NORE 1

90-ÅRS JUBILEUM I 2018
Vinteren 2018 er det 90 år siden Nore 1 kraftverk startet å produsere vannkraft. I slutten av februar 1928 ble rørene fylt
med vann og strøm sendt ut på linjene som gikk til hele Østlandet. Dette jubileet synes Statkraft det er verdt å markere.

Det vil i perioden 27/2 - 7/3 bli utstillinger, foredrag og jubileumskake på Rødberg.

Onsdag 28. februar kl 18.30 foredrag om Nore 1 sin historie i Rødberghallen.
Otto Engen forteller og viser gamle bilder fra utbyggingen av Nore 1.
Lørdag 3. mars serveres det jubileumskake på Risan fra kl 12.00.

Velkommen til

RØDBERG SENTRUM
DETTE SKJER FREDAG 2. OG LØRDAG 3. MARS:
Fredag 2. mars:
kl. 11-14 RALLARLUNCH

Lørdag 3. mars

RALLAR-REBUS

pris kr. 135,- inkl. kaffe

kl. 22-02 RALLARPUB
med «Kraftpizza og energidrikke»

i Rødberg sentrum
for små og store rallarer
Tlf. 32 74 16 40
www.rodberg.no

Lørdag 3. mars etter Vasstulanløpet:
•
•
•
•

Pizzabuffet på hotellet for alle deltakere
Premieutdeling
Muligheter for skift og dusj på hotellet
Avgang busser for de som trenger skyss tilbake til Vasstulan

Spørsmålsark hentes på
turistkontoret mellom kl 10-14
og leveres ferdig utfylt på
Rødberg Hotell innen kl. 16.

Premier til alle!



Frisør

Astrid Lian

Gunhild Strøms eftf.
Klær og sko

Turistkontoret

tettere på naturen

VASSTULANLØPET 2018
lørdag 3. mars
Rødberg IF arrangerer i samarbeid med turistkontoret i Nore og Uvdal Vasstulanløpet. I år er det mange muligheter for deltakere
i alle aldre. Løpet er et trimløp uten tidtakning. Pizzabuffet, premieutdeling og mulighet for dusj på Rødberg Hotel etter løpet.
Buss tilbake til Vasstulan for de som trenger det.

• Vasstulanløpet i full lengde fra Vasstulan over fjellet til Rødberg
• Mini-Vasstulan fra Smådøl til Rødberg

Mer info om rennet på:
www.rif3630.no
www.uvdal.no

Vel møtt til en
fin skidag for alle!

