ja, dere leste riktig, det blir grendestafett. Etter 20 års pause gjør
grendestafetten comeback i Olsokuka. Dette er en stafett som har
som mål å samle flest mulig til en stormønstring i Tolgas gater.
Stafetten har 6 etapper med lengder som varierer fra 100 og
200 meter til 1000 meter. Du kan løpe eller gå. Hver grend i hele
kommunen kan stille med så mange lag som mulig, enten i en
konkurranseklasse eller i en trimklasse.
Hvilken grend klarer å stille med flest deltagere i forhold til
innbyggertallet? I konkurranseklassen er det 6 deltagere på hvert
lag, og satt opp kriterier for alder og kjønn på løperne, minst to
av hvert kjønn og med én løper over 40 år og én under 12 år. I
trimklassen skal det også være 6 deltagere på hvert lag, men her
spiller hverken alder eller kjønn noen rolle.
Stafetten er åpen for alle fastboende i kommunen, utflytta tolginger, vingelsinger, hodøler, kåsinger og øversjødøler, eller andre med tilknytning til kommunen, også turister.
Stafetten går av stabelen fredag 22. juli med første start kl.
17.30. Start og mål blir på plassen utenfor biblioteket. Vi setter
opp grendekontakter for hver grend, og vi håper at alle er positive når grendekontaktene skal samle folk til stafettlag. Vel møtt
til sommerens stafett i Tolgas gater. Arrangør er komitéen for
Egebergløpet.
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Foto: Kristoffer Myhre

OLSOKFOREDRAGET
«Demokrati under press»
Lørdag 30. juli kl. 16.00 på Sætersgarden
Det eneste foredraget Sofie Høgestøl skal holde i sommer, holder hun på Sætersgård. Det skal handle om demokrati under press.
– Denne forespørselen var så spennende at jeg ikke kunne si nei. Dessuten har jeg aldri vært i regionen tidligere. Det ser jo
fantastisk ut, sier Sofie Høgestøl, kjent for de fleste som USA-kommentator i NRK, og medienes nye favorittekspert. Hva skjer egentlig
med demokratiet, hvordan står det til med demokratiet i Norge? Dette temaet kan bergenseren snakke om både på inn og utpust i
lengre tid. Dypt engasjert og med en kunnskap som overgår de fleste.
– Som «skoletaper» med dysleksi fikk Sofie høre at hun ikke burde sikte så høyt, står det å lese i et portrettintervju i
Aftenposten da hun ble utnevnt som tidenes yngste i Nobelkomiteen, 31 år gammel. Nå har hun en doktorgrad fra Norsk Senter for
Menneskerettigheter, og har studert ved prestisjefulle Georgetown og London School of Economics. Hun er førsteamanuensis ved
Nordisk institutt for sjørett ved Det juridiske fakultet ved UiO.
Høsten 2020 dekket hun valget i USA for NRK hvor hun imponerte med sin gode formidlingsevne og loset seerne gjennom valget
på en forståelig måte. Det er ikke uten grunn at Høgestøl i mai i år fikk Universitetet i Oslos (UiO) formidlingspris for 2022. I podkastserien «Sofie kupper Norge» bruker hun for eksempel humor og spissformuleringer for å belyse demokrati som et vanskelig og viktig
tema. Juryen skriver i sin begrunnelse: «Førsteamanuensis Sofie Alexandra Engli Høgestøl tildeles formidlingsprisen for sin særegne
og engasjerende formidling av kompliserte temaer til et bredt publikum.
Og det er et dysfunksjonelt demokrati på verdensbasis Sofie Høgstøl skal snakke om i sitt olsokforedrag. Et demokrati som på
verdensbasis har dårligere kår enn på lenge.
– At Trump ble valgt som president i Amerika er ikke en årsak av et presset demokrati, Trump er symptom på en trend, mener
Høgestøl, som opplyser at vi må tilbake til 1990-tallet for å finne dårligere kår for demokratiet.
– Da var det krig i Europa. Det er det også nå. Skal vi fortsette å kunne leve i et demokrati må vi aktivt ta vare på dette, presiserer
Høgestøl.
– Og det kan hver og en av oss bidra til, helt ned på lokalplan. Gjennom engasjement og nysgjerrighet, gjennom respekt, ydmykhet
og nestekjærlighet. Gjennom å lytte til meningsmotstandere i stedet for å dømme dem som dumme. Gjennom en uavhengig lokal
presse.
– Mangel på offentlig engasjement er en trussel mot demokratiet. Vi ser at færre og færre er aktive i politiske partier. Trusler
og sjikane av politikere gjør det vanskelig for mange å engasjere seg i det politiske liv, sier Sofie, som sjøl er 1. vara for Venstre på
Stortinget i denne valgperioden.
– Demokratiet krever at vi er oppdatert og stiller i lokalvalg, ikke bare i politikken men også i frivillig lag og organisasjoner.
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Tingsted i Gulde i Schleswig-Holstein, Tyskland. Foto: Clemens Franz (CC BY-SA 3.0)

I tusen år har folket søkt demokratiets stier i landet vårt
Av pensjonert pilegrimsprest Arne Bakken

I 2022 er det 1000 år siden Olav Haraldsson, Olav den hellige,
grunnla Eidsivatinget på Eidsvoll. Det dekket hele det indre
Østlandet, der også Hedmark fylke var med. Eidsivatinget lå først
ved Åker i Vang, men ble senere flyttet til Eidsvoll. Tingkulturen
i middelalderen la grunnlaget for utviklingen av folkestyre og
senere rettskultur og demokrati. Tusenårsjubileet for Eidsivatinget
er like mye en feiring av de demokratiske prinsippene rettsstaten
Norge er bygget på: folkestyre, medborgerskap, tilhørighet,
likeverd og ikke minst frihet.
Fra midten av 1700-tallet, under enevoldstiden sammen med
Danmark, økte også interessen for norsk middelalderhistorie og
for et selvstendig Norge og for demokrati. Tinget var ikke et demokrati i moderne forstand. Men det var likevel en ganske bred
representasjon på Gula-, Frosta-, Eidsiva- og Borgarting, og på
1700-tallet må det ha stått fram som et demokrati.
Rundt om i landet var det lokale ting. Det satte byger og bygdelag inn i en større verden og ved inngangen til 1800-tallet var
nye tanker på vei til hvordan et samfunn skulle styres. De ledet
fram til og ga næring til den politiske utvikling som førte fram til
1814. Folket forlot sin gamle rolle som undersåtter og gikk skritt
for skritt inn i en ny tid som samfunnsdeltakere. I arbeidet med
å virkeliggjøre demokratiet på ulike måter har alle, hver på sin
måte vært demokratibyggere.
Hva har man så arvet etter tingtradisjonen? Det finnes ikke
lovregler brukt på tinget som vi fremdeles bruker i dag. Men det
finnes flere prinsipper som ble anvendt på tinget som ennå gjelder i norsk rett.
Ett prinsipp er allemannsretten. Det er retten til å høste natur-

Mennesker i vårt land har de siste 1000 år vært forankret til to
institusjoner og dertil to geografiske steder, et kirkested hvor
soknekirken ligger og der mennesket blir tatt hånd om ved livets
høytider og et tingsted.
Tinget ivaretok, enkelt sagt, hvordan voksne mennesker skulle
leve sammen med ulikheter og utfordringer. Tingets oppgave var
blant annet å løse konflikter i samfunnet, og å bruke lovverket til
å dømme rettferdig.
Tingstedene lå, som kirkene, ofte på et høydedrag i et åpent
landskap. Tinget ble satt utendørs. Våpnene skulle settes igjen
utenfor forsamlingen, og selve rettsprosessen skulle foregå i
midten av forsamlingen som til enhver tid utgjorde tinget.
Ting var i norrøn tid sammenkomster for herred, fylke eller
mer omfattende områder hvor alle frie menn eller særskilt valgte
utsendinger møttes og drøftet saker av allmenn interesse, for
eksempel lovspørsmål og rettstvister. Tingene fungerte til tider
som domstoler.
Tingets størrelse og omfang har endret seg gjennom århundrene. I Norge fantes i tidlig middelalder ulike nivå og med ulike
funksjoner.
For å ta Tolga som eksempel. På 1600 -1700-tallett hørte Tolga
og Os til Tynset tinglag, som falt sammen med Tynset prestegjeld.
I denne tiden var det tre ting i året: sommer -, høst - og vårting.
Tinget ble holdt på de eldste og sentrale gardene i Tynset. I 1799
leverte allmuen i Tolga prestegjeld inn en skriftlig klage om de
lange tingreisene og forlangte at skattetinget skulle flyttes fra
Tynset. Allmuen hadde kjøpt garden Erlia (lensmannsgarden) til
tingsted, men det ble ikke effektuert før i 1820-årene.
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Positiv energi

lovene kalt St. Olavs lov. Han er i folketradisjonen både lovgiver
og en som selv holdt loven. I folket levde tradisjonen om Olav som
forsto alle menneskers behov for hjelp. Det var med å gi lovene
troverdighet og tillit – «for Olav var venn med alle» heter det i
folketradisjonen.

ressurser som fiske, bær, nøtter, sopp og så videre i sjø og utmark
til eget bruk. Det vanskelig å si hvor gammel denne retten er, men
kanskje er dette det eldste prinsippet vi finner i norsk rett.
Et annet prinsipp er gjerdeplikten. Det er plikten til å holde
gjerdet ved like slik husdyr på egen eiendom ikke gjør skade på
naboeiendommen og motsatt. Mulig er gjerdeplikten like gammel
som allemannsretten.
Et annet prinsipp er odelsretten. Det er retten familiemedlemmer har til å overta odelsjord, eller gårdsbruk, som noen i familien eier og driver. Det er vanskelig å si hvor gammel odelsretten
faktisk er, men på 1100-tallet fantes den i alle fall i en form som
er gjenkjennelig i dag.
Den viktigste arven etter tinget er likevel ideen om at folk har
rett til å være med å bestemme og at lov er noe godt og positivt.
For selv om tinget etter hvert mistet sin politiske betydning, kom
disse ideene til å leve videre. Det sterke lokaldemokratiet, den
sterke representasjonen av lekdommere i norske domstoler, den
sterke tiltroen til lov, er alle elementer ved norsk kultur som man
forsiktig kan knytte til tingtradisjonen.
Lovene i norrøn tid medførte ingen forestilling om at det fantes en
allmenngyldig, objektiv rett som sto over alle. Det var først med kristendommens universelle forståelse av loven, at den ble lik for alle.
Arven etter Olav den hellige har vært en vesentlig faktor for
hvordan den norske rettstaten utviklet seg gjennom middelalderen og har etterlatt deg varige spor inn i vår egen tid, Det er
umulig å forestille seg hvordan samfunn og hverdagsliv hadde
vært i Norge uten disse verdiene og prinsippene som igjen blir
grunnlaget for vår rettskultur og demokrati.
Ny forskning viser at Olav planla og gjennomførte en felles
riksdekkende lovgiving for hele Norge – som igjen la grunnlag
for Magnus Lagabøters Landslov 250 år senere, i 1274. Gjennom
Landsloven fikk Norge en landsomfattende lov for hele landet,
den første i sitt slag i Europa. Vi må skille mellom de lover som
Olav var med å utforme bl.a. i Kristenretten av 1024, og alle de
lover som senere er tillagt ham. I flere hundre år ble de norske

