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En sommer er snart over og den vakre 
høsten står for tur. I skrivende stund 
er det lett nattefrost, klart, og solen 
kommer opp i øst over fjellene. Skikkelig 
idyllisk er det, slik vi ofte ønsker det skal 
være når vi er på ferie, fritid eller arbeid i 
vår flotte kommune Ringebu. 
For meg er Ringebu kommune et fyrtårn 
i Gudbrandsdalen, og for mange også 
stedet for de gode opplevelsene. 

I vårt område står opplevelsene i kø, enten det er ute i vår vakre 
natur, eller inne ved ovnen en klar og kald høstdag. En ting er 
sikkert, at i disse coronatider er det hytta som skaper trygghet og 
kos, slik vil vi nok ha det i en tid framover.
 
Kort om meg selv, 54 år, født i nord, men oppvokst øverst i 
Gudbrandsdalen på Lesja. Ivrig bruker av naturen og lidenskapelig 
opptatt av gode råvarer fra vår region. Jakt, fiske og friluftsliv 
er medfødt, og det er ikke noe som slår roen rundt et kaffebål. 
Det er vår oppgave å gi disse gode opplevelsene videre til neste 
generasjon, slik at også de kan få den gode følelsen av gode 
opplevelser. Selv kom jeg nå i høst fra Bardu og hit ned til Ringebu, 
for å overta stafettpinnen som kommunedirektør i Ringebu 
kommune, og jeg gleder meg stort. 

Ved skifte av kommunedirektør er det ofte litt spenning knyttet til 
dette, både for gjester og innbyggere, og for meg selv. 

Jeg gleder meg virkelig til å komme i gang, og møte dere alle 
sammen. Tror nesten jeg er den som er mest spent, men jeg gleder 
meg aller mest.
Det kjennes godt å komme tilbake til vakre Gudbrandsdalen igjen, 
og et skifte fra en stor militærkommune til en stor fritidskommune. 

Det er mye likt, å være et godt vertskap er en av dem, og jeg brenner 
for det gode vertskapet. 

Ringebu kommune er fortsatt i en god utvikling, og arbeidet med å 
utvikle Ringebu sentrum er i gang, og vi vil invitere til en spennende 
og god prosess fremover. Vi ønsker et stort engasjement fra alle, 
da blir ofte resultatet meget bra. Selv har jeg fulgt utviklingen av 
Ringebu sentrum i mange år, hvor jeg ofte har brukt første uken av 
august i området. Må si at byggingen av landsbyen med alle sine 
aktiviteter og møteplasser har vært, og er, en stor suksess. Det er 
mange andre mindre tettsteder som «look to Ringebu».
 
Det er også veldig positivt med utviklingen av Fåvang sentrum til å 
romme stadig flere sentrumsnære bomuligheter, noe som skaper liv 
og intimitet i sentrumsområdet. 

Etter at det ble klart at jeg skal være med å ta Ringebu videre, har 
alle som jeg har snakket med, og som har et forhold til Ringebu 
kommune, et positivt bilde av Ringebu kommune. Det er et godt 
utgangspunkt, og stemmer meget godt med de inntrykkene jeg selv 
har fått. Ringebu har vært en god foregangskommune for å legge 
til rette for fritidsgjestene, og vi skal også under mitt lederskap 
fortsette med det gode vertskap. Jeg er kjent for å ha en åpen dør, 
ta gjerne kontakt enten det er ris eller ros. Vi blir som kjent bedre 
av å lytte til alle. 

Nyt høsten, den er fantastisk i Innlandet, og turene i klar og skarp 
høstluft står i kø i vår region. 

Ut på tur, aldri sur. 

Landsbyutvikler
Tekst: Kari Laaverud Mangset, landskapsarkitekt MNLA  Foto: Tor-Ivan Boine 

Forarbeid til revisjon av reguleringsplan 
for Ringebu sentrum

Hvor og hvordan skal vi bo? Hvilke arealer 
skal forbli ubebygd? Hvor skal vi ha ulike 
typer handel? Hvor skal vi ha lekeplasser, 
idrettsanlegg offentlige bygg? Hvor høye skal 
bygningene være? Hvordan sikrer vi gode rom 
mellom husene? Hvordan skal vi bevege oss 
rundt? Hva er det som skaper et godt sted?
 

Reguleringsplaner er felleskapets verktøy til å styre utviklingen av et 
område. Reguleringsplan for Ringebu sentrum skal revideres. For å få 
et best mulig grunnlag for den nye planen skal det gjøres et forarbeid 
i form av analyser og strategier med mål om at Ringebu skal utvikles 
videre til en attraktiv og klimavennlig landsby. Fylkeskommunen og 
Miljødirektoratet gir økonomisk støtte, og undertegnede er ansatt i en 
toårig prosjektstilling ved avdeling for Plan og teknisk for å gjennomføre 
arbeidet.  

Reguleringsplan for Vaalebro fra 1899 har i stor grad lagt rammene 
for hvordan Ringebu sentrum er i dag. Sist på attenhundretallet skapte 
byggingen av Dovrebanen store samfunnsendringer i Gudbrandsdalen, 
og det var viktig å lage en god plan for utviklingen av et nytt sentrum 
rundt den nye stasjonen. Vålebru ble gradvis utbygd i tråd med 
reguleringsplanen, i en kvartalsstruktur med rette gater. 

120 år senere viser forskning at nettopp tradisjonell kvartalsstruktur er 
det som har størst potensial for god bokvalitet, og som i størst grad 
bidrar med kvaliteter til gatene og områdene bebyggelsen er en del av. 
I Ringebu er det med andre ord reguleringsplanen fra 1899 som har lagt 
grunnlaget for mye av det som gjør stedet attraktivt i dag. 

Det er forskning som viser at folk helst oppholder seg i bilfrie byrom med 
aktive fasader på gateplan. Hjertet i dagens sentrum er på mange måter 
Jernbanegata - som ble gågate i 1991. I 2008 ble Jernbanegata sammen 
med store deler av sentrum, opparbeidet med helhetlig materialbruk, 
beplantning, møblering og belysning. En tydelig strategi for uterom og 
møteplasser bidro til at Ringebu i 2011 ble tildelt Statens bymiljøpris. 

Til forskjell fra mange andre norske tettsteder har Ringebu unngått 
en utvikling der sentrum taper markedsandeler i detaljhandelen til 
kjøpesentre og andre handelsområder utenfor. Det er veldig mange 
norske sentrumsområder som de siste årene har mistet sin status som 
felles møte- og handelssted på den måten. Når de gode møtestedene 
blir borte gir det konsekvenser som vi ikke alltid umiddelbart tenker 
på. I en tid der mange strever med ensomhet er det mye folkehelse i å 
tilrettelegge for gode møteplasser. 

De fysiske omgivelsene har stor betydning for hvor mye vi beveger oss, 
og dermed også hvor klimavennlig vi innretter oss i hverdagen. Attraktive 
gang- og sykkelforbindelser kan gjøre at flere sykler til jobb og skole. Det 
er mye god folkehelse i en arealplanlegging som gir korte avstander og 
attraktive forbindelser mellom tettbygd strøk og et større turvegnett i 
skog og mark. 

Så hvordan skal vi utvikle Ringebu videre? Hva slags videre utvikling 
vil gi oss et klimavennlig og attraktivt tettsted i framtida? Medvirkning 
er enkeltpersoners og gruppers rett til å delta i og påvirke offentlige 
utrednings- og beslutningsprosesser. Vi håper på stort engasjement 
de neste to årene, og at landsbyboere og brukere av sentrum, 
handelsstanden, fritidsinnbyggerne, og særlig barn og unge blir med på 
medvirkningsprosessene. De rammene vi lager nå skal legge grunnlaget 
for at Ringebu sentrum er et attraktivt sted også om 120 år. 

Multikulti i Landsbyen Ringebu

Kommunedirektør 
Håvard Gangsås. 
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Nå har tiden kommet for å skrive ordførerens side i Ringebu-posten for 
høsten 2020.
 
Fra mars dette år har vi vært preget av det smittsomme viruset, Covid 
19. Det har vært et spesielt år for vår kommune og ikke minst for mange 
ansatte innenfor våre helseinstitusjoner, barnehager og skoler. Alle disse 
ansatte fortjener en stor applaus fra alle som bor og oppholder seg i vår 
kommune til enhver tid. Tusen takk alle sammen!!

Den administrative ledelsen, sammen med kommuneoverlegen og de 
andre som har vært med i beredskapsledelsen har utført en fantastisk 
jobb som også fortjener honnør.
Ringebu har klart seg veldig bra, og per i dag har vi ingen smitte i vår 
kommune, mye takket være den jobben som beredskapsledelsen har 
gjort. 

Våre overordna mål er å skape et samfunn med identitet som skal 
kjennes både innad og utad, ved at vi er rause, solide og spenstige, med 
kjerneverdier som er godt forankret i lokalsamfunnet.
Jeg håper næringslivet, våre innbyggere, fritidsinnbyggere og turismen 
har sett ringvirkninger av dette i 2020. 

Det har vært veldig bra med turister i hele sommer, noe som er veldig 
gledelig for næringslivet, og ikke minst for kommunen. Dette var noe vi 
håpet på, men ikke helt trodde skulle være mulig. Vi får håpe at høsten 
og vinteren blir like bra.
   
Vi registrerer at det går så det suser for mange butikker og bedrifter, noe 
som betyr mye for oss alle.
Skatteinntektene for kommunen per juli er nesten 6 millioner over 
budsjett. Kommunen utmerker seg i hele Gudbrandsdalen også når 
det gjelder skattevekst sammenlignet med 2019-året. Ringebu har 
en betydelig oppgang på 6,2 %, mens de fleste andre kommunene i 
Gudbrandsdalen har nedgang, med unntak av Gausdal (1,5% ).

