
 

 

Årsmelding Olsok i Tolga 2020 
Året 2020 har vært preget av korona. Dette ga seg også utslag i hvilke aktiviteter som var på 
programmet for Olsok-uka i 2020. Helt frem til Olsok startet, så var det usikkerhet om hva 
som egentlig kunne gjennomføres. 
Usikkerheten med korona er også grunnen til at årsmøte ble utsatt til slutten av august 
 

Det har dessuten vært jobbet med strukturen på vår organisasjonen. Sak om dette legges 

frem for vedtak på årsmøtet 22. mars 2021. Valgkomiteen er kjent med dette og jobber ut 

fra at det kan bli en ny organisering. 
 

På denne bakgrunn vedtok årsmøte i 2020 at det skulle være en midlertidig løsning frem til 

ordinært årsmøte i mars 2021. Dette betød at styre og programkomite jobbet sammen som 

en samlet komite med følgende sammensetning: 
 

 Knut Sagbakken, leder 

 Gudny Hagen Bakken, nestleder   

 Toril Eva Steien   

 Grete Storhaug 

 Kirsti Holøyen  

 Birgit Svendsen 

 Per Johan Hartviksen (vara) 

 Jens Magne Sønmør (vara) 
 

Andre: 

Jørn Kildahl har tatt seg av regnskap og fakturering.  
 

Valgkomitéen: 

 Marit Gilleberg (2016-21)  

 Gunn Hege Jordmoen (2017-2021) Leder  

 Simen Eik Tolgensbakk (2018-2021) 

 

 

 

Revisorer: 



 

Johanne Aas Rye (2018-2020) 

Audun Urset (2017-2021)  
 

Styrets arbeid i 2020: 

Det har vært avholdt 3 styremøter i 2020. I tillegg kommer mer uformelle møter (ad. hoc). 

Det siste har vært nødvendig når bestemmelsene rundt korona varierte nesten fra dag til 

dag. 

Caltex kafe har blitt vårt faste møtested. 
 

Medlemmer: 

Olsok i Tolga har ca 100 medlemmer. Pr i dag betaler både personlige medlemmer og 

lag/bedrifter/arrangører en fast kontingent på kr. 200,-   For noen år siden betalte 

lag/bedrifter/arrangører kr. 500,- 

For 2021 foreslår styret at man går tilbake til den gamle ordningen med kr 500,- for 

lag/bedrifter/arrangører 
 

«Nasjonaljubileum 2030 – Norge i tusen år»  

Vi ønsker fortsatt å knytte Olsok i Tolga opp til 1000-årsjubileet gjennom slagordet «Finn 

verden på ferden». Slagordet og pilegrimstematikken, som igjen kan knyttes direkte til 

Olavsarven, gir stort spillerom for å lage årlige temaer og rammer som de enkelte 

arrangørene kan knytte sine arrangementer opp imot. Vi har i 2020 deltatt på to samlinger 

som har vært arrangert av «Norge i tusen år» 
 

Programkomitéens arbeid i 2020 

Koronarestriksjonene som ble innført etter pandemi-utbruddet i mars fikk store 

konsekvenser for kulturlivet. Som fryktet vedvarte de hele sommeren. Vi besluttet likevel å 

åpne for arrangement i Olsok-uka og vi skulle stå ansvarlig for markedsføringa. 

Vi informerte godt om koronarestriksjonene og at det var den enkelte arrangørs ansvar å 

overholde dem. Vi anbefalte også at de ved tvil måtte kontakte smittevernansvarlig i Tolga. 
 

Da det var utidig å selge annonser i stort omfang, besluttet vi å lage Olsok-avisa som et blad i 

mindre format og på kun 8 sider. Den ble fulldistribuert kun i Tolga kommune.  Ingrafo sto 

for produksjonen. Alle arrangører fikk plass og omtale i programmet. 
 

For øvrig fikk vi hele programmet samt mye omtale gratis i «Rettens sommeravis». 