Kilder:
• Jørn Øyrehagen Sunde: Tingtradisjonen og grannestemne. Hordaland fylkeskommune 2015 YouTube
• Jørn Øyrehagen Sunde: Naboskap og fiendskap. Hordalan fylkeskommune 2020
YouTube
• Eidsivatinget.no
• Tolga og Os gjennom tidene. (Jon Ola Gjermundsen m.fl.) 2011
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F.v. Odd Erlien, Per P. Erlien, Jomar Bakken, Per N. Eide, Magnus Wilson, Ivar Riise, Per Flatgård og ’Ukjent’ «puster ut» etter endt etappe.
Arkivfoto: Ingrid Eide

Etter 20 år er «Grendestafetten» tilbake på Olsok-programmet
Historikk: Utdrag fra idrettslagets 100-års-jubileumsberetning
Av Gudny Hagen Bakken

Forløperen, Tolga-stafetten, ble grunnlagt av Simen Hagen i 1931. Med unntak av 1935, ble den arrangert hvert år til og med 1939,
samt i 1946 og i 1947. Alvdal vant tre ganger og Tolga vant de øvrige årene.
I 1961 tok Eilif Olsen initiativ til gjenopptagelse og den ble nå arrangert til og med 1966 med Haltdalen IL, Buvik IL, Tynset høyere
skoles IL og IL Fjellglimt som vinnere. Deretter ble Tolga- stafetten igjen arrangert i 1970 og 1971 med Alvdal IL og Folldal IF som vinnere. Fra 1969 til 1972 ble det arrangert en såkalt 17. mai-stafett mellom ulike grupper innen Tolga IL. Skiskytterne vant de to første
åra og fotballgruppa de to siste.
Grendestafetten tar av
Etter oppfordring fra 17. mai-komitéen gjenoppsto stafetten i 1982 som Grendestafett, som etter hvert ble en 3-delt konkurranseform.
Det ble konkurrert om bestetida, og lagsammensetninga for de 6 etappene var minst to av hvert kjønn, en under 12 år og en over 40
år. Så ble det fra 1983 en mosjonsklasse, også med 6 etapper, men uten krav til sammensetning. I mosjonsklassen ble det konkurrert
på idealtid.
Det tredje og kanskje viktigste konkurransemomentet var å bli grenda med størst prosentvis deltagelse i forhold til folketallet. Det
ble åpnet for at hytteturister og utflytta folk kunne delta for «si grend». Da tok det av! I 1993 vant Eid sjølve grendekonkurransa med
111 % deltagelse! Det registrerte folketallet var bare de fastboende i grendene.
I 1982 stilte 9 lag på startstreken. Hodalen sprang seg inn til seier. Eggan vant første grendekonkurransa i 1983. Den ble arrangert
til forskjellige tider på sommeren til den fra 1989 med stor spenning, ble lagt til Olsokuka. Ville folk møte opp i tillegg til dugnader og
«vinne» og i ferietid? Joda, påmeldinga sprengte alle grenser med 486 deltagere.
VM i lokalpatriotisme
Fra 1990 begynte avisene å interessere seg for dette fenomenet av en stafett, som varte i ca. 20 minutter og samlet mer folk enn noe
annet arrangement i Tolga. De tok fram uttrykk som «verdensmestere i stafettdeltagelse» og «VM i lokalpatriotisme». I 1990 deltok
150 lag og det vil si 50 % av befolkningen, og resten så på! Funksjonærer, som måtte til, fikk godkjent deltagelse for si grend. Vaffelstekerne fikk startnummer på brystet.
Tolga IL var med på kampanjen «Folk i form til OL» og OL-feberen begynte å bre om seg. Deltagelsen i 1992 er sannsynligvis en
rekord som blir vanskelig å slå. 208 lag deltok og det betydde 1.300 personer, alle som kunne krype og gå. 70 % av befolkningen i kommunen deltok, stolte og med startnummer på brystet.
Deltagelsen stabiliserte seg. Eid ble grenda med flest seiere i grendekonkurransen og Øversjødalen hadde flest seiere i konkurransen om bestetida. Den siste Grendestafetten i denne formen gikk til 2002. Så fulgte noen år med grendecup i fotball.
Det gleder meg varmt at Grendestafetten er på programmet igjen. For den fysiske helse har den ingen betydning annet enn inspirasjon. Det ble heller en del strekkskader - sjøl om en ikke skulle ta det så alvorlig. Det er det sosiale med stafetten - massemønstringa,
samhold i grendene og den sunne grendepatriotisme som betyr noe for oss. En av de mange viktige møteplasser i Olsok.
Årets Egebergkomité sammen med ildsjelen Dagrunn Urseth drar stafetten i gang igjen og de ønskes lykke til. Jeg oppfordrer alle
til å bli med på moroa! Prøv å slå rekorden fra 1992!
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26 år med
markedsdag på Dølmotunet
Etter to år med pandemi, er det lørdag 23. juli igjen klart for den
store, tradisjonelle Markedsdagen på Dølmotunet med næringslivsmesse, bruktmarked og auksjon.
Vi håper fortsatt å kunne presentere 50-60 selgere med et vidt
spekter av antikviteter som glass, porselen, frimerker, postkort,
tegneserier, blad og bøker, plater, møbler, husgeråd, esker og emballasje, kunst, bilder i tillegg til håndverk og næringsprodukter.
I tillegg til markedet blir det en egen retroauksjon med noe
attåt. Dette blir hovedsakelig innbo og gjenstander etter Bente og
Bjørn Arve Lunheim. Auksjonarius er som vanlig Ola Rye.
Mat og drikke får du kjøpt fra kaféen i våningshuset, eldhuset,
låven og i salgsteltet. Nytt av året er det derimot at det også blir
åpen kafé i Tolga kulturhus – Vidarheim. Markedsdagen får dermed mange flere sitteplasser, for de som ønsker å ta en pust i
bakken.

Vi treffes på markedsdagen i Olsok
Lørdag 23. juli kl. 9 - 17

Her kan du kjøpe stauder, økologiske
krydder, te og spesialiteter
Du kan også handle i vår nettbutikk: www.fjellurt.no

Minimarked og håndverkslørdag 8.-9. juli
Tidlig i juli måned varmer Dølmotunet opp til den store Markedsdagen med et minimarked fredag 8. og lørdag 9. juli. Området
foran tunet fylles da opp med bruktselgere. Lørdag 9. juli blir det
også Håndverkslørdag inne på selve tunet.

Foto: Eivind Moen

Olsok-tilbud!
Gjelder ut august 2022

EL-BILLADER FRA KR.

24 mnd. rentefri
delbetaling. Finansiering
gjennom Resurs Bank.
Kun kr. 45,- pr. mnd
i adm. kostnader.
Se våre ne�sider for
mer informasjon.

Vi leverer alle tjenester innen sterk- og svakstrømsinstallasjoner

TA KO N TA K T
for et uforpliktende �lbud

624 80 140
ﬁrmapost@osta-elektro.no
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14.900,Inkl. standard installasjon. Tillegg for
evt. overspenningsvern kr. 2.500,-

RAUSJØDALEN SETERMEIERI
SOMMERPROGAM 2022

Lørdag 2. juli kl. 12.00:
Åpning av meierimuseet for sesongen
Seterstemning på meierivollen med Runes
trekkspilltoner. Åpent museum med guiding. Seterkafé
med nystekte vafler, rømmegrøt, spekemat, skjørost og
rømme m.m. Bli kjent med dyrene. Naturstier. Skattejakt.
Åpning av sommerutstilling i Galleri stallen.
Søndag 3. juli kl. 13.00: Øystein Wangen vil glede oss
med sine gitarer. Klassisk og moderne
Vi steker hyllkake. Bli kjent med dyrene. Natursti og
skattejakt. Åpent galleri. Omvisning. Kanskje en fottur på
Rausjøpiggen. Søndagsmiddag i seterkafeen.
Søndag 10. juli kl. 13.00:
Stefan Strøm og Gabriella – Trubadurene fra Funäsdalen
Familiedag. Gratiskonsert. Vi steker hyllkake. Barna
får kinne smør. Skattejakt, natursti, eventyrstund m.m.
Mange dyr. Middag i seterkafeen. Åpent galleri.
Søndag 17. juli kl. 13.00: Folldal trekkspillklubb spiller
opp på meierivollen. Gratiskonsert
Vi kinner smør og baker flatbrød. Solveig baker flatbrød.
Vi kinner smør på dugnad. Alle får smake. Skattejakt.
Natursti. Mange dyr. Åpent galleri. Seterkafeen byr på
tradisjonskost.

Foto: Gullborg Straume Moen

Trekkspillvirtousen
Stian Carstenssen til Kåsa

Torsdag 21. juli kl. 13.00:
Temadag med Jon Holm Lillegjelten
Jon snakker om «Utvandringen fra Østerdalen til
Bardu og Målselv». Vi fyrer opp i kokegropa og byr på
smaksprøver av reinsdyrkjøtt. Morten finner fram gitaren
og tar noen viser for oss. Åpen seterkafe.

Tradisjonen tro blir det mye god trekkspillmusikk med Tore
Svendsberget, Erling Moen, Tynset Trekkspillklubb og Folldal
Trekkspillklubb under kulturkvelden i Kåsa.
Når vi i tillegg får besøk av den landskjente multimusikeren
Stian Carstensen, frontfigur og komponist i Farmers Market, bør
det love godt for en super kveld.
Stian Carstensen ble født i 1971 på Eidsvoll, hvor han fortsatt
bor. Han er en multiinstrumentalist som spiller blant annet trekkspill, gitar, banjo og fløyter. Stilmessig kombinerer han en rekke
musikalske sjangere fra jazz til bulgarsk folkemusikk. Han har
spilt med blant andre KORK og en rekke symfoni- og kammerorkester, og mottatt en rekke priser, herunder også Spellemannsprisen og flere kulturpriser. For å nevne bare en liten del. Stian
prater og spiller hurtigere enn de fleste av oss kan tenke, og vi
gleder oss veldig til å oppleve dette musikalske talentet og ikke
minst humoristen Carstensen.
Alle som er glad i god musikk og underholdning bør absolutt
sette av torsdagskvelden i olsokuka med konsert og underholdning, og deretter dans utover kvelden. Dette bør oppleves!
Det blir ei pause midt i programmet med servering av kaffe og
kaker, samt salg av drikke.