Politiske saker og informasjon:
Politikerne kom tidlig på banen med ekstra økonomiske midler fra 
næringsfondet som ble utbetalt før ferien. Dette var for å styrke det 
lokale næringslivet. Lag og foreninger fikk også ekstra støtte. Det ble i 
tillegg bevilget ekstraordinære bygg- og anleggsmidler i forbindelse med 
koronakrisen for å stimulere lokalt næringsliv i den spesielle koronatiden. 
Det ble bevilget 6.35 mill kr til ekstra vedlikeholdstiltak, og vi framskyndte 
investeringer på om lag 27 mill kr som skulle brukes på lokale bedrifter. 
Flere bedrifter fikk tildelt noe midler igjennom tiltakspakkene fra de 
statlige ordningene. 
 
Vi holder i skrivende stund på med et ekstraordinært kommunalt 
næringsfond der kommunen har fått tildelt kr 1.785.000,- på grunn 
av Covid-19. Det kan og bør gis tilskudd til bedrifter, etablerere og 
andre næringsaktører med forretningsadresse kommunen og det er 
formannskapet som er fondsstyre for fondet, og avgjør saker etter 
innstilling fra kommunedirektøren.

Det er ingen tvil om at vi ønsker å utvikle våre sentrum. 
Fåvang er godt i gang med bygging av sentrumsnære leiligheter. Coop 
pusser i disse dager opp med ny farge og det blir spennende å følge den 
videre utvikling på arealene i Fåvang.

Ringebu sentrum, som er en landsby, må videreutvikles. Bobilparkering, 
flere ladestasjoner med hurtigladere må prioriteres. Sentrumsnære 
boliger må stå mere i fokus. Det må satses på nye nisjebedrifter og 
eksisterende bedrifter må kunne videreutvikles. 

Kommunen har ansatt en landsbyutvikler som blir viktig for fremtidig 
sentrumsstruktur og prosesser fremover. Stillingen skal være med å gi en 
medvirkning for alle i vårt samfunn, slik at landsbyen formes fornuftig for 
de neste 100 årene der mange vil bli berørt.

Ny gangbru over Våla som et trafikksikkerhetstiltak er godt i gang og vil 
forhåpentligvis åpnes høsten 2020. 

Den høye bro er høyt politisk prioritert.
Bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevenformannskapet 
skal ha en befaring den 14. september.

Rehabilitering av vann- og avløpsanlegg (VA) i Gunstadskogen 2020-
21  er i gang. Vann-, avløp- og overvannsledninger i Smiubakken, 
Øvermovegen og Spelmannsvegen rehabiliteres i løpet av 2020 og 
2021.  Vi ber våre innbyggere om å være tålmodige i denne prosessen.  
Arbeidet med rehabilitering vann og avløp Tollmoen 2020 fortsetter.  

Hele det politiske miljøet, med formannskap og kommunestyret i spissen, 
får store utfordringer med årets arbeid med budsjett, innvesteringer og 
økonomiplan. 
 
Våre overordna myndigheter v/regjering og storting har gitt oss et svært 
dårlig utgangspunkt når det gjelder de statlige overføringer, men også 
handlingsrommet til å kunne skaffe inntekter. Inntekter er helt nødvendig 
for å finansiere de kommunale tjenestene. 
 
Vi registrerer en fortsettelse av den økonomiske seigpiningen vi har hatt 
i mange år, der en fremtidig kommunestruktur og sammenslåingen av 
kommuner er målet fra dagens regjering.

Får å gi litt innblikk i denne situasjonen så har vi utfordringer på å kutte 
ca. 14 mill for 2021 med stigende kutt frem til 2024 på ca. 18 mill.  
Dvs at vi må tilpasse oss det kommunale driftsnivået med de inntektene 
vi har og som gjør at vi må ta grep. Vi er alle satt til å gjøre en jobb 
for å få et budsjett i balanse der vi må gjøre noen vanskelige valg og 
prioriteringer i løpet av høsten og kommende år. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke hele kommunestyret for et 
utrolig godt og tillitsfullt samarbeid gjennom denne vanskelige perioden 
med Covid 19 og møtestruktur og fjernmøter som ikke bestandig er 
optimalt. Min intensjon er at vi skal fortsette med et tett samarbeid for å 
videreutvikle bygda vår i årene fremover.

Til slutt vil jeg takke for en svært god støtte fra svært mange innbyggere 
og fritidsinnbyggere i denne vanskelige perioden som ikke er over. Vi må 
alle fortsette å ta hensyn slik at vi ungår smitte i vår kommune.

En oppfordring mot høsten er:
Vi fått en ny kunstinstallasjon på Høgkleiva mellom Ringebu og Fåvang 
gjennom tankeplass prosjektet som er verdt et besøk. 
 
Bruk fjellområdene til rekreasjon. Her er det unike fjellområder med flotte 
turstier der høstfargene allerede er på plass og er noe eget som de fleste 
kan misunne oss.
  
Ønsker alle en riktig fin høst!

Arne Fossmo
Ordfører

Ringebu fjellstyre
– en sprek 100-åring!
Tekst: Paul A. Nilsen Lutnæs Foto: Marianne Riddervold Kahrs

Ringebu fjellstyre er 100 år i år!  Den første fjelloven trådte i kraft 12. 
mars 1920, og med den kom de første fjellstyrene. Jubilanten er sprek, 
og ser frem til 100 nye år.

100 års-jubileum
Den 3. november 1920 satte det første 
fjellstyret i Ringebu seg ned sammen med 
lensmann og ordfører for å bestemme 
vedtektene for Imsdalen, Ringebu østfjell 
og Hirkjølen statsallmenninger. Det første 
fjellstyret besto av Th. J. Løsnæs, Peter Høye 
og L. Lundbakken. I dag består fjellstyret av 
fem representanter fra Ringebu kommune og 
to fra Stor-Elvdal kommune, og ledes av Erik 
S. Winther. Hovedoppgavene til fjellstyret er å 
forvalte bruksretter som seter og beite, jakt, 
fangst og fiske på statens grunn innenfor 
statsallmenningene.

Jubileumsåret 
Norges fjellstyresamband, som er en interesseorganisasjon for de 
94 fjellstyrene i Norge, hadde sammen med fjellstyrene planlagt et 
innholdsrikt jubileumsår. Vi vet alle hva som skjedde i mars, og mange 
planer måtte endres. Fjellstyret var som alle andre bekymret over hvordan 
året kom til å bli. En stor del av fjellstyrets inntekter kommer nemlig fra 

salg av jakt og fiske, og utleie av hytter og båter. Hvis våre brukere ikke 
hadde fått komme til statsallmenningene våre, ville det heller ikke blitt 
noen penger i fjellkassa. Men pessimismen som rådet i mars og april, gikk 
heldigvis over til optimisme da 2020 ble det store året for norgesferie!

Store opplevelser på norgesferie i statsallmenningene
Statsallmenningene i Norge, og ikke minst i Ringebu, har mye flott å by 
på. Mange gode fiskevann, flotte turterreng og spennende jaktområder 
finnes over alt, med hytter og båter midt i smørøyet. Alt sammen til en 
billig penge. Disse mulighetene gikk rett hjem hos Ola og Kari Nordmann 
denne sommeren, og fjellstyrets tilbud ble flittig benyttet. Vi håper og tror 
at det norske folk fikk øynene opp for de flotte statsallmenningene våre i 
sommer. Økt besøk i statsallmenningene gir også positive ringvirkninger 
for det lokale næringslivet, så vi satser på at den gode trenden med 
norgesferie vil fortsette i årene fremover. 

100-årsgave som varer i 100 år
Som en del av 100-årsfeiringen gjemte alle fjellstyrene i landet 100 
gavebokser i statsallmenningene. Inni gaveboksene lå det fiskekort for 
gratis fiske i 100 år. Vi gjemte vår gaveboks på Store Hirisjøhøgda den 
1. juli, og etter en måned oppå varden var de lykkelige finnerne Eva 
Riddervold Kahrs på åtte år og Henrik Riddervold Kahrs på seks år. De 
bor i Fredrikstad, men familien har hytte ved Kletten, og de er ivrige 
brukere av statsallmenningene våre.

Fjellstyret ønsker Eva og Henrik skitt fiske i 100 år, 
og vi gleder oss til de neste 100 år med forvaltning av statsallmenningene 
i Ringebu!

Ohlalla 
Tekst og foto Morten Liebe

Ohlalla åpner ny kafe og butikk i Ringebu sentrum

I Ringebu er det et klart fokus på et konsept med nisjebutikker. Dette er 
en hovedgrunnene til at vi nå starter opp i landsbyen Ringebu sammen 
med de andre private foretakene. Vi gleder oss stort til nye utfordringer 
sier de to de eierne og driverne Berit Solbraa og Nienke Sierksma Liebe.

Mange besøkte kanskje Ohlalla sjokola & kafe i Lillehammer (Storgata 
78) som avsluttet sin 5 årige virksomhet i februar i år. 
Det som var julebutikken 2018 i Lillehammer starter opp i igjen i løpet 
av høsten. Leiekontrakt er inngått for den ærverdige Lindstadbygningen 
(byggeår ca. 1860) i Brugata 24, og flytting og rigging er i gang. 

 Vi håper alt er klart til åpning 10. Oktober. Ikke alle kjenner beliggenheten 
til denne bygningen, så du finner Ohlalla rett ovenfor Feel good før du 
kjører opp i boligfeltene og i retning Venabygdsfjellet.

I det totalt ca. 100 m2 store lokalet vil du møte en kafe med forskjellige 
lunsjretter, salg av høykvalitets belgisk konfekt i løs vekt, smakfull kaffe 
og te og forskjellige interiørartikler for hus og hytte. Lunsjen og kaffen 
nyter du foran den åpne store klebersteinpeisen innerst i lokalet. Kanskje 
blir det også vinservering.

