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Alle deltakerne på Årets Bli kjent-tur til Meitsjøen 21. mai. (Foto Tora Herud)

Bli kjent-tur 
til Meitsjøen 

med 30 
turgåere

Velkommen til 
Slåstad, Haakon!

En fantastisk vinter på Dølisjøen ble 
avsluttet med storfint besøk. Hilde Kristin 
Korbøl ønsker kronprins Haakon 
velkommen til Slåstad torsdag 22. mars. 
(Foto Heidi Tveter) Side 8,9,10 og 11

Trimgruppa sørget for en fin tur i år også. 
Denne gangen gikk turen til Meitsjøen på 
grensa mellom Nord-Odal og Sør-Odal. 
Odd Rudsdammen var med som 
kjentmann og fortalte om stedene vi gikk 
forbi og innom. Side 12, 13, 14 og 15
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Støtt idretts- 
lagets arbeid 
med løyper i 
Trondsbu-
marka og 
baner på 
Dølisjøen 

Gaver kan gis via 
Vipps: 
Trondsbumarka  
# 91921 
Amundløpet  
# 86561 
eller til Slåstad   
idrettslags konto: 
1870 42 71367

Gi noen du kjenner  
et abonnement på  

Orienten 
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HVA SKJER’A?

Lørdag 30. juni kl. 10-14 er det dugnad på 
Trondsbu med vasking av hytta, vinduspuss, 
kapping og kløyving av ved. 
Søndag 1. juli kl. 11 er Trondsbu åpen for 
servering og turorienteringen starter. Kari 
Vikerhaugen er på plass for dem som har 
spørsmål om orientering. 
Onsdag 18. juli kl. 19 Sommerkonsert med 
Fredholms trio hos Ellen og Ole Edvard på 
Åbuset. 
Fredag 17. august kl. 18 Postjakta, 
Skøyenberget, merket fra Rv 175 Disenå. 
Lørdag 18. og søndag 19. august kl. 11-17  
er det loppemarked på Slåstadsæter skule. 
Fredag 24. august 18 Postjakta, 
Skøyenberget, merket fra Rv 175 Disenå. 
Fredag 31. august 18 Postjakta, 
Skøyenberget, merket fra Rv 175 Disenå. 
Lørdag 1. september kl. 10-14 er det dugnad 
med det som gjenstår av vasking, kapping, 
kløyving og stabling av ved i skålen. 
Søndag 2. september Kvinnenettverket i Sør-
Odal til Trondsbu. Tema: Sopp og bær. 
Lørdag 8. september på dagen Gjestebud 
med frivillige lag og organisasjoner på SIAP. 
Åpent for alle, men med hovedvekt på 
innflyttere.  
Søndag 23. september kl. 13 Postjakta 
Damlitjernet (Øktner), merket fra Rv 175 
Skarnes.  

Lørdag 29. september kl. 14 er fellesstarten 
for det 41. mosjonsløpet Dølisjøen rundt ved 
Slåstad skole.  
(Det tas forbehold om endringer av datoer, 
klokkeslett, vær og arrangører/ansvarlige.) 

Åpne dager i Melgardsbrua 
med kafé og runderidning på disse datoene: 
Søndag 8. juli kl. 11-16 
Søndag 22. juli kl. 11-16 
Søndag 12. august kl. 11-16 
Søndag 9. september kl. 11-16  

I tillegg er det åpent på tirsdager og 
torsdager kl. 11-15 i hele juli og de to  
første ukene i august. Er det grupper som har 
lyst til å komme på besøk, vil Mette og Jan 
Kåre Krybelsrud gjerne ha beskjed i forkant.

Fra en tidligere veddugnad på Trondsbu.
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LEDEREN HAR ORDET

Kortreist 
ferie 
Endelig er sommerferien her, og for 
mange betyr det å reise på ferie. For 
noen langt av gårde, men for mange er 
de fleste ukene hjemme. Hva skal man så 
finne på i ferien? Odalen og omegn har 
mange aktiviteter å by på. Alt i fra 
klatrepark til kanopadling til sykkel-
turer eller stolpejakt. Noe av det mest 
avslappende jeg vet om er å finne en 
«uoppdaget» elv og padle rolig med 
kanoen.  

For noen uker siden tok samboeren og jeg 
med oss kano på biltaket. Vi hadde bestemt 
oss for å padle i Vrangselva som renner fra 
Skotterud til Hugn – en innsjø ved Köla i 
Sverige. Padleturen ble ikke hele vassdraget 
i en omgang, men gikk fra Magnor til Eda. 
Vi var nok sjelden mer enn 500 meter fra 
andre folk, men elveløpet gikk slik at vi 
hadde opplevelse av å være langt ute i 
villmarka.  

