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Joker
Lørdag 31. mars 09.00 - 18.00
Mandag 2. april 09.00 - 19.00     
Tirsdag 3. april 09.00 - 19.00
Onsdag 4. april 09.00 - 17.00       
Påskeaften 7. april 09.00 - 14.00
     
Bygger`n Alvdal
Mandag 2. april 07.00 - 17.00
Tirsdag 3. april 07.00 - 17.00
Onsdag 4. april 07.00 - 13.00
Påskeaften 7. april Stengt

Alvdal Bok- og papirhandel, 
Sans, Alvdal-Tynset Sport
Mandag 2. april 09.00 - 17.00
Tirsdag 3. april 09.00 - 17.00
Onsdag 4. april 09.00 - 15.00 
Påskeaften 7. april 09.00 - 14.00

Prix
Mandag 2. april 09.00 - 22.00     
Tirsdag 3. april 09.00 - 22.00
Onsdag 4. april 09.00 - 18.00       
Påskeaften 7. april 09.00 - 15.00

Elektroservice
Mandag 2. april 09.00 - 16.00
Tirsdag 3. april 09.00 - 16.00 
Onsdag 4. april 09.00 - 12.00
Påskeaften 7. april 09.00 - 12.00

Huldra
Mandag 2. april 10.00 - 17.00
Tirsdag 3. april 10.00 - 17.00
Onsdag 4. april 10.00 - 15.00
Påskeaften 7. april 10.00 - 14.00

Spar
Lørdag 31. mars 09.00 - 18.00
Mandag 2. april 09.00 - 20.00     
Tirsdag 3. april 09.00 - 20.00
Onsdag 4. april 09.00 - 17.00       
Påskeaften 7. april 09.00 - 14.00

Alvdal Innkjøpslag
Mandag 2. april 08.00 - 16.00     
Tirsdag 3. april 08.00 - 16.00
Onsdag 4. april 08.00 - 14.00       
Påskeaften 7. april Stengt

Statoil
Skjærtorsdag 5. april 09.00 - 21.00 
Langfredag 6. april 09.00 - 21.00 
Påskeaften 7. april 09.00 - 21.00
1. påskedag 08.00 - 23.00 
2. påskedag 08.00 - 23.00

Shell
Skjærtorsdag 5. april 08.00 - 23.00 
Langfredag 6. april 08.00 - 23.00 
Påskeaften 7. april 08.00 - 19.00
1. påskedag 08.00 - 23.00 
2. påskedag 08.00 - 23.00
Ellers åpent til 24.00

Åpningstider
i påska

Finn påskeharen 
– vinn flott krus
I årets påskeutgave av Alvdal 
midt i væla har vi gjemt tre 
påskeharer på forskjellige 
steder i bladet. Bli med i 
konkurransen – finn påske-
harene og vinn flotte Alvdal 
midt i væla kaffekrus.

Tre påskeharer er altså gjemt blant 
annonser og redaksjonelle artikler i dette 
bladet. Finn dem – og send en e-post til 
konkurranse@alvdalmiv.no der du 
skriver i hvilke annonser eller artikler 
påskeharene er gjemt.
Husk også navn og telefonnummer.
Blant de som sender inn riktig svar trekker 
vi ut 5 vinnere som får hvert sitt Alvdal 
midt i væla kaffekrus.



NEGGU!!!
Alvdal midt i væla er en uavhengig, 
dagsaktuell og superlokal nettavis for Alvdal. 
Etter et snaut års drift er vi stolte over å 
kunne vise til et gjennomsnitt på over 1.000 
besøkende daglig siden lanseringen.

For å opprettholde og videreutvikle nettavisa 
søker vi etter

FRILANSERE
som er levende opptatt av det som skjer i bygda, er glad i å 
skrive og ta bilder og som har lyst til å dele de gode historiene 
med bygdefolket og andre Alvdalsvenner gjennom Alvdal midt i 
væla.
 
For Alvdal midt i væla er ingen sak for liten, ingen for stor og 
vi ønsker å speile så mye som mulig av det som skjer på en 
best mulig måte. De vi søker må kunne jobbe noe på kvelder og 
helger. Du må kunne jobbe sjølstendig, tenke kreativt og se de 
gode sakene i nærmiljøet. Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon – kontakt redaktør Ivar Thoresen, 
tlf.: 907 40 551, ivar@dmtalvdal.no

Kortfattet søknad sendes på e-post til redaksjonen@alvdalmiv så 
snart som mulig.

Alvdal midt i væla

alvdalmiv.no



Ut på skitur
Alvdal turforening kjører oppp 120 kilometer 
skispor i vakker Alvdalsnatur til fri benyttelse 
for alle med ski på beina. Allmannastua har 
åpent hver eneste dag i påska fra palme-
søndag til 2. påskedag. 
www.turforening.no

Aukrustsenteret
Aukrustsenteret er det perfekte sted for både 
fastboende og turister dersom påskeværet 
ikke er det beste: – Vi har åpent fra lørdag 31. 
mars til og med onsdag 4. april pluss 2. 
påskedag 9. april, forteller driftsleder Monica 
Søberg. Senteret er åpent alle dager fra klokka 
10 til 17. Barna kan få bryne seg på en rebus 
og senteret viser i tillegg til de faste filmene 
sine, Freske Fraspark hver dag klokka 15.00. 
www.aukrust.no

Huldreverandaen 
Har du ikke inntatt kaffen på Huldras veranda, 
så bør du benytte sjansen nå i påska. Siden 
åpningen for ett år siden har huldre-
verandaen blitt en hit blant kafegjestene.
Huldra har åpent alle hverdager samt 
påskeaften og tilbyr en plass i solen og pledd 
over beina dersom vinden kommer sørfra. 
www.huldrahandverk.no

Familieskidag på 
Langsetra
Det er familieskidag på Sveivangen på 
Langsetra skjærtorsdag fra klokka 12.00 og 
utover dagen. Salg av kaffe og mat. 

