Hilsen fra lederen

Endelig 2022 - året vi lenge har ventet på! Ikke bare har Norge ENDELIG åpnet opp
igjen, men det er også året der Østerdølenes lag i Oslo fyller 100 år. Tenk at vi østerdøler
har holdt sammen i Oslo så lenge! Jubileumsåret skal by på mye spennende og jeg er
glad for å allerede nå kunne gi dere mange gode nyheter i denne utgaven av
Østavær. God lesning! Hilsen Marianne

«Hematt» på Vulkan arena 26.mars 2022

Livestock skal gjenta suksessen med minifestivalen «Hematt» på Vulkan arena 26.mars.
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. Detaljert program slippes etter hvert, men det er allerede klart at
Martin Holmen, kjent fra flere radioprogrammer i NRK og som programleder for VGlista på Rådhusplassen i 2017, vil ha sofaprat med flere spennende gjester. I tillegg blir
det konsert med noen av Livestocks headlinere.
Østerdølenes lag kommer til å være til stede og oppfordrer alle medlemmer til å
komme. Det blir en følelse av å komme Hematt – uansett hvor man er fra. Se vedlagt
informasjon og følg med på oppdatert informasjon på Facebook.
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Spellmannslaget

Oppdateringer fra særlagene

Endelig er spellmannslaget tilbake med øvelser på Majorstuen skole. De har hatt
generalforsamling og Judith Rossebø er valgt som ny leder. Laget skal spille på flere
arrangementer den kommende tiden:
•
•
•

22.februar: dansespilling hos Bondeungdomslaget i Oslo (Rosenkranz’ gate 8)
27.mars; dansespilling hos Bygdelagssamskipnaden (Nordahl Bruns gate 22)
23.april: 90-årsfeiring av Sven Nyhus på Riksscenen, med stor konsert og fest
med mange spellemannslag og musikere som har vært tilknyttet Sven Nyhus.

Øvinger: Majorstuen skole, tirsdager 18.30. Følg med på oppdateringer på Facebook
– Østerdølenes spellmannslag

Musikkorpset

Korpset er i gang med øvelser og forbereder seg til 35 års jubileumskonsert 19.mars.
Konserten har fått navnet "Soffa-slærv”, og kaster et tilbakeblikk på morsomme
opplevelser korpset har hatt de siste 35 årene. Korpset ser for seg normal feiring av 17.
mai med spilling, samt deltagelse på musikkstevne i juni.
•

Lørdag 19. mars Folkets hus Lillestrøm: Jubileumskonserten «Soffa-slærv» (link til
facebook). Billetter kjøpes på VIPPS - ØMK Konsert #537803: 450 kr for konsert,
middag og fest, 200 kr konsert voksen, 100 kr konsert barn.

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

KORØLIO

Koret har startet opp igjen med øvelser og har flere planer i månedene som kommer.
•
•
•

Seminarhelg 12.-13.mars med fokus på sangteknikk
Konsert for gjestene på Cafe Aasen 31.mars
Hagekonsert 17.mai

Øvinger: Benneches gate (BBFs lokaler) torsdager kl 19.30. Følg med på
oppdateringer på Facebook - KORØLIO

Idrettslaget

Endelig lov med idrett! Håndballdamene er i gang igjen og har kamper på rekke og
rad februar til mai. De spiller i bedriftsserie i år og alle kampene spilles i Ekeberghallen.
Fotballsesongen ser ut til å kunne starte som vanlig i april. Treningene har startet opp
igjen både for dame- og herrelaget.
Fotballtreninger: Valhall arena onsdager kl 19.30 (annenhver uke damer og herrer).
Håndballjentenes kamper (alle spilles i Ekeberghallen):
•
•
•
•
•

Deloitte – Østerdølene 03.03.2022 kl 20.00
Østerdølenes – To tett og ei badehette 14.03.2022 kl 18.45
BDO – Østerdølene 28.03.2022 kl 18.45
Østerdølene – Sopra Steria 04.04.2022 kl 18.00
Canis Femina – Østerdølene 02.05.2022 kl 19.30

Følg med på oppdateringer på Facebook - Idrettslaget
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100-årsjubileum 10.september 2022

Det er fantastisk at vi nå går inn i jubileumsåret 2022. Som dere vet ble
jubileumsfeiringen flyttet. Og ny dato er 10.september. Endelig kan vi dele litt mer
informasjon om jubileumsfeiringen. Festen blir i fantastiske lokaler hos Oslo scene
(Bankettsalen) i Rosenkranz gate 7. Salen tar 150-200 personer, så vi har god plass til
feststemte østerdøler. Det blir 3-retters østerdalsmeny og livemusikk. Vi lover masse
annet morsomt på programmet og selvfølgelig: tidenes fest for å feire 100 år! Vi er så
heldige å ha fått med mange sponsorer og bidragsytere, bare se på listen under:

Sponsoravtale med Sparebank1 Østlandet

Vi kan med glede annonsere at Østerdølenes lag i Oslo har inngått sponsoravtale med
Sparebank1 Østlandet. Historisk sett har begge parter har mye med hverandre å gjøre,
og det er fantastisk at vi har fått i gang igjen avtalen når vi nå fyller 100 år. Med felles
nedslagsfelt i Oslo og Østerdalen er vi sikre på at dette vil gi merverdi for begge parter.
Tor Petter Lunåsmo er ansatt på privatmarkedet i
SpareBank 1 Østlandet på Tynset fra mars. Han har
blant annet ansvaret for samarbeidsavtalen og
trenger du kontakt med SpareBank1 Østlandet er
det en god idé å ta kontakt med Tor Petter.

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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