De romslige lokalet er i det siste oppusset av huseier Sveinung Bjørge, 
og atmosfæren drar tiden tilbake til det gamle landhandleriet. Eierne har 
også planer om etablere en utesitteplass. Utenfor lokalet er det gode 
parkeringsmuligheter.
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Nytt fra Kvitfjell
Tekst: Veslemøy Eineteig Wedum.  Foto: Alpinco

Åpner opp ny pudder- og frikjøringsskog

Til vinteren skal Kvitfjell sørge for at pudderelskere får tilfredsstilt «alle» 
behov. Derfor lanserer de Pudderskogen, kun for frikjøring i løssnø og 
kupert terreng.

For mange er Kvitfjell allerede et yndet mål for pudder og frikjøring. Nå 
med rette. Et skogsområde på 200 mål øst for Varden er nå ryddet og blir 
tilrettelagt for frikjøring. 

Rundt to kilometer med frikjøring fra topp til bunn og mellom 200 
og 400 meter bredt. Det er ikke uten grunn området har fått navnet 
Pudderskogen.

- Det ligger nordøst-vendt så her vil det være pudder og tørrsnø til langt 
ut i april, sier daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud.

Varden-siden i Kvitfjell debuterte for bare tre år siden. Med gondol som 
tar deg over fra Skitorget på vest og stolheis som tar deg til topps på 
Varden, Kvitfjells tredje fjellside. Øst for stolheisen vil du finne den nye 
Pudderskogen, med egne tilfartsløyper som tar deg tilbake til heisen i 
bunn.

- Vi har hogd ut mye skog i selve området. Det er store åpninger mellom, 
men det står igjen klynger av trær. Vi sørger for at underlaget er jevnt ved 
å fjerne stubber.  Da trenger man ikke så mye snø og vi har også mulighet 
til å preppe for å få såle, sier Stensrud. 

Kvitfjell er ikke det første anlegget i Norge med eget område for frikjøring, 
men inspirasjonen til selve ideen fikk de etter en studietur til Vail i 
Colorado.

- De har et likt område, bare i større skala, som de kaller Blue Sky Basin. 
Derfra tok vi med oss ideen hjem om å lage et sikkert frikjøringsområde, 
sier han.

Kvitfjell har nok av frikjørere og puddersøkere hver vinter, og det er ikke 
første gangen de har ryddet skog og lagt til rette for at nettopp dette 
behovet skal bli tilfredsstilt. 

- Vi ser når det har snødd at dette er veldig populære områder, men det 
blir fort oppkjørt. Derfor tror vi et slikt større frikjøringsområde vil bli godt 
tatt imot, sier han.

- Hva slags terreng er det i området?

- Selve området kan ha en helling som tilsvarer rødt ned til grønt. Det 
er veldig kupert slik at du har naturlige terrengformasjoner som vi vil 
utnytte. Terrenget blir variert.

- Da kan du kjøre vanlig offpist, men også hopp og kuleløyper. Det er et 
stort område, så det blir ikke så fort oppkjørt. Jeg har veldig tro på at med 
en god snøvinter, kan det bli et godt tilbud, og mange som vil få øynene 
opp for det. 

Kvitfjell åpner allerede 26.september denne sesongen. I første 
omgang med et treningstilbud. Men det blir også tilrettelagt slik at 
sesongkortinnehavere i Kvitfjell og Hafjell får testet snøen i høstferien, og 
enkelte dager fram til ordinær sesongstart som er 7.nov.  

Nytt fra Fåvang Østfjell
Tekst og foto: Kristian Hauge og Erik J. Rudrud

Sommeren 2020 i Fåvang utmarkslag har vært en aktiv og positiv sesong 
i Fåvang utmarkslag.

Da snøen forsvant var det klart for beverjakt, og det ble felt overraskende 
mange bever, de fleste ble felt ved Laugen i Fåvang.

Med nordmenn på norgesferie så vi at det var mange turglade mennesker 
ute i området vårt. Det er spesielt hyggelig at så mange har valgt å fiske 
i de fine tjernene våre. 

Det er fisket mye, og det er tatt 
flere fisk oppunder to kilo, og 
mange har fått fisk rundt 500-
600 gram, som er fin stekefisk.
Vi mener dette er resultatet av 
mange år med aktiv kultivering. 
Årlig setter vi ut 1500 stk. 3 år 
gammel fisk som vi kjøper fra 
Lillehammer sportsfiskeforenings 
settefiskanlegg. Dette er en stor 
kostnad for utmarkslaget. På 
grunn av den økte fiskeaktiviteten 
skal vi sette noe mer fisk i år enn 
tidligere år.

Utmarkslaget har avsatt grunn til stolpejakt. Vi har stolper i Rølldalen, 
Fennatjønnet, Svangkampen og Djupdalskampen. 
Dette har vært et populært tilbud.

I sommer har vi også kjøpt inn nye rastebenker til Borgehølen, og vi 
håper flere ønsker å benytte denne fine plassen til bading og hygge.

Nå står høsten for tur og det er tid for jakt. Vår hovedjakt er elgjakt og 
det felles årlig 50-60 dyr.
Vi har også rådyr, hjort og småvilt. Hjorteviltjakten blir utlyst i juni, og 
jegerne må søke om kort. Småviltkort kan kjøpes på Kiwi Fåvang eller 
ved å sende epost til favangutmarkslag@gmail.com.
Vi ønsker alle jegere lykke til med høstens jakt. 

Skiløyper hører vinteren til, men også om sommeren må det gjøres en 
innsats for å få best mulig grunnlag til vinteren og snøen kommer. I 
Fåvang løypelag har vi i sommer gjort flere større og mindre tiltak for 
å gi et enda bedre tilbud til de mange flittige brukerne av Fåvangfjellets 
skiløyper. 

Gjengroing av utmarka er et tema som engasjerer mange, og for løypelaget 
er dette en vedvarende utfordring som det må jobbes med hver sommer. I 
deler av traséene holder vi nede vegetasjonen med traktor og krattknuser, 
men mange steder er det like effektivt å gjøre arbeidet for hånd.  
I juli fikk vi god hjelp av hytteforeningen, der en engasjert gjeng stilte opp 
på dugnad og hjalp til med å rydde kvist, kratt og trær i Svarttjønnsrunden. 
Nå blir det bedre plass når Nermo Maskin kommer for å tråkke de første 
løypene utpå seinhøsten. 
Ellers har vi hatt tømmerhoggere og gravemaskin i sving for å flytte og 
utbedre deler av traséene på Rollstulen. 

Vi håper på en snørik vinter og ønsker alle skiløpere velkommen tilbake 
til løypene når vinteren kommer!

Følg med på hva som skjer på Fåvangfjellet: 
www.favangostfjell.no
www.facebook.com/favangutmarkslag
www.facebook.com/favangloypelag  

Visste du at ...Visste du at ...
RingebuPostens arrangementsoversikt går ut.  For å kunne tilby en oppdatert arrangementsoversikt henvises det til elektronisk 
arrangementskalender på www.Ringebu.kommune.no.  Du finner kalenderen på nettsidens framside under “Hva skjer i Ringebu”.  
Ringebu kommune har integrert Kulturnett Innlandet sin kalender.  Som arrangør melder du inn arrangementet ved å trykke på boksen 
“opprett arrangement”

Visste du at ...Visste du at ...

 Det arrangeres Star of Hope basar med FRi Gospel som arrangør lørdag 21.november kl.12.00 på Tromsnes selskapslokale 
(Tidl. Tromsnes misjonshus) på Fåvang. 

Det blir sang ved FRi Gospel, andakt, mat og kaker, loddbøker, lykkehjul og flotte gevinster i form av hjemmestrikk og 
lokalproduserte matprodukter m.m. 

Gjeldende restriksjoner for Covid19 blir overholdt. Dersom basaren ikke lar seg gjennomføre pga. innskjerping av 
retningslinjer, så blir det likevel loddtrekning på solgte lodd og gevinstene leveres på døra hos folk.
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For en knall sommer på Hev i Ringebu! 
Tekst: Nora og Oda Nyhus Aanekre, Foto.  Silje Flatmoen

«Har noen sett kanelsnurrene!?» Slik startet ofte en dag på Hev denne 
sommeren. Køen har begynt å bygge seg opp, og vi løfter kasse på kasse 
for å finne kanelsnurrer til de søtsyke gjestene våre. Hver morgen kommer 
Morten Schakenda kjørende med hundrevis av bakst og brød fra Bakeriet 
i Lom. Og dag etter dag blir vi utsolgte for de berømte bakervarene.   

Nå er drømmesommeren på Hev over. Etter å ha grilla og servert nærmere 
to tusen sandwicher i juli, begynner endelig grillene å få et normalt liv 
igjen. Vi føler oss privilegerte som fikk være med å styre Hev-skuta denne 
sommeren, og bidra til å sette Ringebu enda litt tydeligere på kartet over 
steder som er «verdt å besøke i Norge». 

Landsbyen Ringebu inviterte til 
«temasommer», der butikkene og 
bedriftene selv sto for arrangement 
og tilbud med ulike temaer i løpet 
av sommermånedene. Sommeren 
startet med skoleslutt og liv i 
gatene når sommerferien var 
i gang. Sport 1 kjørte på med 
gatefotball, samtidig som Hev 
feiret skolebrødets dag. Jordbær fra 
Kaurstad hadde vi hele sommeren, 
og jordbærsmoothien ble en sikker 
vinner også i år. 

