
Jul i Alvdal

Julegrantenning
fredag 27. november
På Steia kl. 17.00. 
På Plassen v/Dæhlie kl. 18.00.

Musikk fra lovende korps-aspiranter, 
gang rundt juletreet, servering, 
nissebesøk, overraskeleser og åpne 
butikker. 



Åpningstider 
i forbindelse med jula
 

Alvdal-Tynset Sport, 
Sans Blomster, 
Alvdal bok-
og papirhandel:

Fredag  18.12: 09.00 – 19.00
Lørdag  19.12: 09.00 – 18.00 
Mandag 21.12: 09.00 – 19.00
Tirsdag  22.12: 09.00 – 19.00
Onsdag  23.12: 09.00 – 1900
Julaften  09.00 – 12.00
Romjula:  10.00 – 14.00
Nyttårsaften: 09.00 – 14.00

Spar Alvdal og 
N.O. Dæhlie Joker:

Lørdag  12.12: 09.00 – 18.00
Fredag  18.12: 09.00 – 19.00 
Lørdag  19.12: 09.00 – 18.00
Mandag  21.12: 09.00 – 19.00
Tirsdag  22.12: 09.00 – 19.00
Onsdag  23.12: 09.00 – 19.00
Julaften   09.00 – 13.00
Romjula:  10.00 – 16.00
Nyttårsaften: 09.00 – 14.00

Prix:

Lørdag  12.12: 09.00 – 18.00
Fredag  18.12: 09.00 – 21.00 
Lørdag  19.12: 09.00 – 18.00
Mandag  21.12: 09.00 – 21.00
Tirsdag  22.12: 09.00 – 21.00
Onsdag  23.12: 09.00 – 21.00
Julaften   09.00 – 13.00
Romjula:  10.00 – 18.00
Nyttårsaften: 09.00 – 15.00

Alvdal Innkjøpslag:

Mandag  21.12: 08.00 – 16.00
Tirsdag  19.12: 08.00 – 16.00 
Onsdag  20.12: 09.00 – 16.00
Julaften  Stengt
Romjula:  10.00 – 14.00
Nyttårsaften: Stengt
NB! Julehuset åpent  12.00 – 20.00 
t.o.m. 23.12

Alvdal - midt i væla
Nr. 4/2009 - 6. årgang

Utgitt av:

 DMT Kommunikasjon Alvdal as

 i samarbeid med Alvdal Aktivitet

Opplag: 

 4.500 eks.

Distribusjon: 

 Alle husstander i Alvdal, Folldal, 

 Tynset og Hanestad. 

 Adressert til eiere av hytter og 

 fritidseiendom i Alvdal og 

 abonnenter.

Design og trykk:

 DMT Kommunikasjon Alvdal as

 Tlf.: 62 48 97 08

 post@dmtalvdal.no

 www.dmtalvdal.no

Nå kan du lese
Alvdal - Midt i væla på nett!

www.alvdalmiv.no

Kanskje kommer det noen huldretusser til julegrantenningen 
på Steia fredag 27. november...



Historien bak knit.no startet egentlig da Hege 
og tvillingsøster Mona fablet med planer om å 
gi ut en bok med strikkeoppskrifter. Men siden 
Hege bor i Alvdal og søster Mona i Narvik, var 
det ikke så enkelt å realisere planene.
  – Dessuten var det ikke så lettvint som vi 
kanskje trodde. Det var mer jobb enn som så, 
forteller Hege.

NeTTBuTIkk
Derfor ble det i stedet nettbutikk, med både 
oppskrifter og ferdig strikka produkter av ull-
garn. Og med både Hege, søstrene Mona og 
Aina og mor Tone som bidragsytere går det 
brukbart unna i nettbutikken, som har vært på 
lufta siden 2005.
  – Den er ganske bra besøkt, og vi selger til 
kunder over hele landet, ikke bare lokalt til 
venner og kjente, sier Hege Steihaug Barstad. 

  Med unntak av skjerfene står de bak alle 
produktene sjøl. Skjerfene kom med da de 
som produserer dem spurte Hege om hun 
kunne lage duskene på dem.

kreATIv hOBBy
Hege nøler ikke med å innrømme at hun har 
strikkedilla. 
  – Jeg har strikka votter sent og tidlig i åtte år. 
Og det er nok slik at tanteungene mine gruer 
seg til  jul allerede, i frykt for å få enda flere vot-
ter, smiler Hege.
  Strikkedilla og nettbutikk til tross, noe mer 
enn en hobby blir det ikke.
  – Nei, det er og blir bare en hobby. Og det er 
ganske mye jobb. Det er lett å tro at det er en-
kelt å lage en slik oppskrift, men det er en god 
del arbeid med det. 

FINNeS lITe
At det er et marked for nye strikkeoppskrifter 
er ikke Hege i tvil om. Hun har huet fullt av 
ideer og huset fullt av lapper med forslag til 
nye oppskrifter og venter bare på tid til å sette 
seg ned og gjøre det ferdig og få det ut på net-
tet.
  – Det finnes faktisk ikke så mange strikkeopp-
skrifter ute. Det er noen bøker sjølsagt, men 
mye blir veldig likt.  
  På Knit.no har hun åtte-ti oppskrifter liggende 
for øyeblikket, de fleste på produkter for un-
ger, men også noen voksenmodeller. Utvalget 
byttes ut med jevne mellomrom, og Hege 
håper å få ut flere nye ting etter hvert.