Slike opplevelser håper jeg mange av dere 
oppsøker og benytter både ferietid og annen 
fritid for å få. Dette er energibomber i en 
ellers stressende hverdag, og er med på  

å få både barn og voksne bort fra både TV, 
nettbrett og telefon noen timer. Samtidig er 
det ikke dyrt, det meste man trenger av 
utstyr kan lånes på Bua. 

Å feriere i slåstadgrenda har alltid betydd 
mye bading og flotte turmuligheter. Vi i 
idrettslaget jobber alltid med å finne ut hva 
mer vi kan gjøre for at det skal være enda 
mer å finne på i grenda.  

Jeg ønsker med dette alle en riktig god 
sommer og en aktiv ferie enten det er på 
Slåstad eller i utlandet! 

Tormod Aamodt, leder

«Å feriere i slåstadgrenda har alltid betydd  
mye bading og flotte turmuligheter»



ÅBUSET
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Sommerkonsert med Fredholms Trio
Suksessen fra i fjor gjentas i år. Ellen Trøseid 
Gjerstadberget og Ole Edvard Gjerstad-
berget med familie inviterer til ny 
sommerkonsert med Fredholms Trio på 
Åbuset onsdag 18. juli fra klokka 19-22. 

Trioen består av Evald Fredholm (sang), Elin 
Christiansen (fele) og Ole Nilssen (trekkspill). 
Inngang er 200 kroner, og 100 kroner for barn 
under 15 år.  

I pausen bys det på kaffe og  «træsjærsnipper». 

Ellen minner om at det er fint å gå Dragon-
vegen fra Bekkholt. Turen tar omtrent 30 
minutter derfra til Åbuset. Det går også fint å 
sykle rundt til Åbuset, om du vil kombinere 
konsert med trim. Vi krysser fingrene for govær!
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MILJØ

Ikke kast plast! 
Vi har hørt mye om plast i havene denne våren. 
Heldigvis er det ikke slik i sjøene her i Odalen, 
men denne flaska lå og duppet i Dølisjøen i 
fjor sommer og kan være en påminnelse. Det 
gjelder å ta med seg hjem, den emballasjen vi 
tar med oss ut.       

Tora
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Du handler vel i nærbutikken?

Joker Slåstad, 2110 Slåstad TLF. 62 96 71 36  
Epost: joker.slastad@joker.no

Her har Orienten  
plass for  
din annonse

Priser:
1/1-side kr 6.000,-
1/2-side kr 4.000,-
1/3-side kr 2.500,-
Kontakt Erland Nordsetmoen  
se e-post og telefon på side 6.
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  AVSENDER:
  Slåstad idrettslag
  ORIENTEN
  2110 Slåstad

Kom innom for en 
god handel !

Kom innom for en 
god handel !

Vi hjelper deg med å velge riktig 
farge og produkt.

Om ønskelig kommer vi gjerne 
hjem til deg.

Vil du ha jobben gjort?
Vår håndverksavdeling gjør 
jobben til avtalt tid og pris.

Vi hjelper deg med å velge riktig 
farge og produkt.

Om ønskelig kommer vi gjerne 
hjem til deg.

Vil du ha jobben gjort?
Vår håndverksavdeling gjør 
jobben til avtalt tid og pris.

Øgardsvegen 5, 2100 Skarnes
Tlf:629 62 505 E-post:post@kulor-skarnes.no

Malermester Nils Indgjerd
Brenneslesuppe
1 liter brennesleblader  
6 dl hønsekraft (eller vann og 
buljongterning)
En halv sellerirot i biter
1 sjalottløk
2 fedd hvitløk
2 ss smør
1 dl fløte eller creme fraiche
salt, pepper og litt muskat
2 hardkokte egg
Gressløk

Er du lei av å luke bort brennesle? Ta på deg gummihansker 
og plukk bladene neste gang, så kan du lage suppe og spise 
den opp. Men bruk unge skudd, gammel brennesle er besk 
på smak. Kok opp kraften/buljongen med selleriroten. Surr 
oppkuttet løk og hvitløk gyllen stekepannen. Hell løken oppi 
kraften. Kok opp brenneslen i litt vann. Hell oppi kjelen med 
det andre. Kjør suppa jevn med stavmikser. Tilsett fløten og 
krydderet. Kok opp. Hell suppa oppi tallerkner, legg 
forsiktig et halvt egg i hver. Klipp litt gressløk over til pynt. 
       Suppekokeren


