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Leder´nLeder´n
God sommer alle lesere av RingebuPosten!

Jeg er glad for at vi igjen kan presentere en ny utgave av RingebuPosten. Vi får
mange tilbakemeldinger på RingebuPostens innhold, og dette er  motiverende
for videre arbeid med bladet.  Jeg oppfordrer våre lesere til fortsatt aktivitet når
det gjelder synspunkter på innholdet. Er det stoff som savnes eller er det stoff
som med fordel kan utelukkes eller tones ned?

I dette nummer kommer første artikkel i en serie som skal presentere våre
industribedrifter. Ringebu er faktisk Gudbrandsdalens nest største industri-
kommune.  Først ute i presentasjonen er bedriften Isoterm, som er lokalisert på
Frya Industriområde. Frya Industriområde ligger ca. 5 km nord for Ringebu
sentrum, og er et interkommunalt samarbeidstiltak mellom Sør-Fron og
Ringebu kommuner.  På Frya Industriområde er det i dag ca. 200 arbeidsplasser.

Den kommunale hverdagen går sin gang. Regnskapet er for lengst avlagt, og det
ble heldigvis ikke noe underskudd i 2003. Nå er det like før vi starter for-
beredelsene til årsbudsjettarbeidet for 2005. Vi er videre godt i gang med et

prosjekt om administrativ omstilling, som skal gjennomføres i
flere faser.

Ellers er det like før ferietida starter for alvor, og jeg ønsker alle
en god ferie.

Jon Alver, rådmann

Namn fortel historieNamn fortel historie
Goppollen
I vinter kom det spørsmål om Goppol-
len, både skrivemåte og opphavet til
namnet. På skilt langs E6 stod det både
Gopollen og Goppollen, fortalde Ivan
Hagen frå NRK. 

Da var oppslagsbøkene greie å ty til.
Oluf Rygh i boka «Norske Gaardnavne»
hevdar at namnet kan koma av planta
Storklokke som i somme delar av landet
blir kalla Gople eller Gaupla og det nor-
røne holl som tyder helling. Etter dia-
lektuttalen Gåppållen skulle det vera
rimeleg å skrive med  - pp -.

Denne store blåklokka veks best på
rålendt mark, gjerne på fjellenger heilt
nord til Lofoten, heiter det. Ho kan bli
over ein meter høg og det latinske
namnet er Campanula latifolia.

Tekst: Per Åsmundstad  Foto: Kai Myhr  Illustrasjon: Fra Nordens                                      flora 1-10 , Gyl-
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«Alexandra er pent»
Gyldendal forlag hadde i 1927 ei rund-
spørjing der eitt av spørsmåla var:
«Hvilket navn synes De bedst om?» Knut
Hamsun svara: «Menneskenavn? Leo er
pent. Alexandra er pent.» 
Interessa for namneskikk er stor hos
mange særleg attpå at vi fikk Maud
Angelica og no sist Ingrid Alexandra.
Likevel er det lite truleg at desse namna
blir dominerande. Her i Ringebu er det
namnet Ingrid som til visse tider har
vore nytta. Ved folketeljinga 1900 var
det berre tre som heitte Ingrid: 1. Ingrid
Jordbruen f. 1856 i Nord Fron, 2. Ingrid
Bø f. 1865 på Lesja, og 3. Ingrid Volds-
rud f. 1834, tente på Høystad. At eit
plantenamn Angelika skal bli særleg
populært som personamn står att å sjå.
I ei av forteljingane sine «Urtidsnat» frå
1909 nyttar Johan Falkberget Angelika
som namn på den framande kvinna som
oftast gjekk under namnet «kjerringa
hans Henning». Kanskje kunne det
latinske namnet på planta Storklokke,
Campanula, bli opphavet til eit jente-
namn; Latifolia?
Statistikken syner her i Ringebu san-
ninga i den gamle herma: «Det er ein
Ola og ei Anne og brune merrar på kvar
ein gard.» Desse personnamna domine-
rer både på 1700-talet, i 1801 og 1900.
I manntalet 1665/66 er rekkjefølgja slik
for mannsnamn: Oloff (Ole), Peder, Jon,
Engebret, Hans og Eric. Dei få kvinne-
namna som er med er: Gulleg (Gud-
laug), Ingebor, Siri, Anne og Ellen. I tida
1696–1752 er Anna/Anne på fyrste-
plass med Marte, Mari, Karen, Berte og
Ingeborg på dei neste plassane. Av
mannsnamna er det Ole, Peder, Hans,
Christen, Jon og Engebret som er dei
mest vanlege. Rekkjefølgja på spinne-
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Ouden og Brynjul 
i Sollia og Imsdalen
I 1801 er det ingen tvil om kor Tarald,
Berger, Seming, Bersvend og Sevald
høyrde heime. Det var typiske namn frå
aust om fjellet. Dei mest nytta «inna-
for» var Ouden og Brynjul. I alt fire med
namnet Ouden finn vi alle høyrde Set-
ningslien Anneks til. Brynjul var det au
fire av, to av dei i Imsdalen og to i Sol-
lia: Frami og Storbekkmoen. Elles held
dei gamle, velprøvde og tradisjonelle
personnamna skansen i 1900. Kvinne-
namna med størst frekvens var Anne og
Ahne, Mari, Karen, Marit, Mathia og
Ingeborg, medan dei vanlege manns-
namna framleis var Ole, Hans, Kristen,
Anton, Peder og Jon. Korleis det ser ut
med namnebruken i 2004, får andre
finne ut.

Kjelder: 
- Hemgrenda 1978: 

Personnamn i Ringebu i gamal tid     
v/Johan Nyfløt (s. 67-74)

- Folketeljingane for Ringebu 
1801 og 1900.

sida i 1801-folketeljinga: Anne, Anna,
Ane 284, Mari 223, Marit 212, Kari 181,
Berte og Beret 95 og på sjetteplass Eli
med 46 personar. På sverdsida: Ole 213,
Peder 128, Hans 122, Engebret 103,
Christen 91 og Jon 80. Namn som går
ut av bruk etterkvart er Malte, Goen,
Engel, Claus, Stør og Torjus på manns-
sida og Enfrid, Engelke, Kanilken,
Rebekka og Lucie på kvinnesida.
Gjennom prestefamiliar og andre kon-
disjonerte kjem namn som Aleth,
Cathrine og Eleanora inn i bygda, lik-
eins Claus, Bernt, Bendix, Gabriel,
Thomes og Mogens.