Kirkens påske
Påsken er kirkens viktigste høytid og Alvdal
sokneråd og Alvdal pinsemenighet byr på 
flere muligheter til å konsentrere seg om den 
kristne høytiden. Skjærtorsdag er det både 
gudstjeneste og nattverdsgudstjeneste. 
Langfredag er det felleskristen gudstjeneste 
og 1. påskedag høytidsgudstjeneste. 
www.alvdal.kirken.no

Alvdal Friskliv
Har åpent fra klokka 06.00 til 22.00  hver dag 
for deg med nøkkelkort. Dersom du vil trene i 
ro og mak kan du altså trene på et tidspunkt 
da trening ikke står øverst på lista for den 
gemene hop. Liker du å ha et fellesskap rundt 
treninga, kan du melde deg på en av de 
mange gruppetimene som Alvdals ferskeste 
trimtilbud byr på. www.alvdalfriskliv.no

ting å gjøre i Alvdal i påska
Påska i Alvdal byr på sol og flotte skiløyper. Men det er mye annet å finne på også. 
Her er ti tips til ting å gjøre i Alvdal i løpet av påska.

10

Foto: Aukrustsenteret

1

2

4

5

6
3

Foto: Huldra



Klart for nye Midtsommerdager

ting å gjøre i Alvdal i påska

Inspirasjon til
hagen
Den profilerte hagedesigneren Yvonne 
Dengin er ute med ny bok – Moderne 
naturhager. Mandag i påskeuka kommer hun 
til Alvdal i regi av Alvdal Bok- og Papirhandel 
for å inspirere alvdøler og hyttefolk.
Yvonne Dengin holder sitt foredrag om 
moderne naturhager med fokus på fjellhager 
på Huldra. Hagedesigneren, som også har 
hatt egne TV-program, har som hytteeier på 
Savalen god kjennskap til hvilke vekstforhold 
folk har her i regionen, med de muligheter og 
utfordringer det fører med seg. Dermed vil 

det være svært relevante tips å hente for de 
som spanderer en påskeukekveld på dette 
arrangementet. Huldra byr selvsagt på 
servering til, og det blir muligheter for å kjøpe 
Yvonne Dengins bøker. www.abok.no

Påskequiz på 
Huldra
Fredag 30. mars blir det quizaften på Huldra 
fra kl. 18.00. Forhåndspåmelding av lag til 
Huldra er mulig, men det er også mulig å 
melde seg på ved ankomst. 4-6 personer på 
laget. Også mulighet til å bli med om man 
ikke har lag i utgangspunktet. Lag kan settes 
sammen der. Quizmaster er  Olov Grøtting. 
Salg av mat og drikke. 
www.huldrahandverk.no

Påskeball i 
Nordihaugan
Lørdag før palmesøndag – 30. mars, er det 
påskeball i Nordihaugen. Velkomstdrink fulgt 
av lammestek med gratinertet poteter og 
dessert. Underholdning ved trubadur Einar 
Ødegård Gjelten utover kvelden. Alle 
rettigheter. Forhåndspåmelding. Nordihaugan 
inviterer også til middagsservering 1. 
påskedag mellom kl. 13.00 og 20.00. 
www.nordihaugan.no

Påskepub på 
Taverna
Taverna blåser liv i en gammel tradisjon 
og inviterer til tradisjonell 
skjærtorsdagspub i kjelleren med 
live-musikk. Torsdag 5. april er dagen.
www.taverna.alvdal.no

I tillegg kommer det tradisjonsrike sykkel-
rittet Taubanetråkket, fra Folldal til Alvdal i 
år til å bli flyttet fra søndag til lørdag og 
med målgang midt på Steia.
  Ellers blir det tuskhandel, liv og røre på 
Steia hele lørdagen, med både kåring av 
Årets bedrift og Alvdalsambassadør. Ny 
utgave av det verdensberømte Olabil-
løpet Steijela Grand Prix blir det naturligvis 
også.
  På Aukrustsenteret blir det både 
utstillingsåpning og operapub i forbindelse 
med Midtstommerdagene, som innledes 
med pubkveld i Stasjonshaven fredags-
kvelden, den 22. juni. 

22.-24. juni blir det Midtsommerdager på tradisjonelt vis i Alvdal 
– men også med noen spennende nyheter. Blant annet gjentas 
fjorårets suksess med storfest på Steia lørdagskvelden – som i år 
er på St. Hansaften.

FOLKEFEST: Det er håp om ny folkefest på 
Steia under Midtsommerdagene. Her fra 
fjorårets utgave av Steijela Grand Prix.
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Hvor ofte har du ikke tenkt at det plagget 
hadde vært perfekt hadde det ikke vært for at 
det var for langt, for trangt, for ensidig eller 
prangende? Det er ofte ikke så mye som skal 
til, og Laila Bjørnsen hjelper deg gjerne.

Oppvokst med søm
- Vi trenger egentlig ikke så mange plagg bare 
vi klarer å kombinere dem, sier Laila Bjørnsen. 
Hun har vært fasinert av søm helt siden hun 
vokste opp ved siden av en symaskin av 
merket Lada trømaskin i Lofoten der moren 
arbeidet som skredder.  
- Jeg har egentlig bare tatt med meg hobbyen 
min hit bort, forteller Bjørnsen om bakgrunnen 
for at hun har innredet arbeidsrom i den 
gamle sjukestua.

Har noen en prøvedokke?
- Laila Bjørnsen har alltid plukket med seg 
plagg og gjenstander når hun er ute og kikker 
i butikker. 
- Jeg finner kanskje et plagg som ikke er 
perfekt, men som har en del som kan brukes, 
som en effekt. Laila kan også hjelpe kundene 
med å reparere plagg.
- Og så må du få med at jeg ønsker meg ei 

skredderdokke. Det har jeg ikke. Kanskje noen 
vet om en?