Søndag 24. juli:
Johan Sundberg og Stein Nygård underholder
Solveig koker møsmør og har smaksprøver til alle.
Seterkafeen byr på tradisjonskost. Alle er velkommen til
en trivelig dag på setra.
Tirsdag 26. juli kl. 18.00:
Olsokbridge i Sætershallen på Tolga
Påmelding helst på nett (Tynset Bridgeklubb) - eller ved
frammøte. Velkommen til en trivelig bridgekveld!
Søndag 31. juli: Sesongavslutning
Spellefolk fra Fjellregionen underholder. Solveig byr
på sin årlige delikatesse: Møsmørklubb. Spellefolket
starter kl.13.00. Kanskje en svingom på setervollen?
Seterkafeen byr på tradisjonskost. Aktiviteter for barna.
Vi tar avskjed med dyrene for sommeren. Velkommen til
en trivelig avslutning på årets sesong i Rausjødalen!
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Tolga vevstue - en viktig tradisjonsbærer
Etter ønske fra mange om å ta opp igjen gamle vevtradisjoner, ble Tolga vevstue startet i 1968. Foregangskvinner i husflidskomitéen
i Tolga bondekvinnelag dro det hele i gang, og godt hjulpet av et tjuetalls interesserte, ivrige og dyktige bygdekvinner, ble det vevstue
etter stor dugnadsinnsats.
Den første tida ble det leid rom i ungdomsskola, hvor det ble satt opp vever lånt inn fra garder rundt omkring i bygda. Senere ble
det en nokså omflakkende tilværelse for vevstua, som måtte flytte fra den ene plassen til den andre, etter hvert som lokalene skulle
brukes til andre formål.
Etter mange slike flyttinger og mye arbeid med det, havnet vevstua til slutt i Gammelskola, rett nedunder kjerka, hvor vi nå har
holdt til i et av klasserommene i 30 år. Vi trives utmerket i denne gamle skolebygningen, hvor mange av oss har hatt folkeskole- eller
barneskoletida si. Vi setter stor pris på at vi får være med å lage fortsatt liv i dette gamle, særegne huset midt i bygdebildet.
Vevstua drives av en sjølstendig komité innen bygdekvinnelaget med egen styring både arbeidsmessig, faglig og økonomisk. Angående økonomi kan det holde hardt iblant, så vi er glade for all støtte vi får ved arrangementer, utlodninger, kaffesalg mv. Det hender
at folk donerer garn og vevutstyr til vevstua, og det setter vi stor pris på. Det hender at slikt ligger ubrukt rundt omkring, og folk setter
også pris på at de får levert hit i stedet for at fullt brukbare ting blir kastet.
Vevstua er åpen for alle som vil komme og veve; folk fra bygda eller utenbygds fra, om en har vevd før eller ikke. Noen kan litt fra
før, noen kan mye, andre er fullstendig nybegynnere. Alle får hjelp til å komme i gang og solid veiledning underveis når det trengs.
Vevstua har også hatt små kurs gjennom tidene. Arbeidet går med liv og lyst, og stundom med stort alvor. Trivsel og godt, uforpliktende samvær er nøkkelord. Kaffe og god mat hører med, samt mang en god prat.
Vi har til enhver tid 12 vever i gang. I løpet av året lages det til sammen cirka 100-150 meter renning. Vi legger vekt på å bruke
tradisjonelle mønstre, men vi søker også nye teknikker. Noen finner moro i å bruke et gammelt mønster på sin egen måte, og slik er
det ofte interessant å se at det tradisjonelle får et nytt og spennende uttrykk. Fantasi og kreativitet har fritt spillerom.
Mye arbeid er nedlagt gjennom åra for at dette skal være en god plass; mye godt sosialt samvær, og mange verdifulle, fine ting er
skapt. Et tradisjonshåndverk holdes ved like.
Vevstua er åpen fast én dag og kveld i uka for besøkende, men besøkende kan stikke innom ellers også når det er noen der, for en
prat eller for en handel. Her kan man finne fine presanger! Mange bestiller eller kjøper vevnader hos oss, både innenbygds folk og
besøkende utenfra. Vevstua er åpen hver tirsdag gjennom hele året (unntatt juli og august) fra kl 11.00 - 14.00 og 18.00 - 21.00.
I olsokuka har vi åpen vevstue med utstilling av bakstutstyr, utstilling og salg av vevde produkter, kaffesalg og lynlotteri. Åpningstidene i Olsokuka er kl. 11.00 - 15.00 dagene tirsdag 26. juli, onsdag 27. juli og torsdag 28. juli.
Ty att sätta upp väver
Til slutt noen ord av Selma Lagerlöf:		
					
det tröstar för all sorg,
					
det slukar alla interessen.
					
Det har varit många
					kvinners räddning.
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Det blir gjenhør med Von Lund Band. F.v.: Per Arne Røste, Jo Ryen, Morten Bakken, Per Johan Gjelten, Jo Esten Trøan. Foto: Privat

Gjensyn med Von Lund Band
Denne gjengen lett aldrende rockere gir seg tilsynelatende ikke. Første lørdag i Olsok, 23. juli, rett etter Markedsdagen, står de igjen på
scena på Dølmotunet, Bandet turnerte og hadde sin storhetstid på 1970- og 1980-tallet. For 31 år siden, i 1991, avsluttet de sin karriere.
Siden den gang har bandet hatt noen «reunions», siste gang under «Attiattnatta» på Dølmotunet i 2018.
Denne lørdagskvelden i Olsok blir det gjenhør med rock og ballader fra 1970-, 1980- og 1990-tallet. Med musikk fra blant annet
Jonas Fjeld, Tom Robinson, Marius Müller, Commitments, Beatles, Uriah Heep, Vidar Busk, Reidar Larsen, Frankie Miller, Little River
Band, Gary Moore, Whitesnake, samt ispedd noe trønderrock. Musikerne i bandet er som før: Per Arne Røste (vokal), Morten Bakken
(gitar), Jo Ryen (tangenter), Per Johan Gjelten (bass) og Jo Esten Trøan (trommer). Billetter kan kjøpes på hoopla.no og ved inngangen.

Skitt fiske med stang og båt
Fiskesommer er en åpen fiskedag i Stortjønna med uhøytidelig fiskekonkurranse. Arrangementet er i regi av Tolga
JFF onsdag 27. juli kl. 11-15. Det er gratis fiske for alle som
deltar, og foreningen stiller med noen fiskestenger med fiskeutstyr til utlån. Her er det også gode fiskemuligheter fra
båt, og ikke minst muligheter for fin ørretfangst. Det blir
gaver til alle barn og ungdommer som deltar.
– Foreningen serverer grillpølser, kaffe og saft, opplyser
leder i Tolga JFF, Hans Ola Jordet, og ønsker velkommen til
en strålende fiskedag under olsokuka.
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«Fort moped» på Tolga
Motorhistorisk Klubb Nord-Østerdal har i år vedtatt at 2022 skal
være Mopedens år. Det markerer klubben blant annet under olsok med Bjørn Arve og Bentes Minneløp med mopeder.
Klubben ønsker med dette å hedre paret fra Tolga som har
gjort så mye for klubben. Dette skjer 27. juli kl 18.30 ved Caltex
Kafé, etterfulgt av det etter hvert så populære «Doning og kaffe»,
som Bjørn Arve startet for 5 år siden. Arrangementet er et samarbeid mellom Motorhistorisk klubb og YX Tolga Caltex Kafé. Hit
inviteres folk fra hele regionen til å delta, unge og gamle, med
mopeder, motorsykler, ATV’er og ellers alt av durende doninger.
De som ikke har motor som funker kan bidra til mopedutstillingen utenfor Caltex hvor daglig leder Arne Lunheim stiller ut
mopeder fra bror Bjørn Arves samling i kjelleren.
Det legges opp til en liten «kruserunde» rundt om i bygda,
eventuelt opp til hoppanlegget i Hamran. Senere på kvelden er
det også mulighet for enda runde med mopeden, da de kan henge
seg på «doningene» som skal kjøre rundt i bygda. Da går ruta
via sjukehjemmet, som det også gjorde i fjor, til beboernes store
glede.
Arrangørene ønsker å utvikle dette arrangementet etter hvert
med rebusløp og andre innslag, og at dette skal bli et årlig arrangement sammen med «Doning og kaffe»-kvelden under Olsokuka.
Kanskje får vi se noen av disse Suzuki-klassikere på veien under
Olsok?. Foto: Ingrid Eide

Unik samling
i internasjonal målestokk
Nord-Østerdal Fly- og Militærhistorisk Forening (NØFMF),
H-10 Samtidssamling er i internasjonal målestokk helt unik.
NØFMF ble startet i 2003 av personer med felles interesse av å ta vare på fly- og militærhistorie i regionen. Samlingen ble etter hvert konsentrert på Tolga og har utviklet
seg til å bli en samling med gjenstander fra langt utenfor
regionen som ikke finnes maken til. Foreningen har tillatelse fra Forsvarsmuseet til å ta vare på «løse kulturgjenstander, med rapporteringsplikt».
I dag utgjør samlingen godt over 1.000 registrerte gjenstander, fra nesten hele fly (JU-88) til de minste objekter.
I løpet av året vil det komme på plass 8-9 gulvmontre
som hver og en skal formidle sin historie gjennom gjenstander og bilder.
I fjor fikk H-10, forkortelse for Hangar-10, en utvendig
forskjønning med hjelp av en skoleklasse, som benyttet
pengene de tjente på malearbeidet til klassetur.
Samlingen er helårsåpent. «Onsdagstreffen» er kveldsåpent aktivitet, og folk kan komme og ta en prat, se på utstillingen og det store biblioteket vi har.
Vi har også egen nettside, som delvis er erstattet av en
omfattende Facebook-side, NØFMF. Der finnes mye fly- og
militærhistorie for de som vil dypdykke mer i denne historien.
Vi ser gjerne at de som besøker oss bruker VIPPS. Medlemmer i foreningen har fri tilgang.

4H arrangerer
volleyballturnering
Klettsno 4H arrangerer volleyballturnering på Morabben i Vingelen tirsdag 26. juli fra kl. 16. Vi håper på et tosifret antall lag
fra hele kommunen. Ifjor var det 9 lag, mens i 2019 var det cirka
15 lag!
Gå sammen i grendelag, vennelag, jobblag eller andre lag
og meld dere på innen søndag kveld 24. juli. Det blir innledende
runder og finalespill. Hvert lag må bidra til å dømme andre
kamper. Salg av kaffe, kaker og forfriskninger.
Påmelding til Ingrid Vingelsgaard tlf 993 68 262, eller epost til
ingrid@vingelsgaard.no.