Dobbeltnamna kjem
Bruken av dobbeltnamn kom inn
gjennom overklassa, men den nådde
aldri så langt her som i Hadsel preste-
gjeld der ei jente i 1870 vart døypt
Petra Amalie Latrina. I Ringebu døypte
sokneprest Bernt Monsen dotter si 11.
april 1708 til Dorethe Hedvig som er
den fyrste eg har funne med dobbelt-
namn. Dei fyrste gutane med dobbelt-
namn er kaptein Rotvets son Lorentz
Jacob døypt 17. september 1719 og
kaptein Hirskis son Friderick Christian
døypt 8. oktober same året. Etterkvart
blir det fleire med dobbeltnamn som
Anne Sophie Høne som bur i Preste-
garden i 1801 og kapteinsenkja Anne

Marie Reichs Kold
som held til i Lybekk.
Ved folketeljinga
hundre år etter, i
1900, har dobbelt-
namna fått innpass
blant vanlege byg-
dafolk som t. d. Anna
Beate i søre Odlolien
frå Storelvdal, f. i
1886, Hilma Mariette
Johansen f. i Trond-
heim 1888, Lademo-
en, bortsett på søre
Bø i Venabygda,
Anton Martinius
Sørensen frå Stettin,
skinnhandlar f. 1857,
Paul Valerius Kaur-
stad f. 1894 og tvil-
lingbror Wilhelm
Valerius. Til saman
finn eg over 20 per-

sonar med dobbeltnamn i Ringebu
prestegjeld i 1900. Ofte er dei innflyt-
tarar.
Sjeldne navn frå folketeljinga 1900 er
Adelheit Halvorsdtr. f. i Lilleelvdalen
(Alvdal) i 1893, Hermana  Kristianstuen
f. 1880, Lendor Amundsen i Vesle–Røen
f. 1884, Rognald K. Myren f. i Aurland
1871 og Franus Smith f. 1883.

Kvann, Angelica archangelica, tyder «englenes erkeengel», og var ei høgt skatta
plante som har gitt namn til både kongelege og mange kjende stader rundt om.
I vikingtida vart kvann dyrka i særskilde «kvannegardar» og brukt som betalingsmid-
del, medisinplante og «gourmet-mat».



Tekst: Espen Hansen  Foto: Inge Asphoug og Ivar Moen

Moter og motor i FåvangMoter og motor i Fåvang
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Og har man bil, må man gjerne ha klær
som passer til. 
«Du kjører ikke rundt i en –64 Bel Air
med bevernylondress,» slår Ivar Moen
fast. Han driver butikken M-Company, i
Fåvang, noe han har holdt på med siden
2000. Det begynte med Amcar-import
fra USA, særlig fra California, der bilene
kan få et langt og rustfritt liv i det tørre
klimaet. Etter hvert kom Moen borti
leverandører av både klær, sko og andre
rekvisitter som hører med til et fullver-
dig motorliv. I dag kan han friste med
150 kvm delikatesser på motefronten,
både for kvinner og menn. Av kjente
merker kan M-Company diske opp med
Diesel, Wrangler og Blend, men det er
kanskje de mindre kjente han er mest

At Fåvang er litt av ei «motorgrend» kommer kanskje ikke
som noe sjokk på noen. Det sier noe om interessen at det
finnes ca. 40 Amcars på de drøyt 800 husstandene i
bygda. Så er det kanskje ikke så rart at  asfalten får noen
underlige, svarte striper i blant.

råd til full size amerikaner, har Ivar eks-
klusive metallmodeller av kjente klassi-
kere. Når ga du din kone en Cobra sist?
Men er du skikkelig gærn, kan du spør-
re pent om å få kjøpe lystgassanlegget
Moen har stående i påvente av en bil
som fortjener det. Kanskje noe å tenke
på hvis Corollaen virker litt dau? 

«Hit kommer det vel bare karer?» spør
jeg, men neida. «Nå går det omtrent
fifty-fifty når det gjelder klær. I alle
aldre, selv om ungdommen dominerer.
Jentene er kanskje mest interessert i
moter. Denne kjolen her f. eks. hadde
Ane Dahl Torp på seg under Amanda-
utdelinga i år. Det er bare her og et sted
til i landet du får den.» 

Moen holder fornøyd opp en klassisk
50-tallsmodell. Motor-babene skal
også ha sitt. Det skal ikke så mye fan-
tasi til for å se den for seg i utfylt stand.
Med et resignert sukk går vi over til det
jeg kom for: Bensin til Zippoen.

Men når sommersola begynner å svi, og
smelter asfalten på Fåvang, da skal jeg
ha skjorte med leopardstriper! 
Rock and roll.

stolt av. Custom-wear, som
det heter på fagspråket.
High-tech rock´n roll.
Og hvis du lurer på hvor
Kristoffer Schou får de fine
skjortene sine fra, så er det
nettopp dette vi snakker
om. Moen trekker stolt fram
dagens nykommer, en lekker
kortarma skjorte med stri-
per av leopardpels i fronten.
Handmade in the USA.
Mens vi prater ringer ei
dame fra Trondheim som

akkurat har sett skjorta i et blad, og
bestiller på flekken. «Det hender det, ja»
sier Moen. «Kundene kommer fra fjern
og nær, selvfølgelig med hovedvekt på
Gudbrandsdalen, men vi har kunder
både fra Trondheim og Vestlandet som
handler klær i Fåvang.» 

Godt å høre i disse kjøpesenter-tider.
Men så er butikken også litt mer enn
bare butikk. «Miljø er viktig», sier Moen.
Han har nettopp brukt parkeringsplas-
sen til vårmønstring for Amcar-klub-
ben, med noen av de råeste biler og
motorsykler i distriktet. Men ofte kom-
mer folk innom bare for å kikke litt og
slå av en prat. Her er det ikke noe kjøpe-
press, Moen har til og med rigget opp
en espressomaskin så besøkende kan få
en skikkelig kaffekopp. Og har du ikke

Ivar poserer med den nyankomne skjorta
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I Ringebu kommune har vi 5 kommu-
nale vannverk. De tre største er: 
Ringebu vannverk, som forsyner Ringe-
bu sentrum og omkringliggende bolig-
bebyggelse.
Fåvang vannverk, som forsyner sentrum
og omkringliggende bebyggelse, samt
hele Kvitfjellområdet.
Venabygdsfjellet vannverk, som for-
syner abonnenter mellom Trabelia og
Buhaugen.

Samtlige vannverk er grunnvanns-
anlegg, som henter vannet fra mellom
14 og 100 m under terrengnivå. Det
benyttes ikke klor ved noen av vann-
verkene, men vi har kloreringsutstyr
stående ut fra beredskapshensyn.

For å kunne dokumentere vannkvali-

teten ved vannverkene tas det rutine-
messig prøver, fordelt over hele året.
Prøver tas av råvannet, dvs. det vannet
som kommer rett fra borebrønnene,
samt av rentvannet som går ut fra
grunnvannsanlegget til abonnentene.
Videre tas det prøver ute på nettet.
Analyseresultatene viser at i Ringebu
kan du trygt drikke vann fra de kom-
munale vannverkene. Det er godt,
det er billig og det er sunt!

Ønsker du å vite analyseresultatene for
alle de kommunale vannverkene, be-
tydningen av de enkelt analysepara-
metre, etc., kan du se kommunens web-
side: www.ringebu.kommune.no/

Hvor bra 
er egentlig
drikkevannet?

Slutt med mottak av hage-
avfall på Fåvang

Bakgrunnen for dette er at MGR har
innført gebyr ved mottak av hageav-
fall fra 1.1.2004. 