Strikkedilla på nettet
Hege Steihaug Barstad er litt mer enn gjennomsnittlig opptatt av strikking. Det har resultert i nettsiden 
knit.no, der hun selger strikkeoppskrifter, ullvotter, ullbukser, pulsvarmere og skjerf.

NeTTSTrIkk: Strikkeoppskrifter, ullvotter og 
ullbukser er blant produktene Hege Steihaug 
Barstad tilbyr via nettbutikken på 
www.knit.no.



– Vi vil gi vårt bidrag til å skape 
trivsel og glede på Steia, sier de 
seks damene bak nyetableringen       
Huldra. Lørdag 28. november åpnes 
dørene for det nye treffstedet, med 
butikk og kafé i Bjerkebygget.

Anne Eggset i Annes keramikk, Maj Sevilhaug 
og Elin Børsheim i Savalfellen, Torhild Holter i 
Vevlåven og Klokkaran-duoen Gerd Svenfors 
og Lise Eskedal står sammen bak Huldra hånd-
verk, mat og kultur. 
  De seks driftige damene fra fire forskjellige 
foretak har stått på sent og tidlig bak tildekte 
vinduer midt på Steia de siste månedene for 
å ha alt klart til lørdagens åpning. De er like 
spente på hvordan folk utenfor vil ta imot 
dem, som Steia-besøkende er nysgjerrige på 
hva som vil åpenbare seg når vindusblendin-
gen fjernes og dørene åpnes.

MøTeSTeD
– Vi ønsker å skape et møtested på Steia. En 
butikk og en kafé for folk i alle aldre og for 
ulike kulturer, sier Lise Eskedal.
  – Vi vil at dette skal bli et kultursted, hvor det 
foregår aktiviteter og arrangementer. Hva det 
skal bli kan folk være med og bestemme. Vi 
har spurt mange, og vil fortsette å spørre. Po-
enget er å arrangere noe folk vil ha, enten det 
handler om litteratur, musikk eller andre ting, 
fortsetter Eskedal og lover aktiviteter både på 
dag- og kveldstid.
  Allerede i desember blir det juleverksted 
lørdag 5. desember og adventsstund for barn 
både lørdag 5. og lørdag 19. desember og Lu-
cia-feiring søndag 13. desember.
  – Vi håper vi kan bidra til å skape et triveligere 
Steia, sier de seks Huldra-damene.
  Og Eskedal er spesielt opptatt av at Huldra 
også skal bli et aktivt sted for integrering av 
flyktningene som er ventet til bygda de neste 
to åra. 
  – Skal de integreres må det gjøres noe med 
en gang de kommer. Vi håper vi kan være med 
på å gjøre det enklere for dem å bli en del av 
lokalsamfunnet. 
  

håNDverk
Huldra er håndverk tvers igjennom. Butikken 
vil tilby produkter fra både Annes keramikk, 
Savalfellen og Vevlåven, samt fra andre pro-
dusenter.
  – Kafédrifta kan også kalles håndverk. For her 
blir det hjemmelaget mat og hjemmebakte 
kaker, lover huldrene.
  Alt i en trivelig atmosfære i Bjerkebygget, 
preget av gjenbruk av gamle ting satt sam-
men igjen til en spennende og koselig helhet.
  – Det har vært noe av ideen vår.  Vi etablerer 

oss med et lavkostbudsjett og satser mye på 
gjenbruk. 
Men noe nytt blir det også – og det vil folk op-
pdage når Huldra åpner dørene. Lokalene er 
åpnet opp mot baksida, med nye store vindu-
er og flott utsikt mot sør. Her kommer det etter 
planen også en veranda, der alt ligger til rette 
for hyggelig uteservering hvor besøkende kan 
få oppleve både fuglekvitter og bekkebrus 
midt på Steia. Derfra blir det også trapp ned til 
Anne keramikk sitt verksted i det gamle bak-
eriet i kjelleren.

Nå kommer Huldra
til Steia for å 
skape trivsel 
og glede



Nå kommer Huldra
til Steia for å 
skape trivsel 
og glede

SPeNNeNDe: Fem av de seks Huldra-damene jobber sent og tidlig for å få alt klart til 
åpningen 28. november, og er spent på responsen. 
Fra venstre: Gerd Svenfors, Anne Eggset, Elin Børsheim, Torhild Holter og Lise Eskedal. 
Maj Sevilhaug var ikke til stede da bildet ble tatt.

Ola Jonsmoen – 
50 år som forfatter
Ola Jonsmoen kan i år se tilbake på 50 års 
forfatterskap, og dette markeres på ulike 
måter. Blant annet annet feires jubileet 
med eget arrangement i forbindelse med 
Julegata i Aukrustsenteret.
  Alvdal Bok- og Papirhandel og Aukrust-
senteret står sammen bak markeringen i 
Solans kafé kl. 14.00 søndag 13. desember.
  Ola Jonsmoens bøker får de sjølsagt kjøpt 
på bokhandelen, allerede lørdag 28. no-
evmber er både Unni Lise og Ola Jonsmoen 
på plass i Bokhandelen, hvor de signerer 
sin nye barnebok ”Johannes i sporet. Hysj, 
hysj!”.

Husflidslagets 
julemesse i Fredly
Husflidslaget inviterer til julemesse i Fredlys 
søndag 29. november kl. 10.00-15.00. Der 
blir det sortsalg av julebakst, blant annet to 
egne stands med salg av nybakt lefse. Ellers 
tilbys mange flotte håndverksprodukter, 
samt at det er basar med ullsokker og andre 
husflidsprodukter som gevinster.
  Lørdag 5. desember inviterer dessuten 
Husflidslaget til juleverksted for barn i 
Fredly.