Fjorårets vinnerlag av volleyballturneringen. F.v. Markus Hestad,
Kasper Svae, Theo Dolven, Henrik Dolven, Hallvard Vingelsgaard
og Magnus Grann Vingelen. Foto: Vigdis Aspelund
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Amund Røe ved kirkeorgelet. Foto: privat

Ja til mektig orgelbrus i Vingelen kirke
Av Espen Heitmann

Kirkeorgelet i Vingelen trenger ei større restaurering for å kunne bevares over tid. Det er ei stor investering i ei lita bygd, men la oss
samarbeide med kommunen, og redde orgelklangen mens vi kan! Ikke alle kommuner har gjennom 100 år fostret 10 egne organister,
slik Tolga faktisk har greid. Mange av dem er eller har vært profesjonelle musikere på høyt nivå. Dette er helt spesielt, og noe vi kan
være stolte av! Her har kunnskap tradisjon gått fra musiker til musiker gjennom generasjoner, - de siste tiårene godt hjulpet av Tolga
kulturskole. Tilgang til kirker med ulike orgel, - hver med sitt særpreg, har vakt interesse og gnist til utvikling og rekruttering av organister, og alle vil vel at de fortsatt skal skape stemning i kirkene våre?
Kort om orgelet
Kirkeorgelet i Vingelen ble levert av Norsk Orgel- og harmoniumfabrikk i Snertingdal i 1963. Samme firma har levert orgler til 2/3
av kirkene i Hamar bispedømme. Orgelet i Vingelen kirke hører faktisk til de bedre blant orglene som ble levert av Norsk Orgel- og
harmoniumfabrikk på 1960-tallet, og det bør bevares for ettertiden.
Orgelet er slitt gjennom snart 60 års bruk. Det er en del tekniske funksjoner som innimellom svikter og orgelet er etter hvert vanskelig å holde stemt over tid, blant annet på grunn av ustabil lufttilførsel, skader på enkeltpiper med mer. Det er flere stumme toner i
klangområdet som brukes mest, og orgelet mangler bærekraft både på grunn av skader på pipeverket og mangler ved lufttilførselen.
Instrumentet har imidlertid et potensial på tross av manglene. En gjennomgripende restaurering kan rette opp mye, men bruker
man mange penger på en slik operasjon, bør man også forbedre orgelet slik at det blir til et tjenlig redskap både for sangtjenesten i
kirka og for den som skal betjene instrumentet.
Musikkens rolle i kirka
Folkekirka, tradisjonen og historia står sterkt for mange lokalt. I tillegg til å være et trosfellesskap, er kirka en aktør og kulturbærer
i lokalsamfunnet. Det er en viktig og god arena for musikkformidling, trygghet, tilhørighet, fellesskap og opplevelse. Vi tror musikk i
kirka skaper en ramme som inkluderer og samler, og inviterer både til høgtid og refleksjon i glede og sorg. Det kan samle folk omkring
tradisjon og tro, men også gi opplevelser og deltakelse på tvers av kulturer og trosretninger.
Da organist Amund Røe flyttet hjem til Vingelen, ble det en viktig oppgave å holde tak i rollen musikken har i kirkene våre. Organisten har gitt kirkearrangementer et ekstra musikalsk løft, ved å gi plass til barn, unge talenter og profesjonelle solister. I tillegg til å
være et fantastisk konsertinstrument, er orgel-akkompagnementet til allsangen ved høgtidelige anledninger en fantastisk opplevelse.
Bli med på spleiselaget
Skal vi greie å restaurere orgelet i Vingelen kirke, må det samarbeid til. Kommunen, menigheten og lokalsamfunn må alle bidra. Til
sammen trengs kanskje over 1 million kroner. Vi håper på bidrag utenfra, men må også samle inn penger på egenhånd.
Kom og nyt en spennende Olsokkonsert, og bli gjerne med på spleiselaget du også!
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SIE GUBBA tilbake på Dølmotunet
Etter nesten ti år er SIE GUBBA endelig tilbake på Dølmotunet
onsdag 27. juli. Bandet skulle etter planen ha spilt her på utescenen allerede i 2020, men pandemien og den påfølgende
nedstengningen har av naturlige årsaker utsatt besøket i to år.
Olsok i Tolga og onsdagen med konsert og krokveld på
Dølmotunet har blitt en tradisjon med stort publikumsoppmøte.
I 2013 samlet SIE GUBBA i underkant av 1000 tilhørere på
Dølmotunet, og vi håper at like mange har lyst til å finne veien hit
også denne sommeren.
Bandet har vært mye i studio under pandemien, og de har
brukt tiden godt. I oktober 2021 ga de ut «Langtur», sitt 13.
studioalbum. Denne gangen med et litt mer rocka uttrykk enn
tidligere. Albumet ble spilt inn i en bygning med historisk sus,
nemlig den gamle statsministerboligen på Ler i Melhus. Sammen
med den velkjente produsenten Per Borten, har SIE GUBBA laget
en plate som inneholder alt fra fengende og rocka låter, til solide
panserballader!

SIE GUBBA kunne i 2020 feire 25 år som band, og den
hardtarbeidende gjengen har opplevd stor suksess og har
mye å se tilbake på. Det populære bandet har sin opprinnelse
i Sør-Trøndelag, og er nå etter nedstengningen klar for langtur
over hele landet, og er utvilsomt et av landets største og mestturnerende countryrockband!
Med sin kombinasjon av folkelige tekster, drivende felespill og
allsangrefreng fra start til slutt gjør dette SIE GUBBA til en solid
underholdningsmaskin, som lager kjempestemning hvor de enn
opptrer! Bandet har savnet fansen, og vi vet at fansen har savnet
dem også! Det er på en scene dette bandet virkelig hører hjemme.
Billetter kan kjøpes på hoopla.no og ved inngangen.

13

Bestemødregenerasjonen forteller
fra sitt liv og virke i Hodalen for 100 år siden
Vi vil få innblikk i dagliglivet og fellesskapet for kvinnfolka i ei
fjellbygd for cirka 100 år siden. Kildene sier lite om dette, men
gjennom det som fortelles om mannfolka har vi prøvd å sette oss
inn i hverdagsdagslivet til de som var igjen hjemme.
Vi møter noen som reiste til Amerika, og som kom hjem igjen.
Rakstekulla fra Gudbrandsdalen som aldri dro tilbake dit. Inngifte
fra flere bygder i Nord-Østerdalen og de som gikk over gjerde.
Enslige med unger utenfor ekteskap, flere enker og de som opplevde å miste flere unger.
På flere garder i Hodalen var det turistvirksomhet. Hovedhusa
ble leid ut og gjestene fikk den beste oppdekking. Dette ga bygdefolket rike impulser utenfra ifra og førte til at hodølene var tidlig
ute med mye nyvinninger, og utvikla et rikt foreningsliv.
Vi møter, blant andre, disse damene i ulike tablåer på kirkegården fredag 29. juli kl. 15.00.

Unni Ryen, sjøl fra Hodalen og vel kjent fra teatermiljøet på
Røros, bidrar med regien og vil sjøl være med å binde de ulike
scenene sammen. Bygdekvinnelaget fremstår som noen av formødrene og enten forteller i «jeg-person» eller forteller om personene, enkeltvis eller flere, som står og prater sammen om det
de opplever i hverdagen. Vi prøver å få med noe fra alle gardene
i Hodalen på 1920-tallet. Det var ei tid i for modernisering og utvikling. Mye nytt skjedde.
På kirkegarden har hver gard sine ruter, så vi vil underveis
forflytte oss rundt. Etterpå blir det salg av kaffe og festkakebord
på Fjellstua.
Har du behov for å sitte, ta med egen stol. Inngang kr. 50. Arrangør er Hodalen bygdekvinnelag i samarbeid med Unni Ryen.

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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Barnebarn med utstilling
i besteforeldrenes gamle manufakturforretning

Marius Dahl

Andreas Sandmæl foran Gildestova

Sommerutstillingen på Tøysentralen er på mange måter nostalgisk, og handler om tilfeldigheter. Kunstnerne, brødrene Anders
Dahl Monsen og Marius Dahl, har ikke vært på Tolga på nesten 20
år. Nå kommer de tilbake med felles utstillingsprosjekt som de
skal stille ut i bestemor og bestefars gamle manufakturbutikk,
som er blitt galleri.
Her tilbrakte de mange av barndommens ferier. Anders Dahl
Monsen og Marius Dahl, er barnebarna til Erling og Klara Dahl
som flyttet hit fra Oslo først på 1950-tallet, bygde og driftet TØYsentralen fra 1955 til 1984. Mange av bygdas befolkning i dag har
sine spesielle minner fra den tid det var en butikk der det bugnet
med tekstiler, duker med blonder, brodergarn og gardiner.
– Vi føler oss som en del av Tøysentralens historie. Som barn
lekte og rotet vi rundt i butikken, det var et skattekammer for oss
barna. Men Gildestova var forferdelig kald, der måtte vi sove under 4 dyner for å holde varmen vinterstid, husker Anders.
– Da vi hørte at Helga Storbekken hadde kjøpt bygget og at
dette nå var blitt et galleri, tok vi kontakt for å høre om vi kunne
få å lov å stille ut her. Det fikk vi, og det setter vi stor pris på. Galleristen sjøl synes det er ekstra stas og ha to kunstnere på besøk
som har et så sterkt og unikt forhold til stedet og huset.
Ringen er nå sluttet
– Vår oldefar, Andreas Sandmæl, er mannen bak skulpturene og
maleriene i taket på Gildestova. Han var arkitekt, og maleriene
og skulpturene var kanskje et utløp for hans kreativitet på andre
måter enn arkitektgjerningen. Dette var en del av vår barndom,
et slags eventyrland med bjørn, reinsdyr, geit, svane og flamingo
i hagen. Og en glamorøs, men samtidig veldig jordnær bestemor
som var ganske ulik de fleste damer på Tolga, en slags fremmed
fugl. «Mimmo» likte å pynte seg, og hun gikk aldri ut usminket,
husker brødrene.
Et kunstnergen har nok gjort seg sterkt gjeldende i slekten
i mange generasjoner. Kreative ingeniører og arkitekter, som
drømte om å bli kunstnere, men på grunn av tiden de levde i, ble
tvunget til å velge en sikrere yrkesvei.
– Vi ble kunstnere og butikken ble galleri. Dette sammentreffet og denne familiehistorien danner grunnlaget for prosjektet,
forteller brødrene, begge aktuelle samtidskunstnere.
Anders arbeider med ymse teknikker som han uttrykker det,

Anders Dahl Monsen

blant annet skulptur og tegning som forholder seg til sted og historie. Marius jobber mest skulpturelt. For første gang samarbeider de om et utstillingsprosjekt, og det med felles barndom og
familiehistorie som bakteppe.
– Vi var jo mye her på Tolga da vi var små. Vi hørte mange
historier og har mange minner fra butikken og denne tida som
utstillingen tematisk er koblet mot. Eksempelvis Bingo.
– Vi reiste mye rundt i bygdene her i regionen sammen med
bestemor og bestefar og spilte bingo i røykfylte lokaler. Førstepremie, 10 kilo smør, husker Marius og ler. Nå gleder de seg veldig til gjensynet med Tøysentralen på Tolga.
Fakta om kunstnerne
Marius Dahler født i Oslo i 1969 og er bosatt i Drammen. Etter
utdanningen ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole/
KHIO (1994-1999) bodde og arbeidet han i ti år i Istanbul, Tyrkia. Han har vært styreleder for Buskerud Bildende Kunstnere
(2015-2021) og er i dag styreleder BONO, i tillegg til styremedlem
i Asker Kunstfagskole. Han har stilt ut nasjonalt og internasjonalt,
undervist høyskoler og universiteter, vært kunstkonsulent og
fagpolitisk aktiv. I tillegg til dette har han samarbeidet med Jan
Christensen om en rekke offentlige kunstprosjekter.
Anders Dahl Monsen født i 1980, bor i Oslo. Han er Utdannet
ved Kunsthøgskolen i Bergen i 2005. Stilt ut på Kunsthall Oslo,
Tegnebiennalen, Akershus Kunstnersenter, Galleri F15 og flere
gallerier i inn- og utland. Har vært styreleder for Unge Kunstneres Samfund og Fellesverkstedet og jobbet som lærer ved Kunsthøgskolen i Oslo.
Utstillingen åpnes av kunstner og musiker Gisle Harr
Gisle Harr har tidligere deltatt ved utstillinger i Galleri TØYsentralen og ved jubileumsutstillingen Egil Storbekkens 100 års
fødsel, viste kunstneren bla. skulpturer av Storbekken. Du vil se
noen av Gisle Harr sine arbeider i sommerutstillingen i galleriets
kontorrom. Gisle har en bred kunstnerisk plattform. Han har sin
utdannelse fra flere institusjoner, blant annet Kunsthøyskolen i
Ungarn og Kunsthøyskolen i Oslo. Han er opprinnelig fra Harstad,
men bor og arbeider i Oslo.
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Programoversikt 22. - 31. juli 2022

Se www.olsokitolga.no for siste oppdateringer og flere detaljer om de enkelte arrangementene

Fredag 22. juli
17.30 Åpning av Olsok med Grendestafetten (arr.: Tolga IL)
19.30 Årets Olsok-uke åpnes offisielt med konsert og markering
av Frivillighetens år 2022 Tolga kulturhus - Vidarheim.
Foredrag, musikk ved Vingelen Storband mm.