Slik ordningen har fungert for
fåvangingene, har medført at kom-
munen har tatt kostnaden med opp-
lasting og transport av hageavfallet
til Frya. Fra 1.1. vil kommunen i til-
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Gratis fiske
med garn! 
Ringebu fjellstyre har vedtatt
at innenbygdsboende i Ringebu
kan fiske gratis med garn på
Flaksjøen i år. Det er lov å fiske
med ubegrenset antall garn
med maskevidde inntil 29 mm.
Frikort må løses, dette fås ved
henvendelse til fjellstyrekon-
toret. Fjellstyret har kjøpt inn
10 garn til fritt utlån. 
For oterfiske og stangfiske må
det løses fiskekort på vanlig
måte. For utenbygdsboende er
også oterfiske tillatt på Flak-
sjøen.

I statsallmenningene i Ringebu
er det gratis fiske med stang
for ungdom opp til 19 år. Husk
å løse frikort på et av utsalgs-
stedene for fiskekort, eller ta
kontakt med fjellstyrekontoret!

Fra og med årets fiskesesong
kan du kjøpe fiskekort for
statsallmenningene i Ringebu
på www.inatur.no, og skrive ut
fiskekortet hjemme!

Mer om vann... 
Bruk av vannmålere
40% av alle husstander 
tilknyttet vannverkene har
vannmåler.
Disse fordeler seg slik:
40% ved Fåvang vannverk
38% ved Ringebu vannverk
58% ved Venabygd vannverk
33% ved Venabygdsfjellet
vannverk
0% ved Sør-Vekkom vannverk

Vannforbruk
Gjennomsnittlig vannforbruk
for de husstander som betaler
vannavgift etter målt forbruk
er 126 m3/år.

Billig leskedrikk
Vann fra de kommunale vann-
verkene koster i dag 1,2 øre pr.
liter inkl. mva.

Turorientering 
12 poster på Ringebufjellet og
12 poster i Kvitfjellområdet er
satt ut fra midt i juni til midt i
september. Kart fås kjøpt i
sportsbutikkene og på fjellet.

Kontaktperson: 
Ragnhild Haugen, 
tlf. 61 28 32 40, 61 28 03 0

Vi
ss

te
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u 
at

...

Savnet?
Om det noen som savner smykker eller andre ting etter bading på Ringebu

ungdomsskole, fås disse tilbake ved å henvende seg til
Ringebu ungdomsskole, Tlf: 61 28 05 18.

legg måtte betale for å få levert
hageavfallet ved Miljøstasjonen.
Å opprettholde ordningen med gratis
levering av hageavfall ved kloakkren-
seanlegget på Fåvang vil derfor bli for
kostbar for kommunen.

Alt hageavfall må heretter leveres ved
miljøstasjonen på Frya.



Ivar Tønseth forteller at de
var tre stykker som fikk en
henvendelse fra aktivitør
Berit Kjølås Nylende om de
kunne være med og bidra til
å skape mer aktivitet og triv-
selstiltak ved senteret. Denne
henvendelsen skulle vise seg
å fylle fritiden for Ivar og
mange andre i årene fram-
over. 

Strukturert og ryddige som de er, ble
Eldresenterets Aktivitetslag stiftet i
februar 1997. Tønseth ble valgt til leder,
en funksjon han fremdeles har.

«Vi startet opp med hyggekvelder, men
det har utviklet seg ganske mye på disse
årene,» forteller Ivar. «Hyggekveldene har
vi fortsatt. Hver lørdag året igjennom er
det kaffe og vafler. Overskuddet går til
kjøkkendriften på senteret. En gang i
måneden har vi «Eftastreff». Der er det
sang, underholdning og spill, og sjølsagt
med kaffeservering. Vi gamle liker å drik-
ke kaffe skjønner du», sier en engasjert
Tønseth.

Det er tydeligvis en meget godt organi-
sert aktivitet i laget. Han viser oss vakt-
lister, kaffekokere og andre ansvarlige for
ulike arrangementer flere måneder i for-
veien.

Allsidig og engasjertAllsidig og engasjert
Tekst: Ådne Bakke  Foto: Inge Asphoug
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«Vi liker det vi driver med. De
eldre gir også positiv tilbake-
melding. Det handler rett og
slett om å være med på å
skape et godt miljø og heve
livskvaliteten for beboerne.
Denne private dugnaden
skjer i et svært godt samar-
beid med ledelsen av Eldre-
senteret.
Ellers er vi med på å servere
og rydde vekk etter frokost

tre ganger i uka,» forteller Ivar.

Den største oppgaven og utfordringen
fikk aktivitetslaget da de begynte å sysle
med tanken om å kjøpe en minibuss til
Eldresenteret. En stor-
slått gave på 150 000
kroner fra en privatper-
son var en god start. Og
det gikk ikke mer enn
ett år fra oppstart til en
ny minibuss sto klar til
bruk på Eldresenteret.
Ivar Tønseth forteller at
innsamlinger, gaver,
lotterier og arv  var det
som finansierte bussen.
Og da de fikk ettergitt
momsen så dro de til
Lillehammer og kjøpte
bussen kontant.

Ivar Tønseth skryter av Ringebu kom-
munes velvilje til å bidra med penger til
drift av bussen. I 2004 får de vel 40 000
kroner til dette.

Tønseth, ryddig som han er, rapporterer
kvartalsvis om antall turer, antall kjørte
kilometer og antall passasjerer til råd-
mannen. Som han sier: «Det er det min-
ste vi kan gjøre som takk til kommunen.»
«Vi arrangerer turer fortrinnsvis innen
kommunen, men også til nabokommu-
ner. Dette er et tilbud som også går til
andre pensjonister i bygda. Vi henter og
bringer,» forteller Ivar.
«Turene gjør at mange eldre blir bedre
kjente med Eldresenteret, og beboerne
får noen opplevelser som er med på å
aktiviserer dem og gjør trivselen og mil-
jøet bedre. Vi ønsker imidlertid sterkt at
flere pårørende skal delta på turene våre.
Erfaringene våre er at dette skaper økt
trivsel og livskvalitet for de eldre,» sier
Ivar Tønset.
Bussen fikk for øvrig tak over hodet
gjennom en hektisk dugnad. Garasjebyg-
get sto ferdig med en prislapp på kroner
16 000.

I ettertanke så er det kanskje ikke så
farlig å se alderdommen inn i øynene
allikevel. Godt stell og god drift kombi-
nert med en dugnadsånd fra et 20-talls
aktive skaper både opplevelse, trivsel og
trygghet ved Ringebu Eldresenter.

Ringebu Eldresenters Aktivitetslag er eksempelet på at
samfunnet rundt oss ikke alltid er like «kaldt» og ego-
istisk. I vel 7 år har en gjeng engasjerte personer lagt
atskillig årsverk til grunn for å skape trivsel og opp-
levelse for beboerne på Eldresenteret.

Øverst: Ivar Tønseth på tur med 
Målfrid Nyborg og Sigrid Nordrum.
Midten: Ildsjel Ivar Tønseth
Nederst: Kortspill mellom Leif Dokken
og Liv Flagestad (med gode kort?)
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Forbehold om endring i programmet

Oppslagstavla i sommerOppslagstavla i sommer
Ringebu sentrum
Weidemannsamlingen
Åpner igjen 13. juni i Ringebu Prestegard.
Her finner du 40 bilder fra de fleste epoker
av Jakob Weidemanns kunstneriske produk-
sjon fra 1940 og fram til hans død.  Hoved-
vekten ligger på arbeidet fra 80- og 90-
årene. Salg av kaffe, vafler og souvenirer.