Marit Daaland Lesjø fra Ringebu debuterte for ikke lenge siden med 
romanen Epikrise. Boken handler om en ung kvinne som har vært innlagt 
etter en bipolar episode. Hun har lite nettverk, bor alene og blir skrevet 
ut på lille juleaften. Hun skriver et brev til sin psykiater som et svar på 
epikrisen, og dette brevet utgjør romanen til Daaland Lesjø. Dette er 
ingen lystig roman, men det er en viktig og den er veldig godt skrevet. 
Dette er en sterk debut av Marit Daaland Lesjø og vi gleder oss til å følge 
henne videre.

I boken Longyearbyen av Heidi Sævareid er handlingen lagt til Svalbard 
en vinter på 50-tallet. Vi skal til et samfunn av tundra, snø og is, og med 
kullgruvene midt i den uberørte naturen. Dit flytter Eivor med sin mann og 
to barn. Fra november til midten av mai er stedet fullstendig isolert, ingen 
skip eller fly, ingen forsyninger. Det blir en brutal vinter for Eivor som raskt 
kjenner hvor spesielt livet er på Svalbard.

Hvis Svalbard ikke er noe for deg så kan du jo heller reise til Tyskland, og 
da via boken Døtre av en ny tid av Carmen Korn. Her blir du kjent med 4 
kvinner med svært ulik bakgrunn, men som til tross ale ulikheter utvikler 
et dypt og langvarig vennskap. Boken er starten på en trilogi om disse 
kvinnene, deres barn og barnebarn, akkompagnert av Tysklands historie 
gjennom hele 1900-tallet.

Jeg klarer ikke å dy meg og må ta med en barnebok også. Folketallsveksten 
i Innlandet er på et lavt nivå, og vi skulle gjerne ha sett at dette ble endre 
på. Vi på Ringebu bibliotek føler oss rimelig sikre på at alle vet hva som 
må gjøres for at det skal bli født flere barn i kommunen, men opptatt 
som vi er av kunnskap så benytter vi oss selvsagt av anledningen til å 
fremme både folkeopplysning og ny, norsk sakprosa. I boken "Hvordan 

lager man en baby?" tar Anna Fiske for seg spørsmålene alle barn lurer 
på: Hvordan kommer babyen seg inn i mammas mage? Hvem kan lage 
en baby, og hvordan gjøres det egentlig? Gjennom lekne og fargerike 
illustrasjoner viser hun helt konkret hvordan man lager en baby, enten 
det er på den "tradisjonelle" måten eller ved hjelp av prøverør. Dette er 
en fantastisk flott bok, lærerik og humoristisk, og forfatteren ufarliggjør 
et aktuelt tema. Denne anbefaler vi til store og små, og spesielt til de 
som planlegger familieforøkelse og som trenger en liten påminnelse om 
hvordan det gjøres... 

Jeg har kost meg med alle disse bøkene og jeg vil varmt anbefale de til 
deg. Du finner de selvsagt på Ringebu bibliotek!

Ringebu bibliotek, Jernbanegt. 4, 2630 Ringebu. Tlf. 45 37 78 78.   
https://www.facebook.com/ringebu.folkebibliotek  
Mandag og onsdag 12-19, tirsdag og fredag 10-14.  

Bibliotekaren anbefaler

Ei vellykket SykkelVIKU (sykkelfestival i regi av Værfast) skapte mye liv 
og sykkelglede i fjell, skog og landsby. Syklister fra hele Norge kom for å 
sykle på de beste stiene man finner i Gudbrandsdalen. 

I Ringebu er det noe for alle. Både i det fine sentrumet vårt og hos 
fjellbedriftene våre. Og det fine med våre besøkende er at de bruker flere 
av de fine nisjebutikkene og tilbudene våre når de besøker oss. Det ser vi 
eksempler på hver dag, og særlig de som er innom landsbyen med gule, 
runde klistremerker på genseren. Da vet vi at de har vært på omvisning i 
den fine stavkirken i Ringebu og sett sommerutstillingene i Prestegarden.

Det har vært en spesiell sommer. 
Likevel ble det en rekordsommer på 
Hev. Med hjelp av antibac, minst 
1 meter avstand i kø, maks fire 
foran kassa og mange sitteplasser 
i uteserveringa, har det likevel 
vært mulig å holde åpent. Nora fra 
Hev crewet hadde heldigvis åpen 
”kaffebar” ute, med espressomaskin 
og  bakst. Her avlastet hun køen 
gjennom den travle sommeren. Gjester 
som ønsket seg kaffe og kanelsnurr, 
kunne slippe den «milelange» køen.

Den største forskjellen fra i fjor, var den enorme mengden norske turister. 
Barnefamilier, vennegjenger og kjærestepar på tur. Alle var veldig positive 
og hadde stor forståelse for at de måtte ”vente på tur”. 
Et av høydepunktene gjennom sommeren i landsbyen, var torsdags-
kveldene. Da hadde vi langåpent på både Hev og Værfast.
Gatene var fylt med hyttegjester, gjennomreisende og landsbyboere. 

Vi hadde besøk av gjestekokker og en av kveldene, gjestet Sigfried 
Sokollek fra Kokkens beste oss. 
Patrik Widegren fra Champagneinwest sørget for kvalitet i glassene 
denne kvelden. 

Det ble servert nydelig sjømat, glassene var fylt med god vin og 
champagne, og gata ble fylt med latter og god stemning. Som 
medarbeider følte man at man var midt i Oslo på en staselig restaurant. 
Men, vi var midt i Gudbrandsdalen, på en ganske så nyoppstarta kafè, 
det er kult det! Dagene ble lange, men med fornøyde og hyggelige 
gjester så var det ikke noe problem å stå bak disken.  

Visste du at ...Visste du at ...
Stolpejakten i Ringebu kommune har vært utrolig populær i sommer.  
Venabygdsfjellet vel har i flere år hatt tilbudet om Stolpejakt, 20. Juni i år ble det også arrangert Stolpejakt i resten av kommunen i regi av 
Ringebu kommune i samarbeid med lag og foreninger.

Antall Stolpejegere per 1. september:
På Stolpejakten i Ringebu kommune har 2161 stolpejegere registrert 9553 stolpebesøk.  
Det er stor ledelse på Stolpejakten på Venabygdsfjellet hvor 3385 stolpejegere har registrert 34234 stolpebesøk.  

Det er ennå mulig å bli stolpejeger eller samle flere 
stolper da Stolpejakten er aktive til 2. november i høst

Vi takker Ringebu og Fåvang skiklubb som setter ut 
stolpene for Venabygdsfjellets vel og Vekkom utmarkslag, 
Kvitfjell alpinanlegg, Fåvang hyttevelforening, 
Fåvang utmarkslag, Brekkom utmarkslag, Søre- og 
Nordre stranden grunneierlag, Rotary, Tur og trim og 
Orienteringslaget  som tar seg av utsettelse av stolper i 
resten av kommunen har .

Tekst og foto: Ellinor Brænd
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Sykkelviku
Tekst: Julia Hamre, Værfast Foto: GDF Media/@locteit

Tidenes sykkelsommer
Hvordan har din sykkelsommer vært? Har du kanskje oppdaget noen nye 
stier med utgangspunkt fra hytta? Eller har du testet ut de maskinbygda 
løypene i Hafjell Bike Park for første gang? Vært med på sykkelfestival? 
Syklet sti med guide? 

Vi håper at du har hatt en fin sommer uansett alt det rare som har skjedd i 
verden, og at du har hatt anledning til å nyte det som tilbys i denne delen 
av vårt langstrakte land. Vi håper spesielt at du har fått fine opplevelser 
på to hjul og mange “smiles per miles”. 

Visste du at ...Visste du at ...
Fra 1. november er over 100 år med kommunal skatteinnkreving historie. 
Skatteetaten overtar skatteinnkreving for hele landet, og det vil fra denne datoen 
ikke være noe Skatteoppkreverkontor i kommunene. 

Alle spørsmål og henvendelser angående skatt og arbeidsgiveravgift både for 
private og næringsdrivende skal etter 1. november 2020 rettes til Skatteetaten. 
Kontaktinformasjon til skatteetaten finnes på www.skatteetaten.no 
(eller tlf 800 800 00)

Nærmeste Skattekontor her blir Lillehammer og Otta – det er timebestilling for 
fremmøte der.
 
Innkreving og oppfølging av kommunale avgifter og andre kommunale krav for 
både Sør-Fron og Ringebu vil fortsatt utføres av MGRS på rådhuset i Ringebu

På Værfast er vi akkurat i ferd med å lande etter det som må ha vært 
tidenes sykkelsommer i Ringebu! Aldri tidligere har vi hatt så mange 
syklister innom. Syklister som har vært med på guida turer, både halvdag 
og heldag. Syklister som har fylt på med sykkelvask eller hatt behov for 
nytt utstyr.  Syklister som har tatt en pre-bike med kaffe/kanelsnurr og en 
afterbike med lunsj og en forfriskning i solveggen. Syklister som har fått 
forslag om turer som er greie å finne frem til uten guide. Syklister som har 
tatt del i noen av de sykkelarrangementene som har blitt gjennomført i 
Ringebu. Vi har virkelig kost oss og følt på at Ringebu er i ferd med å bli 
en sykkeldestinasjon å regne med fremover. 

Sykkelsommeren startet allerede pinsehelga med en uhøytidelig kick-
off arrangert av oss på Værfast. I helt vanvittig sommervær ble dette et 
fulltegnet arrangement med 50 deltagere. Vi koste oss på støvtørre stier i 
nedre del av dalen denne helgen, snøen lå fortsatt på fjellet. 
Deretter har vi hatt gleden av å ha med stisyklister på turer gjennom hele 
juni, juli og august. Det har blitt mange artige høydemeter fra fjell til dal 
og mange nye hyggelige bekjentskaper i sykkelmiljøet. 