Varme hender
I den gamle sykestua har også Siw Torill 
Lilleeggen flyttet inn. Til nå har hun tilbudt 
tjenestene sine hjemmefra. Hun har hjulpet 
folk ved hjelp av healing i tolv år:  Healing er å 
løse opp blokkeringer i energibanene.
- Jeg kan hjelpe til med å finne fram til hva 
personen må jobbe med, forklarer Lilleeggen.
For healing er ikke noe hokus pokus. Behand-
lingen hos Siw Torill Lilleeggen starter alltid 
med en samtale:  
- Folk må bearbeide ting sjøl og jobbe seg 
gjennom det som er vanskelig i livet, forklarer 
hun, men hun har flere teknikker som kan 
hjelpe de som kommer til henne:  Jeg kan for 
eksempel lære folk å puste skikkelig, med 
magen. Veldig mange gjør ikke det, forteller 
Lilleeggen. Så kan hun hjelpe personer ved å 
bruke de varme hendene sine.

Hjelper gjengangere over
Siw Torill Lilleeggen kan også hjelpe til med 
husrens. Siw forteller at det er mange steder i 
Nord-Østerdalen hvor man opplever at folk 

går igjen i husene:  
- Når noen dør uten å komme helt over til lyset, 
sier vi at de går igjen. Jeg kan hjelpe til med å 
vise de urolige døde lyset slik at de går over til 
den andre siden og ikke forstyrrer de som bor 
der nå, forteller hun. De som går igjen vil ikke 
noe vondt men de er bare forvirret eller kan-
skje bekymret for hvordan det skal gå med 
eiendelene sine. Og noen ganger holder vi de 
igjen med vår store sorg, forteller Siw Torill 
Lilleeggen.

Siw Torill Lilleggen tilbyr også kroppsav-
giftende fotbad der strøm sender impulser til 
cellene i kroppen, slik at de gir fra seg giftige 
stoffer som har samla seg i kroppen. Og som 
ikke dette var nok, kan hun hjelpe til med å 
fjerne ørevoks der det har blitt for mye:  Da 
bruker jeg en gammel indiansk metode med 
et vokslys, forteller Siw Torill Lilleeggen.

Ring og avtal tid
- Foreløpig vil det være slik at kundene ringer 
oss og avtaler tid for når vi kan treffes her, 
forteller damene. Det vil i hovedsak være på 
onsdager og på kvelder og i helgene at 
lokalene vil være i bruk.

Varme hender og varme hjerter
De siste dagene har to damer etablert seg i nye lokaler i Brenna. Siw Torill Lilleeggen og Laila Bjørnsen 
har installert seg i andre etasje på Frivilligsentralen. Her tilbyr damene et vidt spekter av tjenester; Laila
tar med seg syhobbyen sin hjemmefra og tar på seg omsøm av tekstiler. Siw Torill Lilleeggen har drevet 
med healing fra hjemplassen i Tronsvanglia i en årrekke. Nå har damene innredet felles kontor i den 
gamle sykestua.

FRA DUK TIL KJOLE: Denne var en nydelig, 
bordert duk.  Noen timer med Laila Bjørnsen, og 
vips; det blir til en kjole.

LITT AV HVERT: Laila tilbyr også interiør og 
tilbehørskatter til de besøkende. Både til 
inspirasjon og for salg. 



Varme hender og varme hjerter

HEALING: Siw Torill Lilleeggen har varme hender 
og viser på Laila Bjørnsen hvordan hun arbeider 
for å finne blokkeringer i energibanene.

FRODIGE OG FREDELIG: Friske fager og en 
lun atmosfære får deg til å slappe av hos healer 
Siw Torill Lilleeggen.



All slags natur
1.  Hva slags dyr er en «belgisk blå»?
2.  Legger pingvinen egg?
3.  Hva måler vi med Richters skala?
4.  Celsius og Fahrenheit . . ., hva heter den tredje 

temperaturskalaen?
5.  Hva heter den minste planeten i vårt solsystem?
6. Hva er det fremste kjennetegnet på en narhval?
7.  Hva heter Norges nasjonalblomst?
8.  Hva er en aspedistra?
9.  Hva heter Norges største måkefugl?
10.  Er det pigghå eller piggvar som er en haifisk?

Film og teater
1.  «Flåklypa Grand Prix» er tidenes norske filmsuksess. Hvem 

skrev historiene fra Flåklypa?
2.  Hva het moren til Peer Gynt i Ibsens drama?
3.  Den norske filmen «Søndagsengler» ble Oscar-nominert i 

1996. Hvem regisserte filmen?
4.  Hvem skrev musikken til verdenskjente «West Side Story»?
5.  Hva het den første filmen som The Beatles laget, i 1964?
6.  Hvem har skrevet syngespillet «Leve Patagonia!»?
7.  Hvem har skrevet skuespillet «Mens vi venter på Godot»?
8.  Hva heter filmen som bygger på Hamsuns roman «Sværmere»? 
9.  Hvem skrev musikken til den kjente musikalen «Evita»?
10.  Hva heter skuespillet som musikalen «My Fair Lady» bygger 

på, og hvem skrev det?

Uttrykk fra idretten
1.  I hvilken idrett brukes uttrykket «medley»?
2.  Og hva driver du med hvis du tar en «halv Nelson»
3.  Hva er en «skip»?
4.  I hvilken idrett er en «høyre kryss» et kjent element?
5.  Nevn tre idretter der man starter spillet med en «serve»?
6.  I hvilken idrett er «frosk» en bra ting?
7.  I en amerikansk idrett er en «home run» en god prestasjon 

- hvilken idrett?
8.  I hvilken idrett kan du bli utvist for «tripping»?
9.  I hva slags idrett kan du konkurrere i en «sculler»?
10.  I hvilken idrett gjør man en «Lutz»?

Prøv deg på Alvdal midt i vælas påskenøtter. Spørsmål for store små, ulike emner og vanskelighetsgrad 
– lokale, nasjonale og internasjonale spørsmål. Artig påskeunderholdning foran peisen ved innevær.