Ringebudager 18-19. juni
Ringebudager med salgsboder, kunst og
håndverksmesse, brukt og antikk messe, tivoli
og midtsommer-party.

Torghandel hver lørdag 
26.juni -14.august i gågata i Ringebu
Torghandel med liv og røre i Ringebu sen-
trum, da fylles gågata med torghandlere som
selger sine håndverksprodukter. 
Nyhet: «speakers corner», i Ringebu omdøpt
til «rett fra levra pallen» kl. 12.00, og mini-
auksjon hvor butikkene selger varer til høyst-
bydende, her kommer mange gode tilbud.
◆ Torghandlere står med boder i gågata og

selger brukt & antikk, lappeteknikk, smyk-
ker, porselen, malte treting, kniver, veving,
nystekte vafler, poteter/grønnsaker, hon-
ning, tradisjonsbakst m.m.

◆ Anni’s Pølsemakeri griller sin egenprodu-
serte grillmat i gågata!

◆ «Trollbakst» selger sin hjemmebakte 
lefser/flatbrød/lomper i gågata.

◆ Kl. 11.00 Sommerkonsert/underholdning
ved Coop Mega. 

◆ Kl. 12.00 Miniauksjon og «Rett fra levra»-
pallen (Pall for dem som vil si sin mening
om hva som helst!) i gågata.  

◆ Kl. 13.00 Konsert/underholdning i gågata.

Fåvang sentrum
Underholdning av lokale aktører
aktører kl. 11.00 og 13.00 hver lørdag 
i perioden 26. juni – 14. august. 

Kvitfjell
Opplev den nye spa- og aromaterapiavdel-
ingen på GudbrandsGard Hotell, 
bestilling tlf. 61 28 48 00.
Kvitfjell Hestesenter åpner 1. august.
Rideleir uke 32. Seterturer, rideturer og kjer-
returer etter avtale med Kvitfjell Hestesenter.
Tlf: 992 31 588 (Beate). 
E-post: hestesenter@kvitfjell.no 
www.kvitfjell.no

Venabygdsfjellet
Venabustallen 
Åpen fra 4. juni til ca. 10.10.
Fjellridning. Instruksjon på bane, barnerunder,
1–2 timers fjellturer,  hel- og halvdagsturer.
27.6–15.8 arrangeres rideferie, ukesprogram
med rideturer i fjellet.  Kjøring med hest og
vogn. Egen vogn for rullestolbrukere.

◆ 23. juni St.Hans feiring på Venabu Fjell-
hotell. Bål og dans ved vatnet. Norsk mat-
bord med tradisjonsmat og folkemusikk.
Foråndsbestilling.

◆ 25.-28. juni Kurs i digital fotografering
og bildebehandling på PC, Venabu Fjellhotell

◆ 2.-11. juli Fjelluka på Venabygdsfjellet
– eget program Bl.a. tur til Kristinspelet
med Sverre Mørkhagen 3. juli og ysting på
Lykkjesetra lørdag 10. juli.

◆ 4. juli Barnas dag på fjellet, Venabygds-
fjellet, instruksjon i fiske for barn ved 
Fiskeløysa ved Venabu. Grilling av fisk.

◆ 29. juli Olsokfeiring på Venabu Fjellhotell,
Venabygdsfjellet. Med bål og folkedans og
servering.

◆ 10.-12. september Kurs i digital fotogra-
fering og bildebehandling på PC, Venabu
Fjellhotell .Informasjon og påmelding:
Venabu fjellhotell, tlf 61 29 32 00.
www.venabu.no. 
E-post: venabu@venabu.no

Besøk Karlsvogna fjellbad og velværeanlegg 
på Gudbrandsdal Hotell Spidsbergseter.
61 28 40 00, e-post: spidsb@online.no

Fåvang Østfjell 
Fåvang Østfjell, Gullhaugen setermuseum
og Fåvangfjellet sportskapell
◆ 11. juli Normisjonstevne kl. 12.00
◆ 5-16. juli og 19. juli-6. august 

Åpent hus. Omvisning i sportskapellet,
setermuseet og einebæroljebrenneriet, salg
av kaffe og vafler, einebærolje og souver-
nir med mer. hver dag kl. 12-19.00.  Olje-
hytta er åpen tirsdag og fredag for
demonstrasjon og produksjon av einebær-
olje kl. 12.00-19.00.  Utstilling og salg av
malerier, trearbeider og lappeteknikk m.m i
Selet i løpet av perioden (se eget oppslag)

Gullhaugfestivalen 
◆ 17. juli Gullhaugløpet for 34. gang.

Fåvangfjellet sportskapell. Påmelding fra
kl. 12.00, start kl. 14.00.  Alder fra 4 år,
distanser fra 100m til 4200m

◆ 18. juli 30-års jubileum for Fåvangfjellet
sportskapell. Gudstjeneste kl. 11.00 ved
prost Magnor Langset. Gullhaugkvintetten
deltar. Kirkekaffe og sosialt samvær.

◆ 7.–8. august:  : Sang- og musikkfestival i
samarbeid med Blå Kors. Festivalen starter
kl. 10.30 på Gullhaugkampen og fortsetter
på ute-scenen eller i kapellet. 

◆ 8. august gudstjeneste kl. 11.00 med mer
sang og musikk.

◆ 4. september Sportskapellagets årsmøte i
kapellet kl. 17.00.

◆ 5. september Gudstjeneste kl. 11.00 og
kirkekaffe.

Be om egen aktivitetsbrosjyre:
Ringebu Skysstasjon,
billett-og informasjonskontor,
Tlf. 61 28 47 00, 
e-post: skysstasjon@ringebu.kommune.no

Konserter i 
Ringebu Stavkyrkje
De internasjonale sommerkonserter 2004 
i Ringebu stavkyrkje vil bli arrangert etter
samme mønster som tidligere år. Opplegget er
at internasjonalt renommerte artister opptrer
sammen med flinke lokale utøvere. 

Åpningskonserten med 
Herborg Kråkevik, som
vil synge sammen med et
lokalt kor, blir ekstra
spennende! 

Ellers kommer organistene
Hans Ola Ericsson fra 

Sverige og Emanuele di Cardi fra Italia.

Det blir også en super konsert den 4. juli
med Roar Engelberg på panfløyte og 
Stein Erik Olsen på guitar. 

Den 18. juli blir
også noe utenom det vanlige
med tangospesialisten 
Per Arne Glorvigen på 
bandoleon sammen med
gausdølen Stein Berntsen
og Brendan McKeever, som
spiller irsk folkemsikk. 

Av de lokale krefter ellers skal Eli Kristin
Hagen, eks Tretten, og frøningen Lena Lien
garantert sette farge på konsertene.  

