
Kjære Østerdøler i Oslo!Kjære Østerdøler i Oslo!
Livestock inviterer igjen til suksessen ”Hematt” på Vulkan den 26.mars! 

Østerdølenes lag i Oslo oppfordrer alle østerdøler i Oslo med venner til å ta 
turen, vi kan garantere en sosial og morsom kveld. 

Arrangementet holdes i samarbeid med Interkommunalt Politisk Råd for 
Nord-Østerdal (IPR), kommunene i Røros-regionen, Klosser Innovasjon og 
Rørosregionens Næringshage. Kvelden vil være spekket med underholdning av 
forskjellig slag, samtidig som næringsliv, kommuner og frivillige organisasjoner fra 
Fjellregionen kommer for å møte kjente og ukjente. Det blir en gylden mulighet for å 
komme i kontakt med næringslivet i regionen og for å bli kjent med 
arbeidsmarkedet som er der nå.

Detaljert program slippes etter hvert, men det er allerede sluppet at Martin Holmen 
skal ha sofaprat med flere spennende gjester. Han er kjent fra flere 
radioprogrammer i NRK og som programleder for VG-lista på Rådhusplassen i 2017. 
I tillegg blir det konsert med noen av Livestocks headlinere.

Østerdølenes lag i Oslo kommer til å være til stede og vi håper å se så mange 
medlemmer som mulig. Enten om du er interessert i hva som rører seg i 
Fjellregionen av arbeidsmuligheter, eller om du bare vil være sosial og få med deg 
god musikk og underholdning sammen med vennegjengen. Alle som møtes i Vulkan 
Arena 26. mars skal få en følelse av å komme ”Hematt” – uansett hvor man er fra. 

Følg med på Facebook-arrangementet ”Hematt 2022 // Vulkan Arena” for 
mer informasjon.

Velkommen skal du være!
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