Midt i vælas

påskenøtter

SVAR: 1) Andøya 2) i Babylon 3) Albania 4) Caracas 5) Amager 6) 
Chardonnay 7) blåsyre 8) anode 9) Curacit 10) bigami.

SVAR: 1) i Paris 2) i København 3) i Göteborg 4) i London 5) i 
Trondheim 6) i Venezia 7) i Roma 8) i Chicago 9) i New York 10) i 
Granada, Spania

A-B-C
1.  Hva heter øya der Oksebåsen rakettskytefelt ligger?
2.  Hvor fant man i oldtiden de berømte «hengende hager»?
3.  I hvilket europeisk land var Enver Hoxha diktator i flere tiår?
4. Hva heter hovedstaden i Venezuela?
5.  På hvilken øy ligger Kastrup flyplass ved København?
6.  Hva heter verdens mest berømte og benyttede hvitvinsdrue?
7.  Kan du et annet navn på det kjemiske stoffet 

hydrogencyanid?
8.  Hva kaller vi den positive polen i en elektrolyse?
9.  Husker du hva slags giftstoff som ble brukt i den såkalte 

Nesset-saken i Orkdal?
10.  Hva kalles det når en person har to ektefeller på samme tid?

Hvor ligger
1.  Invalidedomen?
2.  Rundetårn?
3.  Idrettsbanen Nya Ullevi?
4.  Westminster Abbey?
5.  Kristiansten festning?
6.  Sukkenes bro?
7.  Pantheon?
8.  Oare-flyplassen?
9.  Museum of Modern Art?
10.  Alhambra-palasset?

Bøker og forfattere
1.  Hvilke to norske forfattere har fått Nordisk Råds litteraturpris 

for årene 2001 og 2002?
2.  Hvem har skrevet romanserien «Folket på Innhaug»?
3.  Hva heter forfatteren av fortsettelsesromanene 

«Trollringen» og «Arvestålet»?
4.  Hvilken kvinnelig norsk forfatter ga i 1994 ut 

familiekrøniken «Granitt»?
5.  Hvem har skrevet om «Familien på Gilje»?
6.  Hva regnes som forfatteren Amalie Skrams hovedverk?
7.  Hvem har skrevet den svære romansyklusen «Dansen 

gjennom skuggeheimen»
8.  Hva het Knut Hamsuns siste bok?
9.  Romanen «Søsken på Guds jord» er også filmet. Hvem skrev 

romanen?
10.  Hva slags litteratur forbinder du med forfatteren Morten 

Harry Olsen?

SVAR: 1) Jan Kjærstad og Lars Saabye Christensen 2) Anne Karin 
Elstad 3) Sigurd Hoel 4) Torill Brekke 5) Jonas Lie, 6) 
«Hellemyrsfolket» 7) Kristofer Uppdal 8) «Paa gjengrodde stier» 9) 
Arvid Hansen 10) kriminalromaner.

SVAR: 1) en kurase 2) ja 3) jordskjelv 4) Kelvin 5) Pluto 6) en lang 
tann som stikker frem som et spyd 7) røsslyng 8) en blomst 9) 
svartbak 10) pigghå.

SVAR: 1) Kjell Aukrust 2) Aase 3) Berit Næsheim 4) Leonhard 
Bernstein 5) «A Hard Days Night» 6) Ketil Bjørnstad 7) Samuel 
Beckett 8) «Telegrafisten» 9) Andrew Lloyd Webber 10) «Pygmalion» 
av George Bernard Shaw.

SVAR: 1) svømming 2) bryting 3) kaptein på et curlinglag 4) boksing 
5) volleyball, tennis, bordtennis, squash, bl.a. 6) håndball 7) baseball 
8) ishockey 9) roing 10) i kunstløp.



påskenøtter

SVAR: 1) Anniken Huitfeldt 2) Norsk Hydro 3) Sigurd Frisvold 4) 
Anstein Gjengedal 5) Hun er leder i Natur og Ungdom 6) Eks-
treneren til dopingtatte Johan Mühlegg 7) alpint 8) Michael 
Persbrandt 9) Esther Pirelli 10) Hanne Grotjord.

Folk i farten
1.  Hva heter Ap-politikeren som startet debatten om 

gubbeveldet i partiet og som ble «hånet» av Thorbjørn 
Berntsen?

2.  I hvilket stort norsk selskap er Eivind Reiten toppsjef?
3.  Hva heter forsvarssjefen i Norge?
4.  Hvem er politimester i Oslo?
5.  Elin Lerum Boassen har vært flittig i TV-ruta de siste 

månedene. Hva driver hun med?
6.  Hva forbinder du med navnet Ola Berget?
7.  Hva slags idrett driver Bjarne Solbakken?
8.  Maria Bonnewie er i vinden som Dina i filmen «Jeg er Dina». 

Hva heter hennes svenske forlovede?
9.  Hva er kvinnenavnet til Norges mest kjente transvestitt, 

legen Esben Benestad?
10.  Hva heter kona til Ap-leder Thorbjørn Jagland?

Geografi
1.  Hva heter hovedstaden i Mongolia?
2.  Hvilke tre hav er de største i verden?
3.  Hvilke tre land er verdens største i areal?
4.  Hvilke land grenser Andorra til?
5.  Hva heter Alvdals nest høyeste fjell – og hvor høyt er det?
6.  Hvor ligger Norges nest høyeste bilvei?
7.  Hvilke kommuner grenser Alvdal til?
8.  Hva heter Englands nest største by?