Julenek og flaske-
innsamling
med skigruppa
Skigruppa i Alvdal idrettslag holder tradis-
jonen ved like og satser også i år på før-
julssalg av julenek og julenøtter.
  I tillegg oppfordres alle om å spare på julens 
tomflasker, for rett på nyåret vil skigruppa 
gjennomføre en stor flaskeinnsamling. Folk 
vil komme rundt og hente flasker hjemme 
hos folk en av de to første ukene etter jul, 
og det er også mulig å levere flaskene på 
Statoil for de som ønsker det.

BAkerIhISTOrIe
Tilknytningen til bakeriet er viktig for dam-
ene.
  – Vi vil speile byggets historie og sette et bak-
eripreg på både butikk og kafé, forteller de.
  Derfor er de veldig glade for at de har fått      
Ingrid Vollan til å stå for den offisielle åpning-
en lørdag 28. november. Hennes far Bjørn job-
bet i en mannsalder som baker hos Bjerke.
  På åpningen blir det også musikk av Strøm-
men Spellemannslag.

STerkere SAMMeN
Huldra vil være åpent daglig fram mot jul. Så 
vil de vurdere åpningstidene framover, men 
at det vil være åpent minst fem dager i uka er 
helt sikkert.
  – Det er lettere når vi går sammen flere. Det 
kan være tøft å drive alene. Med etableringen 
av Huldra skaper vi et miljø som kommer oss 
alle til gode, samtidig som vi gir bygdefolket 
et nytt tilbud.



Multesorbet
500 g multer
250 g sukker
4 dl vann
saften av ½ sitron

Ha sukker og vann i en kjele og kok til suk-
keret er smeltet. La sukkerlaken kjølne.
Ha i multene og sitronsaften. Kjør i kjøk-
kenmaskin og klem blandingen gjennom 
en fin sil. Hell over i ismaskin og kjør til 
blandingen begynner å fryse.
Ha sorbeten over i en beholder og oppbe-
var i fryseren.

Oppskrift og bilde hentet fra
Juletid, Aschehoug

Snøkrystaller
Disse snøkrystallene kan brukes til             
julepynt eller pynt på kranser og kan 
selvfølgelig spises. De er ikke så vanskelig 
å lage som de ser ut.

Ca. 20 snøkrystaller
250 g melis
2 store eggehviter
1 ts vann

Til pynt:
sukker
sølvkuler

ha melis, eggehvite og vann i en food pro-
cessor og kjør maskinen i 10 minutter. Blir 
massen for tykk, tilsetter du mer vann. Hell 
massen i en sprøytepose.
Tegn opp snøkrystaller på et papir. Legg 
over bakepapir og sprøyt massen ut slik 
at du får snøkrystaller. Dryss med sukker 
og pynt med sølvperler. La snøkrystallene 
ligge og tørke i 3 dager. Trekk dem løs fra 
bakepapiret og legg dem på silkepapir.

Oppskrift og bilde hentet fra
Levende lys, Gyldendal

Pepperkake 
muffins
12 stk

100 g smør, romtemperert
250 g brunt sukker
3 egg
1 dl lettrømme
150 g hvetemel
1 ts bakepulver
½ ts natron
2 ts kanel
12 ts ingefær
1 ts nellikspiker, malt
1 ts kardemomme, malt
30 g mandler

Glasur 
Ca. 150 g melis
1 eggehvite
ev. Strøssel til pynt

Stekes på 175 grader i 15-20 minutter.
Ha muffinsformer oppi et muffinsbrett 
eller finn fram 12 doble muffinsformer.

Ha smør og sukker i miksmasterbollen og 
rør til det blir luftig og sukkeret nærmes 
har smeltet inn i smøret. Ha i eggene, ett 
og ett, og rømmen mens miksmasteren 
går. Bland alle de tørre ingrediensene, 
unntatt mandlene, og sikt dem inn i rør 
dem inn.
Har du ikke muffinsbrett, er det lurt å 
bruke doble former. Stek muffinsene litt 
nedenfor midten i ovnen. Stikk en tynn 
pinne nedi en av kakene for å kjenne om 
den er gjennomstekt. Hvis pinnen er tørr 
når du tar den ut, er muffinsen ferdigstekt.
La muffinsene bli avkjølt før du har på 
melisglasuren.

Bland eggehvite og melis til du får en 
glatt glasur uten klumper. Fordel den på 
muffinsene. Pynt med strøssel. 

Oppskrift og bilde hentet fra
Nybakt til jul, Cappelen

Juleoppskrifter

Panforte
Panforte er en italiensk julekake med 
masse tørket frukt og krydder. Bruk det 
du kan få i av tørkede frukter. Denne opp-
skriften gir to små kaker. Smaker best ny-
laget, men kan fryses.

2 kaker

100 g margarin
5 dl melk
50 g gjær
1 dl sukker
1 ts kanel
1 ts kardemomme
½ ts ingefær
150 g tørkede frukter, rosiner, sukat m.m
12 dl hvetemel
1 eggeplomme til pensling

Smelt margarinen i en kjele sammen 
med melken. Ha gjær i en bolle. Hell over 
melken og rør godt. Ha i sukker, kanel, kar-
demomme, ingefær og tørkede frukter. 
Arbeid inn melet. Elt deigen godt.
Dekk deigbollen med plast og la deigen 
heve i 30 minutter på ett lunt sted. Slå 
ned deigen og la den heve i 30 minutter 
til. Ta deigen ut av bollen og elt den godt 
sammen. Del eigen i to og legg delene i 
smurte kakeformer.
Etterhev kakene i 20 minutter. Pensle dem 
med sammenvispet eggeplomme.