Lørdag 23. juli

Tirsdag 26. juli
VINGELSDAGEN
10.00 Prøving av motorsagferdigheter på skoleplassen
11.00 - 17.00 Loppemarked i Bunåva
11.30 og 12.30 Omvisning i Vingelen kirke

10.00-17.00 Markedsdag på Dølmotunet

12.00 - 14.00 Barne-og familieaktiviteter i Vingelen kirke- og
skolemuseum

10.00-15.00 NØFMF viser samtidssamlingen i H-10

14.00 - 16.00 Vingelens Mesternes Mester på Morabben

12.00 Lørdagskonsert med Alvdal Spellmannslag i Vingelen
kirke- og skolemuseum

16.00 Volleyballturnering på Morabben

15.00 - ca. 18.00 Retroauksjon med auksjonarius Ola Rye på
Dølmotunet
17.00 Sjarbar i Olsen Kafé. Visning av gamle olsokrevyopptak
20.00 Sjarbar i Olsen Kafé. Visning av gamle olsokrevyopptak
21.00 Kro med Von Lund Band på Dølmotunet

Søndag 24. juli
11.00-15.00 TINE fotballskole på Sætersgård idrettsarena
11.00 - 15.00 «Afternoon Tea» med touch av Downton Abbey på
Olsen Kafé
12.00 Setermesse ved Skihytta i Vingelen
13.00 - 14.00
Forestilling i Snekkarlemmen kulturlåve med danser Steffi Lund
og violinist Kari Rønnekleiv

19.00 Konsert med Inga, Oline, Synne og Vingel Singers
i Fjellheim
20.30 Musikk & Pub i Bunåva
ØVRIGE BYGDER
11.00 - 16.00 Salg i Tolga vevstue, utstilling og kafé
18.00 Olsokbridge i Sætershallen, Tolga
18.00 Sangkveld med Johan, Stein og May Kristin i Holøydalen
kirke, Øversjødalen

Onsdag 27. juli
07.30 - 10.00 Bankfrokost. Utenfor Tolga-Os Sparebank
11.00 - 13.00 Vandring gjennom historien til Tolgen hytteplass.
Oppmøte utenfor Malmplassen Gjestegård
11.00 - 14.00 Loppemarked i Bunåva. Halv pris!

15.00 - ca. 16.30 Forestilling i Snekkarlemmen kulturlåve med
danser Steffi Lund og violinist Kari Rønnekleiv med påfølgende
kunstnersamtale

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

18.00 - 01.00 «Cocktail Party» med touch av Downton Abbey i
Olsen Kafé

11.00 - 16.00 Auksjon i Hodalen Fjellstue

19.00 Konsert med Inga, Oline, Synne og Vingel Singers i
Fjellheim, Vingelen

Mandag 25. juli
11.00-15.00 TINE fotballskole på Sætersgård idrettsarena
11.00 - 17.00 Loppemarked i Bunåva. Salget starter kl. 12.00
12.00 BINGO! i Sæterhallen

11.00 - 16.00 Salg i Tolga vevstue, utstilling og kafé
18.00 Doning & Kaffe ved Caltex Kafé
18.30 «Bjørn Arve & Bentes Minneløp» med moped
19.30 Cruising i sentrum med start ved Caltex Kafé
19.00 - 22.00 «Kveld på museet» i H-10, Tolga
20.00 - 01.00 Olsenkro på Olsen Kafé
21.00 - 01.00 Kro med bandet «Sie Gubba» på Dølmotunet

13.00 - 14.00 Forestilling i Snekkarlemmen kulturlåve med
danser Steffi Lund og violinist Kari Rønnekleiv
15.00 - 16.00 Forestilling i Snekkarlemmen kulturlåve med
danser Steffi Lund og violinist Kari Rønnekleiv
17.30 Sykkelrittet «Tallsjøen Rundt». Tolga sentrum - Tallsjøen
20.00 Sjarbar i Olsen Kafé. Visning av gamle olsokrevyopptak
20.00 - 01.00 Karaoke-kveld på Malmplassen Gjestegård. Kom
med den stemmen du har og syng i vei!

Ansvarlig utgiver: Olsok i Tolga (org.nr. 993 229 547). Førtrykksarbeid: Ingrafo AS, 2540 Tolga. Opplag: 2.500
Nettside: www.olsokitolga.no 16Epost: info@olsokitolga.no

Torsdag 28. juli
ØVERSJØDALSDAGEN
11.00 - 14.00 Bygdevandring i Øversjødalen langs
«Apotekergata» og Svartbekken. Oppmøte i Åssvingen
13.00 - 17.00 Olsok-buffé i Øversjødalen samfunnshus. Benytt
anledningen til å se de faste utstillingene med gamle ski og
Søren Steen-Johnsens malerier
19.00 Kulturkveld i Fjelltun, Kåsa

HELE UKA (eller ofte)
Hodalen

Bruktmarked i Hodalen skole: Søndag 24. juli og alle dager fra
og med tirsdag 26. juli til og med søndag 31. juli kl. 13.00 - 17.00

Tolga

Hagen retro: Retrobutikk i Gammelskola lørdag 23. juli kl. 11.00 16.00 og mandag 25. juli - lørdag 30. juli kl. 11.00 - 16.00
Galleri Gjelten: Mandag 25. juli - fredag 29. juli kl. 11.00 - 18.00

11.00 - 16.00 Salg i Tolga vevstue, utstilling og kafé

Galleri Tøysentralen: Sommerutstilling 2. - 30. juli med Marius
Dahl og Anders Dahl Monsen, barnebarn av Klara og Erling Dahl.
Hver dag i Olsokuka kl. 11.00 - 16.00

20.00 - 01.00 Jam Session på Malmplassen Gjestegård. Det
inviteres til uformelt samspill og improvisasjon!

Serveringssteder i Olsok-uka

Fredag 29. juli
HODALSDAGEN & OLSOKDAGEN

Hodalen skole: Kafé søndag 24. juli og alle dager fra og med
tirsdag 26. juli til og med søndag 31. juli kl. 13.00 - 17.00

ØVRIGE BYGDER

15.00 Tidsbilde 1920. Tablåer i Hodalen kirke
Etter tablåene: Festkakebord med kaffe i Hodalen Fjellstue

Se også i programmet vedr. arrangement hos den enkelte

Malmplassen Gjestegård, Tolga: Alle dager kl. 09.00 - 24.00
YX Tolga & Caltex kafé, Tolga: Alle dager til kl. 21.00

21.00 Sjarbar i Olsen Kafé. Visning av gamle olsokrevyopptak

Olsen Kafé, Tolga
Søndag 24. juli kl. 11.00 - 01.00
Tirsdag 26. juli kl. 11.00 - 23.00
Onsdag 27. juli kl. 11.00 - 01.00
Torsdag 28. juli kl. 11.00 - 23.00
Lørdag 30. juli kl. 11.00 - 01.00

Lørdag 30. juli

Sjarbar i Olsen Kafé, Tolga: Lørdag 23. juli, mandag 25. juli og
fredag 29. juli kl. 11.00 - 23.00

08.00 og 12.00 Egebergs minnearrangement på Sætersgård
idrettsarena

Vingelen kirke- og skolemuseum:
Kafé alle dager kl. 11.00 - 16.00

12.00 Lørdagskonsert med Tynset-toraderne i Vingelen kirke- og
skolemuseum

Bunåva, Vingelen: Middag og kafé
Mandag - lørdag kl. 11.00 - 18.00, søndag kl. 13.00 - 18.00

16.00 Olsokforedraget «Demokrati under press» med Sofie
Alexandra Engli Høgestøl. Sætersgård, Tolga

Åpne kirker sommeren 2022

Ca. 17.30 Olsokforedraget følges opp med paneldebatt i Tolga
kulturhus - Vidarheim

Vingelen
Alle dager kl. 11.00 - 16.00 til og med søndag 7. august

20.00 - 01.00 «Takk for Olsok» kro på Olsen Kafé

Hodalen
Søndag 24. juli - søndag 31. juli

ØVRIGE BYGDER
19.00 LOUIEN: Live Miranda Solberg og Øyvind Røsund med
semi-akustisk konsert i Snekkarlemmen kulturlåve

Søndag 31. juli
12.00 Setermesse i Orvdalen, Øversjødalen

Holøydalen
Torsdag 28. juli kl. 10.00 - 16.00

16.00 Allsang på kanten. Musikere og forsangere setter tonen i
Hamran. Gratis inngang. Kafé i Hamranstua

Tolga
Hver dag kl. 11.00 - kl. 18.00 til og med søndag 14. august

19.00 Orgelkonsert med Amund Røe m.fl. i Vingelen Kirke

Olsok i Tolga har ikke ansvar for eventuelle feil og/eller mangler i arrangementsoversikten.
Merk at arrangør kan ha endret sted, tid og innhold 17
for sitt arrangement etter at dette heftet gikk i trykken.

H E LT N Y E

M A Z D A C X- 6 0
PLUG-IN HYBRID
KO M M E R I J U L I

Mandag 25. juni kl. 20-01

*BESTILL NÅ!
FÅ VALGFRI

JAPANSK HÅNDVERK

UTSTYRSPAKKE, VERDI

Mazda CX-60 er en firehjulsdrevet SUV med førsteklasses kjøreegenskaper. Den er rikelig
INNTIL 30.500,- FOR
KUN 9.900,utstyrt fra start med et godt utvalg av sikkerhetssystemer og et romslig interiør som oser kvalitet
og komfort. App-styrt parkeringsvarmer, parkeringssensor foran og bak og mulighet for
tilhengervekt på inntil 2500 kg er komfortabelt og praktisk. Med elektrisk rekkevidde på inntil 63
km kan du selv velge om du vil kjøre helt elektrisk, med bensin eller en kombinasjon.
Forhåndsbestill i dag!