SVAR: 1) Ulan Bator 2) Atlanterhavet, Stillehavet, Indiahavet 3) 
Russland, Canada, Kina 4) Spania og Frankrike 5) Skjellåkinna – 
1706 moh. 6) Tronfjellveien i Alvdal 7) Folldal, Tynset, Rendalen, 
Stor-Elvdal 8) Birmingham 9) Uganda 10) Tysk, fransk og italiensk

SVAR: 1) Tre sølvmedaljer 2) Rosenborg, 0-7 3) Queens Park Rangers 
4) Tre – 1946, 1969 og i 2004 (sammen med Tynset IF og Fåset IL på 
Savalen) 5) 1985 og 1988 6) For 14. gang 7) Brann 8) Thorir 
Hergeirsson 9) Justyna Kowalczyk og Dario Cologna 10) Therese 
Johaug

9.  Hvor er Kampala hovedstad?
10.  Hva er de tre offisielle språkene i Sveits?

Sport
1.  Hvor mange medaljer tok Alvdalsjenta Kristin Sandeggen i 

junior-NM i skiskyting nylig?
2.  Hvilket lag møtte Alvdals fotballag i cupens første runde på 

Steimoegga i 2011 og hva ble resultatet?
3.  For hvilken engelsk Premier League-klubb spilte Hamar-

gutten Petter Vaagan Moen?
4.  Hvor mange ganger har Alvdal IL arrangert NM på ski – og 

når?
5.  Hvilke to sesonger spilte Alvdals fotballag i landets nest 

høyeste divisjon?
6.  For hvilken gang arrangerte Alvdal IL i år Solan Gundersens 

vinterleker?
7.  Hvilket lag vant Tippeligaen i 2007?
8.  Hvem trener det norske kvinnelandslaget i håndball?
9.  Hvem vant Tour de ski 2012 – kvinner og menn?
10.  Hvem ble verdensmester på 30 km fellesstart for kvinner i 

Holmenkollen 2011?

Natur læring vekst

OPPVARMET 
Utendørs ba� e� 

i nærområdet:

•  Fot- og sykkelturer

• Fisking og bading i Glomma

•  Overnatting utendørs 

Aktiv� eter 

på leirområdet:

•  Ballspill – fotball, volleyball, biljard, 

bordtennis, badminton

•  Bading og vannlek – i eget basseng 

 med oppvarmet vann

• Klatrevegg

• Ridning – på Nordlandshester

•  Luftgeværskyting og pil og bue

•  Diskotek

•  Mange slag dyr som trenger 

 stell og kos

•  Linebalansering og skaterampe

•  Mye annet spennende å finne på  

- både ute og inne

i vannet på Harsjøen:

•  Vannsport, bading og fisking

Natur læring vekst

For mer informasjon og påmelding: 

www.bjontegaard.no

SOMMERMINNER 
SOM VARER HELE LIVET 

Bjøntegaard Leirskole og Leirsted AS

2478 Hanestad, Tlf.: 62 46 79 35, E-post: leirskole@bjontegaard.no

Sommerleir 2012

Ledige plasser uke 27, 28, 29 og 30.

Er du mellom 7 og 14 år og på jakt etter en annerledes ferieopplevelse i sommer? 

Bli med på sommerleir på Camp Bjøntegaard – i hjertet av Østerdalen. 

Tett på naturen – med skog, vann og fjell, knyttes nye og varige vennskapsbånd

med inntil 60 andre barn gjennom utflukter, aktiviteter og sosialt fellesskap. 

Sammen skaper vi uforglemmelige sommeruker som gir minner for livet.

Camp Bjøntegaard har arrangert sommerleir for hundrevis av barn hvert år helt 

siden 1946 og har unik erfaring med konseptet. Stedet ligger på Hanestad i 

Rendalen kommune i Østerdalen. Hanestad ligger midt mellom Oslo og Trondheim.

 



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

Vi bringer din blomstrende hilsen!
Ring og bestill på tlf: 62 48 99 00.

Smakfull påskeSmakfull påske
Nyhet! Gourmetprodukter 
fra Nicolas Vahé

Smakfull påske
• Oljer

• Pesto

• Krydder

• Vinagretter

• Marmelader

• Honning

• Sjokoladefonduer

• Vann

• Limonader

Vi har friske tulipaner 
og påskeliljer!

Tlf.: 62 49 48 00  •  www.fias.no

Avfall med miljø- eller helse-
skadelige stoffer leverer du gratis 
til FIAS eller til forhandler. 

Ta vare på miljøet
– bruk gjenvinningsstasjonen!

Farlig avfall 
leveres for seg

Alltid noe å glede seg til med
Alvdal Turforening

www.turforening.no

Påskemeny:
Allmannstua åpen hver dag, 

åpent for fullmåneservering onsdag 4. april

Skitur i Dølbekken søndag 1. april

Måneskinnstur i  Vestjfella mandag 2. april

Påskekos på Langsetra i Høstdalen skjærtorsdag

Servering i Høstdalen 1. april  (Ketil Gjermundshaug) 
og langfredag 6. april  (Vismannsbua)

Skiorientering og  ”Tre på topp” til over påske.

 120 km med påskeskiløyper

Påskemeny:Påskemeny:Påskemeny:Påskemeny:Påskemeny:
Følg oss på
Facebook!

KONTAKT: Kontorbygg AS v/ Silje Lopez • Tlf.: 62 48 97 08 
Mobil: 971 87 308 • e-post: post@kontorbyggalvdal.no

MØTELOKALER TIL LEIE
Møtelokale inntil 25 personer til leie.
• Varmdrikksautomat
• Fullt utstyrt kjøkken
• Projektor og lerret





Levegg - få det lunt og 
behagelig på din terrrasse

Balkongskjerm og 
balkon-glass - lun uteplass

Terrassemarkiser, vindusmarkiser 
- for elegant og effektiv solskjerming

 

Plissegardiner - for deg 
som vil prøve noe nytt

Autorisert forhandler av:
Din lokale forhandler:
Geir Ole Smedplass
Tlf.: 977 35 969 
E-post: geirole@scandic.no

Sol, vind, regn og sludd - vi hjelper deg!  Solskjerming • Balkongrekkverk/skjerming • Levegg • Myggrullegardiner • Varmepumper • Vedlikeholdsfrie vinduer og sprosser i PVC

Lamellgardiner - en ny 
trend innen solskjerming

Innglassing av uteplassen
- med eller uten isolasjon

Utvendige persienner 
- gir boligen en fl ott fasade

Gjør deg klar for sommeren!