Stek kakene ved 220 C i 15-20 minutter. 
Avkjøl på rist.

Oppskrift og bilde hentet fra
Levende lys, Gyldendal



Snøkrystaller, vakker og spiselig julepynt



SANS BLOMSTER
Steia, 2560 Alvdal  
 Tlf.: 62 48 99 00 
post@sansblomster.no 
www.sansblomster.no

Kveldsåpent
torsdag 3. desember

til kl.  21.00
• enkel servering

• lag din egen dørkrans

Ring og bestill blomster tlf: 62 48 99 00.
Utkjøring av blomster til jul t.o.m 22. des.

God Jul og Godt Nytt År

Jul for hele familien på Aukrustsenteret
Det blir julestemning for hele familien når Aukrustsenteret inviterer til årets julegate helga 11.-13. desember.

Julegata åpner med uformell førjulskveld i 
Solans kafé fredag 11. desember. Det blir mat, 
øl- og vinservering og musikk ved ”Inn- og ut-
pust”.
  Lørdagen starter med juleverksted for barna, 
der produksjon av både julepynt og julegaver 
står på programmet.
  I tillegg blir det to forestillinger av fortel-
lerteateret ”Piken med papirkjolen” ved Mari-
anne Sundal og Ylva Sjaastad. Dette er en 
magisk julefortelling med utgangspunkt i 
eventyr fra brødrene Grimm.

  Og sjølsagt blir Aukrustsenteret hele helga 
fylt opp av utstillere som viser fram og selger 
kunst, håndverk, bakst, gardsmat, smykker og 
ullvarer, bare for å ha nevnt noe av det som bys 
fram.
  Også søndag 13. desember blir det full fart 
fra morgen til kveld. Rett etter kirketid blir det 
Lucia-tog med Alvdal skoekor, Solan og Lud-
vig. Opptoget avsluttes med egen konsert ved 
skolekoret.
  Videre blir det nye muligheter med juleverk-
sted for barna utover ettermiddagen. Samtidig 

markerer Aukrustsenteret og Alvdal Bok- og 
Papirhandel Ola Jonsmoens 50 år som forfat-
ter med eget arrangement i kafeen.
  Julegata avsluttes med to kinoforestillinger 
søndag ettermiddag og kveld. Først ”Julenatt 
i Blåfjell” og til slutt ”Fame”.



Huldra er et samarbeid mellom:

2560 Alvdal • Tlf.: 949 71 119 • post@huldra.no • www.huldrahandverk.noog andre spennende produseneter...

Nytt liv i Bjerkebygget
med butikk og kafé
Huldra håndverk, mat og kultur åpner dørene

lørdag 28. november kl. 13.00
Ingrid Vollan “klipper snora” og forteller.

Strømmen Spellemannslag står for musikken.

Fredag 27. november
blir det huldring utenfor den nye butikken.

Vi serverer gløgg og pepperkaker i forbindelse med 
julegrantenning.

Program frem til jul!
Juleverksted for barn

Lørdag 5. desember kl. 12.00 - 14.00. Kr 50,- pr. barn. 

Adventstund for barn
Lørdag 5. og 19. desember kl. 14.00

Luciafeiring
Søndag 13. desember kl. 17.00



PROGRAM

www.aukrust .no

Julegate

ÅPNINGSTIDER ÅPNINGSTIDER I DESEMBER

11. des. kl. 15:00 – 19:00 hverdager  kl. 10 - 17

12. des. kl. 10:00 – 16:00 lørdager  kl. 10 - 15

13. des. kl. 11:00 – 16:00 27. – 30. des.  kl. 12 - 15

JulegateJulegate
Vi ønsker velkommen til tradisjonelle og trivelige førjulsdager for 
hele familien i Aukrustsenteret. Det blir utstillere med blant annet 
gardsmat, eksotisk Fair-Trade produkter, smykker og ullvarer.

Følger senterets 
åpningstider og serverer

 middag hver dag.

Fredag 11. desember kl. 15

Julegata åpner

Fredag 11. desember kl. 19

Førjulskveld i Solans kafé
Sammen med gruppa ”Inn og utpust” inviterer vi 
til en uformell førjulskveld i Solans kafe. 
Det vil bli mat, øl- og vinservering.
Inngang kr 100,-

Lørdag 12. desember kl 12 - 15

Juleverksted for barna
Vi lager julepynt og julegaver. 
Egen billett kr 50,-

Lørdag 12. desember
Kl. 12 – Juleforestilling
Kl. 15 – Juleforestilling
Fortellerteater for hele familien.
”Piken med papirkjolen” er en magisk julefortelling 
som tar utgangspunkt i eventyr fra Brødrene Grimm. 
Rammen rundt er selvfølgelig jula. Ved duoen 
Marianne Sundal og Ylva Sjaastad. Inngang kr 100,- 
/familiebillett (2 voksne, 2 barn) kr 300,-

Søndag 13. desember kl. 12

Luciatog med Alvdal skolekor, 
Solan og Ludvig
Alvdal skolekor sørger for ekte julestemning med eget 
Luciatog med Solan og Ludvig som ternegutter

Søndag kl. 13

Julekonsert med Alvdal skolekor
I Flåklypasalen.
Juleverksted for barna umiddelbart etterpå

Søndag kl. 14 – 15:30

Juleverksted for barna

Søndag kl. 14

Ola Jonsmoen 
50 år som forfatter!
Sammen med Alvdal bok- og papirhandel og Alvdal 
kommune markerer vi Ola Jonsmoens 50-års jubileum 
som forfatter. I kafeen.