Torsdag 28. juni kl. 20-01

MAZDA CX-60 FRA 570 000,-

Fra-pris inkl. frakt/lev. Komb. kjøring: Drivstofforbruk 1,5 l/100 km, strømforbruk 23 kWh/100 km (el. rekkevidde inntil 63 km), CO2-utslipp 33 g/km og NOx
45 mg/km. WLTP typegodkjenningsstandard. Faktisk el. rekkevidde avhenger bl.a. av kjørestil, hastighet, kjøreforhold, komponenter som bruker strøm m.m.
Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. 8
år/160 000 km garanti på høyspenningsbatteri. Avbildet modell kan avvike fra priseks. *Gjelder bestilling innen 30/6-22. Forbehold om trykk/skrivefeil. Kommer
til Norge i juli.
50

Tolga Bil AS
t. 62494850
2540 Tolga
www.tolgabil.no
Arrangeres av Malmplassen Gjestegård i samarbeid med RR Event
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Allsang på kanten
Det blir med opplegg som «Allsang på grensen» og «Allsång på Skansen» med lokale utgaver av Katrine, Sanna,
Bosse og Lasse.
Sangen blir ledsaget av Korssjøen & Hagen, og publikum får utdelt tekster og skal sjølsagt delta.
«Syng med det nebbet du har»
Det blir gamle og nye slagere. For å fukte strupen, selger
«Hamran-pensjonistene» kaffe og vafler i Hamranstua for
en femtilapp. Ta med stol eller sitteunderlag. Innendørs
hvis regn. Hamran hoppanlegg søndag 31. juli kl. 16.00.

Den beste skattejakten
Loppemarked i Vingelen
Etter et par års pause er det igjen klart for loppemarked på
Bunåva under Olsok. Og pause kan jo bare bety én ting: Det
har sikkert hopet seg opp med ekstra mange skjulte skatter
i alle kriker og kroker!
Lyst på noe nytt, samtidig som du tar vare på både miljø,
lokalsamfunn og lommeboka? Ta med stor og liten, og kom
innom oss i Vingelen på åpningsdagen mandag eller Vingelsdagen tirsdag, begge dager kl 11.00 - 17.00, eller onsdag kl 11.00 - 14.00.
Siste dag blir det med halv pris på alle varer. Som alle
loppebefarere vet: Dette er den beste skattejakten!

Tallsjøen Rundt

– nå med duathlon for de yngste
Nytt av året er et eget sykkelløp for de yngste, der det
først blir en sykkelrunde og så en løperunde inn til mål.
(duathlon). Start og mål for dette løpet blir ved biblioteket
i Tolga kommunehus, og løypene blir lagt til skoleområdet.
Dette løpet er åpent for alle barn fra 2 år til 8 år. Alle må
klare å sykle sjøl, enten på trehjulsykkel eller på tohjulsykkel. Det blir premier til alle deltagere. Påmelding med startavgift vil foregå ved startmålområdet. Start klokka 17.00,
merk fra biblioteket, på nedsiden av kommunehuset, mot
Tolga- Os Sparebank.
Selve sykkeløpet «Tallsjøen rundt» har som vanlig start
og målgang ved kommunehuset.
Dette er et sykkelritt med både konkurranseklasse og
trimklasse. Trimerne har fri start fra kl. 18.00 og utover. Her
er startavgift, og det trekkes premier blant alle trimerne.
Konkurranseklassen starter kl. 19.00. Juniorer sykler én
runde på 13 km, damer og herrer senior sykler to runder.
Det er startavgift også i denne klassen, og i likhet med trimklassen trekkes premie blant deltagerne.
Nærmere informasjon om påmelding, og mer om løpet,
kommer på hjemmesida til Tolga Idrettslag.

Din leverandør
av trelast

Fele- og trekkspillmusikk i
Vingelen kirke- og skolemuseum
Alvdal Spellmannslag gjester Vingelen til lørdagskonsert
med musikk og god stemning 23. juli. 30. juli, siste lørdagen
i Olsouka, er det Tynsettoraderne som står for musikken i
Vingelen kirke- og skolemuseum.

www.alvdalskurlag.no | Tlf: 62 48 93 50
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34
34

90
90

-30%
-30%

DIPLOM-IS KRONE-IS
JORDBÆR/SJOKOLADE 6 STK
DIPLOM-IS KRONE-IS
750 ml. Pr pk. Pr l 46,53
JORDBÆR/SJOKOLADE 6 STK
750 ml. Pr pk. Pr l 46,53

FRIELE KAFFE
250-500 g
FRIELE KAFFE
250-500 g

COOP
COOP PÅ
PÅ TOLGA
TOLGA OG
OG II VINGELEN
VINGELEN
Tilbudene
Tilbudene
gjeldergjelder
uke 26-27,
uke 26-27,
mandag
mandag
28. juni28.
– søndag
juni – søndag
11. juli 2021.
11. juliKampanjene
2021. Kampanjene
gjeldergjelder
kun private
kun private
husholdninger.
husholdninger.

++

GODE TILBUD I OLSOK-UKA
Pakkepris
00
Pakkepris
00
FAST SOMMERTILBUD
FASTRØROS
SOMMERTILBUD

SKJØROST
FRA RØROS
Rørosmeieriet

79
79
3990

FAST SOMMERTILBUD
FAST SOMMERTILBUD

2f50
2f50
90
39

FLATBRØD

+ pant

+ pant
SMAK
JUICE
1 liter. Fra 25,00/l
SMAK JUICE
1 flaske fra 31,90
1 liter. Fra 25,00/l
1 flaske fra 31,90

COOP BACON OG FROKOSTEGG 12 STK
I skiver. Uten svor. 400 g. 1 pk 64,90. Fra 120,03/kg.
COOP BACON OG FROKOSTEGG 12 STK
Fra frittgående høner. Str L. Fra 37,98/kg. 1 pk 41,90
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

15
2022
153
3 ÅR
ÅR 2022

COOP GRILL PERFEKT
Fra 150 g. Fra 34,83/kg. 1 pk fra 20,90
COOP GRILL PERFEKT
Fra 150 g. Fra 34,83/kg. 1 pk fra 20,90

PÅ COOPPRIX.NO FINNER DU RASKE OG ENKLE OPPSKRIFTER
PÅ COOPPRIX.NO FINNER DU RASKE OG ENKLE OPPSKRIFTER

1869
1869

Usortert
avfall er restavfall.
Sortert
Avfall
Blandet
avfall avfall er
ressurser som kan brukes igjen.
Når du som bor i eller besøker Fjellregionen kildesorterer, kan vi sørge for at ressursene forblir en del av kretsløpet.
Les om hva som skjer med det sorterte avfallet ditt på www.fias.no/sortering
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Staur holder til på Tolga i Fjellregionen, som er
kjent for sin tradisjonsrike matkultur. Våre 45
dyktige medarbeidere produserer blant annet
Staur
holder til pizzabunner,
på Tolga i Fjellregionen,
som er
steinovnsbakte
nanbrød, pitabrød,
kjent
forfrossen
sin tradisjonsrike
matkultur. Våre 45
fersk og
pizza.
dyktige medarbeidere produserer blant annet
steinovnsbakte pizzabunner, nanbrød, pitabrød,
fersk og frossen pizza.

VISSTE DU AT...
...at vi nylig flyttet inn i helt ny fabrikk?

Den ligger i Rørosveien 1879 – på nabotomta til den forrige fabrikken.

...produktene våre kan kjøpes i over 3000 norske butikker?
Blant annet hos Meny, Spar, Kiwi, Joker, Bunnpris, Coop-butikkene
samt på nett hos Oda.

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

www.staurfjellbakeri.no

Staur Fjellbakeri

www.staurfjellbakeri.no

Staur Fjellbakeri

Staur Fjellbakeri

Følg oss gjerne i sosiale medier for å holde deg oppdatert om våre produkter.
Staur Fjellbakeri
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Olsen kafé inviterer til
Afternoon Tea og Coctailaften
Mange har de senere årene sett både Downton Abbey og andre
serier, som gir en liten reise tilbake i tid. Søndag 24. juli åpner
Olsen kafé dørene til en lokal variant av to klassiske favoritter,
nemlig «Afternoon tea» og «Cocktailaften», men med naturlige
tilpasninger til Tolga og lokale vri. Fra klokka 11.00 til 15.00 blir
det mulig å få nyte klassiske sandwicher og lekre søtsaker med
en god kopp te i godt selskap. Vi vil prøve å holde det i god og
jordnær Tolga-stil, men det er bare å «dåille» seg opp og lufte
både finhatten og lommeuret for den som har lyst til det!
For å kunne beregne antall og fordele besøk litt, er det nødvendig med bordbestilling innen 22. juli til olsenvenn@gmail.com
eller per sms til 918 27 380. Pris per person er kr. 250.
Klokka 18.00 tar to søstre Rye og Anne Marte Aasen over og
inviterer på cocktailaften. Det blir mulig å nyte godt selskap og en
smak av mer urbane gleder ut i de små timer. Det blir muligens
en litt annen smak for de som er vant til halvkoppen med kaffe
og nåe attåt.
– Vi vet itte helt åssen det bli, men vi går for at det blir noe
fancy-mancy med fin garnityr, sier Yngvild Rye. Dersom noen har
cocktailglass de kunne tenke seg å donere, er det bare å ta kontakt med Olsen kafé. Velkommen til en spennende kveld!
Anne Gjertrud Rye (t.v.) og Anne Skancke Langen klare for Afternoon Tea. Foto: Olsen kafé

Sommerkonsert i Fjellheim

Inga (t.v.), Synne og Oline inviterer til konsert i Fjellheim.
Foto: Privat

I år, som i de siste årene, holder vi konsert i olsok. Dette har blitt
en koselig tradisjon som vi setter stor pris på, og som vi håper
mange andre også kan glede seg til. Denne gangen er vi så heldige at vi har fått med oss Vingel Singers på laget.
Vingel Singers er et kor vi opp gjennom oppveksten har hatt
et nært forhold til. Alle tre har hatt foreldre med i koret, og vi har
fått korsanger som «Chili con carne» og «Bruremarsj fra Østerdalen» inn med morsmjølka. Vingel Singers har vært med å tenne
korgnisten i oss, og bidratt til at alle tre har testet korverdenden
i løpet av studietiden, og virkelig funnet ut hvor morsomt, sosialt
og stas det er med kor. Derfor er det en stor glede å nå kunne
få arrangere en konsert sammen med Vingel Singers. I år har vi
konsert søndag 24. juli og tirsdag 26. juli, begge dager kl. 19.
Liker du pop? Eller kanskje ballader? Norske viser? Kor? Eller
hitlåter fra 80-tallet? Acapella? Større bandlåter? Da blir dette en
konsert for deg!
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LOUIEN på Snekkarlemmen kulturlåve
Opplev Live Miranda Solberg og Øyvind Røsund med semi-akustisk konsert. I internasjonale anmeldelser blir Live Miranda Solberg
sammenlignet med Carole King, Joni Michell og Gillian Welch – her er noe å glede seg til! De spår henne også en framtid som en stor
skandinaviske folkemusiker.
Hennes EP “No Tomorrow” ligger allerede ute på strømmetjenestene og «Figure Me Out» slippes digitalt 16. september, 2022,
samme dato som LP-en «No Tomorrow/Figure Me Out» med bandet hennes Silver Lining. Bandet som på kort tid har etablert seg som
et av de mest spennende i kategorien norsk americana.
Live Miranda Solberg sier dette om sitt prosjekt
«Mitt soloprosjekt LOUIEN har alltid ligget på lur og ventet på sitt øyeblikk – og nå har jeg snart gitt ut tre utgivelser under dette
navnet. Det er et ærlig, personlig og åpent landskap jeg ønsker å invitere lytterne inn i. Jeg har et sterkt ønske om å formidle det jeg
opplever uten filter.
I begynnelsen var uttrykket helt nedstrippet, kun meg og gitaren og sangene mine. Sammen med min gode venn og produsent
Øyvind Røsrud har jeg etter hvert bygget ut lyden og gitt den mange nye dimensjoner, men på konserten på Tolga skal vi ta det litt
tilbake til det opprinnelige, og spille låtene i sin enkleste, og kanskje næreste form. Øyvind bidrar med vakre lydlandskaper og vokal,
jeg spiller akustisk gitar og fokuserer på formidling av tekst.»

