
 

Østerdølenes Lag i Oslo – orgnr. 987456450 

Kontaktinformasjon: osterdoleneslagioslo@gmail.com 

Hjemmeside: www.osterdolene.no 

 Lederen har ordet 
Kjære medlemmer! Kalenderen viser allerede februar og det er på tide med en 

oppdatering fra Østerdølenes Lag i Oslo. Håper alle hadde en fin jul, enten om den 

ble feiret i Østerdalen, Oslo eller et annet sted. Vi avsluttet 2019 med en fantastisk 

julekonsert i Sofienberg kirke og har allerede mye planer for våren 2020. Under finner 

dere et nytt Østavær med oppdateringer om alt det spennende som skal skje 

fremover - god lesning       Hilsen Marianne Arnemo  

Kommende arrangementer 
Generalforsamling 16.mars  
Generalforsamling for Østerdølenes lag i Oslo blir mandag 16.mars 2020. Fra våre 

vedtekter: «Adgang til generalforsamlingen har lagets æresmedlemmer samt de som 

har stått som medlem siste kalenderår og har betalt medlemskontingenten.». Se 

vedlagt innkalling.  

«Hematt» 27.mars 
Livestock inviterer igjen til minifestivalen "Hematt" på Vulkan! Senk skuldrene og føl deg 

som hjemme når næringsliv, kommuner og frivillige organisasjoner kommer for å møte 

folk med eller uten tilknytning til Fjellregionen. Østerdølenes lag i Oslo skal ha stand og 

KORØLIO skal opptre. Følg med på Facebook for mer informasjon: 

https://www.facebook.com/events/708834056274042/  

Konsert med Os Mannskor 18.april 
Østerdølenes lag i Oslo og Os Mannskor inviterer til konsert og dansekveld i Storsalen 

hos Bygdelagssamskipnaden (Nordahl Bruns gate 22) lørdag 18.april. Os Mannskor tar 

turen til Oslo og har for anledningen med seg Sønvis (Jo Ryen, Kirsti Sæther og Vegard 

Dahl). Det blir først konsert med Os Mannskor og Sønvis. Etter konserten spiller 

Østerdølenes Spellmannslag til dans. Det blir salg av kaker og kaffe. Billettpris: 200 kr. 

Billetter kjøpes i døra 

Østerdølenes quizkveld 24.april 
Østerdølenes lag i Oslo inviterer til quizkveld og vorspiel fredag 24.april kl 19.00. 

Quizmaster ordner en allmennquiz. Vi serverer vafler. Dere stiller med quizlag (2-5 

personer per lag). Ta med det dere ønsker å drikke og ikke minst godt humør. Etter 

quizen tar de som vil turen ut på byen. Gratis inngang. Adresse: Benneches Gate 4 

(By- og bygdelagsforbundets lokaler). Følg med på Facebook for oppdateringer: 

https://www.facebook.com/events/175582147096845/ 
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Referat fra julekonserten 
Rundt 250 personer fant veien til Sofienberg kirke da Østerdølenes lag i Oslo arrangerte 

julekonsert 4.desember. På scenen stod KORØLIO, Østerdølenes musikkorps og 

Østerdølenes spellmannslag. KORØLIO, med dirigent Simen Nygård Stubbe fra Tynset 

i spissen, startet konserten med vakker sang. Blant annet sin nydelige versjon av 

Vazelina Bilopphøggers «Hem’att tel jul» arrangert av Stubbe selv. Så fortsatte korpset 

med et flott julerepertoar med blant annet «Bånsull i advent» og «Tre nøtter til 

Askepott». De avsluttet med Selmas sang fra «Snøfall» med Karoline Klæva som solist. 

Spellmannslaget, ledet av Marit Westling, spilte folketoner fra Østerdalen under sin del 

av julekonserten. Både reinlender i form etter Jon Kvernmo fra Vingelen og bruremarsj 

i form etter Tormod Sæteren fra Folldal stod på programmet.  

Det var også duket for utdeling fra Østerdølenes Minnefond. Christin Fiskvik fra 

Minnefondets styre annonserte at det var KORØLIO som får økonomisk støtte i år fordi 

de på under et år har etablert et kortilbud som har rekruttert mange nye medlemmer 

til foreningen. Det var en glede at æresmedlem i Østerdølenes lag, Halvard Sletten, 

hadde anledning til å komme på konserten. 95-åringen, som fortsatt er en svært aktiv 

mann, holdt tale og fortalte artige anekdoter om det å bli gammel før han avsluttet 

med dikt av Vidar Sandbeck. Som seg hør og bør ble hele konserten rundet av med 

allsang til Deilig er jorden, der både koret, musikkorpset og spellmannslaget stilte på 

scenen samtidig. Konserten ble skrevet om i Arbeidets Rett i etterkant.  
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Nytt fra Østerdalshytta 
Utleie av Østerdalshytta går sin gang. I 2019 var hytta leid ut hele 23 helger. Det er 

mest ikke-medlemmer som bruker hytta. Så vi oppfordrer medlemmer til å bruke hytta 

mer. Som medlem kan man leie hytta for 100 kr per natt. Ellers er det gjort litt av hvert 

på hytta siden sist. Marius, Øystein Arne og André har blant annet hogd trær som 

skygger for solcellepanelet, klløybvd og pakker ved, listet ferdig den nye ytterdøra og 

reparert flere av oljelampene. Vi har hatt problemet med solcellepanelet i vinter fordi 

noen lot lysene stå på og det tappet batteriet. Men vi satser på at med mer sol 

fremover så lades det sakte men sikkert opp igjen. Følg med på det som skjer på 

hyttebloggen: https://osterdalshytta.home.blog/ 
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Nytt fra By- og Bygdelagsforbundet 
Østerdølenes lag i Oslo er medlem av By og bygdelagsforbundet (BBF). BBF eier et 

lokale i Benneches gate 4 hvor koret har sine øvinger. BBF har også en god økonomi, 

og har de siste to årene bidratt med betydelig økonomisk støtte til medlemslagene.  