Søndag kl. 15:30

Filmvisning – Julenatt i Blåfjell
Alvdal Kino viser den helt nye julefi lmen Julenatt i 
Blåfjell. Kr 60,-

 

Søndag kl. 18

Filmvisning – FAME 
Kr 60,-



Alltid noe å glede seg til med
Alvdal Turforening

Alvdal Turforening
ønsker alle ei riktig god jul

og et godt nytt år!

Romjulstrim
Klippekort blir utdelt

Almannstua åpen fra 2. juledag
Hest og sledetur 3. juledag

Info/påmelding: Gerd Marie Gjermundshaug, tlf. :997 34 645

Nypreparerte skiløyper hver dag

www.turforening.no

Velkommen 
til gløgg og pepperkaker

 Med julehilsen fra
Olov Grøtting, ordfører.

på Alvdal kommunehus mandag
28. desember kl. 11.00 – 14.00 (4. dag jul).
 
Du er hjertelig velkommen, enten du er alvdøl, utfl yttet alvdøl eller student som er hjemme på juleferie, 
om du er hytteeier eller er på julebesøk her i bygda.
 
Vi vil gjerne slå av en prat om løst og fast, og sammen med frivilligsentralens representanter kan vi 
fortelle litt om arbeids- og boligmarkedet, samt fritidstilbudet i Alvdal og Fjellregionen.

 Velkommen skal du være!

• Nybygg 
• Tilbygg 
• Restaurering
• Noe mur- og   
 pussoppdrag
 • Montering og 
 skifting av vedovner

Byggemester Bjørn Olav Frank • 2560 Alvdal • Tlf.: 913 98 850 • e-post: bofra@online.no

Ønsker alle kunder 

God Jul og 

Godt Nytt År

Ønsker alle en
God Jul og Godt Nytt År



Juletilbud
- se Joker kundeavis

Prøv 
Dæhlies 

kaffe-
blanding

Gi bort 
et Joker
gavekort

til jul

Matkurver 
lager vi

etter ønske
og prisJulenissen

gjemmer seg i butikken
hver dag fra 19. des.

Finn den, og få en
 overraskelse

Velkommen til julehandel på Plassen

JulenissenJulenissenJulenissenJulenissenJulenissen

God Jul og Godt Nytt År

Alvdal Bridgeklubb
Ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen!

Vi holder bridge kurs 
på nyåret! 
Interesserte kan melde seg på 
til Stian Sandli på tlf.: 909 55 531

Spillekvelder 
hver mandag kl. 19.00 
på innkjøpslaget

ALVDALSSTOLPEN AS
2560 ALVDAL - TLF. 915 54 642

KVALITET MED LANG LEVETID

ALVDALSSTOLPEN AS
2560 ALVDAL - TLF. 915 54 642

KVALITET MED LANG LEVETID

Alvdalsstolpen Plassen Industrifelt 2560 ALVDAL
Tommy Tlf.: 91 55 46 42 - e-post: tstormoe@online.no

Anders Tlf.: 91 17 54 43 - e-post: anoien@online.no

www.alvdalsstolpen.no

6 cm x 175 cm 252 stk/bunt  kr 21,20 pr. stk 
8 cm x 175 cm 154 stk/bunt kr 29,20 pr.stk         
10 cm x 175 cm  (1/2 kløvd)198 stk/bunt  kr 22,70 pr. stk

6 cm x 175 cm 252 stk/bunt  kr 21,20 pr. stk 

Nyhet!

Stolpebanker, traktor-

montert, utleie m/mann.

 

Impregnerte 

gjerdestolper

 produsert av

sentvoksende furu

 

Nyhet!

Elektrisk gjerdemateriell, 

galvanisert tråd, 

skruisolatorer

100 m/rull   kr 1.170   pr. stk     

Utmarksnetting         ( ALUZINK belegg)  

God Jul og Godt Nytt År

Nysortert 
mandelpotet til jul?
Leveres i 10 kg og 25 kg sekker

ALVDAL MANDEL
Mandelpotet fra Gjelten Gård, 2560 Alvdal
Tlf. privat: 62 48 75 68 
Mobil: 415 14 657 / 913 58 584
E-post: kjell.arne.dystebakken@online.no

Medlem av Alvdal Mandelpotetdyrkerlag



Levende opptatt av det

…nå er det jul 
igjen…

Fredag 20. november åpnet Alvdal Innkjøpslag  
på nytt dørene ute i laftehuset.
 
Kom innom og få god gammeldags 
julestemning i trivelige omgivelelser.



Her vil du fi nne 
gaver til både 
små og store 

Levende opptatt av det

Gledelig Jul

Åpningstider Julehuset fra 20.11 til 23.12 :
Mandag - fredag 12.00 - 20.00
Lørdag 09.00 - 14.00
Søndag Stengt

Her er nisser i alle slags 
størrelser og fasonger.  
Engler daler ned i skjul 
blant mengder av julepynt.
“Er du i tvil om kerr kjeringa skæ få tæ jul”,  er det store sjanser 
for å fi nne noe her hos oss.  Om det ska vør duker eller løpere, 
kopper og kar eller en juleblomst. 
Kort sagt: Vi har julegavetips – litt utenom det vanlige.
Inn mot jul vil du få kjøpt juletre fra Tronslien gård hos oss.

