
 

Østerdølenes Lag i Oslo – orgnr. 987456450 

Kontaktinformasjon: osterdoleneslagioslo@gmail.com 

Hjemmeside: www.osterdolene.no 

God sommer! 
Det er 1.juli og sommeren har for fullt kommer til Oslo (og Østerdalen). Vi har hatt noen 

aktive måneder i Østerdølenes lag i Oslo, med full aktivitet i særlagene. Vi går en 

spennende høst i møte med og jeg gleder meg stort til jubileumsfest 10.september. 

Men før den tid er det sommerferie – nyt den til det fulle! Hilsen Marianne       

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: Judith Rossebø, rossebo.judith@gmail.com  

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

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

 

100-årsjubileum 10.september 2022 
Påmeldingen har åpnet og det er stor pågang! Det lønner seg å melde seg på så fort 

som mulig å sikre seg plass. Festen blir i fantastiske Bankettsalen. Salen tar 150-200 

personer, så vi har god plass til feststemte østerdøler. Det blir festmiddag og livemusikk, 

og vi lover masse annet morsomt på programmet og selvfølgelig: tidenes fest for å 

feire 100 år! 

Tid: 10.september kl 

18.00 

Sted: Bankettsalen, 

Rosenkrantz gate 7 

(midt i sentrum) 

Program: 

Festmiddag, 

underholdning, live 

band, dans og fest 

Egenandel: 300 kr. 

Betaling til konto: 

1822 06 46056 eller 

via VIPPS: 567239.  

Hvordan melde seg på? Klikk her for å fylle ut skjema for påmelding  
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Oppdateringer fra særlagene 
Spellmannslaget 
Spellmannslaget tar seg en velfortjent sommerferie etter deltagelse på årets 

Landskappleik som gikk av stabelen på Rjukan 22. - 26. juni. Etter to år med pandemi 

var det stor stas å få møte folkemusikkfamilien igjen. Sjølsagt måtte vi konkurrere, og 

det gikk veldig bra. Vi ble nr. 4 av 21 lag. Spellmannslaget starte på igjen i august, og 

da er det klart for Landsfestivalen i gammeldansmusikk i Vågå. Øvinger: Majorstuen 

skole, tirsdager 18.30. Følg med på oppdateringer på Facebook – Østerdølenes 

spellmannslag 

 

Musikkorpset 
Østerdølenes musikkorps tar nå sommerferie frem til 24. august, etter en aktiv vår. I mars 

fikk korpset endelig feiret 35-års jubileum med stor konsert og jubileumsfest på 

Lillestrøm. 17. mai spilte korpset som vanlig på Lørenskog, i Maridalen og i Stigenga 

borettslag. 8. juni ble årets sommerkonsert presentert. I år fikk publikum servert en 

nordisk sommerrebus med nordisk musikk, rebus med nordiske- og musikkspørsmål og 

selvsagt flotte premier. Fra august er det igjen klart for mange aktiviteter, konserter, 

turer og spilleoppdrag. Vi kan nevne noen: 

• 10. september: spilling på hovedlagets 100-års jubileum 

• 17. september: tyrolerspilling i Stenfjøset, Trønnes 

• 20.-23. oktober: musikktur til Calella, Spania 

• 27. oktober: tyrolerspilling, Heidi's Bier Bar 

• 28.-30. oktober: dugnadsjobbing på Lillestrøm 

Øvinger: Folkets Hus på Lillestrøm, onsdager 19.00. Følg med på oppdateringer på 

Facebook - Musikkorpset 
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KORØLIO 
KORØLIO har hatt en god øvingssesong med hovedfokus på å synge enda bedre 

sammen. I mars hadde vi full seminarhelg, hvor vi øvde på sangteknikker gjennom 

innlæring av ny sang, som vi sil slutt spilte inn. Vi lærte mye, men er ikke sikre på om 

innspillingen blir gitt ut. Vi sang på Hematt på Vulkan og arrangerte vår egne 17.mai-

konsert i bakgården til Øystein på Sagene. Det var en kjempehyggelig happening. På 

slutten av sesongen dro vi på korhyttetur til Østerdalshytta. En fin avslutning på året.  

KORØLIO hadde en god medlemsmasse i 2020, men vi har hatt utfordringer med 

rekruttering etter pandemien. Så oppfordringen til alle Østaværs lesere: kjenner du 

noen med en gryende korsangere i magen, og som kunne tenke seg å synge i et 

hyggelig og ikke superseriøst kor? Ta kontakt med oss! Vi ønsker alle en god sommer 

og gleder oss til korhøsten. 

Øvinger: Benneches gate (BBFs lokaler) torsdager kl 19.30. Følg med på 

oppdateringer på Facebook - KORØLIO 

  

Idrettslaget 
Et aktivt halvår i idrettslaget et over og lagene har tatt sommerferie. Håndballdamene 

avslutte sesongen i 2.divisjon bedrift på topp, og fikk med seg pokal som synlig bevis 

på at de endte som serievinnere. Fotballherrene startet sesongen med litt få folk og 

mye sykdom, men de har spilt seg i bedre form og endte midt på tabellen, et godt 

utgangspunkt før høsten. Selv med økt nivå i en bedre divisjon så har de muligheter 

mot alle lag.  Fotballjentene endte også midt på tabellen og har hatt en bra vårsesong 

med en positiv slutt og det blir med gode muligheter for revansj til høsten mot de vi 

snubla mot i starten av sesongen. Følg med på oppdateringer på Facebook - 

Idrettslaget 
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Bilder fra Hematt  
Noen bilder fra da vi reiste «Hematt» 26.april. Østerdølenes lag i Oslo var synlige med 

innlegg på næringstreffet og på stand på kvelden, samt at Korølio underholdt med 

nydelig sang. Det var gledelig å se så mange medlemmer til stede på arrangementet! 

Flott anledning til å vise frem vårt flotte og aktive bygdelag! 
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Generalforsamling 2022 
Vi avholdt generalforsamling i mars og nytt styre ble valgt. Årsberetning for 2021 og 

protokoll finnes på www.osterdolene.no    

Leder: Marianne Arnemo Nestleder: Øystein Arne Rusten  

Kasserer: Astrid Müller Eide 

Sekretær: Anne Marte Aasen 

Vara: Hanne Ryen Smevold 

Leder idrettslaget: Alexander Bernhard Wintervold  

Leder spellmannslaget: Judith Rossebø 

Leder musikkorpset: Per Kristian Lundin 

Leder Koret: Yngvild Rye  

Hyttestyret: Emil Fiskvik, Øystein Arne Rusten og Marianne Arnemo 
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