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 Hilsen fra lederen – juni 2021 
Første halvår av 2021 er snart over. Det har naturlignok vært enda et halvår med lite 
aktivitet, men når ser vi virkelig lys i den pandemiske tunnelen. Særlagene forbereder 
seg på mer åpning til høsten, styret planlegger for felles julekonsert, jubileumskomiteen 
planlegger 100-årsfest og vi gleder oss til mer aktivitet og moro. Her kommer en liten 
statusrapport fra Østerdølenes lag i Oslo. Ønsker alle sammen en god sommer når den 
tid kommer! Hilsen Marianne Arnemo 

100-årsjubileum 5.mars 2022 
Østerdølenes lag i Oslo fyller 100 år i 2022 og jubileumskomiteen har kommet godt i 
gang med planleggingen. Jubileumskomiteen består av representanter fra alle 
særlagene og styret i hovedlaget. Det blir jubileumsfest 5.mars 2022 i «Svetter’n» på 
Disen og vi kommer med mer informasjon til høsten. Enn så lenge håper vi dere alle 
holder av datoen og følger med når det kommer informasjon om påmelding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støtte fra OBOS 
Korps, idrettslag og foreninger er hardt rammet av koronapandemien. Tusenvis av 
arrangementer og aktiviteter ble avlyst også i år. Over 600 idrettslag, korps og 
kulturtilbud landet rundt får i år til sammen 20 millioner kroner i støtte fra OBOS. 
Østerdølenes lag i Oslo og Østerdølenes musikkorps er to av de heldige lagene som 
mottar støtte på henholdsvis 20 000 kr og 25 000 kr. Dette er fantastiske midler å få for 
å holde hjulene i gang og planlegge høstens aktiviteter. Vi er utrolig takknemlige!  
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Status i særlagene 
Det begynner så vidt å bevege seg med aktivitet i særlagene. Nå krysser vi fingrene 
for at gjenåpningen fortsetter som planlagt og at vi går en aktiv høst i møte. Her er 
status i særlagene: 

Korpset har startet med øvinger 
utendørs etter zoom-øvinger i vinter. 
De har begynt med pop-up spilling 
og hadde fullt program med spilling 
17.mai. Korpset fyller 35 år i 2022 og 
det er muligheter for en 
jubileumskonsert.  

Spellmannslaget har hatt 
sommeravslutning og planlegger 
oppstart med åpen dag i august. De 
har allerede fått fire 
dansespilleoppdrag til høsten og 
jobber med å få øvingslokale på 
skole.  

Idrettslaget har startet med fotballtreninger og håper på åpning for håndballen til 
høsten. Idrettslaget fyller 90 år i år og det diskuteres om det er mulig å gjennomføre 
høstfest/jubileumsfest til høsten. 

KORØLIO planlegger oppstart 26.august og de får fortsette å låne Benneches gate 
som øvingslokale. Årsmøtet er planlagt over sommeren. De etterlyser for øvrig flere 
tenorer og basser.  

By- og bygdelagsforbundet 
By- og bygdelagsforbundet fikk endelig avholdt sitt 
årsmøte for å avslutte 2019 og 2020. Østerdølene stilte med 
åtte representanter og var godt synlige på årsmøtet. Det 
var gledelig at styret ønsket å fremme to av våre innsendte 
forslag, som ble vedtatt av årsmøtet: 

• Øke medlemskontingent fra 5 til 10 kr per medlem 
• Fjerne administrasjonstilskudd i sin helet. Lagene 

må (som før) søke om støtte til konkrete aktiviteter 
eller prosjekter. Arrangementet bør bidra til å øke 
medlemsmassen eller bidra til å fremme 
bygdelagsvirksomhet. 

Frank Erling Celius, leder gjennom 19 år, takket for seg og 
fikk blomster. Våre medlemmer Gunn Marit Stenvoll og 
Anne Søgård ble valgt inn i det nye styret, som henholdsvis 
leder og sekretær. Gunn Marit og Anne er flotte 
representanter for Østerdølene i BBF. Vi ønsker de lykke til! 
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Østerdalshytta 
Utleie av Østerdalshytta går sin gang og det ser ut til å at vi nok et år får utleierekord. 
Pågangen er stor, men det krever også mer fra hyttestyret. Hyttestyret hadde flere 
dugnader i april og mai. Det har gått ekstremt mye ved i vinter og vi har fylt opp 
vedboden med 70 sekker tørrved ferdig til bruk (det var en stor bærejobb av sterke 
jenter – se bilde). Også har Emil og Øystein felt trær, kappet og pakket 30 sekker ved. 
Vi har også hatt et museproblem i det siste og vi blir nødt til å liste for å forhindre at 
mus kommer inn.  

 

 

 

 

 

 

 

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: Marianne Arnemo, osterdoleneslagioslo@gmail.com 
Østerdalshytta: Marianne Arnemo, osterdalshytta.lommedalen@gmail.com 
Musikkorpset: Per Kristian Lundin, pklundin@online.no  
Spellmannslaget: Karoline Knutsen, Karo-mikk-knut@hotmail.com     
KORØLIO: Yngvild Rye, korolio.styret@gmail.com  
Idrettslaget: Alexander Bernhard Wintervold, leder.osterdolene@gmail.com   
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