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På elgjakt med NRK

I dag viser NRK tredje episode av programmet «Lille
Norge og stormaktene», som handler om EU. Episoden
foregår i Brussel og Trysil. Rundt 20 minutter av episoden
finner sted i Trysil. Programleder Hege Moe Eriksen blir
blant annet med på elgjakt med Erik Lund, hun møter
ordføreren på renseanlegget og besøker Trysil barneskole
og Radisson Blu. Det blir også et møte med tidligere
fjellprest Sjur Atle Furali.
Tematikk som tas opp i programmet er arbeidsinnvandring, EU-direktiver og hvordan man kan dra nytte av de,
og folks meninger om Norges forhold til EU.
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Engerdalsordføreren tok utfordringen fra lokale speidere

Sov ute i 19 minus
I forbindelse med
friluftslivets år overnattet ordfører Lars
Erik Hyllvang ute i
kulda. Med seg hadde
han storspeiderne i
Engerdal.

Smil

Ola Kolåsæter

Da et litt tvilsomt par tok inn
på hotellet, spurte resepsjonisten:
– Er dere gift?
– Ja, begge to!

I

– Jeg synes det gikk forbausende bra. For jeg hadde på forhånd fryktet at det skulle bli
veldig kaldt. Men vi forberedte
oss godt med varme soveposer,
og sørget for å ha et bål gående
det meste av natta, sier han.
Til tross for at det var 19 minus grader sov samtlige 10,
ordføreren, seks speidere og

00.00 - Nattmix
06.00 - Endelig morgen v/
Bjørn-Martin Brandett L
10.00 - Formiddagen v/
Andreas Krantz L
14.00 - Ettermiddagssendingen v/ Leif Tore Surén L
18.00 - Musikkmix
20.00 - Tirsdagsbingo
22.00 - Mot midnatt

Dagens dialektord er
«rinnisle» som betyr linerle.

ola.kolaseter@ostlendingen.no
906 71 903

– Fryktet kulda

FM 103,7
Tirsdag 20. januar

Dialektord

Friluftsliv

hutrende kalde 19 minus
overnattet ordfører Lars
Erik Hyllvang og storspeiderne i Engerdal ute natt til
søndag. I likhet med mange andre av landets ordførere ble
Hyllvang utfordret av de lokale
speiderne i forbindelse med
friluftslivets år.
– De utfordret meg, og jeg ble
med opp til Lillebo, der vi overnattet under åpen himmel, forteller Hyllvang.

TrysilRadioen

KALDT: Lars Erik Hyllvang ble med storspeiderne i Engerdal på overnatting under åpne himmel natt til
søndag. Til tross for 19 minusgrader sov alle ute hele natta.foto: PRIVAT

!

tre speiderledere, under åpen
himmel.
Ordføreren forteller at det er
lenge siden han har sovet ute
på vinterstid.
– Det må vel være når jeg
gikk på ungdomsskolen, for 30
år siden. Men på sommeren
hender det jo, sier han.

Jeg synes det
gikk forbausende bra. Jeg
hadde fryktet kulda.

Godt forberedt

åpen himmel på vinteren, forteller hun.
– Ungene forberedte seg bra,
og hadde forberedt noen spørsmål hver til ordføreren. Det
gikk på alt fra politikk til speiderspørsmål, sier Standal.
Speidergruppa i Engerdal

Speiderleder Ann Cathrin Standal er glad ordføreren tok utfordringen.
– Vi hadde en kjempefin tur,
og alle sammen koste seg. Dette var også første gangen våre
speidere overnattet under

Lars Erik Hyllvang
Ordfører i Engerdal kommune

har 20 medlemmer. Videre utover i friluftslivets år er det
planlagt litt samlinger og aktiviteter, forteller speiderlederen.
Friluftslivets år 2015 er en
nasjonal markering av norsk
friluftsliv. Året skal gi varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen, og være med på å
gi friluftsliv økt oppmerksomhet. Året skal gi økt bevissthet
om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse. Klima- og miljødepartementet er
prosjekteier og Miljødirektoratet prosjektleder.

Liste for
Engerdal Ap
Det er 14 navn på Engerdal
Ap's nominasjonsliste for
valget til høsten:
Lage Trangsrud, May
Pettersen, Kjell Erik Joten,
Liv Karin Knutsen, Snorre
Lillebo, Bjørg Sletmoen,
Tore Omang, Tanja Køien
Andersen, Frank Foss, Lena
Øien, Jo – Gaute Åsgård,
Marit Jakobsen, Morten
Solbakken og Steinar
Solbakken.

Samarbeider med VGS
Østerdalen festivalforening har inngått
samarbeid med Trysil
videregående skole.
Ola Kolåsæter
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SATSER På MAT: Fra venstre: Ismatullah Mohammadi, Rahel Tekle, Espen Brekke,
Anne Dieset, Åshild Lerbak, Ludvig Fjeld, Ronja Svenkerud, Kirsten Gracey, Per Bryn, Odd
FOTO: Ola Kolåsæter
Mandfloen og Vilde Gihlemoen. 

Målet er at Fløterfestivalen i Nord Osen skal
vokse seg stor. Innen
fem år skal festivalen
trekke 10.000 mennesker.
– Vi ønsker å gjøre
dette til et arrangement

som viser hva Østerdalen har å by på, sier festivalsjef Espen Brekke.
En rekke lokalmatprodusenter fra hele
distriktet er invitert til å
delta. I tillegg har festivalforeningen inngått
et samarbeid med mat
og restaurantfag på
Trysil
videregående
skole – Et slikt samarbeid gir elevene relevant yrkeserfaring. Slik
erfaring er noe vi vet er
viktig for å få elever til å

fullføre skolen, sier
Brekke.
– Vi får vist fram skoletilbudet og elevene
får en flott læringsarena. Dette er en uke i
slutten av skoleåret da
det vanligvis er roligere
på skolen, og vi synes
det er kjempepositivt,
sier lærer Hans Jørgen
Sørensen. På fredag i
forrige uke møttes lokalmatprodusenter og
elever på Trysil videregående skole.

