Sommer 2021
INFORMASJONSBREV
hytte- og fritidsboligeiere

Sommeren er tilbake..
..og om vi ikke er riktig i mål
enda, så ser det i alle fall ut til at
omgivelsene sakte men sikkert
er på vei tilbake til det normale.
Vi håper du planlegger å nyte en del
av sommeren her i Holtålen.
Til tross for at flere av de tradisjonelle
sommeraktivitetene er redusert, så er
det sjelden hytteinfoen består av
såpass mange muligheter og
opplevelser som det den gjør i år!
Det er vanskelig å trekke frem noen
anbefalte aktiviteter, for i sommer kan
du virkelig oppleve noe for enhver
smak. Skulle vi likevel nevne
noe så må det kanskje bli det som er
nytt av året. Holtålen bibliotek er i den
sammenhengen absolutt verdt å ta
turen innom i løpet av sommeren.
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Biblioteket er nå på plass i nyoppussede
lokaler i ÅlenTorget, og tilbyr blant annet
meråpent og selvbetjening.
Nordpå Fjellhotell har det siste året fått nye
eiere, og er åpen for overnatting eller
bespisning hver dag sommeren igjennom.
På Nordpå blir det også en hel rekke ulike
arrangement denne sommeren, så vi
anbefaler gjerne en tur dit. Eller hva med
en tur til Langlete Gjestehus for laksefiske
eller kampsport?
Det er også gode opplevelser å hente i
Gammelgården og i musea, eller hva med
en familiedag sammen med dyra inne på
Hessdalen seter?
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Vil du bli bedre kjent med ulike steder og
turmål i kommunen så anbefaler vi
trimpostene til idrettslagene, eller
kjentmannspotene til Ålen Historielag.
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Mulighetene er mange, så nå krysser vi
fingrene for et godt og deilig sommervær.
Så lenge været er på vår side, så blir tross
alt de aller fleste dager veldig, veldig bra!
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God sommer!

Holtålen gir deg
gode muligheter til
unike opplevelser!
Ønsker du å bli bedre
kjent med bygdene,
folkene, opplevelsene og
mulighetene?

Følg HeiHoltålen
på Facebook og
Instagram!

Holtålen bibliotek
Holtålen bibliotek er et kombinasjonsbibliotek som flyttet inn i nye flotte
lokaler på Ålentorget 1. juni.
Biblioteket har et rikholdig utvalg av
skjønnlitteratur, litteratur for barn og unge,
faglitteratur og filmer. I tillegg har
biblioteket en rekke aviser og tidsskrifter,
samt åpen tilgang til PressReader. Det
finnes også et godt utvalg i lokallitteratur.
Vi har mange koselige sitteplasser og det
er nå mulig å nyte en kopp kaffe kjøpt på
Kaffekråas kaffeautomat inne på
biblioteket. I barneavdelingen har vi en
spennende UFO som barna kan sitte inni og
vi har et flott amfi der det er mulig å spille
tv-spill i betjent åpningstid.

Hardhaus
Redusert Hardhaus 2021!
Med bakgrunn i dagens uforutsigbare
smittesituasjon ser vi oss nødt til å
komprimere Hardhaus fra 3 løp på 3 dager
ned til ett løp slik som i 2020.
Hardhaus 2021 arrangeres som enkeltløp
Riasten rundt lørdag 31. juli.
Vi tilpasser løpets størrelse etter
myndighetenes krav til maks antall
deltagere.

Følg Hardhausmerket på Facebook for
løpende oppdatering om påmelding og
gjennomføring av årets Hardhaus!

Andakter
Holtålen kirkelige fellesråd tilbyr følgende andakter gjennom sommeren:
Søndag 4. juli
Søndag 25. juli
Torsdag 29. juli
Søndag 8. august
Søndag 22. august
Søndag 29. august
Søndag 5. september
Søndag 19. september

15.00
11.00
18.00
14.00
13.00
11.00
11.00

Museumsmesse-dåp
Utendørsmesse
Olsokgudstjeneste
Setermesse
Konfirmasjon
Konfirmasjon
LysVåken – konf.presentasjon
Konfirmantpresentasjon

Petran museum
Ålen kirke
Haltdalen nye stavkirke
Aunegrenda kapell
Hessdalen kirke
Ålen kirke
Haltdalen kirke
Hessdalen kirke

Petran museum
Familiedag på Petran museum

søndag 4. juli kl. 14.00
- Gudstjeneste
- Salg av mat og kaffe
- Diverse aktiviteter for store og små.