I starten av august hadde vi gleden av å være guider på SykkelVIKU, 
arrangert av Ringebu Sykkelgruppe. Sammen med en veldig fin gjeng 
kjentmenn fikk vi vist frem bakgården vår til deltagere i alle aldre. Årets 
arrangement ble en 4 dagers stisykkelfest i solskinn! Til og med lørdagen 
ble gjennomført uten regn. 

Dere som har vært med på Fjellmillom Stisykkelfest eller fjorårets 
SykkelVIKU vet hva vi mener. Det er uansett ikke kun fint vær som skal til 
for at ting skal bli hyggelig. Mange frivillige både foran og bak kulissene 
med fantastisk dugnadsånd, sponsorer, demoleverandører, konserter på 
Arnemoen Gard og selvfølgelig deltagere er det som gjør arrangementet 
til noe helt spesielt. Det planlegges allerede for SykkelVIKU 2021. Dato 
å holde av, hvis du ønsker å ta del av dette eksklusive arrangementet, er 
5.-8. august. Følg med på facebooksiden til SykkelVIKU for lansering av 
billetter!

Vi håper at du husker på de fine stundene du hadde på Norgesferien 
denne sommeren og at det ga mersmak. På Værfast har vi troen på at vi 
kan få en like fin sykkelsommer i 2021. Stiene vil være her neste år også 
– alltid med noen nyheter å glede seg til! 

Visste du at ...Visste du at ...
 
Det finnes mange spennende spisesteder i Kvitfjell som er åpne i vintersesongen. Noe for enhver smak, vil nok de fleste si. 

Kvitfjell er kjent for å ha en rekke restauranter med høy matkvalitet. Her får du servert 
frokost, smørbrød, lunsj, småretter, middag og alt etter behov og ønske. 

Tilbudet er mulig å nå med og uten ski på bena, også for lokale innbyggere i kommunen. 

På østsiden og mellomstasjonen finner du:
Koia Kvitfjell, Lobbybaren på Gudbrandsgard, Fôr, Skibaren på Gudbrandsgard hotell, 
Kvitfjell hotell restaurant, Gildestua på Gudbrandsgard, Prepperiet og Beite.
 
På vestsiden og Varden finner du: 
Lettvindt cafe og bar, Tyrihanstunet, Gondolen Fjellbistro (Skitorget vestsiden) og Varden Restaurant.
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Tekst: Einar Høystad og Svein Erik Bakken Foto:Einar Høystad og arkivbilder 

Unik Aukrust-utstilling

I forbindelse med 100-årsjubileet 
til maleren, tegneren og forfat-
teren Kjell Aukrust (1920-2002), 
byr Ringebu Prestegard på en 
underlighetens kunstutstilling i 
høstferien.

- Her vil du få oppleve kjente, 
muntre, rare, poetiske og kan-
skje overraskende uttrykk fra 
100-årsjubilanten, sier Svein Erik 
Bakken fra tidligere galleri Holms-
bustuene, som i samarbeid med 
Huset Aukrust og galleri Ringebu 
Prestegard, har lagd utstillingen. 

I tillegg til verkene av Aukrust kan du oppleve en av de mest allsidige 
billedkunstnere i Norge, Hans Normann Dahl (1937-2019) som ved siden 
av kunstutstillinger har gjort seg kjent som bokillustratør, politisk tegner 
og plakat-maker.

Utstillingen er med unntak av Kjell Aukrusts originale akvareller en sal-
gsutstilling. Den åpner lørdag 26. september og avsluttes søndag 11. 
oktober.

Egentlig var Aukrust maler. 

Det var maler han var de første årene av sin karriere, og det var maleriet 
han etter mange år vendte tilbake til, med oppsiktsvekkende resultat, 
skriver forfatteren Finn Jor i boka «Kjell Aukrust med pensel» fra 2001.

Kjell Aukrust ble født i Alvdal 19. mars 1920.  Han vokste opp på Storstei-
gen landbruksskole, der hans far, Lars O. Aukrust, var bestyrer. Barndom-
men i Alvdal var trygg og god. Her fikk Kjell utløp for kreativiteten sam-
men med venner som Simen, Bonden og broren Odd. Skoleflink var han 
ikke, i motsetning til sine eldre søsken. Da faren kom inn på Stortinget 
og familien flyttet til byen i 1935, ble Kjell først meldt inn på Elvebakken 
snekker-skole for å få et praktisk yrke. Her ble han mobbet og mistrivdes 
sterkt. 

Ringebu Prestegard høstutstilling Utstillingssesongen 2020 i Ringebu Prestegard
Tekst og foto: Einar Høystad 

Gjennom livet utvikler Kjell Aukrust seg 
til å bli den multikunstneren vi kjenner 
ham som i dag. 39 bøker har han skrevet 
og illustrert, det har kommet Flåklypa 
Radio, TV og flere filmer.

Sønnen Kristian Øverland Dahl vil sammen med broren Magnus Øverland 
Dahl være til stede på åpningen av utstillingen. 

Med utbruddet av coronapandemien spøkte det virkelig for 
utstillingssesongen i Ringebu Prestegard. Det så lenge ut til at 
kunstutstillingene måtte avlyses, men heldigvis letnet situasjonen såpass 
mye at vi kunne åpne til normal tid. Riktignok hadde coronaen ført til at 
noen kunstnere ble forsinket i sin produksjon. Av den grunn ble det flere 
delåpninger utover i juni måned, noe som viste seg å fungere bra. 

Sykdomsutbruddet satte styret på harde prøver og det dukket opp mange 
vanskelige spørsmål og situasjoner som man måtte ta stilling til. Hvordan 
ville publikumsbesøket og salget av kunst bli? Og hvordan ville man 
komme ut av det økonomisk? Ville det vært best å avlyse hele greia? Når 
august måned nå er over og det kun er et par uker igjen av sesongen, har 
man fått en viss oversikt. Det ser ut til at det har gått så noenlunde bra 
likevel. Statistikken for perioden juni, juli og august viser at billettsalget, 
medregnet salg av fellesbilletter fra kirka, har gått opp med 8 %. Spesielt 
var juli måned bra, billettsalget i Prestegarden gikk da opp med 53 %. 
Regner man med alle kategorier besøkende, har besøket gått ned med 3 
%. I alt har ca. 6000 personer vært innom så langt i år. Når billettsalget 
øker, følger det nesten automatisk med at salget fra kafeen øker, og 
salget av kaffe og vafler har økt mye. Gjestene som har besøkt oss i 
sommer har vært annerledes enn tidligere år. Det har vært mange unge 
mennesker og familier med barn. Før var det mest folk i satt alder.

Det store spørsmålet har imidlertid vært hvordan det ville gå med 
kunstsalget. Siden mye av plassen i Hovedbygningen i år var reservert 
for faste utstillinger uten salg, kunne man frykte at salget ville gå ned. 
Imidlertid har vi fått mer utstillingsplass i Låven, og sammen med andre 
grep, ser det ut til at salget av kunst blir omtrent som for 2019, noe man 
må si seg fornøyd med.

Erfaringene fra Sommerutstillingene 2020 er totalt sett svært positive og 
oppløftende. Prestegarden har i sommer presentert seg fra sin aller beste 
side, noe publikum har lagt godt merke til. Tilbakemeldingene har vært 
overstrømmende! Aldri før har det vært så mye skryt og godord å høre. 
Når det gjelder hagen, utearealene og utsynet mot kirken, så er dette et 
resultat av det enorme dugnadsarbeidet som de frivillige har nedlagt. 
Uten deres innsats hadde det ikke vært rare greiene og hjulene hadde 
ikke gått rundt. Stiftelsen er dem stor takk skyldig! 

Men det har også skjedd mye nytt innomhus dette året. Først og 
fremst med utvidelsene av romarealene i driftsbygningen, med de 
nye utstillingsrommene Trevet og Nyfjøset, samt den nye, store 
keramikkbrenneren i møkkjelleren; - et fenomenalt verksted. Utstillingene 
har også fått et skikkelig løft, takket være arbeidet som det nyoppnevnte 
kunstfaglige rådet har utført med valget av kunstnere og kunstprosjekt. 
Satsinga med å bygge opp et keramikksenter av nasjonal betydning er i 
gang og vil bli viktig i årene framover. Deltagelsen fra Ringebu kommune 
i utviklingen av driftsbygningen har vært imponerende. Når det gjelder 
byggingen av de nye utstillingslokalene, og det gode arbeidet som er 
nedlagt der, så hadde heller ikke dette vært mulig uten innsatsen til 
byggekomiteen, som også har vært basert på dugnad. 

Arbeidet har vært effektivt og kostnadsbesparende.  De bygningsmessige 
utvidelsene har vært mulig takket være finansielle bidrag fra flere hold, 
spesielt har Sparebankstiftelsen DNB bidradd med stor støtte, men 
Gudbrandsdal Energi, Sparebank1 Gudbrandsdal, Ringebu kommune, 
Fylkeskommunen og Staten har også bidradd vesentlig i spleiselaget. 
Ervervet av Kirsten Kokkins statue, Triangel, i gårdsrommet har skjedd 
med støtte fra to private givere. 

Konklusjonen ser ut til å være at utstillingssesongen 2020 i Ringebu 
Prestegard tross alt ble vellykket. Og en ting til slutt: Barnehageutstillingene 
holdt på å bli avlyst pga. situasjonen, men når de kom på at de kunne 
lage noe om «barns forhold til coronaviruset», ble det en flott utstilling 
likevel!

Siste verker av Hans Normann Dahl

Hans Normann Dahl var en av Norges mest 
sentrale og mangfoldige kunstnere. I sine mal-
erier dyrket Hans Normann Dahl de klassiske 
disipliner stilleben, portrett, aktmaleri, landskap 
og interiør. Hans maleriske grep er gjerne både 
form- og fargerikt, og bildene hans er frodige og 
inkluderende.