DE INTERNASJONALE SOMMERKONSERTER
2004 RINGEBU STAVKYRKJE
◆ 13. juni Herborg Kråkevik og Vox Vaala
◆ 4. juli Roar Engelberg, panfløyte, og

Stein-Erik Olsen, gitar.
◆ 11. juli. Hans Ola Eriksson (S), orgel, 

Eli Kristin Hagen, koloratursopran og
Marina Galiakhmetova (R), piano

◆ 18. juli. Per Arne Glorvigen, bandoleon,
og Elsine Hagustad & co, trekkspill

◆ 25. juli. Manuele di Carpi (I), orgel, og
Lena Lien, saksofon.

Haustfargefest-konsert 
i Ringebu stavkyrkje

12. september 
Haustfargefest-konsert 
med Silje Nergaard.
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Tekst:          Irene Thorsplass  Foto: Inge Asphoug og Rudi

Gard

I idylliske omgivelser på Hundorp i Gudbrandsdalen lig-
ger Rudi Gard. Garden, som har vært i Rudi familiens eie
i flere hundre år, har røtter helt tilbake til 1000- tallet,
og drives i dag av Nina og Øystein Rudi. De siste som-
rene har gardsbygningene blitt ryddet for redskap og
traktor og klargjort som kulturarena for et stadig mer
innholdsrikt arrangements-program. «Låvende Saker»
arrangeres for 5. gang denne sommeren.
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Rudi Gard, et kulturhus
utenom det vanlige
Rudi Gard, et kulturhus
utenom det vanlige

Familien Rudi:
Øystein,
Nina,
Amund,
Ingebjørg

Nederst:
Dans på 
«tryskarlåven»

Allerede idet man ankommer
gardstunet på Rudi Gard
denne maidagen kan man
ane at det nærmer seg en ny
og «låvende» sommersesong
på Rudi. Høylytte hammer-
slag og stillaser under oppføring, bærer
bud om at det er noe i gjære. Øystein
Rudi forteller engasjert at det nå er
nytt kjøkken og toalettanlegg som står
for tur. Den stadig økende interessen
for kulturarrangementene på Rudi gjør
at det ikke lenger holder å tilby en sjar-
merende utedo til de mange  tusen
besøkende.

Ja, for så mange tilreisende har det
etter hvert blitt i løpet av en sommer-
sesong. Det som startet med en enkelt-
stående låvekonsert i august 1999 med
100 besøkende, har etter hvert utviklet
seg til et rikholdig sommerprogram som
i fjor trakk hele 6000 besøkende.

Levende gardsmiljø
Nina og Øystein Rudi, har vært bosatt
på garden siden 2000, og tok formelt

over driften for 2 år siden.
Deres felles interesse og bak-
grunn fra musikkmiljø og
kulturformidling gjorde det
naturlig å tenke i retning av
kulturbasert næringsutvik-
ling, også på hjemmebane.
«Da vi tok over garden hadde
vi et sterkt ønske om å drive

et aktivt og levende gardsbruk» forteller
Øystein. «Ikke bare tradisjonell jord-
bruksdrift, vi ønsket også å skape en
unik arena for kulturformidling både
innen mat, håndverk- og musikktradi-
sjoner. Et kultursenter der lokale krefter

kunne møte profesjonelle utøvere på et
høyt nivå.»

Og det har de i høyeste grad lykkes
med, vertskapsparet på Rudi. Etter et
omfattende restaureringsarbeid av byg-
ningsmassen kan man nå nyte lokale
mattradisjoner, glede seg over musikk
og underholdning, samt ta seg en og
annen svingom på «Tryskarlåven» og i
«Fjostrevet». Hele gardsmiljøet taes i
bruk, og her byr man på alt fra konser-
ter, revyer, kunstutstillinger, ja til og
med saueklipping og rundballrock!
Spennvidden er det ingenting å si på, og
programmet blir stadig utvidet. Nyhet
denne sommeren blir blant annet en
egen «humorviku», dalens egen «Kvarts-
festival», og billedutstillinger med blant
annet Arne Nøst. Selv om kjente navn
som Vamp, Per Arne Glorvigen, Jonas
Fjeld og flere har vært nødvendig å ha
på programmet for å trekke et mer
langveisfarende publikum, så er det
lokale underholdningskrefter som hele
tiden skal ha hovedfokus, understreker
Rudi. 
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God støtte fra lokalmiljøet
Øystein Rudi er svært takknemlig for
den gode mottakelsen de har fått net-
topp fra lokalmiljøet. 
«Uten hjelp og støtte fra lokale lag og
foreninger hadde ikke denne satsingen
vært mulig.» At disse organisasjonene
samtidig kan putte noen velfortjente
dugnadskroner i sin egen kasse synes
han er en svært hyggelig bieffekt.

Samarbeid med lokale 
reiselivsbedrifter
Rudi fremhever også det positive sam-
arbeidet på tvers av kommunegrensene,
blant annet med flere reiselivsbedrifter i
Ringebu. Kvitfjellsystemet med Nagell
Erichsen i spissen bidro økonomisk i en
tidlig startfase, siden har flere bedrifter
både i Fron og Ringebu sett nytten av å
knytte seg opp mot arrangementene. «Vi
må erkjenne at turisten søker noe mer
enn en seng å sove i, de vil ha opple-
velser og aktiviteter knyttet til opphol-
det» understreker Rudi. Han setter stor
pris på det nettverket som er i ferd med
å skapes nettopp med utgangspunkt i
de mange kulturarrangementene i Gud-
brandsdalen. Han tror at samarbeids-
partene kan tilføre hverandre mye.
«Målet for alle er jo å øke trafikken til
området,»  sier han overbevisende.

Hardt arbeid
Selv om «Låvende Saker» har blitt en stor
suksess, legger ikke Øystein Rudi skjul på
at det har kostet både tid og ressurser å
komme dit man er i dag. Store investe-
ringer er gjort og mange arbeidstimer er
nedlagt. Stor egeninnsats fra hele fami-
lien har vært nødvendig for å holde
kostnadene nede. I tillegg til ordinær
gårdsdrift har både han og kona jobber
utenom hjemmet. Noe mer avlastning
håper de derfor blir mulig på sikt.

Avslutningsvis understreker han imid-
lertid at til tross de hektiske månedene
har de ikke noen negative erfaringer
med å ha «huset» fullt nesten hele som-
meren. De trives godt med at det er liv
og røre på gården. Og lørdag 29. mai
braker det igjen løs med flere «låvende
saker», da blir det svingende rytmer fra
Fossajazz. Sommerens program finner
du på www.rudigard.no

«Her kjøper, her selger, her handler
hvermand..?
«Det handler mest om å skape gode
sosiale møteplasser» sier hun. Folk har
behov for å treffe andre i skjemt og
alvor – komme seg ut av TV-stolen og
«isolasjonen» i hjemmet. Fra gammelt
av var torget det naturlige treffstedet,
men tettstedet Ringebu,- omtalt som
«Norges minste by», manglet et slikt
torg. Da dukket tanken om å gjøre om
gågåta til lørdagstorg opp hos Britt Åse
Høyesveen og Randi Brandstadmoen.
Siden opprettelsen for 3 år siden har
torghandelen blitt godt mottatt, både
av næringsdrivende og publikum. 