VELKOMMEN!

Utekonsert på Petran museum

lørdag 17. juli kl. 18.00

m/ Sønvis
Kafe Fjellopplevelse
Kafe Fjellopplevelse leier ut båter i
diverse utgaver i Øyungen fra uke 27.
Vi tilbyr også kiosksalg fra campingvogna i Øyongsosen i sommer.
For nærmere tidspunkt og
info se Kafe Fjellopplevelse
på Facebook.

Aktiviteter i sommer:
Semifinaler fotball-EM – låven
Semifinaler fotball-EM – låven
Finale fotball-EM – låven
Konsert m. Axel Frønes – låven
Kurs i løpeteknik m. Frode Lein
Matfestivalen nær deg, kurs/servering

Besøk oss:
6. juli klokken 21.00
7. juli klokken 21.00
11. juli klokken 21.00
17. juli
30. juli til 01. august
5. til 7. august

Åpen café
Lunsj
Middag

09.00-16.00
12.00-15.00
16.00-20.00

Alle dager!
Alle rettigheter – tilbyr take away

Gammelgården
Åpningstider i Trakteriet fra 25. juni til 7. august:
Fredag 12.00 – 17.00
Lørdag 12.00 – 17.00
Opplev Lapving, Armfeldt, Skiløperkompaniet og antikvariatet med stort boksalg!

Nytt av året:
Haltdalen Historielag sin utstilling av Rørosbanen med
Drøibrua, Nord-Europas høyeste trebru.

Aut. Fotterapeut Lillian Sagen
Gjør føttene klar for sommerens
fjelltur og høstens jakt!
Jeg gir deg råd og veiledning om sko, strømper og
produkter tilpasset akkurat dine føtter og din livsstil.
Fotterapi er velvære – og velvære er helsefremmende!
Jeg holder åpent gjennom sommeren, med noe
begrenset åpningstid. Stengt uke 31 og uke 32.
Ta gjerne kontakt på telefon, SMS eller Facebook for å
gjøre en avtale.

KiropraktorAnna
Sommeråpent hele sommeren!

Trykk på kalender
for online booking

Åpningstider 8.00-15.00 – mandager 15.00-20.00
Uke 26:
Uke 27:
Uke 28:
Uke 29 til 31:

man, ons, tors, fre
man, tirs, ons, fre
man, ons, fre
man, tor

Ved akutt behandling utenfor åpningstid – ring meg – tillegg 150,-

mob: 401 00 947

Haltdalen Sparebank
Åpningstider sommeren 2021:

Hessdalen seter

Avd. Ålen
Avd. Haltdalen

Torsdag
Fredag

09.00 – 15.30
09.00 – 15.30

også for kassetjenester
også for kassetjenester

Tlf: 724 05110 – alle hverdager fra 09.00 – 15.00
Kundemøter etter avtale
post@haltdalensparebank.no
Riktig god sommer ønskes fra oss i Haltdalen sparebank!

Ålen jeger- og fiskerforening
Ålen jeger- og fiskerforening
arrangerer fiskesommer ved Langen
i Båttjønndalen 11. juli klokken 12.00.
Oppmøte ved handicapbrygga, her er det
god plas. Parkering langs veien.
Det blir en fiskedag etter samme opplegg
som før med innlagt uhøytidelig
fiskekonkurranse med premiering.
Vi ønsker å spre fiskeglede og oppfordrer
foreldre og besteforeldre å ta med barna.
Hjelp til oppsett av fiskeutstyr ordnes.
Det blir grilling og kaffekoking!
Norges jeger- og fiskerforbund fyller 150
år i 2021, og vi markerer dette med at alt
er gratis. Ingen forhåndspåmelding.

Vel møtt!

Haltdalen IL – Sommertrim 2021
Postene står ute fra 16.05 – 17.10.2021
1. Kjærsåsen

Kjør innover Øy-vegen til Onsesvollen, merket sti til posten

2. Kopperrydalen

Parker på Nordpå Fjellhotell, gå merket sti til posten.

3. Vollfjellvarden

Parkering nedom Heksemsvollen, gå rundt vollen, sti opp til posten.

4. Ruskåstoppen

Parkering tømmervelta Ruskåsen. Sti/traktorveg. Også mulighet fra veien opp til
Bælling-dammen.

5. Drøydalen

Kjør opp ved PIAs hundepensjonat. Parker rett etter brua over jernbanen. Traktorvei.