LEVERANDØR AV
DRIFTSREKVISITA
TIL LANDBRUK
OG FORBRUKER
2540 Tolga • e-post: ingar@agroost.no
amund@agroost.no
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Utsalg Snekkerfabrikken, Tolga
Ta kontakt
467 79 501 / 906 54 877

Tolga-Vingelen Fotballklubb
arrangerer den tradisjonelle
Tine fotballskole
Tolga-Vingelen Fotballklubb arrangerer den tradisjonelle
todagers Tine Fotballskole, søndag 24. juli og mandag 25.
juli. Begge dager kl. 11.00 - 15.00 på Sætersgård stadion.
Påmelding og betaling skjer på klubbens nettside TVFK.no.
Velg link til SpoortZ, arrangements-app der både påmelding
og betaling kan gjøres. Maks. 100 deltagere.
MERK: Påmeldingsfristen er 22. juli.

Teltet er borte,
men Sjarbar består!
Vi gleder oss til igjen til å ønske nye og gamle
gjester velkommen til Sjarbar! Etter to års
ufrivillig pandemi-pause tar Tolga-Os janitsjar
opp igjen tradisjonen med Sjarbar under Olsok.
Vi er på sett og vis tilbake der det hele begynte
for en del år siden i lokalene til det som nå er
Olsen kafé. I starten var det baking og mange
gjester mimret om gamledager da Eilif kom fra
bakeriet med rykende ferskt på brettet, sneipen
i munnvika og bikkja på skuldra og Kerstin
konverserte ved disken. Bakst til kaffen blir det
nå og, men bakeriet blir ikke tatt i bruk.
Det blir mer å mimre over i år, da opptak av
tidligere Olsok-revyer blir vist på storskjerm. Vi
fyrer opp popcorn-maskina og snurrer film.
Det er Sjarbar tre av dagene med åpningstid
fra kl. 11.00 - 23.00. Olsen kafé er åpen hele uka.
Se programoversikten.
Paul Arne Flatgård og Marit Erlien Hulbækmo i
revyen «Kanskje kommer kongen» fra 1996
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Steffi Lund (t.v.) og Kari Rønnekleiv har jobbet sammen tidligere, men dette er første gang i duo disse
to er invitert til «artist in residence» på Snekkargarden under Olsok i Tolga. Foto: Kristin Skrivervik

“ALL YOU NEED IS LÅVVE”
- et stedsspesifikt prosjekt
Og hva betyr så det? Jo, i stedet for å produsere noe på forhånd eller å vise noe som allerede er laget, ønsker de to kunstnerne å la
stedet i seg selv være utgangspunkt, omdreiningspunkt, inspirasjon og medspiller i et improvisatorisk forestillingsarbeid.
Steffi Lund, danser og koreograf, og Kari Rønnekleiv, fiolinist, henter impulser fra stedets arkitektur, skiftende stemninger, lys- og
lydforhold, luft, temperatur og tekstur og publikums tilstedeværelse. Forestillingen er rett og slett meditasjoner over stedet og øyeblikket. Siden dette er improvisasjoner vil alle visningene bli forskjellige. Hver visning varer cirka 40 minutter.
Steffi Lund er danser og koreograf, utdannet ved Kunsthøyskolen i Amsterdam 1984-88. Hun opererer innfor det frie scenekunstfeltet og skaper og utøver egne verk, som regel i «kammerformat». Soloen er hennes viktigste medium. Arbeidene spenner fra det nitidig
koreograferte til det helt improvisatoriske, til stykker med en eksplisitt tematikk, blant annet har hun gjort flere prosjekter med skeiv
vinkling. Hun jobber gjerne med live musikk, som i «All you need is låvve».
Kari Rønnekleiv er trønder, fiolinist, og med familiehytte på Glåmos, føler Kari at hun hun har en viss tilknytting til regionen. Hun
er utdannet i klassisk musikk fra Trøndelag Musikkkonservatorium og Royal College of Music i London med ed utgangspunkt i kammermusikk, solospill og orkester. Etterhvert har hun jobbet mer og mer med samtidsmusikk og improvisasjon, mye i samarbeid med
sin mann Ole-Henrik Moe som er fiolinist og komponist. De jobber i et landskap med naturlig lyd fra instrumentene uten elektronikk,
som går utenfor den vanlige fiolin-klangen. Det kan minne om lyder fra naturens overtoneskalaer som seljefløytetoner eksempelvis er.
I 2007 fikk hun Spellemannsprisen i samtidsmusikk for soloCD med verker av Ole-Henrik Moe.
Etter visningen søndag kl. 15.00 vil de snakke litt om dette arbeidet spesielt og om det å jobbe med improvisasjon generelt i en
kunstnersamtale ledet av Kristin Skrivervik. Les gjerne mer om Steffi Lund på www.steffilu.no. Prosjektet er støttet av Fond for
Utøvende Kunstnere og Snekkarlemmen kunstnerresidens.
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Pilegrimsvandring i Tylldalen
I tilknytning til Olsok i Tylldalen vil det i år som tidligere bli arrangert en-dags pilegrimsvandring. Denne gangen fredag 29. juli.
Turen starter ved Søgardsnysetra og opp til Pilegrimslavoen ved Kommern og fortsetter nordetter med målgang Tylldalen Bygdetun/Tylldalen kirke. Turen går i forholdsvis lett terreng og er om lag 14 kilometer lang. Hvis du synes hele turen er i lengste laget, er
det muligheter for å koble seg på underveis.
Etter endt vandring til Tylldalen blir det servert et enkelt pilegrimsmåltid. Deretter er det mulighet for å overvære tidebønna i kirka,
slik det tidligere har vært tradisjon for. Tidebønna er completorium (kveldsbønn) og starter kl. 20.00.
Oppmøte for pilegrimsturen: Tylldalen kirke kl. 09.00 eller ved Søgardsnysetra kl. 09.30. Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til Tove Bråten Fjerdingby, 450 04 563, eller Lars Hogstad, 911 75 513.

Åpne kirker langs pilegrimsleden i Nord-Østerdal
I Norge har Olsok vært en stor, kirkelig høytid gjennom nærmere 1000 år. Med vekslende oppslutning og omfang. Etter reformasjonen i 1536 ble olsokfeiringen raskt dalende og tatt vekk som kirkelig høytidsdag. I de senere år har dette tatt seg opp
igjen. Ikke minst i Nord-Østerdalen har de historiske pilegrimsferdene gitt innspill til olsokfeiring i ulike former og størrelse. I
kirkene i prostiet vårt finner vi mange gudstjenester og kirkelige arrangement. Seter- og friluftsgudstjenester er populært ved
høysommer.
I kirkene er et fint å finne stillhet og ro. Noen liker å se på kirka som en plass hvor du kan finne harmoni og gi plass for ettertanke. Noen benytter stillheten til bønn og meditasjon. Andre liker å se det fine interiøret, og å se kirkekunsten som for mange
er fascinerende, slik det har blitt uttrykt gjennom generasjoner.
Også i år vil mange kirker i kommunene langs Pilegrimsleden holde sine dører åpne. De aller fleste har åpent fra 10.00 –
18.00.
Åpne kirker gjennom kommunene Rendalen, Tynset, Tolga og Os sommeren 2022:
•
•
•
•

Hanestad, Øvre Rendal
Tylldalen, Tynset, Kvikne
Vingelen, Tolga, Hodalen, Holøydalen
Dalsbygda, Os, Narjordet klokketårn, Narbuvoll, Tufsingdalen

For nærmere, og lokal info; sjekk hjemmesidene

26

Italienske Lara Deomeneghetti (t.v.) og islandske Erna Einarsdóttir, to velrenomerte treskjærere med særlig interesse for
middelalderkunst, er årets kursholdere. Foto: Tylldalen menighetsråd

Todagers treskjærerkurs i Tylldalen
På olsok-programmet i Tylldalen står et to dagers kurs i treskjæring. Kurset er for både for ferskinger og de mer erfarne. Når kurset er
ferdig, vil du stå med en egen St. Olavs-figur i handa di. Det er plass for alle - ikke minst for barn og unge. Her vil vi alle lære sammen
sier Olav Horten som er leder i menighetsrådet. Det er nemlig menighetsrådet som er arrangør.
Kursholdere er to velrenomerte treskjærere: Lara Deomeneghetti fra Italia. Hun pendler mellom Merano i Nord-Italia og Eidsvoll
verk der hun jobber med ulike kunsthåndverk. Ikke minst treskjæring. Hun har med seg Erna Einarsdóttir fra Island. Erna har bred
erfaring med ulike kunsthåndverk og restaureringsarbeider. Begge har spesiell interesse for middelalderkunst.
Kurset går over to dager; lørdag og søndag og holdes på Tylldalen skole. På kurset skal hver deltaker skjære ut en St. Olavsfigur i
lindetre som er fint til nettopp treskjæring. Olav den hellige fra Tylldalen, som ble laget omkring 1250 og som nå står i Nationalmuseet
i København, vil ikke være modell denne gangen. Men en Olavsfigur fra Tanum kirke i Brunlanes, ikke langt fra Larvik. Begge figurene
ble laget på omtrent samme tid, omkring 1250. Flere opplysninger om kurset og påmelding kan gjøres ved å kontakte Lars Hogstad i
Tylldalen på 911 75 513 (tlf. eller sms) eller pr. epost: lars. hogstad@hotmail.com.

OLSOK-PROGRAMMET
I TYLLDALEN
Åpen kirke alle dager kl. 10.00 – 18.00
Torsdag 28. juli
Kl. 11.00: Ferske vafler og fersk orgelmusikk i kirka og på
kirkebakken.
Fredag 29. juli
Kl. 09.00: Pilegrimsvandring. 1-dags vandring med
pilegrimsmåltid ved adkomst Tylldalen.
Kl. 20.00: Completorium - tidebønn i kirka.
Lørdag 30. juli
Kl. 09.00 – 16.00: Treskjærerkurs for barn og voksne.
Tylldalen skole.
Søndag 31. juli
Kl. 09:00 – 14.00: Treskjærerkurset.
Kl .15.00: Avslutning olsokuka i kirka med orgeltoner og
historisk blikk på middelalderen og pilegrimstradisjonen.