Torghandlerne tilbys gratis lån av telt
og boder og evt. behov for strøm
betaler de heller ikke noe for. Her er
rom for både små og store – fra unger
som vil «spe på» lommepengene med
litt vaffelsalg til antikkhandlerne. Ingen
har «for lite» å selge. Det er fritt fram
for alt bortsett fra «juggel og pysje»,
sier Britt Åse. 

Nogo attåt
Torghandelen må ikke stivne til i et
bestemt spor. Fornyelse må til for at
utbygds næringsdrivende og publikum

Torghandel med
nogo attåt
Torghandel med
nogo attåt
Tekst: Bjørn Rønningen  Foto: Inge Asphoug

skal komme hit fremfor andre marke-
der. Ildsjelene har brukt vinteren godt
og Britt Åse forteller entusiastisk: Sang
og musikk hører med for å få litt ekstra
liv over torghandelen. Det blir sommer-
konserter kl 11.00 og kl. 13.00 hver lør-
dag og det er bl.a. gjort avtaler med
kommunens mange gode sang- og
musikkutøvere.

Anni Byskov hos Anni’s Pølsemakeri tryl-
ler fram den ene delikatessen etter den
andre og griller av egen produksjon hver
lørdag,  fra skoleslutt til skolestart i
august. Den ganen som ikke blir tilfreds-
stilt her må tilhøre en vegetarianer...

Trenger du lefse eller flatbrød til grill-
maten, eller du vil kjøpe for hjemmekos,
finner du et nytt firma «Trollbakst» som
baker flatbrød og lefse på gammeldags
vis - ute i gågata naturligvis.

Ingen torg med respekt for seg selv ute-
later auksjonen, heller ikke i Ringebu.
De næringsdrivende har derfor stilt vel-
villig opp med ulike varer som skal auk-
sjoneres bort på lørdagene i Ringebu
sentrum. Auksjonen vil helt sikkert være
med å forsterke den ellers så gode atmo-
sfæren i gågata på torghandeldagene.

Og sist men ikke minst. London har sitt
«speakers corner» og Ringebu skal få sin
«rett fra levra-pall». Her kan folk «synge
ut» om det de er fornøyd eller misfor-
nøyd med i eller utenfor kommunen,
eller synge om de heller vil det, eller
fortelle en vits eller...  helt usensurert
og blott til lyst for små og store. 

Og til sommerens besøkende sier jeg –
rett fra levra: Velkommen til en enda
livligere og triveligere torghandel!

Torghandelen i Ringebu er klar for sin tredje sesong når skole-
ferien starter. Hver lørdag innbys forretningsdrivende fra
fjern og nær til et yrende liv i gågata. Jeg har invitert Britt
Åse Høyesveen, en av ildsjelene for utviklingen av  Ringebu
sentrum, til en  samtale med fokus på torghandelen.
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Frostfritt frå FryaFrostfritt frå Frya
Tekst: Jostein Rudi  Foto: Inge Asphoug

Midt på 80-talet skifta rørtypen namn
til Isotermrør, og produksjonen vart
utvida til å omfatte preisolerte rør, kalla
Isovarm. I det siste har det også kome
andre produkt til. Men fortsatt utgjer
modifiserte utgaver av det opprinnelege
Elvestadrøret omlag halvparten av
omsetningen til bedrifta.

Vi besøker Isoterm sine lokaler på Frya
Industriområde. Bedrifta heldt tidlegare
til i Tollmoen, men overtok lokalene
etter RS-Tre på Frya i 1995. Fabrikksjef
Egil Tofte syner oss rundt i produk-
sjonslokala, og fortel at dei har omlag
5000m2 å boltre seg på innandørs, og ei
tomt på vel 30 daa.

Det produseres ulike varianter av rør for
vann/avløp og til industriformål. Utan-
om volumprodukta leverer bedrifta
også spesialtilpassa løsninger. Dette
krev ein del  manuelt «håndarbeid», og
her er kunnskapen hos produksjons-
arbeidarane avgjerande. «Bedrifta har
ein stor verdi i kunnskapen hos dei til-
satte», gir fabrikksjefen uttrykk for. 

Isoterm AS har 25 tilsatte. Nesten alle
bur i midtdalen, og har arbeidsplassen
sin på Frya. Utanom er det berre tre sel-
gere i Oslo og  en i Trondheim. Bedrifta
selger varene sine gjennom grossistar,
men driv likevel marknadsføring mot
både private, entreprenørar og for-
handlere for å fremje etterspurnaden
etter produkta. 

Viktigaste fordelen med Isotermrøret er
at ein klarer seg med grunne grøfter,
ein slepp å grave ned til frostfri grunn.
Dette er både kostnadssparande og
skånsamt for miljøet, kanskje særleg
viktig i hytteområder og etablerte
boligområder. Og Tofte kan fortelje oss
at det stadig fleire stader kreves frost-
sikring sjølv om det graves frostfritt,
som ei sikring i ekstra kalde vintre.

Isoterm AS inngår nå i Jebo-gruppen
som er eit norskeigd konsern. Beliggen-
heita på Frya vart vurdert som ideell ut
frå logistikk, og i tillegg til produkta og
kompetansen var dette ein viktig grunn
for at dei nye eigarane ønska seg inn i
bedrifta i 1999. Sjølv om bedrifta er
næraste nabo til Frya Flyplass, så var
det nok E6 og Frya som eit midtpunkt
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Øverst: Fabrikken som Isoterm kjøpte i 1995. Frostsikre rør på tur ut i markedet
Nederst: Fra produksjonen. Stian Berge til venstre, og Åge Kroken.

mellom Oslo, Trondheim og Vestlandet
som telte mest i logistikkvurderinga.
Eit resultat av eigarskapet er at Isoterm
nå har fått produksjonen av Jotiflex, eit
patentert rørsystem med fleksible bend.
Vi får ein demonstrasjon av  korleis
same bendet kan brukast til å dekke
mange ulike vinklar – genialt enkelt.
Dette er eit produkt som marknadsføres
i fleire land, og som leiinga har stor tru
på at blir eit vekstområde framover. 

Isoterm ser lyst på situasjonen, og
reknar med å forsyne oss med ulike
typer rør også i framtida. Det er nok
mange, også lokale, som ikkje er klar
over at dei frostfrie røra er eit
gjennomført lokalt produkt som vi i
Ringebu har god grunn til å vera stolte av.

Den frostsikre rørløsningen til Sverre Elvestad, Elvestad-
røret, er døme på ei lokal oppfinning som har funne
vegen ut på verdsmarknaden og skapt arbeidsplasser
lokalt. Enkelt beskrive består løsningen av to rør, eit
innerrør og eit ytterrør, med elektrisk varmekabel imel-
lom. Med grunnlag i denne oppfinninga vart bedrifta
Isoterm AS etablert i 1971.
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Gudbrandsdal Hotell Spidsbergseter
Tlf: 61 28 40 00  e-post: post@sgh.no  www.gudbrandsdal-hotel.com

◆ Karslvogna fjellbad - velværesenter med 29OC svømmebasseng m. klatrevegg og 
motstrøm, barnebasseng, boblebad, steambad, badstuer og solarium.

◆ Daglig servering av forfriskninger, kaker og kaffe i våre koselige tømmerstuer.
Á la carte på ettermiddagen.

