
 

Østerdølenes Lag i Oslo – orgnr. 987456450 
Kontaktinformasjon: osterdoleneslagioslo@gmail.com 

Hjemmeside: www.osterdolene.no 

 

Julekonsert 1.desember 2021 
I fjor måtte vi naturlignok avlyse den årlige julekonserten vår, men vi kan med gleder 
informere at det blir konsert i år. Musikkorpset, Spellmannslaget og KORØLIO øver i disse 
dager på julesanger for å gi dere en koselig start på desember. Konserten er onsdag 
1.desember kl 19.30 i flotte Sagene kirke. Mer informasjon kommer, følg med i 
arrangementet på Facebook.  

100-årsjubileum 5.mars 2022 
Ønsker igjen å minne om at Østerdølenes lag i Oslo fyller 100 år i 2022. 
Jubileumskomiteen jobber hardt med planleggingen. Det blir 100 års-fest i «Svetter’n» 
på Disen 5.mars 2022. Enn så lenge håper vi dere alle holder av datoen og følger med 
når det kommer informasjon om påmelding. 

Spellmannslaget 
Spellmannslaget har allerede hatt åpen dag og tre dansespellinger i høst. I november 
deltar de på Oslokappleik. De har også flere arrangementer på planlagt videre i høst: 

Søndag 31.oktober: Kurs med Caspar Schärer. På kurset vil du få høre Caspar fortelle 
om folkemusikktradisjon og spellmenn fra Kvikne, og du får også muligheten til å lære 
noen av lekene. 

Søndag 28.oktober: Dansespilling i BLS. For alle danseglade blir det anledning til å 
svinge seg i polstakt når vi spiller opp til søndagsdans i Storsalen i BLS. 

Onsdag 1. desember: Delta på julekonserten til Østerdølenes lag 

Øvinger: Majorstuen skole, tirsdager 18.30-21.00 hver tirsdag. 

Spellmannslaget har fått ny og fin hjemmeside: https://www.spellmenn.no/  

Følg med på oppdateringer på Facebook – Østerdølenes spellmannslagt 
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Musikkorpset 
ØMK ser frem til å kunne spille og øve normalt igjen utover høsten og vinteren. Korpset 
har for øyeblikket i overkant av 30 musikanter og dirigent er fortsatt Ivar Hellesnes. Her 
er en kort oversikt over planlagte konserter og spillinger som korpset gleder seg til å 
presentere for publikum fremover: 

Fredag 5. november: ØMK at the Oscars – storslagen filmkonsert med musikk fra 
kjente filmer, sangsolister, rød løper og prisutdelinger. Konsertsted: Folkets Hus på 
Lillestrøm 

Søndag 28. november: ØMK spiller på flere julegrantenninger i Oslo 

Onsdag 1. desember: ØMK deltar på julekonserten til Østerdølenes lag 

Onsdag 15. desember: ØMK avholder sitt tradisjonelle julebord 

Lørdag 12. februar: ØMK presenterer en allsidig 
jubileumskonsert – ØMK 35 år 

Øvinger: Folkets Hus på Lillestrøm, onsdager 19.00-21.45. 

I tillegg håper korpset å spille og underholde med 
nisseorkester og lekenisser på flere juletrefester i 
Osloområdet i januar. ØMK gleder seg til å spille for 
publikum og ønsker alle velkommen på filmkonsert, 
julekonsert og jubileumskonsert denne sesongen. 
Velkommen! 

Følge med på oppdateringer på Facebook - Musikkorpset 

KORØLIO 
KORØLIO startet opp med tilnærmet normal aktivitet i august og er nå tilbake i god 
øvingsmodus. Vi er foreløpig 18 korister denne sesongen og årets høydepunkt er ØLIOs 
julekonsert i desember. Dirigent er fortsatt flinke Simen Nygård Stubbe. På øvelser 
jobber Simen hardt med å lære oss sangteknikk. Vi er spent på om det bærer frukter. 

Nytt av året er at vi har korpils før øvelse. Dette tiltaket er gjort for å sikre at alle i koret 
får anledning til å sosialisere seg. Flere av oss begynner tross alt å dra på åra og trenger 
en god natts søvn etter korøvelse. 

Øvinger: Benneches gate (BBFs lokaler) torsdager kl 18 

Følg med på 
oppdateringer på 
Facebook - KORØLIO 
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Idrettslaget 
Idrettslaget er også endelig for fullt i gang igjen. Fotballguttene avsluttet sesongen som 
serievinnere i 7.divisjoon og har muligheten til å rykke opp til 6.div. Fotballjentene har 
en kamp igjen og ligger også an til å kunne vinne serien. Håndballjentene er også i 
gang og har hatt sin først kamp siden mars 2020. Dessverre er det litt tynt i rekkene på 
håndballen i år og det er bare påmeldt et bedriftslag denne sesongen. Idrettslaget 
har også avholdt sin tradisjonelle og svært så populære høstfest i Folkets hus på Kjelsås.  

Fotballjentenes gjenværende kamp: 

• Mandag 25.oktober kl 21.00 mot Oppsal på Trasop kunstgress 

Håndballjentenes kamper (alle spiller i Ekeberghallen): 

• 1.november kl 18.00 mot Deloitte 
• 18.november kl 21.30 mot To tette og ei badehette 
• 29.november kl 19.00 mot BDO 

Følg med på oppdateringer på Facebook - Idrettslaget 
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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 
turer på hytta i høst. Sist i september med ny vedbæring. Denne gangen 150 sekker 
ved, så nå er vedboden så full som den aldri har vært. Takk til Emil, Ole-Erik og Øystein 
Arne for massiv innsats! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss gjerne 
Har du tilbakemelding til oss? Eller er 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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