Nyhet!
Salg av juletre 
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ferdig matkurv til valgfri pris

Lykter
3 ulike størrelser. 
Fra 79,- til 249,-

Kjøkkensett 3 deler
Vannkoker + kaffetrakter + brødrister

499,-
499,-

Kupp

Lykter

fra79,-

Vi har julegaver til de fl este 
- mjuke, harde, spiselige, nyttige

Snart kommer         
         jula til alle...

Gavekort eller ferdig matkurv 

Vi har julegaver til de fl este
- mjuke, harde, spiselige, nyttige

Snart kommer         Snart kommer         
         jula til alle...         jula til alle...

God Jul 
og Godt Nytt År!

• Tomtegravinger - boliger og hytter

• Skogsveier og andre veier

• Gruskjøring/massetransport

• Godkjent for ansvarsrett

Ta kontakt for tilbud!

Hold deg varm i vinter!
I vår nettbutikk tilbyr vi vottemønster, 
garnpakker, ullbukser, pulsvarmere, 
votter og skjerf.

Vi tar med oss nettbutikken ut før jul,
møt oss 29. november på julemesse 
i Fredly. 11.-13. desember på Julegate  
i Aukrustsenteret.
 

 http://www.knit.no

Julemesse i Fredly 
1. søndag i advent / søndag 29. november 
fra kl. 10.00 - 15.00
Stort salg av julebakst, to egne stands med lefsebakst!
Salg av husflidshåndtverk. Basar på ullsokker og husflidsgevinster
Salg av kaffe og vafler. Alvdal Husflidslag ønsker velkommen!

Juleverksted
Lørdag 5. desember 

fra kl. 12 - 15  
inviteres alle barn i 
følge med voksen til 
juleverksted i Fredly.

Skinnsøm 
kurs

På nyåret starter 
kurs i skinnsøm, 
kurs leder Helga 
Reidun Nesset.

Spørsmål 
om anndre kurs kan 
rettes til studieleder 

Aase Trønnes.



Åpningstider: 
Fre. 18. des.  kl. 09.00 - 19.00
Lør. 19. des. kl. 09.00 - 18.00
21.,22., 23. des.  kl. 09.00 - 19.00
Julaften  kl. 09.00 - 12.00
Romjula  kl. 10.00 - 14.00
Nyttårsaften  kl. 09.00 - 14.00

Vi ønsker alle en sporty jul!

Frost 
langrenn kvalitetspakke

1299,- 
Kjøp løst 2247,-

Fischer 
Sprint juniorpakke

1199,- 
Kjøp løst 2023,-

Madshus 
Lillehammer Wax pakke

1699,- 
Kjøp løst 2873,-

www.alvdaltynset-sport.no

langrenn kvalitetspakke

1299,-1299,-
Kjøp løst 2247,-

1299,-
Kjøp løst 2247,-

1299,-

1199,-1199,-
Kjøp løst 2023,-

1199,-
Kjøp løst 2023,-

1199,-

      Spark Rapp

999,- 
1399.-/1449,-

Nike Dunjakke

1199,- 
Før 1999,-

Fredag 27. november

30% 
på alle klær

Lørdag 28. november

30% 
på alle sko

Aretti ullundertøy sett. 
Senior

249,- 
Aretti ullundertøy sett. 

Junior

199,- 

Før 399,-

Før 299,-



Lafting, muring og restaurering
Lars Bertelrud

Mobil: 950 29 196
e-post: lars.bertelrud@hoggogslaa.no

Tømrerarbeider, rehabilitering
Terje Skaret

Mobil: 906 24 815
e-post: terje.skaret@hoggogslaa.no

Plassen Industriområde 2560 Alvdal

www.hoggogslaa.no

Tradisjon forenet med 
funksjonalitet og komfort

Vi lafter, tømrer og murer det du ønsker!

God jul 
og godt nytt år

Plassen Industriområde, 2560 Alvdal. Tlf. 62 48 73 33. 

Ønsker alle kunder 

ei riktig God Jul 

og Godt Nytt År

E-post: almeks@fjellnett.no, www.almeks.no

555555
ÅRS ÅRS ÅRS ÅRS ÅRS ÅRS 

JUBILEUMJUBILEUMJUBILEUM
Ønsker alle hjertlig velkommen 
til kaffe og kaker 1. desember. 

Det blir noen knakende 
gode tilbud ut uka. 

Av de som handler for 
over kr 1.000,- denne 

uka trekker vi en 
vinner av denne 

elektriske verktøypakka
verdi kr 4.795,-

Anders Dølhaug. Tlf.: 906 01 579
Olav Magne Samuelshaug. Tlf.: 950 46 371
E-post: olavmsam@online.no

Fortsatt mye tørr
ved på lager!

God jul og godt nyttår
ønskes alle våre

kunder.

Takker 
alle våre kunder 
for godt samarbeid i 2009. 

Ønsker alle en gledelig jul 
og et godt nytt år

DMT KOMMUNIKASJON ALVDAL
STEIA PB 25 • 2561 ALVDAL
T: 62 48 97 08 • F: 62 48 97 07 
post@dmtalvdal.no • www.dmtalvdal.no





En stor takk til alle våre ”proffkunder” 
og øvrige kunder for godt samarbeid 
i året som har gått.

God jul 
og godt nyttår til alle!

irit a
s

Byggeplaner?
Ta kontakt!

Ledig for oppdrag fra nyttår!

• Lagerutsalg maling
• Alt innen fl is og fl isarbeid

Inge Slåen: 913 96 447 • Lars Pettersen: 906 10 665 • Kent Sand: 979 77 463

Spirit AS, 2560 Alvdal • E-post: post@spirit-as.no 

www.spirit-as.no

Ønsker gamle 

og nye kunder

ei riktig god jul 

og godt nytt år

God Jul
og godt Nytta˚r!