◆ Aqavitfjøset - bar med 45 slag akevitt i steinfjøset fra 1850.
◆ Gudbrandsdalsbord hver lørdag. Bordbestilling.Transport kan avtales.

Levende musikk til hygge og dans etterpå. Bar med alle rettigheter.
◆ Nordlyset - glassrestaurant til spesielle arrangement.
◆ Rondesalen - unik kursavdeling med utstilling av utstoppede dyr.
◆ Utelunsj i fjellet i påsken. Milevis med oppkjørte skiløyper utenfor døra.
◆ Ringebufjellet skisenter - 2 skiheiser, flere nedfarter, skiutleie, varmstue,

gunstige priser.

Det ideelle sted for familieselskap, bryllup, vennelag osv.

ICA Sparmat Ringebufjellet - Rondevegen Turistsenter
Tlf: 61 28 41 26  Fax: 61 28 41 70  e-post: rondevegen@hotmail.com

◆ FJELLBAKERN, hjemmebakte brødvarer
◆ Dagligvarebutikk med stort utvalg og gode priser
◆ Kafé med søndagsbuffé (de fleste søndager) 
◆ Selskapslokale - hytteutleie - camping
◆ Bensinstasjon med propan, parafin og ved  ◆ Varetransport og brøyting  
◆ Vareutsalg Gausdal Landhandleri
◆ Sport 1 - Rondane Sport & Fritid Åpent alle dager!

Kvitfjell Hotell
Tlf: 61 28 24 24  Fax: 61 28 47 11  
e-post: kvho@online.no  www.kvitfjellgrenda.no

◆ Hotell midt i alpinanlegget med panoramautsikt, 750 m.o.h.
◆ 40 dobbeltrom med dusj-wc og 20 kombirom med minikjøkken.
◆ 9 store og 12 små hytter med høy standard.
◆ Hyggelig salong og spisesal.Alle rettigheter.
◆ Familievennlige omgivelser både sommer og vinter.

Trabelia Hyttegrend
Tlf: 61 28 40 75 e-post: post@trabelia.no

◆ Hytter med høy standard
◆ Fasiliteter for møter og sammenkomster
◆ Levering av ved, parafin og gass
◆ Varetransport med snøscooter
◆ Vaktmestertjenester, snømåking, fyring etc

Lang erfaring med nybygg, restaurering og
vedlikehold av hytter. Fast pris eller timer.
Referanser. Godkjent for ansvarsrett.
Levering av ved i sekker og paller.

◆ Ved og parafin
◆ Selskaper - møter
◆ Vi leverer mat direkte til hytta

Velkommen til Måsåplassen!
Hilsen Svanhild og Arne

Friisvegen Turistsenter - Måsåplassen  
Tlf: 61 28 04 21  Fax: 61 28 03 86

◆ Dagligvarer - suvernirer/husflid
◆ Smijernsutstyr;

lampetter/peisutstyr/dekorasjoner
◆ Propanutstyr; kjøleskap/komfyrer/deler
◆ Solcelleutstyr; batterier/pærer/ledninger
◆ Scootertransport 

2630 Ringebu  
Tlf: 61 28 49 05  
Fax: 61 28 49 07  
Mob: 902 09 641

Velkommen til 
Karlsvogna fjellbad
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Grunnarbeidet 
tar vi oss av!

G R A V I N G . F J E L L S P R E N G I N G
V E G -  O G  L Ø Y P E BY G G I N G

V A N N - O G  A V L Ø P S A N L E G G . O P P M Å L I N G
T R A N S P O R T . G R U S  O G  P U K K  

Tlf: 61 28 00 00  Fax: 61 28 46 98  
E-mail: post@karlstad-anlegg.no  www.karlstad-anlegg.no

Grunnarbeidet 
tar vi oss av!
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Vi har bra utvalg i hyttetomter!
TA KONTAKT!

Tinde Bygg AS, 2634 Fåvang, Tlf.: 61 28 44 30
Mail: postkasse@tindehytter.no

Tinde Hytter er en av de største
hytteleverandørene i Gudbrandsdalen. Vi har

hyttekatalog med over 40 typer fra 45 til 170 kvm
grunnflate. Hvis ingen av typene passer til dine ønsker

eller behov, kan vårt arkitektkontor tilpasse hytten, eller
tegne din spesielle hytte.

www.tindehytter.no

Vi utfører alt innen:
- Skifer/flis/naturstein
- Peiser/piper
- Mur/puss
- Betongarbeider
- Formidling av       

andre håndverkere

Arbeidsområder:
- Rehabilitering/skifting 

av hyttegrunnmurer 
- Autorisert for pipe-

reparasjoner 
- Sertifisert for våtroms-

arbeider

Ta kontakt med Bjørner 
for befaring og 
et uforpliktende tilbud!

FFV FAGRÅDET
FOR VÅTROM

Trenger du VED til peisen? 
Vi har tørr, norsk bjørkeved 

som virkelig varmer!

Bjørner:  959 37 900
Kontor:  61 28 23 88 

Telefax:  61 28 01 11

Damsvingen 13 
2634 Fåvang
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VELVÆREHOTELLET

Postboks 203, N-2631 RINGEBU 
Tlf.: 61 28 48 00. Fax: 61 28 48 01

E-mail: ggh@gudbrandsgard.no - www.gudbrandsgard.no

Vi åpner ny velværeavdeling i uke 25 
med avdeling for aromaterapi og nytt trimrom. 

Vi gir 20% rabatt i sommermånedene.

La kroppen få den behandling den fortjener 
etter fjellturen!
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TOMTEGT. 2
2630 RINGEBU

TLF: 61 28 03 54
FAX: 61 28 11 48

DELIKATESSE-
FORRETNINGEN
I GUDBRANDSDALEN

Kjempeutvalg av
ferskt, egenprodusert
pålegg, grillmat og
pølsevarer

Nyskåret kjøtt av 
ypperste kvalitet

Masse tilbehør til et 
vellykket måltid

Kaffe og te i løs vekt

Trenger du hjelp til selskapsmaten? Gi oss dine
ønsker, så lager vi festmåltidet for deg!
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- Finansiering
- P l a s s e r i n g
- Fo r s i k r i n g
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www.gudbrandsdal.sparebank1.no
Tlf: 61 28 14 80  Fax: 61 28 14 81

MED:

nær - vennlig - hjelpsom

• Taktorv
• Torvblandet vekstjord
• Veigrus
• Pukk
• Strøsand
• Transport og opplasting

Kaurstad Grustak
2630 RINGEBU • TLF. 900 65 456 / FAX 61 28 08 09
Kaurstad Grustak

• Taktorv
• Torvblandet vekstjord
• Veigrus
• Pukk
• Strøsand
• Transport og opplasting
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Bergli’s snekkerverksted ❖ Byggmakker Ringebu Sag AS
COOP/Mega/Ideel ❖ G-Sport

Gudbrandsdal El-installasjon AS ❖ Hagen Caravan AS 
Anni’s Pølsemakeri ❖ Jarles Blomster ❖ Kiwi Minipris 
Baker Hansen ❖ Kremmertorget ❖ Ringebu Apotek

Ringebu Farve og Interiør ❖ Ringebu-Fåvang Innkjøpslag AL, FK-Butikk
Ringebu Libris ❖ Ringebu Glasmagasin ❖ Rimi ❖ Salong Sax 

Tekstilbua ❖ Stallen smykker og keramikk ❖ Håndarbeidskroken

Gjensidige NOR ❖ Sparebank 1 Gudbrandsdal
Ringebu kommune, kommunesenteret

Gudbrandsdal Industrier AS
Ringebu-Fåvang Regnskapslag

RINGEBU MARKEDSFORENING

KAI MYHR AS - NRF 13

14
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Hos oss finner du det du trenger både til deg selv og
hytta: Dagligvare- og hyttebutikk med stort utvalg!

