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 Lederen har ordet 
Sommeren 2020 er over og høsten er i gang. Det har vært noen roligere måneder på 

alle fronter siden mars, men nå har styret hatt sitt første møte for høsten og særlagene 

har så smått startet med aktivitet igjen. Styret kan med glede meddele at vi gjentar 

suksessen med julekonsert, som i år blir den 2.desember i Sagene kirke. Dessverre får vi 

ingen økonomisk støtte fra BBF i år, men hovedlaget var heldig og mottok 

«koronatilskudd» fra OBOS. Noe av midlene skal vi bruke på julekonsert, mens resten 

blir fordelt på særlagene som trenger mer støtte nå enn noen gang. På grunn av 

avlyste arrangementer har vi tapt mye inntekter, men særlagene har vært flinke til å 

finne støtteordninger. Vi håper at vi klarer å holde på alle medlemmene til tross for 

mindre aktivitet enn normal. Håper alle er friske og raske, og begynner å komme 

tilbake til en noe mer normalisert hverdag. Hilsen Marianne Arnemo 

Arrangementer høst 2020 
13.september: Folkedanskveld med Spellmannslaget hos Bygdelagssamskipnaden 

17.oktober: Korpsets 80-tallskonsert i Storstua på Koppang 

21.oktober: Korpsets 80-tallskonsert på Folkets hus Lillestrøm 

2.desember: Julekonsert i Sagene kirke (med korpset, spellmannslaget og KORØLIO) 

Status i særlagene 
KORØLIO 
Koret startet høstsesongen med øvelser i uke 34. Øver med smitteverntiltak i Benneches 

gate hver torsdag kl 19.30. Plan for høsten er å spille inn to sanger. Koret hadde i 

utgangspunktet plan om juleturné i Østerdalen, men utsetter dette pga covid-19. Her 

er bilde fra første øvelse der det ble sunget, spist vafler og drukket øl. Koret ønsker at 

flere menn finner veien til koret, så det er bare å ta kontakt om du er litt nysgjerrig. 
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Idrettslaget 
Fotballen (damer og herrer) har startet med treninger annenhver uke i Valhall og 

annenhver uke ute. Dessverre ser det enda dårlig ut mtp seriespill. Håndballsesongen 

har tentativ start i midten av oktober, men det er høyst usikkert når og om 4.divlaget 

får spilt kamper. Håndballaget har startet opp med utetreninger en gang i uken. 

Idrettslaget arrangerte en vellykket hyttetur til Østerdalshytta første helg i september 

der de koste seg med quiz, grilling, kubbspill og sosialt samvær.  

  

Spellmannslaget 
Spellmannslaget startet opp igjen med øvelser etter sommerferien 1.september. De 

har vært nødt til å bytte til midlertidige øvingslokaler hos Bygdelags samskipnaden  

(BLS) fordi de opprinnelige lokalene på Majorstua skole ble stengt for eksterne. 

Spellmannslaget spiller til dans 13.september og 29.november i Storsalen hos BLS 

(med mindre det blir avlyst pga corona). Selv om åpen dag ble avlyst, så er de 

selvfølgelig åpne for å få med flere. Bare å ta kontakt om du er interessert. 
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Musikkorpset 
Selv etter en annerledes vår har vi kommet oss godt i gang med høstens sesong. 

Denne høsten har vi vært heldige og fått med oss mange nye og ny-gamle 

medlemmer. Hvem kan vel si nei til et 80-talls konsept? 

Vi skal nemlig bruke hele høsten på å spille gode og kjente låter fra 80-tallet. Et tiår 

hvor mange av medlemmene i korpset har mange gode minner ifra, og nettopp 

minner er tittelen på prosjektet: «Vi har våre minner». Vi skal by på 80-tall stemning, 

minner, musikk, sang, antrekk, hår, historier og litt fantasi. Også denne gangen får vi 

flere innslag med vokalister og instrumentalsolister fra egne rekker, opplevelsene og 

minner som skal deles står i kø fra våre musikanter. Selv om flere av våre nye musikanter 

er unge, og selv ikke har opplevd 80-tallet, koser de seg masse med låter som We are 

the World, Paradice City og Optimist. 

Hele vårt 80-tall-show kan overværes to ganger i høst. Først på Koppang lørdag 17. 

oktober i Storstua og deretter på Lillestrøm onsdag 21. oktober på Folkets Hus. Vi håper 

alle våre venner i Østerdølenes lag i Oslo tar turen på en av disse konsertene. 

Informasjon om billettkjøp (tilpasset Coronasituasjonen) vil bli lagt ut på vår 

Facebookside ØMK - Østerdølenes musikkorps i Oslo. Ikke gå glipp av denne 

minnerike, morsomme og ærlige fremføringen av 80-talls musikken vi alle har et forhold 

til.  
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Østerdalshytta 
Til tross for at vi mistet mange leietakere på grunn av hytteforbudet i vår, så har 

heldigvis pågangen for leie tatt seg opp igjen i sommer og i høst. Hytta er booket 

mange helger i høst, og det gir gode inntekter for videre vedlikeholdsarbeid. 

Hyttestyret har gjort en fabelaktig jobb i vår. Arbeid som er gjort er blant annet: 

oppussing av utedo, malt flaggstang, full nedvask av hytta og vedhogst.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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