Hans Normann Dahl er kjent som bokillustratør, politisk tegner i Dagbladet 
og teaterplakat-maker, samt for sin enorme produksjon av maleri og grafikk. 

(Foto: Svein Erik Bakken) 

Hans kvinneportretter er ofte underfundige og tilsynelatende barnslige i 
blikket. Hest og hane er hans favorittdyr. På årets Høstutstilling på Ringe-
bu Prestegard vises flere av hans siste verker og mange til nå ukjente 
motiver. 

Normann Dahl er kjent som bokillustratør, politisk tegner i Dagbladet og 
teaterplakat-maker, samt for sin enorme produksjon av maleri og grafikk. 
Som datidas yngste, blei han 14 år gammel elev ved Statens håndverks- 
og kunstindustriskole. 

Han har undervist på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Statens 
kunstakademi og Arkitekt-høgskolen i Oslo. I 1995 stiftet han Olav Mose-
bekks Tegneskole der han fram til 2016 underviste i tegning. 
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Bildetekster:    
Bilde:Arkeologi1  
Bildetekst: Ordførar Ole Tvete Muriteigen på «skattejakt» i kjellaren på Kulturhistorisk museum saman med arkeolog Ingar M. Gundersen. Båe foto: Bjørn K. Sletten
B i l d e : Fake news 1 og 2  

Bildetekst: Produksjonen Fake News var ute på vegen 
v in te ren 2020. 
B i l d e : Hundorp 2021-logo
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Nytt fra Venabygdsfjellet
Tekst: Julia Hamre og Kari Aase Lunde Foto: Julia Hamre og Venabu

Kjære bygdafolk, hytteeiere og alle andre turister som finner 
veien til flotte Venabygdsfjellet!

Sommersesongen er på hell og vi ser frem til en flott høstsesong.
I skrivende stund er fargene på topp og Venabygdsfjellet er på sitt beste.
Klar luft, kaldt om nettene og flotte dager med mye fint vær. Vi opplevde 
en varm forsommer, kjøligere juli og varmt igjen i august. Uavhengig 
av været har næringslivet på Venabygdsfjellet opplevd tidenes 
sommersesong i år. Det ble travle måneder med mange hyggelige gjester 
og kunder. Faste gode kunder og gjester, - men også mange som besøkte 
Venabygdsfjellet for første gang.

For alle har innarbeidelse av nye rutiner og omstilling i tråd med regler og 
anbefalinger i forhold til Covid19 preget hverdagen. Ansatte har bidratt. 
De har vist topp motivasjon for den nye situasjonen og for å møte travle 
hverdager fylt med hyggelige nordmenn.

Spidsbergseter har hatt en sommer uten buffèer, for første gang i 
hotellets historie. Det var spennende å åpne dørene i juni og se hvordan 
dette ble tatt imot. Hotellets nye kjøkkensjef og hans team har stått 
på og levert de deiligste 3-retters middager med fantastisk hyggelige 
tilbakemeldinger fra gjestene. Kanskje du skal prøve selv i høstferien? 
Da kan du også gå på visning av splitter nye leiligheter i Spidsbergseter 
Lodge. Her kan du nyte hotellets fasiliteter og tilbud, - samtidig som du 
bor fritt i egen leilighet.

Ut over høsten tilbys flere pakker med inspirasjon for neste jobbtur, 
jentetur eller familietur. Viltweekend er noe som raskt har blitt fullbooket. 
Pakkene Jentetur og Guttastemning tilbyr opphold i de nye leilighetene. 
Julebordsesongen byr på mange nyheter og eksklusive opplevelser både 
i midtuke og helg.

Venabu Fjellhotell har også hatt det travelt. Største omleggingen her 
har også vært i spisesalen.

Der serveres flotte retter ved bordet, og hotellet ønsker velkommen til 12 
retters viltaften de to siste helgene i oktober. Julebordshelger i desember 
med rakfisklag fredag og julemiddag lørdag.

Lundes har hatt en veldig hyggelig trafikk i sommer, med hyttekunder 
som har tilbragt lengre del av ferien på hytta enn tidligere.

De installerer kortpumpe for diesel og bensin, samt ladepunkter for el-
biler. Anlegget settes i drift i løpet av høsten. 

Du er hjertelig velkommen innom for en kaffekopp eller matbit på et 
av serveringsstedene, for å bo på en av overnattingsbedriftene, campe 
på en av campingplassene, shoppe i Fjellrypa Sport & Interiør på 
Spidsbergseter, ri fra Venabustallen eller til en hyggelig handel på Kiwi 
Venabygdsfjellet og Lundebutikken.

Facebooksidene våre oppdateres fortløpende, så følg med!
Vi ønsker alle en fin høst og håper du får oppleve de fine fargene, den 
friske luften og den fine naturen og at du finner den perfekte plassen for 
å nyte nistepakken hvor solen varmer slik at du bare kan lene deg tilbake 
og kose deg i lyngen! 

Last også ned tur-appen  https://outtt.com/no/guides/412/lundes-
venabygdsfjellet for planlegging av din neste tur.

Vi oppfordrer til å bruke det flotte Venabygdsfjellet og til å støtte det 
lokale næringslivet.

Vi gleder oss til å se dere!
Fjellhilsen fra Venabu, Spidsbergseter og Lundes

Bruk de fine høstdagene til å være aktiv i fjellet!
Tekst: Stein B. Olsen Foto: Didrik Stenersen

Reiselivssjef Ove Gjesdal gleder seg til en høst 
full av gode opplevelser, i et område med god 
plass, frisk fjelluft og masse farger. Regionen 
har mye å by på, både av naturperler, god mat 
og trygge opplevelser. Reiselivet har vært flinke 
i smittevernarbeidet; det skal være trygt å 
komme hit, sier reiselivssjefen. Han har følgende 
anbefalinger for høstopphold på hytta:

Ove Gjesdal, reiselivssjef i Visit Lillehammer 

gleder seg over mange flotte tilbud i høst.

• Sykkelturer i fjellet. I regionen finner du et fantastisk sykkelterreng 
på grusveier og stier, mange er godt merket og kart finnes både i 
trykt versjon og digitalt. Hva med å ta sykkelen med til et annet, 
nærliggende fjellområde? Venabygdsfjellet, Kvamsfjellet, Gålå, Skei-
kampen og Hafjell har både korte og lange sykkeltur muligheter

• Gå en topptur! Vi har tilgjengelige og ganske enkle toppturer som 
passer også for barnefamilier. Muen er velkjent for mange, men det 
er kort vei til andre topper som Spåtind, Lunkefjell, Kyrakampen, 
Ruten for å nevne noen. 

• Bilvandring. Har du kjørt på fjellveiene og tatt korte fotturer? I år vil 
jeg spesielt anbefale Peer Gynt setervei og ta en Peer Gynt lydtur 
som lastes ned på telefonen (Syn for sagn på Per Gynt-seterveg)

• Gå på restaurant! Det er svært mange gode matopplevelser å få på 
restaurantene og høyfjellshotellene. 

• Besøk Hunderfossen, Lilleputthammer, Maihaugen, kjøretøymuseet 
eller andre museer – regionen har et fantastisk kulturtilbud! 

Bruk de fine høstdagene

Vi er Norges største hytteregion. Vi har lagt bak oss en svært aktiv 
sommer, og det er ingen grunn til at ikke hytta skal være base framover i 
både weekender og høstferie, sier Gjesdal.
Gudbrandsdalen er en reise i hjertet av Norge. Her kan du få et unikt 
innblikk norsk historie og kultur, og du får oppleve «det norskeste 
av det norske». Vi er regionen med de store opplevelsene og de små 
avstandene, smiler han.

Hyttefolket viktig
- Og hyttefolket er viktigere enn noen gang?
- Så utvilsomt. Og det er derfor vi har oppfordret alle våre medlemmer 
til å skape mange flotte opplevelser og aktiviteter denne høsten. Vi vet 
at mange brukte hytta flittig i sommer, og håper at de fortsetter med å 
utforske regionen også utover høsten og i høstferien. Den tida vi går inn 
i nå, brytningen mellom sommer, høst og vinter er spennende, og vi er 
ikke langt unna. Vår spennvidde er stor. Nærheten til alle opplevelser er 
kort, mener Gjesdal.

Tilrettelagt 
-Tilbudene i høst er mange og godt tilrettelagt i forhold til den situasjonen 
vi alle er i. Vi har den plassen mange søker og higer etter, stillheten 
og roen, og de aller fleste opplevelsene fra i sommer videreføres utover 
høsten. Det høstprogrammet vi kan by fram er vi stolte av.

 Avslutningsvis oppfordrer Gjesdal å gå inn på www.lillehammer.com for 
å få nærmere turtips for både ditt hytteområde, men også nærliggende 
herligheter. Det er kort vei mellom opplevelsene i Gudbrandsdalen!

Kvitfjell åpner som vanlig allerede i høstferien! 

Kvitfjell har lagret store mengder med snø fra forrige sesong for å kunne 
tilby snøhungrige en bakke å kjøre på fra 26. september. Tilbudet gjelder 
i første omgang for idrettsklubber og sesongkortholdere som ønsker å 
komme i gang med trening og skikjøring. 

For sesongkortholdere vil det allerede være mulig å stå på ski fra 
26. september. Det vil være åpent utvalgte dager og tider,    
se mer info på hos Kvitfjell.no. 

 
 

 
  Høsten er glimrende for sykkelturer.

Spidsbergseter lodge
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Arrangement ved Ringebu bibliotek høsten 2020
Vi er glade for at vi igjen kan være en møteplass for kommunens befolkning, om enn med en del begrensninger. 