April tilbud! 
Få med gratis motor 
og fjernkontroll ved 

kjøp av terrasse-
markiser

• 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

Godkjent for rehabilitering 
av murpipe

2560 Alvdal • Tlf.: 62 48 73 58 • Mob.: 900 12 989 
Fax: 62 48 97 41 • perarne@perbjorn.no

www.perarnebjorn.no

2560 Alvdal • Tlf.: 62 48 73 58 • Mob.: 900 12 989 2560 Alvdal • Tlf.: 62 48 73 58 • Mob.: 900 12 989 Nyhet!
Salg av Oppdalsskifer 
- skifer for helleganger 2560 Alvdal • Tlf.: 62 48 60 24 • www.aumamandel.no

Foto: Rob Veldhuis

Se etter mandelpoteter fra 

Auma Mandel 
i din butikk. Kortreist mat!
 

• Husk å ta med noen sekker når du skal  
 tilbake til hverdagen også.

• Mandelpoteter fra Nord Østerdalen er  
 uslåelig på smak, farge og konsistens.



Hu� a for deg som 
 fy� er di�  år!

I AUKRUSTSENTERET 

VI BYR PÅ
• Rebusløp
• Rakettverksted 
• Kortversjon av Flåklypa 

Grand Prix
• Lek i Nabonissens Hus
• Servering i Solans kafé

BESTILLING TIL 
telefon  62 48 78 77
eller post@aukrust.no

Gjelder for perioden mai til medio oktober.
Minimum 10 personer, max 20. 
Alle grupper må ha med minst en voksen.

Grillpølse m/ pommes frites, saft, sjokladekake 
med nonstop  

eller
Hamburger m/ pommes frites, saft, 
sjokoadekake med nonstop     

Maten serveres på buffet, sjokoladekake med 
nonstop kan byttes mot isVa
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INVITER VENNENE DINE MED PÅ 
BURSDAGSFEIRING I AUKRUSTSENTERET

Hu� a for deg som 

I AUKRUSTSENTERET Bursdagsfest
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ÅPNINGSTID PÅSKE
31. mars- 4. april, 
og 9. april kl. 10 - 17

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

Tradisjonell 
skjærtorsdagspub 
i kjelleren 5. april kl. 21.00 - 01.00
18 års grense. Live-musikk. Alle rettigheter
Inngang kr 150,-

Vi ønsker alle en 
    riktig god påske!



God Påske!

Når du skal på hytta, kan vi klargjøre og pakke varene 
til du kommer. Kontakt oss på fax nr. 62 48 70 20 eller 
på e-post: joker.dahli@ngbutikk.net

Åpningstider i påska:
Lørdag 31. mars: 9.00-18.00 • Mandag 2. april: 9.00-19.00
Tirsdag 3. april: 9.00-19.00 • Onsdag 4. april: 9.00-17.00
Påskeaften 7. april: 9.00-14.00

Grillpølser Finsbråten 500gr. 15,00
Twist 330gr. 39,90
Påskeskinke Gilde pr.kg 99,00
Kylling grillet 650 gr. 39,90
Finnbiff Gilde 400gr. 69,90
5 nystekte boller for bare  19,90

 Husk 
propan!

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 • Anders Tlf.: 91 17 54 43 • e-post: post@alvdalsstolpen.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

Stolpebanker, 

traktormontert, 

utleie m/mann.

 

Impregnerte 

gjerdestolper

 produsert av

sentvoksende furu

 

Vi fører også:

Elektrisk gjerdemateriell, 

galvanisert tråd, 

skruisolatorer

100 m/rull   kr 1.200   pr. stk     

Utmarksnetting         ( ALUZINK belegg)  

•	Levering	
	 av	grus

•	Vedlikehold	
	 av	veier

•	Alt	innen
		 gravearbeid

•	Minigraver	med
	 hydraulisk	hammer



Sov trygt i hus og hytter
• Monter trådløse brannmeldere for 
 seriekobling
• Monter gassalarm

www.noes.no • telefon: 62 48 82 30 Trenger du elektriker på helg, ring: 62 48 82 34

Din lokale leverandør av
Strøm, styringssystemer 
og solcelleutstyr.
Led-belysning for hus og hytter.

Støv og smuss forkorter 
levetiden på tv og radio. 
Vi utfører rens og vedlikehold.
Ta kontakt for gode tilbud!

Solcelleutstyr

Posesalg 
av diverse glødepærer 
kun kr 29,- pr.pose.

Tenk sikkerhet!

Hytte TV 
12 og 230V

Posesalg
av diverse glødepærer 
kun kr 29,- pr.pose.

Lørdagsåpen

butikk fra 10 - 13

Astrourbryter 
utelysstyring 
m/muligheter 

Astrourbryter 
Nyhet!

Telefon: 62 48 93 50 
Fax: 62 48 93 51

Åpningstider: 
Mandag – fredag: 7 – 17
Lørdag:  Stengt

Parkettgulv Saga Exclusive 
Eik Rustikk 1 stav V-fuge 398,- pr. kvm.

GODE PÅSKETILBUD PÅ OVNER:

Se for øvrig 
BYGGER`N Kampanjeblad 
som kommer ut 21. mars 
med mange GODE TILBUD!

Kampanjeperiode uke 12 – 14

Nyhet: Butinox Interiør akrymaling 
for vegg, panel og List (3-i-1) 2,7 ltr.