Med dagens støtteordninger vil BBF gå tom for penger i løpet av 2026. De fleste av 

BBFs medlemslag har i motsetning til ØLIO en høy gjennomsnittsalder og synkende 

medlemstall. Mange lag sliter med rekruttering og det er blitt stilt spørsmål om hvordan 

BBF skal driftes videre.  

Gerd Mary Brekken og Øystein Arne Rusten har vært del av en arbeidsgruppe med 

formål å se på BBFs framtid. Arbeidet ble presentert på et rådsmøte 20. januar. 

Arbeidsgruppens konklusjon er at BBF har en fremtid som en paraplyorganisasjon. 

Utgiftene må reduseres for at laget skal overleve. Det betyr at også støtteordningene 

må reduseres for at økonomien skal bli bedre. Det vil bety lavere inntekter for ØLIO. 

BBF bør være et serviceorgan for medlemslagene snarere enn å dele ut støtte. 

Endringsprosessen vil kreve en samlet innsats fra styret og medlemslagene, og det vil 

ta tid å snu den negative trenden for økonomien. 

BBF har kalt inn til årsmøte 21.april 2020 i Benneches gate. I henhold til BBFs vedtekter 

kan alle lagene stille med 1 representant for hvert påbegynte 25 medlem inntil 100 

medlemmer. Etter 100 medlemmer, kan hvert lag stille med 1 representant for hvert 

påbegynte 50. Høyeste antall representanter fra ett lag er 8. På grunn av 

medlemsveksten vår i 2019 kan vi nå stille med 8 representanter slik at vi har maks antall 

stemmer. Frist for innlevering av forslag til årsmøte er 20.mars 2020.  
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Arrangementkalender våren 2020 
 

Februar 
Søndag 16.februar 

Spellmannslaget: Dansespilling i BLS kl 19.30 

Tirsdag 25.februar 

Håndball: Vestre Bærum-Østerdølene. Helsethallen kl 21.20 

Lørdag 29.februar 

Korpset: Showkonsert med Oppsal Janitsjar. Cosmopolite scene 

 

Mars 
Lørdag 7.mars 

Spellmannslaget: Dansespelling Elvarheim (Grundsetmartn). Storgata, Elverum 

Onsdag 11.mars 

Håndball: Østerdølene-Korsvoll. Linderud idrettshall kl 21.45 

Lørdag 14.mars 

Håndball: Østerdølene-Gamle Oslo 2. Oppsal Arena kl 13.00 

Søndag 15.mars 

Spellmannslaget: Dansespilling i BLS kl 19.30 

Mandag 16.mars 

Generalforsamling Østerdølenes lag i Oslo. Benneches gate 4 kl 19.00 

Torsdag 19.mars 

Håndball: Vollen-Østerdølene. Vollen idrettshall kl 21.45 

Torsdag 26.mars 

Håndball: Østerdølene-BI Athletics. Bjørnholthallen kl 20.00 

Korpset: Tyroler- og underholdningsspilling på Lillestrøm 

Fredag 27.mars 

 «Hematt»: Østerdølenes lag har stand. KORØLIO skal opptre. Vulkan arena 

Søndag 29.mars 

Håndball: Østerdølene-Haslum 3. Oppsal Arena kl 16.55 

 

April 
Lørdag 18.april 

Konsert & dansekveld: Os Mannskos og Spellmannslaget. BLS kl 19.00. 

Håndball: Østerdølene-Oppegård 2. Oppsal Arena kl 14.10 

Fotball: Fotballdamene deltar på turnering på Valle 

Tirsdag 21.april 

Årsmøte i By-og bygdelagsforbundet kl 19.00, Benneches gate 4 

Fredag 24.april 

Østerdølenes quizkveld. Benneches Gate 4 kl 19.00 

Onsdag 29.april 

Korpset: Huskonsert på Furusetheimen 
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Kontakt oss gjerne 
Har du tilbakemelding til oss? Eller du interessert i noen av våre aktiviteter? Du er 

hjertelig velkommen til å ta kontakt. Se kontaktinformasjon under.  

Hovedlaget og Østerdalshytta: Marianne Arnemo, osterdoleneslagioslo@gmail.com    

Musikkorpset: Per Kristian Lundin, pklundin@online.no  

Spellmannslaget: Gunnar Blikstad, gunnar@blikstad.net   

KORØLIO: Yngild Rye, korolio.styret@gmail.com  

Idrettslaget: Alexander Bernhard Wintervold, leder.osterdolene@gmail.com  
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