6. Hardmoen

Kjør opp veien til Haltdalen kurs- og øvingssenter. Parker ved bane 12. Merket sti.

7. Lesethvollen

Kjør forbi saga til Bjørn Rønning og deretter veien som går mo Ledalen, parkering på
toppen. Sti/traktorvei.

8. Engesvollen

Kjør rett fram ved saga til Bjørn Rønning, parkering merket. Sti/traktorvei.

9. Bringen

Kjør innover Nålsjøveien til bommen ved Gårevollen. Gå vegen til posten.

10.Djupdalstjønna

Kjør opp veien ved Langlete gjestehus, parker på Nervollen. Merket sti innover. Gapahuk
ved tjønna.

11. Renåtjønna

Kjør opp veien til Haltdalen kurs- og øvingssenter. Parker på snuplassen ved Renåbekken.
Gå traktorvei som går til Ledalen.

For mer info og kart, besøk Haltdalen IL på Facebook:

Hessdalen seter
Opplev eventyret på fjellet!
Hessdalen seter har åpent fredag, lørdag og søndag fra 13.00-17.00
Første åpningsdag er 10. juli.
Her får du hilse på dyrene og du får kjøpt noe å bite i.

Barneridning og natursti for de minste!

Ålen Historielag og Ålen Bygdemuseum
Ålen Bygdemuseum:

Åpent museum hver torsdag
fra 15.00 til 19.00.
Mulighet for omvisning og kjøp av kaffe.

Torsdag 01.07 klokken 18.00

Tur til Gaula kraftstasjon med Harald
Moen. Oppmøte nede ved kraftstasjonen.
Deretter tur opp til dammen.
Fisking, bålkaffe og steking av pølser.

Torsdag 08.07 klokken 19.00
Intimkonsert med Berit og Stein
Hanssen. En nær og ærlig reise med
sanger og historien rundt dem.
Ålen bygdemuseum.

Torsdag 22.07 klokken 19.00
Åse Berg forteller om Lisbet på
Jarnfjell. Anders Reitan med barn og
barnebarn spiller opp.
Ålen Bygdemuseum.

Torsdag 29.07 klokken 19.00
Slåttekveld i museet. Etterpå blir det
kaldvassgrøt og felespill/historier med
Jørgen Nyrønning.
Ålen Bygdemuseum.

Torsdag 05.08 klokken 19.00
Jon Reidar Holte – historier fra et
begivenhetsrikt liv.
Ålen Bygdemuseum.

Ålen IL – Sommertrimposter og tur-orientering
Våre sommertrimposter 2021:

Rensjøen – Svenuken – Botnhammeren – Storvollhøgda
Rundhøgda – Benndalsbua – Brenntælet – Rogne – Vinkelen
Last ned trimappen TRIMPOENG og registrer deg som deltaker.
Søk opp konkurransen AALEN i søkefeltet. Deltakeravgiften er kr.
50,- og betales med VIPPS eller nettbank.
Alle som deltar er med i trekningen av 4 gavekort à kr. 250,-.
Mer om appen finner du på www.trimpoeng.no
Ønsker du å bruke kart og kompass har vi tur-orientering i perioden
29. juni til 01. september. Tur-O-posen får du kjøpt hoss Byggmix
Ålen. Den koster kr. 150,-, og ekstra klippekort kr. 30.
Tur-o-postene vil bli lagt slik at de er lette å finne også for de som
ikke er o-løpere. Turorientering er en familievennlig trimaktivitet som
gir felles glede i å jakte etter postene i naturen!
Ålen IL ønsker alle sammen en god sommer og en riktig GOD TUR!

Langlete Gjestehus
I sommer tilbyr vi:
- Overnatting
- Overnatting
- Kafe
- Fiskekort
- Privat undervisning i meditasjon og taichi

Åpent alle dager 10.00 – 22.00
Kontakt oss på: 484 01 719 – eller besøk oss på facebook.

www.langletegjestehus.com

Fiskelykke på Langen

Bergstaden Bygg AS

Eidet Rasteplass
Den vakreste rasteplassen
langs Fylkesvei 30!
Kiosken er åpen alle dager fra
11.00 til 16.00 fra 3. juli til 8. august.
Kaffe, nystekte vafler, is, lopper, lys,
hjemmestrikk og mye annet.
På rasteplassen er det WC og
tømmestasjon for bobil/campingvogn.

Velkommen!

hilsen vertskapet – Ålen musikkorps