Utenom de gode tradisjonelle arrangementene, må «Olsok-foredraget» tilbake på det flotte 

tunet på Sætersgård framheves. Øystein Morten holdt et glødende foredrag om «Jakten på 

Olav den hellige» fra sjølveste «Bjørnsontrappa».  «Bilgrimsvandring» innom alle de 4 

kirkene ble også en fin variant av pilgrimsvandringene. Menighetsrådene ble hedret med 

årets olsok-kake til kaffepausa i Hodalen kirke. 
 

Ordfører Bjørnar Tollan Jordet i hyttskriver Aas’ skikkelse, åpnet Olsok i Tolga 2020 foran 

Hyttstua. Til klangen fra Hyttklokka var verdens lengste uke i gang og bygdefolket og 

tilreisende skulle igjen finne verden på ferden.  



 

Tingelstad-søsknene m.fl. holdt åpningskonserten i Tolga kirke. I pausen ble Tolga-prisen 

2019 delt ut til Brit Vingelsgaard og Bjørn Ivar Ryen. 

Knut Storberget foretok nyåpning av Snekkarlemmen Kulturlåve. Den ble etterfulgt av 

foredrag og konsert. Det manglet ikke på kreativitet for å få til «lovlige» arrangement og 

tunet på Orsagarden på Tolga og tunet på Nybo på Øversjødalen ble konsertarenaer. 
 

Vi har ikke eksakt deltagertall på alle arrangement, men disse er registrert:  

40 på åpninga av olsok-uka ved Hyttstua, 80 på åpningskonserten i Tolga kirke, 110 på 

olsokforedraget, 60 på «bilgrimsvandring», 100 på nyåpning av Snekkarlemmen kulturlåve, 

Krokvelden på Dølmotunet samlet lett det lovlige antallet på 200 deltagere, 60 deltagere på 

historisk vandring på Gruvåsen i Dalsbygda, 10 benyttet åpen treningstime på Mjølkesyra, 40 

gjester på «pensjonspilsen» på Malmplassen, 80 personer fikk med seg konserten med 

Hulbækmo/Jacobsens familieorkester på Orsagarden, 50 deltagere på familiekveld i 

Skytterbanevika ved Nordersjøen og 40 tilhørere på utdeling Egil Storbekkens musikkpris på 

Dølmotunet.  Den store markedsdagen på Dølmotunet ble erstattet av minimarked over 

flere dager. Olsok-auksjonene og Egebergs minneløp ble avlyst. Egebergmarsjen gikk som 

normalt. 
 

I Vingelen på Vingelsdagen var det gruvevandring på Gruvvola med 40 deltakere. 
Stort loppemarked i Fjellheim Vingelen over to dager med flere hundre besøkende. 
Barneaktiviteter på skoleplassen og tablået «Ut sa bonden» i Vingelen Kirke- og 
skolemuseum. 
På Bunåvå var det pubkveld med ulike lokale musikere. 
 

Etter forholdene må vi si oss fornøyde med godt over to tusen besøkende på 

arrangementene og Olsok-uka beviste at det går an å dekke noen sosiale behov sjøl om vi 

måtte holde en meters avstand. 
 

Økonomi 
Regnskapet for 2020 viser en pluss på kr. 40.909,-   

Oppsummering: 
Til tross for utfordringer med korona, så vil styret betegne Olsok i Tolga 2020 som vellykket. 

Godt samarbeid og smidighet fra de ulike arrangører, ga oss positive tilbakemeldinger fra de 

besøkende. I en sommer som ellers var preget av avlysninger, satte folk tydeligvis pris på det 

som ble arrangert.  Samtidig lever vi i håpet om at 2021 kan bli en mer «normal» sommer! 
 

Også i år vil vi gi en ekstra takk til Arne Bakken for engasjement, idéer og deltagelse i Olsok. 

Han er en god Olsok-ambassadør og ikke minst vår fagkonsulent på «Olsok». 
 

Det nedlegges en stor dugnadsinnsats i alle bygder med å arrangere den lange Olsok-uka: 

Det ledende kulturarrangementet i regionen på sommerstid! 