Trefigur av Olav den hellige. Nationalmuseet, København

27

Sommerlig auksjonsmoro
– Nettauksjoner er vel og bra det, men ingenting slår en ordentlig
uteauksjon i trivelige omgivelser og fint sommervær. Og denne
sommeren blir det opptil flere muligheter til å oppleve skikkelig
utendørs auksjonsstemning.
Det sier Ola Rye, som ikke minst gleder seg til tradisjonsauksjonen i hagen på Hodalen Fjellstue. Som vanlig er arrangementet lagt til onsdagen i olsokuka, den 27. juli. Etter to år med korona
lover han at det meste skal være på stell denne sommeren.
– Tradisjoner og rammer er viktige. Dette er den eneste auksjonen i året vi stiller med full familiestab. Døtrene er vanligvis
opptatt når vi har auksjoner, men denne dagen skal de få springe
og serve publikum, sier auksjonariusen.
Alle detaljer er ikke klare i skrivende stund, men hovedtyngden av varene kommer fra to gårder; på Telneset og Fåset. Det
borger for et godt og variert vareutvalg.
Denne auksjonen har blitt kjent for høy kvalitet på varer, og
slik blir det denne gang også. Mange fine og gamle møbler, et rikt
utvalg av antikviteter – og en rekke artige småting.
– Det blir vel fort mellom 300 og 400 utrop - innenfor de fleste
kategorier, frister Rye.
Noe som spesielt kan trekkes fram?
– En handlaget sølvskål på stett fra 1736, en tidlig 1800-talls grøtamber, smørformer med vakker dekor, mange fine bondebord av
ulik størrelse – og ikke minst et par gamle og svært spesielle
bulldoserbrosjyrer. Veldig spent på hvor mange som melder seg

ANTIKVITETER: Et lite knippe av småantikvitetene som skal under
hammeren på auksjonen i Hodalen.Foto: Ola Rye

på i kampen om disse – og hva de til slutt havner på i pris!
En viktig del av rammen på denne auksjonen, er serveringen.
Tradisjonen tro er det Hodalsbudeia som styrer kjøkkenet med
kyndig hånd. Her blir det både vått og tørt – og kaldt og varmt av
lokale råvarer.
Auksjonariusen minner om at dette er et sommerlig utearrangement og ber folk huske på å ta med stol.
– Vi håper å kvittere med oppholdsvær og god temperatur.
Dette er vel 10. eller 11. gang vi kjører denne auksjonen, og vi
har knapt opplevd en regndråpe. Vi tror det blir slik i år også,
avslutter Ola.

Musikalsk urfremføring i Øversjødalen
For 10. gang samler vi oss til sangkveld. Etter to år hvor vi har hatt en utendørs
sangkveld og en i Øversjødalen Samfunnshus er trioen May-Kristin, Stein og
Johan spesielt glad for endelig å kunne ønske alle velkommen til jubileumskveld
i Holøydalen kirke, der de engang begynte for 10 år siden.
Alle ønskes hjertelig velkommen til en trivelig sommerkveld i et intimt og
vakkert kirkerom tirsdag 26.juli kl. 18.00.
– På helt enkelt vis med ett trekkspill og to sangstemmer vil vi sammen prøve
å gjøre kvelden til et godt minne. På spillelista står det flere gamle travere; kjente,
kjære viser og sanger som egner seg spesielt godt til allsang, og ei urfremføring
av en sang med lokalt tema. Og ettersom vi møtes i kirka så har vi sjølsagt noen
gode salmetoner også, forsikrere Johan Sundberg.
Arrangementet er gratis. Arrangør er Holøydalen menighetsråd. Det er mulig
å gi en kollekt til menighetsrådets arbeid før hjemreise.
Tegning: Holøydalen kirke av Johan Sundberg

28

Tolgen hyttplass ca. 1865-1870. I midten på bildet kan en se «Hyttstua»(administrasjonsbygget) med klokketårn.
Videre ser en venderøsthytta. Et stykke bak denne foregikk kaldrøstinga av malmen. Der heter det fortsatt «Røstvedhagen». Den største bygningen er selve smeltehytta. I den øvre enden av den kan en se den lyse pipa til garovnen. Bak denne igjen ser en toppen av kolhuset med ei lang, høy kjørebru inn mot mønet. Foto: Elen Schomragh

Bli bedre kjent med Tolgen hytteplass sin historie!
Bli med Jon Holm Lillegjelten onsdag 27. juli på en vandring gjennom Tolgen hytteplass sin historie. Turen begynner på Malmplassen
der smeltehytta sto, fortsetter gjennom gata med gårdsbrukene på rekke og rad og avslutter i kirkebygget fra 1840. Varighet ca 2
timer. Billetter kan kjøpes i Smelthytta på Røros eller på stedet med Vipps eller kontant. Voksne: Kr. 100. Medlemmer i RMH: Kr. 50.
Barn u. 16 år gratis. For flere sommervandringer med Rørosmuseet se www.rorosmuseet.no.

Bygdevandring i Øversjødalen

Deler av «Apotekergata», som fikk navnet sitt fra det første apotekerutsalget i et av husene på garden Gjelten.
Arkivfoto: Thorbjørn Liell / Ingrafo AS

Vandringa torsdag 28.juli har fått tittelen «Langs Apotekergata og
Svartbekken» og går innover en del av bygda som ikke synes for
den som bare kjører bil rett igjennom.
Fremmøte er ved Åssvingen, der fjellveien tar av fra hovedveien cirka 300 meter øst for Samfunnshuset. For de spreke anbefaler vi parkering ved Samfunnshuset, men de som ønsker kan
finne parkeringsmulighet i området ved Åssvingen. Derfra går
vandringen langs bebyggelsen innover veien som heter Øversjødalen, videre på en sti langs Svartbekken og til slutt langs den
gamle bygdeveien før man er tilbake til utgangspunktet. Det er
ei lett rute å gå, joggesko er tilstrekkelig fottøy så sant det ikke
blir mye regn. Turen er beregnet å ta om lag 3 timer. Det bli en
liten stopp ved mjølkerampa der vi får servert litt drikke og enkel
«bakels».
– Med start kl.11.00 vil vi komme tilbake til Samfunnshuset ca.
kl. 14. Der venter den tradisjonelle middagsbufféen, som bygda
er så kjent for. Vi lover ingen sensasjonelle oppdagelser, men vil
fortelle om mange små og store hendelser, og litt om livet i denne
delen av Øversjødalen, forteller veiviser Johan Sundberg. Hola
Bygdelag er arrangør. Deltakelsen er gratis. Velkommen til en trivelig tur i «Apotekergata»!
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Tolga-Os Sparebank
– lokalbanken i Tolga
Ansatte på Tolga:

Banksjef
Per Arild Eggen
Tlf. 947 90 750
pae@tos.no

Autorisert ﬁnansiell
rådgiver
Bente Horten
Tlf. 906 40 713
bh@tos.no

Kunderådgiver
dagligbank / IT-sjef
Dag-Erik Kjendseth
Tlf. 911 71 821
dek@tos.no

Kunderådgiver
bedriftsmarked
Odd Rune Enget
Tlf. 452 00 658
ore@tos.no

Økonomisjef

Leder privatmarked
Esten I. Hilmarsen
Tlf. 958 68 002
eih@tos.no

Leder dagligbank
Ruth K. Sandnes
Tlf. 904 71 161
rks@tos.no

Risk Manager/
depotansvarlig
Ivar Egil Aas
Tlf. 476 04 491
iea@tos.no

Depot

Åshild Lunsæter
Tlf. 915 64 833
al@tos.no

Antihvitvaskingsansvarlig
Ingebjørg O. Løhre
Tlf. 996 17 879
isl@tos.no

Kunderådgiver
dagligbank
Christopher Johnsrød
Tlf. 481 82 719
cj@tos.no

Kunderådgiver
dagligbank
Mette Harsjøen
Tlf. 911 26 479
mh@tos.no

Kunderådgiver
dagligbank
Britt Nesteby
Tlf. 976 40 104
bn@tos.no

Kunderådgiver
dagligbank
Per J. Hartviksen
Tlf. 909 63 689
pjh@tos.no

Wenche T. Brovold
Tlf. 909 73 100
wtb@tos.no

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

Finansiering, forsikring
og plassering.
30 • FOLLDAL • ELVERUM
OS • TOLGA • TYNSET

Foto: Vigdis Aspelund

Foto: Renate Ryen

Barne- og familieaktiviteter
i Vingelen

Mesternes Mester
skal kåres i Vingelen

Tirsdagen i Olsokuka på Vingelsdagen blir det barne- og familieaktiviteter i og ved Vingelen kirke- og skolemuseum. Noen av
aktivitetene er maling, spikking og naturvev. Det blir også kjøring
med hest og vogn for dem som ønsker det. I Kanerlia blir det
natursti der hele familien kan delta. Kl. 11.00 og kl. 12.00 blir det
gammeldags sangtime med sanger av Margrethe Munthe. Salg
av kaffe, vafler, lemse og is hele dagen.

Vingelen idrettslag vil på Vinnilsdagen under Olsok, arrangere
Vingelens mester på Morabben. Øvelsene vil innebære styrke,
kondisjon og hjernetrim med inspirasjon fra TV-serien Mesternes
Mester, med lokal vri. Nedre aldersgrense fra født 2011.
Informasjon om påmelding annonseres på Facebook, plakattavla i Vingelen og på plakattavla ved Coop Marked Vingelen.

Isolering og etterisolering
Heltreelementer og reisverkselementer
til hus, hytter og driftsbygninger
Grunnmurer
Restaurering
Kom med dine tegninger eller skisser
så ordner vi resten
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Hjertelig velkommen til
Tolga kommune!

Nå kan du booke saksbehandler og kulturhuset via hjemmesida
Fra 1. juni kan du sjøl booke tid hos saksbehandler
og reservere rom i Tolga kulturhus - Vidarheim.
Dette gjør du via nettsiden til Tolga kommune.
Vi håper dette vil gjøre det enklere for deg som
innbygger i Tolga kommune både å få tid til en
prat hos saksbehandler og å benytte de gode
mulighetene Tolga kulturhus - Vidarheim har å
by på.
Bookingsystemet ble til som en del av strategien
med at servicetorg og bibliotek skal slås sammen
til et innbyggertorg. Vi tror bookingsystemet vil
gjøre det enklere for innbyggere i Tolga å få hjelp
og håper dere vil bruke systemet. Innbyggertorget
har åpent som før og er klar til å hjelpe hvis det
er behov for det.

Vi mener det er all grunn til å juble for de nye bookingmulighetene!
Foto: Tolga kommune

I løpet av høsten 2022 vil prosessen med å bygge sammen servicetorg og bibliotek starte. Når jobben
er gjort vil dere finne oss i 1. etasje i kommunehuset. Hovedinngangen til kommunehuset vil da bli fra
inngangen mot bankbygget. Grunnen til at vi bygger om til et innbyggertorg er for å kunne veilede
innbyggere bedre i universelt utformede lokaler. Da kan du låne utstyr på BUA, bok på biblioteket og
få hjelp på ett og samme sted.
Åpningstider Tolga kommune sommeren 2022
Uke 27-32: Mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00.
Fredagene 29. juli og 12. august er det kun åpent
for avtaler (forhåndsbooking).
Fra uke 33: Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00.

Trenger du kontor?

Vi har et ledig til deg på kontorhotellet!

Kontorfellesskapet i Coop-bygget har plass til deg!
Trenger du kontor kontakter du innbyggertorget i Tolga
kommune på epost postmottak@tolga.kommune.no
eller telefon 62 49 65 00. Passer det ikke å hente nøkkel
innenfor åpningstiden, så kan vi få til egen avtale.
Foto: Ingrafo AS
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