En hilsen fra lederen
Året 2020 er over og vi er godt inne i 2021. Dessverre for oss østerdøler i Oslo, ser ikke
smittesituasjonen ut til å bedre seg og vi kan enn så lenge ikke planlegge hverken
idrettslige, musikalske eller sosiale tilstelninger. Men vaksinasjonen er i gang, og vi får
håpe at vi nå ser starten på slutten av denne pandemien. Her kommer en veldig liten
statusrapport fra Østerdølenes lag i Oslo. Hilsen Marianne Arnemo

Generalforsamling 2021
Vi legger også i år opp til digital generalforsamling. Den blir avholdt torsdag 25.mars.
Mer informasjon kommer om deltagelse. Se egen innkalling. Sakspapirer sendes ut på
e-post i forkant av generalforsamlingen.

Status i særlagene
Det er dessverre lite å melde fra særlagene, da all aktivitet for øyeblikket er lagt på
is. KORØLIO har bestemt å utsette all aktivitet til høsten. Spellmannslaget og korpset
er klare for å starte øvinger så fort det er lov. Idrettslaget vet lite om hvordan
fotballsesongen 2021 blir enda, og håndballsesongen 2020/2021 ble det ingenting
av. Men vi får krysse fingrer for at det åpnes opp for litt aktivitet utover våren.

Østerdalshytta
Østerdalshytta er vårt store lyspunkt. Pågangen for å leie hytta har vært rekordstor i
2020, og pågangen har fortsatt i 2021. Hytta har vært utleid hver helg nå på nyåret.
Og det er nesten ingen ledige helger igjen i løpet av våren. Hytta har til og med vært
på trykk i VG, både på nett og i papirutgave, som eksempel på en rimelig hytte i
vinterens hytteguide. All utleien tærer på vedlagrene, og hyttestyret planlegger derfor
en dugnad med vedhogst helga før 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: Marianne Arnemo, osterdoleneslagioslo@gmail.com
Østerdalshytta: Marianne Arnemo, osterdalshytta.lommedalen@gmail.com
Musikkorpset: Per Kristian Lundin, pklundin@online.no
Spellmannslaget: Gunnar Blikstad, gunnar@blikstad.net
KORØLIO: Yngvild Rye, korolio.styret@gmail.com
Idrettslaget: Alexander Bernhard Wintervold, leder.osterdolene@gmail.com

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