Lederen har ordet
I februar sendte vi ut Østavær med informasjon om alle de flotte planene våre for
våren 2020. Lite visste vi da at vi skulle oppleve en unntakstilstand som ikke bare
rammet våre aktiviteter, men også resten av Norges befolkning. Dessverre måtte vi
avlyse alle planene for våren, men vi håper å kunne komme sterkere tilbake til høsten.
Østerdalshytta er hardt rammet av hytteforbudet, men i mangel av leietakere har
hyttestyret fått tid til å gjøre forefallende arbeid der oppe. Selv om det har vært rolige
tider både i hovedlaget og særlagene, så kommer det her en liten nyhetsoppdatering
og statusrapport fra Østerdølenes lag i Oslo. Håper ellers at dere er friske og har hatt
det bra de siste par måneder. Ønsker alle en fin 17.mai – ta vare på hverandre
Hilsen Marianne Arnemo, leder Østerdølenes lag i Oslo

Status i særlagene
Idrettslaget
Håndballsesongen ble brått avsluttet i mars og resterende kamper ble avlyst. Vi har
imidlertid fått beskjed om at vi får beholde plassen i 4.divisjon når/hvis sesongen starter
i september. Fotballgutta og fotballjentene venter fortsatt på informasjon om når de
får begynne årets sesong.

Musikkorpset
Korpset hadde elektroniske øvelser via Zoom i mars og april. Nå har de hatt to fysiske
øvelser med spesielle smittevernregler; god avstand, ingen pauser eller sosialisering,
ute eller inne i store lokaler, begrensing på antall etc. De skal spille 17.mai (kun
stående, ikke marsjere) på Lørenskog først, også i Maridalen kl 13.00 og Stigenga
borettslag kl 15.00. Om de får lov til å spille konserter før sommeren er fortsatt uvisst.

Koret
Koret har lagt all aktivitet på is frem til sommeren, men styret har i disse dager møter
for å planlegge høsten. De satser på oppstart etter sommeren og håper at alle de nye
som begynte i januar fortsatt vil være med. Koret har for øvrig holdt det sosiale ved
like med digitale «korpils» over Skype.

Spellmannslaget
Det er heller ikke så mye å rapportere fra spellmannslaget, men musikalsk leder Marit
sender ut ukentlige videoer som musikantene kan øve til for å holde seg i gang. Alle
sommerens stevner er avlyst, men de gleder seg stort til å starte opp igjen med øvinger
og spilleoppdrag når dette blir mulig.
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Generalforsamling 2020
Vi holdt generalforsamlingen som planlagt den 16.mars 2020, men den ble
gjennomført på Skype og ikke i Benneches gate. Dette fungerte bra, og vi har ikke fått
noen kommentarer på møteformen i etterkant. Det var ingen endringer i styret i år, da
alle ønsket å fortsette i sine verv. Styret ser altså fortsatt slik ut:
Leder
Marianne Arnemo
Nestleder
Øystein Arne Rusten
Kasserer
Astrid Müller Eide
Sekretær
Anne Marte Aasen
Vara
Karoline Mikkelsen Knutsen
I tillegg har vi selvfølgelig lederne i idrettslaget (Alexander Bernhard Wintervold),
musikkorpset (Per Kristian Lundin), spellmannslaget (Gunnar Blikstad) og koret (Yngvild
Rye). 2019 var et bra år for oss med økning i medlemsmasse, aktiviteter og inntekter.
Årsberetning og referat fra generalforsamlingen finner dere på www.osterdolene.no

Korpset sprer glede i koronaens tid
«Det koster så lite å glede andre» skrev musikkorpset på sin Facebookside før påske.
En liten gruppe fra korpset dro til Ekeberg og spilte for beboere på SEM-Huset.
Æresmedlem i Østerdølenes lag i Oslo, Halvard Sletten, var en av beboerne som nøt
musikken i vårsola. Her er hans egen beskrivelse av opplevelsen:
«FørPåskeTrall: For en to-tre uker siden hadde jeg en telefon fra Christin, Ja du vet vel
hvem Christin er? «Pytt og panne» spesielt i Østerdølenes Musikkorps. Hun hadde en
idè og ville høre hva jeg mente. Hun ville få med seg noen i korpset og komme å spille
litt for oss. Jeg bor på et Seniorsenter i en blokk. Kunne jeg si nei til en så god idé. Dagen
ble avtalt og jeg satte opp plakat og lapp i alle postkasser. På dagen kom en gruppe
fra korpset og spilte på begge sider av blokka. Det var flere kjente melodier, fra «Se
der danser bestefar» og «Det står ein friar uti gar’e». Stor begeistring blant beboerne,
og en stor takk sendes til Christin og hennes medspillere! Hilsen Halvard»
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«Koronatilskudd» fra SpareBank 1 Østlandet
Idrettslaget er heldig å ha SpareBank 1 Østlandet som samarbeidspartner! For å hjelpe
sine samarbeidspartnere, har nemlig SpareBank 1 Østlandet delt ut ekstraordinære
gavemidler. Dette for å hjelpe lag og foreninger som opplever tøffe tider pga av
koronakrisen. Banksjef Gudbrand Fossbråten skriver følgende i mail til idrettslaget:
«I disse koronatider vet vi at mange lag og foreninger har møtt på mange problemer,
også av økonomisk art. SpareBank 1 Østlandet er veldig opptatt av at frivilligheten i
vårt distrikt skal bli minst mulig skadelidende. Vi håper jo at vår sponsoravtale med dere
bidrar til dette, men vet at mange vanlige inntektskilder nå er borte. Derfor har vi lyst
til å gi dere en gave på kr 10.000. Vi håper pengene kommer godt med og ønsker
dere lykke til i det videre arbeidet.»

Østerdalshytta
På grunn av korona og det mye omtalte hytteforbudet har vi mistet mange leietakere
siden mars. Dette er synd for årets vedlikeholdsarbeid. Heldigvis er det mye vi kan gjøre
som ikke koster annet enn tid. De flinke guttene i hyttestyret har hatt flere dagsturer til
hytta den siste tiden. De har ryddet, raket og felt og kløyvd flere trær som gir mye ved.
Dessuten har hyttestyret hatt mer tid til å jobbe på hytta, siden Østerdalen ikke vil ha
hjem Østerdøler fra Oslo til påske.

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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