Her kommer en kort oversikt over arrangementene ved Ringebu bibliotek denne høsten. Mere informasjon om hvert enkelt arrangement finner 
du på Ringebu bibliotek, i bibliotekets trykte program og på bibliotekets facebook-side.

 
NB! På grunn av covid-19-viruset og de til enhver tid gjeldende smittevernregler, 

kan arrangementer bli endret på kort tid.

Torsdag 17.sept. kl.19.00 

Lokal forfatterkveld med Fride Gunn Rudi, Marit Daaland Lesjø, Tove Irene Langsveen, 
Bjørg Gilleberg Løkken og Berulf Vaagan.

Tirsdag 29.sept. kl.19.00 
Får-fatterbesøk. Gerd Kari Kirkeby forteller om forfatter og samfunnsrefser Jens Bjørneboe.

Lørdag 3.okt. kl.11.00 
Fakta på lørdag: vannkraft. Geir Brænd lærer barn i alderen 6-12 år litt om hvordan vannkraft kan omdannes til elektrisitet.

Søndag 4. okt. kl.13.00 og 15.00 
Hekneveven med Lars Mytting.

12.-16.okt 
Barnas bokuke.

Torsdag 29.okt. kl.19.00 

På talefot: 
Møte med Sigbjørn Johnsen. 
Samtalen blir ledet av Torstein Rudihagen.

Tirsdag 3.nov kl.19.00 

Levende tid. 
Foredrag med Stein P. Aasheim.

Tirsdag 10.nov. kl.19.00 

Hyggekveld 
med Bjørg og Magne.

Tirsdag 17.nov. kl.19.00 
Kampene i Gudbrandsdalen 1940. Presentasjon av bok ved Frank Magnes.

Lørdag 5.des. kl.11.00 
Fakta på lørdag: Blod. 
Kommunelege Per Ove Hagestuen lærer barn i alderen 6-12 år litt om blodets egenskaper og mysterier.

Velkommen til ditt lokale landsbybibliotek!

Nytt fra Plan og teknisk
Parkeringsarealet utvides og bygges sammen med flere parkeringsplasser 
ved ROS. Totalt installerer vi 18 elbilladere.

Prosjektet ved bofellesskapet og ROS har samarbeidet med prosjektet med 
rehabilitering av vann- og avløpssystemet i Tollmoen. Det har gjort at vi 
også har kunnet ta med opprusting av arealer sør-øst for Omsorgssenteret. 
Adkomsten til hovedinngangen blir bedre og vi utvider nødvendige kjøre- 
og parkeringsareal. I tillegg etablerer vi ny gatebelysning og får orden på 
overvannet før ny asfalt legges. 

Ekstra midler bevilget til koronatiltak har gjort at vi også har malt hele 
omsorgssenteret i sommer og høst. Det framstår derfor som «nytt og 
friskt». Vi håper at opprusting hele området har fått vil være til glede og 
nytte for mange.

Tekst og foto: Per Kristian Simengård 

Nytt Bofelleskap i Iver Våles gate og opprusting ved Ringebu 
Omsorgssenter

Nytt Bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Iver 
Våles gate er nå overtatt av kommunen. Møblering pågår og tjenesten 
forbereder innflytting. De første beboerne flytter inn ca. 1. oktober. 
De ansatte gleder seg til å ta i bruk nybygget, der de får romslige lokaler. 

Bofellesskapet består av 11 romslige leiligheter på ca. 75 m2, alle med 
egen terrasse. Leilighetene er fordelt med seks «uteleiligheter» i to bygg 
og 5 «inneleiligheter» som ligger nær personaldelen i fellesarealet. I 
fellesarealet er det også en avlastningsbolig i tillegg til personaldel med 
kontorer, personalbase, møterom og garderober. Fellesarealet har også 
et stort fellesrom med kjøkken og egen TV-stue. Åpne løsninger og mye 
glass gjør at lokalene er lyse og trivelige. Det er benyttet mye panel på 
vegger, noe mange er godt fornøyde med. Fargevalg og møblering bidrar 
til at byggene framstår uten institusjonspreg.

Dette er det nyeste bygget vi har, og vi ser fram til å drifte bygget og 
få erfaring med nye tekniske løsninger og energiforbruket. Det er bygd 
solcelleanlegg på taket og det er installert varmepumpe i fellesdel. Og 
med et bygg som er oppført i henhold til de nyeste bestemmelser med 
krav til isolasjon og tetthet så forventer vi lavt energiforbruk.

Alle bygg er sprinklet, noe som gir stor sikkerhet for beboere og ansatte. 
Det er bygd et eget teknisk hus med nødstrømsaggregat og sprinklersentral, 
som forsyner både bofellesskapet og Ringebu Omsorgssenter (ROS). 
Installering av sprinkleranlegg ved Omsorgssenteret har pågått parallelt 
med nybygget. 

Uteområdet opparbeides med plen, benker, sykkelparkering, busker og 
trær samtidig som det bygges  nødvendige asfalterte veger og gangareal 
for lett adkomst.

Visste du at ...Visste du at ...
«Årets planlagte seniordag v/Tildelingskontoret og Ergo- og fysioterapitjenesten ble avlyst på grunn av pågående Koronapandemi. 
Vi håper å kunne arrangere som vanlig i 2021.»
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Visste du at …Visste du at …

Ringebu har fått egen Reko-ring
Tekst: Gro Vestues.  foto Gro Vestues og Anne Berit Grasbakken

I midten av august hadde REKO-ringen Ringebu sin første utlevering. 
Her er det muligheter for å få kjøpt et mangfold av lokalproduserte 
matvarer, som bær, poteter, grønnsaker, takkebakst, egg, kaker og 
kjøttprodukter. Forhåpentligvis blir det enda større utvalg etter hvert 
som ringen vokser.

Hva er en REKO-ring?
 
En REKO-ring er en måte å selge lokalmat direkte fra bonde til forbruker. 
Hver REKO-ring har sin egen Facebook-gruppe hvor bønder og andre 
som har ulike lokalmatprodukter til salgs, legger ut annonser med 
oversikt over hva de selger. De som er interessert i å kjøpe, legger igjen 
en kommentar med hva de ønsker. Så møtes selger og kjøper på avtalt 
sted til avtalt tid for utlevering av varene. I Ringebu skjer dette fast på 
fredager i oddetallsuker fra kl. 19.00 til 19.30 på parkeringsplassen ved 
Ringebu ungdomsskole. 

Konseptet REKO-ring startet opprinnelig i Finland, før det deretter 
spredde seg raskt utover. Første REKO-ringen i Norge ble etablert i 2017 
og det er nå over 100 ringer spredt over hele landet, med mange tusen 
medlemmer. 

REKO står for rettferdig konsum, og formålet er å distribuere lokalmat på 
en enkel måte. Med REKO blir lokalmat lettere tilgjengelig for kunden, og 
produsenten kan selge sine varer effektivt uten mellomledd.

Hvis du vil vite mer om hva som tilbys av matprodukter via 
REKO-ringen Ringebu, gå inn på:
Facebook reko-ringen ringebu

Visste du at ...Visste du at ...

«Nybygget'' ved Ringebu skole er nybeiset i sommer. 

Det er også bygd ny støttemur ved uthuset, avfallsdunker 
er flyttet og ny parkering er etablert.

Nye nett mot grusbanen kommer også i høst.

Ved Fåvang skole er det bygd nytt gjerde rundt utearealet 
mot eiendommer i Damsvingen, mot øst, totalt 135 meter. 

Hele skråningen med uteområde mot øst er tilsådd. 

Parkering og hovedadkomst fra Fåvangvegen og arealet 
ved avfallsbeholdere har fått ny asfalt. 
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Næringsforeninga satser videre med 
ny strategiplan

De siste månedene har vist oss at det 
er viktigere enn noen gang å være 
tilpasningsdyktig. Det gjelder også for oss 
som næringsforening. Hvilken rolle skal 
Midt-Gudbrandsdal Næringsforening ha i 
tiden framover? De som best kan svare på 
det er de vi er til for, nemlig medlemmene. 
Tilvekst av medlemmer fra hele Midt-
Gudbrandsdalen i løpet av det siste året 

gjør oss både ydmyke og utrolig motiverte for å forvalte tilliten på en 
god måte. Som en innledning til arbeidet med ny strategiplan spurte vi i 
sommer våre snart 150 medlemsbedrifter hva de var spesielt opptatt av 
at MGNF jobbet med på vegne av dem. 

Dette ønsker næringslivet at MGNF jobber med
Det utkrystalliserte seg følgende utfordringer og muligheter som det var 
ønskelig at vi tok tak i: 
• Finansiering – manglende risikokapital er en utfordring for flere
• Nettverksbygging og samarbeid – på tvers av destinasjoner,   
 bransjer og kommunegrenser 
• Markedsføring – synliggjøring av lokalt næringsliv
• Jobbe for bedre offentlige rammevilkår
• Samferdsel / skilting, samt andre enkeltsaker 

Som en del av prosessen med ny strategiplan ble det før sommeren 
gjennomført en intern SWOT-analyse. Vi hadde derfor godt grunnlag i høst 
for å diskutere hva som skal være fokusområdene til næringsforeninga 
i tiden framover. Arbeidet ledet fram til en strategisamling på Skåbu 
Fjellhotell i midten av august, der styret og daglig leder drøfta følgende 
spørsmål: Hva bør være de tre til fire hovedsatsingsområder for MGNF i 
perioden 2021-2023? 