Vi ønsker alle våre kunder
en God Jul og Godt Nytt År Tlf.: 62 48 72 03

Snøfresere
Ariens snøfresere fra kr

8.990,-

EN SUKSESS 
I NORGE I 40 ÅR!

(Ikke avbildet modell)



Mer enn bare en hyttebutikk
• Nå også hvitevarer fra Gorenje

• Verktøy fra Hitachi

Mange gode julegavetips!

Tlf. :  62 48 95 39 -  Mobil :  905 49 329

Åpen hver dag til 
kl. 21.00 fram til jul

Juleutstillingen er åpen!
Finn julestemningen med levende lys fra Lysgrotten

Juletresalg
Tlf.:  62 48 95 39 • Mobil :  905 49 329 • ari ld@arild-solvang.no

Drivstoff 
Vaskehall 
Servicehall 
Bilrekvisita     

Storkiosk 
Varmmat 
Hengerutleie

Jela Bensin og Kiosk AS
2560 ALVDAL

Ønsker alle en riktig God Jul
• Alt i graving
• Gruslevering
• Muring
• Riving
• Vann og avløp
• Snøbrøyting
Vi utfører også kosting
av veier og plasser.

Ønsker alle en GodJul og Godt Nytt År

Ønsker alle kunder og forbindelser en
riktig god jul og et godt nyttår!



Takk og pris for Gule priser

COOP PRIX • ALVDAL
9-21 (18)

    

Margarin
Melange. 1 kg. Pr. pk

2950

Mandler
Coop. 500 g. Pr. pk

2490

Røkelaks helside
Coast. 750 g. Pr. kg

6990

Familieribbe
Skjeggerød. Pr. kg

2990

Vi ønsker alle kunder 
God Jul og Godt nytt år

Santa Clausthaler
Clausthaler. Pr. stk. Medlemmer.

590

Hvetemel  
Møllerens. Siktet. 4x2 kg Pr. pk 

3800

+ pant

Ikke-medlemmer 660 + pant



www.noes.no • Telefon: 62 48 82 30

Vi forhandler og installerer 
TV, dekodere  og antenner for 
RiksTV, Viasat, FM og DAB-
radio. Både 12V og 220V anlegg

Kom også innom å se vårt 
utvalg av interiørlamper

SE OVER 
JULETREBELYSNINGEN I GOD TID! 
RESERVEPÆRER FINNER DU HOS OSS

www.noes.no • Telefon: 62 48 82 30

Kom innom og se vårt utvalg av adventstjerner, staker og julebelysning!

Prosjekt Ls 2010
(Landsskytterstevnet på elverum)

Vi har som mål å få med flest mulig skyttere til
landsskytterstevnet på Elverum 30. 07 - 07. 08. 2010

Infomøte på Taverna tirsdag 01. 12 kl. 19.30
Vi spanderer kaffe og biteti´

Egen profilering med bl. a. tekstiler
Tilbud om egne treningskvelder/utlån av utstyr

Prosjektleder Gunnar Bråten
gunnar.braten@fjellnett.no

Les mer på www.alvdalskytterlag no

Skyting - en idrett for alle!!!

Vi utfører:
• Montering av solfi lm
• Blanding av lakkfarger,
 leveres på sprayboks
• Service på klimaanlegg
• Bilberging
• Ombygging til gassdrift
 på bensinbiler
• EU-kontroll
• Taksering og reparasjon
 av bilskader
• Leiebil

• Vi har diagnoseutstyr for de fl este   
 bilmerker
• Vi foretar frontruteskift og reparasjon  
 av småskader på frontruta

Tlf. 62 48 70 94 • 2560 Alvdal • E-post: eva@tronsli.no

Ny leiebil!

God Jul 

og Godt Nytt År!





2560 Alvdal • Tlf.: 62 48 71 33 • post@taverna.alvdal.no • www.taverna.alvdal.noKAFÉ · HOTELL · KIOSK

Velkommen til bords!

28. november, 5. desember og 12. desember 
inviterer vi til julebord med stor og fristende julebordsbuffet

Pris per person kr 495,-
Maten serveres fra kl. 19.00 – 21.30
Levende musikk
Forhåndsbestilling

TAVERNA 
ØNSKER VELKOMMEN TIL 

JULEBORD

Familiejulebord 19. desember
Pris kr 245.-
Barn u/12 år kr 125,-
Maten serveres fra kl. 1300 – 1800
Forhåndsbestilling

ALVDAL AS

ALVDAL AS

Geir O. Smedplass
forhandler av

Vinduer 
fra Vindusleverandøren
Vedlikeholdsfrie PVC vinduer
Til alle slags hus og 
driftsbygninger

Markiser, persienner
fra Scandic Markiser
En av landets ledende 
bedrifter innen 
solskjerming

Geir O. Smedplass • Tlf.: 977 35 969 • e-post: geirole@scandic.no    

LPG
alvdal as

LPG Alvdal AS 
2560 Alvdal • Tlf.: 975 02 096 
e-post:post@lpgalvdal.no • www.lpgalvdal.no

FULL GASS!
Spar penger og bidra til et bedre miljø

Åpningstider
Mandag - fredag 11 - 17
Lørdag 11 - 14

Vi tilbyr:
• Gass til bilen - ombygging
• Gass til landbruk og industri
• Gass og utstyr til hus, hjem og hytte
• Egen installatør

• God og sikker informasjon om propan

 BILLIG PROPAN!
Ønsker alle en God Jul og Godt Ny�  År



Agronomkurs for voksne
Kurset går over to år og gir allsidig kompetanse i landbruk- 
og naturbruksfag på VG2 og VG3 nivå i videregående skole. 
Forutsatt at du har noe relevant praksis kvalifi serer kurset til 
tittelen agronom. Kurset er fl eksibelt opplagt med to-dagers 
samlinger ca en gang pr måned, studieringer og selvstudium 
mellom samlingene.         