Nå 189,-

Dovre Leon Leg         

Nå: 14.450,-

Dovre Cinderella      

Nå: 8.790,-
Dovre Cinderella      

1 stk. Morsø 2140  
Før: 13.995,-

Nå: 6.900,-

1 stk. Morsø 3440  
Før: 13.995,-

Nå: 6.900,-

Jøtul F371 
m/ støpjernsdør i sokkel 

Nå: 15.990,- 
Spar  5.690,-

Jøtul F 377 
m/ Kleberstensider og topp 

Nå: 19.990,-  
Spar 6.490,-

1 stk. Morsø 3440  1 stk. Morsø 3440  

Nå: 6.900,-Nå: 6.900,-
÷50%

1 stk. Morsø 2140  1 stk. Morsø 2140  1 stk. Morsø 2140  

÷50%



Plassen industriområde, 2560 Alvdal • Tlf.: 62 48 79 44 • www.fk.no

Gjør turen komplett!
Bålpanne

Nå 2.290,-
Spar 500,-

Fyrfat m/grillrist

Nå 990,-
Spar 500,-

Nyhet!
Norpulken

Go´pris 3.990,-

Ellers kan vi nevne:
• GPS
• Primus
• Kikkert
• Jerven Fjellduk

Håndverk    Mat    Kultur

Åpningstider

Steia, 2560 Alvdal  • Tlf.: 949 71 119 • post@huldrahandverk.no 

www.huldrahandverk.no

  Vi ønsker alle en god påske!

Quizaften på Huldra!
Fredag 30. mars kl. 18.00.
Øl- og vinservering.

Start påskeferien   med en hyggelig 
      tur på Huldra!

• Restaurering

• Skifting av dører og vinduer

• Fresing av treskilt

• Vaktmestertjenester

Leverandør av

Steinar Nymoen, Tømrer 
2560 Alvdal • Mobil: 950 70 706 
e-post: tuntrevirke@online.no



www.alvdalil.no

Hovedsponsorer Alvdal IL:Generalsponsor

ALVDAL

Fotballgruppas sponsorer:

Velkommen til

Krokfoten 
fotbøllturnering
for bedrifts- og vennelag
Steimoegga Idrettspark, Alvdal 
1. september 2012
Utendørs fotballturnering for 7´er lag på et av 
Østerdalens aller fl otteste idrettsanlegg.

Innledende gruppespill, fi naler og bankett for 
deltakerne.

Klasser: Damer • Herrer  • Mix

• Deltakeravgift:   Kr 1.500,- pr. lag
• Bankett:   Kr     450,- pr. person

For påmelding, spilleregler og annen informasjon: 
www.krokfoten.no. Påmeldingsfrist: 1. juli 2012

Kontaktpersoner:
Gunhild Vårtun
Tlf.: 901 18 839
e-post: gu-vaar@online.no

Arne Granrud
Tlf.: 991 57 390
e-post: arnegr@c2i.net

www.krokfoten.no



Fresh kaffekort
Hver 5. kopp gratis.

Tlf.: 62 48 72 03

Knalltilbud på 
sommerdekk 
og felger
Se fl yveblad som kommer i posten.

Nykvernet kvalitetskaffe fra Evergood.

 
Rabattkort på 
propan fra AGA
Rabattkort på 
propan fra AGA
Vi gir deg hver 
5. propanfylling 
gratis ved kjøp av 10 
eller 11 kg fylling.

Best i Aftenposten test!

Finsbråten 
spekeskinke 100 gr

1990
pr. pk

Gilde grillpølse 600 gr 
Gilde wienerpølse 520 gr
Smågodt

÷ 40%

Snøredskap fra Fiskars
Bilskuffe  kr 149,-
Aluminumskuffe, lang  kr 289,-
Turspade  kr 169,-

Parafi nlamper, fjøslykter fra  kr 135,-

Til påsketuren
Ståltermoser fra  kr 249,-
Mattermos 1,2l  kr 279,-
Sitteunderlag  kr 16,90,-
Tilbudene gjelder så langt lageret rekker.

Gode priser 
fra Malia!



COOP PRIX • ALVDAL
9-22 (20)

Vi har det du 
 trenger til påske!

  Ønsker alle 
     våre kunder
 en hyggelig påske!



• Drivstoff 

• Vaskehall 

• Servicehall 

• Storkiosk 

3-pack

Jela Bensin og Kiosk AS 
2560 ALVDAL Tlf.: 62 48 73 25

• Bilrekvisita 

• Varmmat 

• Henger utleie

God Påske
    fra alle oss på Statoil!

Vi er her hver dag i hele påsken.

Bjørg Olov 990 23 539 • Annette 416 97 016 • Salong 62 48 77 10

Vi inviterer til 
Damenes aften

mandag 2. april, kl. 17 - 20

Det blir kaffe og noe å bite ti!

Velkommen!Velkommen!

Knallgode 
  tilbud!

Vi inviterer til 
Damenes aften

mandag 2. april, kl. 17 - 20

Det blir kaffe og noe å bite ti!

Velkommen!Velkommen!

Knallgode Knallgode Knallgode Knallgode Knallgode Knallgode Knallgode Knallgode Knallgode Knallgode Knallgode Knallgode 
  tilbud!  tilbud!  tilbud!  tilbud!  tilbud!Knallgode 
  tilbud!Knallgode Knallgode 
  tilbud!Knallgode Knallgode 
  tilbud!Knallgode 
  tilbud!

Vårens-og sommerens 
sko har kommet!!!

Åpningstider hverdager   
9 - 16 
Langåpent onsdager   
9 - 18 
Lørdagsåpent  
10 - 13

Benytt fagfolk!
• Lagerutsalg av bygg- og malervarer
• Nybygg og restaurering
• Bolig, driftsbygg, næringsbygg
• Alt innen betong og tømrerarbeider
• Maling, fl is og gulvarbeider
• Kjerneboring i betong
• Utleie av stillasjer, forskalings-
 kassetter og dekkestolper

Hyttetomter
på Høstdalen

TIL SALGS

Boligtomter
på Gulløymoen

TIL SALGS



Årets sykler 
       er ankommet!