Slapp av i hyggelige omgivelser på Lundekroa etter en
dag ute i vær og vind, eller inviter til gjestebud 

i Barnåla hyttegrend. 
Kontakt oss for priser og nærmere informasjon.

Hos Lundes har du alle muligheter!

Lundes Turisthandel, 2632 Venabygd
Telefon: 61 28 40 43  Telefax: 61 28 40 92

E-post: kariaase@lunde.nu  Internett: www.lundes.no

GO
D

TU
R

RINGEBU
SKYSSTASJON

Billett- og turistinformasjon

● Togbilletter
● Ekspressbussbilletter
● Båtbilletter
● Flybilletter
● Hotellovernatting
● Sommerhus i Danmark
● Feriereiser

Din lokale 
leverandør av 
reisetjenester

GO
D

TU
R

Tlf: 61 28 47 00 Fax: 61 28 47 01
E-mail: rbuskyss@online.no

ÅPNINGSTIDER:
Mandag - torsdag

7.45-15.30

Fredag      Lørdag
7.45-20       10-13

Søndag 
17-20
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Dovre gasskomfyr 50x60 hvit 3.990,-
VERA gasskjøleskap 140 liter 6.990,-
VERA Mini, biologisk toalett 3.690,-

VERA solcellepakke 75W (ny type) 8.990,-
VERA hyttedusj m. blandebatteri 3.990,-

VERA vindvifte, Ø110 mm 1.590,-

Dalens hyttebutikk! 

KAIM
YH

R
AS

Kjempeutvalg av hytteutstyr!

Vi kjører kampanjetilbud i
juni, juli og august, eller så
lenge lageret rekker!

Dalens hyttebutikk! 

Velkommen til

Kvitfjell Møbler og Interiør

Vi tilbyr skreddersøm av møbler, kjøkken, bad og garderobe.
Vi har gardin- og møbelstoffer fra Green Apple og Astex og er

behjelpelig med gardinsøm. Vi gir råd og tips, samt praktisk hjelp ved
innredning av hytter og hus.

Møbler - gardiner - interiør - gaveartikler - brukskunst.
Hovedforhandler for Norske bygdemøbler as.

Kvitfjell Møbler og Interiør, 
Fåvang stasjon, 2634 Fåvang

Tlf. 61 28 19 03 - faks 61 28 19 65 - e-mail haabjoe@online.no



Hus eller hytte - stort eller lite – Vi har det du trenger!
Kjøp alt på ett sted. I lengden vil det lønne seg. 

Vi er distriktets mest komplette byggevareforretning 
med bredt utvalg av:

• Trelast og listverk • Byggevarer • Dører og vinduer 
• Beis og maling.  • Jernvarer • Verktøy og beslag
• Hytteprodukter • Parkett og furugulv • Ovner og peiser
• Leca pipe 8" 10" og 12"
• Alt i taktekking  fra Isola, Zanda og Rydab

Kort sagt alt til bygget på ett sted.
Gratis tilhengerutlån! - Utkjøring av varer!

Ringebu Sag
2630 Ringebu. Telefon: 61 28 17 00. Faks: 61 28 17 39
ÅPENT: 7–16.30.  9–14 E-post: post.bm.ringebu@ringebusag.no

BYGGE NYTT – BYGGE PÅ – RENOVERE GAMMELT?

MURMESTER

ARVID HALVORSEN AS
2634 Fåvang, Tlf: 928 54 331 Fax: 61 28 16 93
E-post: post@murmesterhalvorsen.no
www.murmesterhalvorsen.no

«TOPP
håndverkere
og arbeid...»

FFV FAGRÅDET
FOR VÅTROM
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◆ MUR ◆ PUSS
◆ SKIFER ◆ FLIS
◆ NATURSTEIN

◆ EKSKLUSIVT
MURVERK

17



Tirsdag og torsdag er fiskedager hos oss.
På morrasida kommer nyfiska fisk fra Møre med kjølebil.
Den ligger på is hele tida, fra den slaktes til den ligger i disken.
Fisken vi selger behandles med omtanke,
og vi garanterer for kvaliteten.
Det er jo tross alt mat vi snakker om!

PS: Skal du ha ferskere fisk må du fiske den sjøl!

L ike FERSK som i  but ikken på Møre!
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Coop Mega, Ringebu - 61 28 18 80
Coop Marked,Tretten - 61 27 62 81
Coop Marked, Øyer - 61 27 60 60

Foto: Husmo-Foto as
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Egenproduksjon av:
● Sølvsmykker
● Keramikk
● Maleri
● Grafikk
● Bunadssølv til svært gode priser

Du finner oss i Ole Steigsgt. 
(vis á vis Mølla) på Ringebu

Mandag - onsdag - fredag 11-16.30
Lørdag 11-15  Tlf. 61 28 38 64 - 61 28 13 75

Unn deg en tur innom!
Hilsen Berit og Stein

Nyheter 
hver uke!
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Vi har det du trenger av 
smijernsprodukter til hus og hytte!
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Du finner oss 
på Hundorp, 

midt i 
Gudbrandsdalen.

Vi har også 
forhandlere 

i ditt nærområde.
Disse kan du 

finne på 
www.tveitsmie.no

Velkommen 
til en hyggelig 

handel.

2647 SØR-FRON - Tlf. 61 29 72 10 - Fax 61 29 72 11
www.tveitsmie.no

Man - Fred: 09.00 - 16.30
Lørd: 10.00 - 14.00

ÅPNINGSTIDER:



Returadresse:
Ringebu kommune, 2630  Ringebu

Kai M
yhr AS - 61 28 06 66B

Dombås ............................ 61 24 23 20 
Otta........................................ 61 23 69 40
Vinstra................................ 61 29 29 60
Gausdal ............................ 61 22 00 00

Lillehammer ................61 27 17 40
Moelv ....................................62 35 14 60
Gjøvik ..................................61 13 42 20
Oslo ........................................22 05 49 00

DIN BYGGE-
VAREBUTIKK

• Alt på ett sted
• Lave priser
• Topp service

Tlf: 61 28 41 26 
Fax: 61 28 41 70  

e-post: rondevegen@hotmail.com

Spisested
med veltillaget mat

Catering
du henter eller vi bringer mat 
til små og store tilstelninger

Selskapslokaler
egnet for de fleste begivenheter 

Kurslokaler
med nødvendig utstyr

Firmaturer
vi skreddersyr opplegget 
sammen med deg

Maten 
er halve

føda

Frisk luft
får du
attpå