Kurs i praktisk HMS-arbeid for bønder
Kurset kjøres med instruktør fra Landbrukets hms-tjeneste 
(Lhms) og rettes mot alle i landbruket. Settes opp dersom 
stor nok interesse!

Håndtering og bruk av plantevernmidler
Sertifi seringskurs i handtering og bruk av plantevernmidler. 
Kurset består av 8 t. teori, 4 t. egenstudie og en praksisdag 
samt eksamen tilslutt. Teori avholdes fredag 19.2 og 5.3. 
Praksisdagen blir 26.3. 2010. Prisantydning; kr. 1500 + 
utgifter til bøker og eksamensavgift. Frist for påmelding er 
1.2. 2010.

Jegerprøvekurs 
Obligatorisk for alle nye jegere med oppstart i februar. 30 
timer kveldsundervisning samt praksisdager. Kursinstruktør er 
Ken Are Olafsen. Prisantydning er 2500 kr avhengig av antall 
deltakere. Eksamensavgift kommer i tillegg. Påmeldingsfrist 
er 1. Februar 2010.

Sertifi seringskurs i Varme arbeider
Kurs i forhold til bruk av sveiseapparat, vinkelsliper med mer. 
Vi kan holde både helt kurs (8 t.) og kurs for de som trenger 
resertifi sering innen varme arbeider(4 t). Meld interesse, så 
setter vi opp dersom det blir nok deltakere!

Maskinførerkurs
Kurset består av 32 timer teori + 8 timer instruktiv opplæring 
på gravemaskin/hjullaster. I tillegg må deltakerne ha praksis 
hos en vert. Oppstart februar/mars. 2010. Instruktører er 
Steinar Helstrøm og Henning Olsen fra Solør vgs, avd. Våler. 
Prisantydning; 4800 kr avhengig av antall deltakere. 
Påmeldingsfrist er 1. februar. 2010.

Truck kurs (gjelder for gaffeltruck med løfteevne inntil 
10 tonn). Kurset innebærer 20 t. teori og 20 t. praksis. Teori 
vil foregå i februar/mars 2010. Praksis tilpasses den enkeltes 
deltakers erfaringer. Instruktør er Steinar Kristiansen. 
Prisantydning; ca 5500 kr avhengig av antall deltakere. Dette 
inkluderer også beviset. Påmeldingsfrist er 1.februar 2010.

Kurs i tillaging av spekepølse
Dette kurset går over 2 dager. Kurset vil foregå hos pølse-
maker Erland Høistad på Os 18. Og 19. januar 2010, og han 
er også kursinstruktør. Kurset tar for seg både teori og prak-
sis innen faget. Pris 2800 kr. Påmeldingsfrist; 5.januar 2010.

Helgekurs i sprangridning
Kursinstruktør er Trude Jørgensen. Avvikles våren 2010. 
Meld interesse! Prisantydning ca 2500 kr avhengig av antall 
deltakere.

Salmakerkurs 
Foregår over en helg i februar/mars. Kursinstruktør er Harriet 
Larsen. Påmeldingsfrist 1. Februar. Prisantydning ca 2500 kr 
avhengig av antall deltakere.

Kjørekurs med hest 
Kursinstruktør er Harriet Larsen. Foregår over en helg. 
Tidspunkt blir satt til en helg i mai. Prisantydning ca 2200 kr 
avhengig av antall deltakere. Meld interesse!

KURS PÅ STORSTEIGEN VGS 
2009-2010

Spørsmål og påmelding på kurs 
kan rettes til Ingeborg Strålberg tlf; 62 48 94 40, 
eller Eivind Aaen (agronomkurset).
Kursa vil lyses ut i aviser og oppdateres inne på våre 
hjemmesider etter hvert (www.storsteigen.vgs.no)



Bøker - Leker - Kontorrekvisita - Gaveartikler - Batterier - Lommebøker 
Klokker – Passbilder - Datarekvisita - Papir - Rammer - Fargekopiering

Tlf.: 62 48 71 44 • Fax: 62 48 79 04
post@abok.no • www.abok.no

Boksignering
Lørdag 28. november kl. 11.00-12.30:
Unni-Lise og Ola Jonsmoen signerer sin nye 
barnebok ”Johannes i sporet. Hysj, hysj!” 

Boka ”Solan og Ludvigs jul” 
og ”Redodor Felgens 
oppfi nnelser”. 

Pakkepris 

kr 119,- Verdi kr 269,-

Uke 48: 
Rammer 30%
 

Paperblanks 
– den personlige notatboka 
Ved kjøp av Paperblanks 
fredag 27. og lørdag. 28. november 
får du med en Philippi penn til en verdi av kr 55,-

Gi bøker til jul!
– til barn, unge og eldre. 
Vi hjelper deg gjerne med 
bokvalget!
 Ideell gave 

Vi ønsker dere alle 
en koselig førjulstid!

Se Ringos 
julekatalog 
for noe av 
vårt utvalg 
i leker!

To nye julekort 
av Unni-Lise Jonsmoen 
Ved kjøp av ”Langt hjemmefra” 
støtter du SOS-Barnebyer.