Fjellskistaver

 499,-
                                       

  
       

Alle ski og skisko 

÷50%
Alle solbriller  

÷50%
Alt i skibekledning 

÷30-70%
Ullundertøy 

÷30- 50%
Restebord sko 

200,-

Asics Gel Galaxy Barn
Med god demping

 349,-
       

Asics Gel Galaxy Junior
Med god demping

 399,-
       

499,-
                                                                                                                     

Asics Gel Galaxy Barn

       

Asics Gel Galaxy Junior
Med god dempingMed god demping

       

Vill Kneis Allværsjakke

499,-
                                       

  
       

                                       

  
       

Vill Kneis Allværsbukse

399,-
                                       

  
       

Barnesykler

fra 299,-
                                       

  
       

Kjøp hele settet for

700,-                   

  
       

Adidas Exerta
Fulldempet løpesko

 599,-
                                                    



2560 Alvdal  • Tlf.: 62 48 72 44 • Mobil: 419 30 475 •  post@alvdalfriskliv.no

www.alvdalfriskliv.no

Alvdal Friskliv på Facebook
Følg oss på Facebook. Vi oppdaterer 
fortløpende med nyttig informasjon til deg 
som bruker. 

Vår personlig trener (PT) Anne Marit Bjørn 
Gjermundshaug hjelper deg med å komme i gang med 
trening som er lystbetont, variert og tilpasset dine 
mål. Du bestemmer selv målet med treningen, 
Anne Marit er der for å hjelpe deg å nå dette målet!

Kontaktinfo, Anne Marit:
Tlf: 958 98 616
Mail: annemarit.pt@gmail.com

Kom alene eller ta med venner og/eller familie til en 
uforpliktende samtale om personlig trening.

Priser: PT singel pr time kr 400,-     
 PT duo pr time kr 500,-
 10 timer kr 3.700,- 
 PT gruppe 3-4 pr time kr 650,-
 20 timer kr 7.000,- 
 Ingen rabatt på grupper

Oppstart av Zumba
Våre sertifi serte instruktører Kari Grotdal Brænd og 
Anne Marie Dalen starter opp med Zumba-timer rett 
etter påske. Følg med på timeplanen som ligger ute 
på nettsiden eller hent et eksemplar ved senteret.

Velkommen til inspirerende trening hos oss!

- opplev gleden ved å trene -

- opplev gleden ved å trene -

- opplev gleden ved å trene -

1 TIME GRATIS 
FOR NYE BRUKERE

Vil du ha mer ut 
av treningen?
Alvdal Friskliv tilbyr nå timer 
med personlig trener

Sandli Overnatting 

 Tlf.: 62 48 70 74 • Mobil: 452 03 597 • E-post: sandli@sandliovernatting.no

www.sandliovernatting.no

Hjemmekoselige rom og hytter 

i sentrum av Alvdal, 600 meter fra RV 3. 

Selvhusholdning med gjestekjøkken.

Velko� en til 
påskemoro 
på Sveivangen, skjærtorsdag 

Servering
Åpent fra kl. 12.00

 

Høstdalsdager 2012
Arrangeres 12. 13. og 14 juli

 

Antikk Auksjon 
på Kloppbekkmovangen, 4. august



Vi kan friste med blant annet:
• Liv og røre på Steia
• Aktivitetsdag på Steimoega
• Steijela Grand Prix
• Pubkveld i Stasjonshaven
• Storfest på Steia
• Utstillingsåpning og operapub på Aukrustsenteret
• Kåring av Årets bedrift/Alvdalsambassadør
• Taubanetråkket

Hilsen årets arrangementskomité

Standplass i tuskgata
Vi tilbyr standplass for bedrifter, lag og 
foreninger og privatpersoner.
NB: Begrenset med plasser så her er det 
førstemann til mølla som gjelder.

Påmelding gjøres til arrangementskomiteen v/:
Else Iren Smedplass Tlf.: 419 30 483
Berit Løkken  Tlf.: 901 46 182

Hilsen årets arrangementskomité

Velkommen til Midtsommerdager 
   og St.Hans moro i Alvdal.

Velkommen til Midtsommerdager 
i Alvdal 22.-24. juni 2012

MAT • CATERING •  SELSKAPSLOKALER

MAT • CATERING •  SELSKAPSLOKALER

Lørdag før palmesøndag, 30. mars   

Påskeball Nordihaugan
Velkomstdrink           

  Lammestek m/ gratinerte poteter
Appelsinfromage & kaffe

 
Kr 435,- p.p. Påmelding 907 72 718

Einar Ødegård Gjelten er kveldens trubadur
Alle rettigheter.

1. påskedag 8. april:                              

Åpen middagsservering 
kl 13.00 – 20.00 

Ski og akebakke, hvis føret holder…

Vi tar gjerne imot alt fra selskaper, konfi rmasjoner, julebord samt 
møter, kurs og konferanser inntil 70 personer. 

Lokalet er tilrettelagt med trådløst internett og projektor.

Nordihaugan, 2560 Alvdal, T: 907 72 718, E: post@nordihaugan.no

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!



Bøker - Leker - Kontor- og datarekvisita - Papir - Gaveartikler 
Batterier - Lommebøker - Klokker - Passbilder - Rammer - Fargekopiering

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

Tilbudene er gyldig til 7. april 2012. Forbehold om utsolgt.

God påske!

Brettspill opptil 

55% rabatt

Nyhet!
Vi har de nye 
1:50 000
-kartene

men også bøker til 
30,-/60,-/90,-

Den profi lerte hagedesigneren Dengin har 
sjøl hytte på Savalen og er godt kjent med 
vekstforholdene i regionen.

Boksalg. Salg av vin/øl og kaffe med noe attåt.
Inngang kr 50,-

Velkommen!

Vi har den nye 
påskekrimmen 

-kartene

Den profi lerte hagedesigneren Dengin har 

Våren er i anmarsj 
– bli inspirert 
Mandag 2. april kl. 18 på Huldra

Yvonne Dengin holder foredrag 
om moderne naturhager med 
fokus på fjellhager