Hovedsatsingsområder fremover
Vi hadde gode diskusjoner rundt bordet, og samlinga endte med følgende 
5 satsingsområder å jobbe videre med:

• Vekst: Skal vi kunne imøtekomme behovene til medlemmene i   
 en spennende og usikker tid må vi satse på å utvikle MGNF 
 som en profesjonell næringsforening. Dette innebærer blant annet  
 en ambisjon om å øke kapasiteten i administrasjonen, utover dagens  
 ene 100 % stilling. 
• B2B: Tilrettelegge for økt internhandel ved å øke bevisstheten om  
 hva som faktisk finnes i regionen. 
• Kompetanse: Øke kompetansen internt i regionen, samt tiltrekke  
 kompetanse.  
• Samarbeid: Vi skal ta en aktiv rolle i å løfte Gudbrandsdalen som  
 helhet og tilrettelegge for økt samarbeid mellom interessentene/  
 aktørene i «landskapet» (virkemiddelapparat og andre foreninger  
 blant annet). 
• Møteplasser: Av og for næringslivet. 

I skrivende stund er strategiplanen ikke endelig vedtatt, men det skal 
etter planen skje i løpet av september. Vi ønsker i en avsluttende fase å 
få kyndig bistand til å konkretisere denne ytterligere, og samtidig få en 
ekstern part til å utfordre oss. I tillegg til at vi ikke har hatt en gjeldende 
strategiplan på en stund, har MGNF per dags dato ikke en uttalt visjon 
eller verdier å navigere etter utover vedtektene. 

Vi tror tiden er inne for å få på plass denne «grunnmuren» og identiteten. 
Styret har bestemt at vi skal innhente bistand fra Siv Høye fra den 
Ringebu-baserte virksomheten Timbr i det avsluttende arbeidet med å 
spisse MGNF sin «nye» kurs. Siv har spesialisert seg på lederutvikling, og 
har blant annet utenriksdepartementet på kundelista. Ingen tvil om at 
vi har dyktige folk i medlemsnettverket, og det gjelder å benytte seg av 
dette ved behov! 

«Frokostmøte med påfyll»  
Hva er næringslivets tilbakemeldinger på dette så langt? Vi brukte første 
mulighet til å spørre. 
Vi har nemlig startet med månedlige «frokostmøter med påfyll»; 
medlemstreff rundt omkring i regionen. Målet er en blanding av innledere 
som byr på drypp av faglig, relevant input, samt tid til å prate med kjente 
og nye bekjente for å holde seg oppdatert. Augustmøtet ble lagt til 
Harpefoss Hotell, og temaet var «rekruttering og ung kompetanse». Om 
lag 30 fremmøtte hørte Anstein Krekke fra The Assessment Company gi 
tips om hvordan vi kan tiltrekke ettertraktede kandidater til bedriften og 
regionen, og Marius Kjerneth fortalte om mulighetene som ligger i Trainee 
Innlandet. Tea Karoline U. Aasmundstad (21) og Isabell T. Hagen (23) har 
vært praktikanter i MGNF sitt splitter nye praktikantprogram i august, 
og de fikk tildelt velfortjent stipend fra SpareBank1 Gudbrandsdal som 
muliggjorde denne piloten. Da tiden var kommet for å legge fram den 
foreløpige strategiplanen, var tilbakemeldingen fra publikum, til vår store 
lettelse; -Dette var «som musikk»!  

Vi setter utrolig stor pris på engasjerte medlemmer som «spiller oss gode» 
slik at vi kan utøve vårt mandat best mulig. Vi ønsker både medlemmer 
og andre lykke til i møte med en spennende høst og en uforutsigbar 
hverdag. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg for en prat 
om næringsutvikling i regionen om du har tanker og idèer du mener kan 
være relevante for MGNF, eller om du òg vurderer å melde deg inn i dette 
inkluderende fellesskapet av lokale verdiskapere! 

Mail: birgitte@mgnf.no / mobil: 47622653 / 
web: mingudbrandsdal.no / facebook: Midt-Gudbrandsdal 
Næringsforening / instagram: @mingudbrandsdal 
kontorplass: 
Innovasjonssenteret i Ringebu. 
Birgitte Bay 
daglig leder i MGNF  

Tekst og foto: Birgitte Bay

Fra venstre: Tea Karoline U. Aasmunstad 
(21) fra Nord-Fron kommune, og 
Isabell T. Hagen (23) fra 
Sør-Fron kommune.
 

Styret i møte på Høye gard

Komtek brannforebygging 
Digitalisering av feie- og tilsynsarbeidet

Feieren har nå nye løsninger for hvordan vi skal planlegge og gjennomføre 
feie- og tilsynsrundene våre, dette gjelder for både hytter og boliger. 

Det du som huseier skal være forberedt på, er at vi nå kommer til å 
kontakte deg via en tekstmelding for å varsle om at vi planlegger feiing 
og tilsyn. 

Som beskrevet i tekstmeldingen kan huseier svare direkte på meldingen 
for å gi tilbakemelding på om besøket passer eller ikke. 

Beskrivelse steg for steg:

1. Du vil få en SMS fra et tilsynelatende merkelig telefonnummer og i  
 starten av meldingen står det «Melding fra Brannvesenet».
2.  Åpne SMS-en, les fremgangsmåten.
 Svar  med et 1-tall for tidspunkt passer.
 Svar med et 2-tall om tidspunktet ikke  passer og du kontakter   
 feieren for senere avtale.
 Du kan også ringe feieren direkte hvis du ønsker å avtale en annen  
 dato, da ringer du telefonnummeret til feieren som er oppgitt i 
 sms-en. Når du har bekreftet, så vil feieren motta beskjed  
 automatisk  og vil kunne utføre feiing/tilsyn ut ifra det som blir 
 besvart.
3.  Etter at feiingen eller tilsynet er gjennomført vil du få en ny melding  
 med status og link til MinEiendom hvor du kan lese utfyllende   
 informasjon, følge opp eventuelle avvik eller anmerkninger, etc.

Skorsteinene må selvfølgelig feies med god gammeldags feiekreis, men 
varsling og registreringsarbeidet er heldigitalt, mot tidligere da vi reiste 
rundt med penn og papir og måtte gjøre dataregistreringen på kontoret 
i etterkant. 

Nå kan vi nå varsle, registrere og sende tilbakemeldinger til huseier fra 
et nettbrett mens vi er ute. Dette betyr også at vi har til enhver tid full 
oversikt over boligens historikk, sotmengde, når vi antar neste feiing eller 
tilsyn ved boligen, med mere

 Viste du at ... Viste du at ...
Hytteforum er bestemt utsatt på ubestemt tid pga. rådene situasjon med Covid-19. Man tar ikke sjansen på å arrangere slikt møte 
som normalt hadde vært i tilknytning til høstferien
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Med bakgrunn i Covid 19 og restriksjoner for arrangement kan vi ikke arrangere den store utendørs 
Fårikålfestivalen i landsbyen Ringebu lørdag 3. oktober.  

Vi byr derimot på et spennende program med ulike temaer og arrangement gjennom hele uke 40, 
tilrettelagt for å unngå smittespredning.

Hovedprogrammet er presentert her, men følg med på Facebook Fårikålfestivalen og Landsbyen Ringebu 
for å få med deg alt som skjer denne uka.  

Hilsen landsbyen Ringebu/Ringebu markedsforening

Utstillinger:
Ringebubarnehagene har utendørs utstilling med tema SAU i 
Kaupangerparken i Ringebu. 

Høstutstilling med kunst av Kjell Aukrust og Hans Normann 
Dahl i Ringebu Prestegard
i anledning Aukrusts 100-års jubileum. Gallerist Svein Erik Bakken 
Åpent kl. 12.00 – 16.00 i perioden 26. september - 11. oktober. 
Arr. Stiftelsen Ringebu Prestegard

Facebook og nettside: Ringebu Stavkirke og Prestegard

Lørdag 26.9
Konsert med A Good Hiding på Arnemoen Gard 
i Ringebu kl. 20.00
Forhåndssalg billetter og mer informasjon se Facebook Arnemoen Gard
 Arr. Arnemoen Gard

 
Søndag 27.9
Konsert med Darlig West på Arnemoen Gard 
i Ringebu i Ringebu kl. 19.00
Forhåndssalg billetter og mer informasjon se Facebook Arnemoen Gard
 Arr. Arnemoen Gard

 
Tirsdag 29.9 
Fårikålens dag.  Spis fårikål i dag
Annis Spisested serverer fårikål hele uka. 
Kafe Vaala serverer fårikål 29.09 og 2.10
 
«Får-fatterbesøk» på Ringebu bibliotek kl. 19.00
 Gerd Kari Kirkeby forteller om forfatter og samfunnsrefser Jens Bjørneboe 
 Påmelding i skranken på biblioteket.
 Arr. Norli Ringebu og Ringebu bibliotek

 
Onsdag 30.9
Konsert med Erik Lukashaugen og Tarjei Nysted – Hans Børli i 
toner på Arnemoen Gard i Ringebu kl. 19.00
Forhåndssalg billetter og mer informasjon se Facebook Arnemoen Gard
Arr. Arnemoen Gard

 Torsdag 1.10
Kjerringtreff på Annis Spisested i Ringebu kl. 19.00
God mat, Ull-moteshow og skravling
Inngang  kr. 250,-
Begrenset antall plasser.  
Påmelding til spise@polsemakeri.no
Arr. Annis Spisested

Lokalt marked på Tyrihanstunet i Kvitfjell 1. - 3.oktober 
kl. 10.00 - 16.00
I høstferien arrangeres lokalt marked i Låven på Tyrihanstunet, 
Bjønnlia 45.  Her tilbys produkter fra lokale bønder og håndverkere
Arr. Tyrihanstunet

Fredag 2.10
Langåpent i landsbyen Ringebu til kl. 20.00 
Gode tilbud, ulike tema, buskspill og mer
 
5 retter, 5 champagner og 5 sanger på Hev Ringebu kl. 20.00.  
Sang ved Tina Lie.  Kokkens beste ved Sigried Sokollek og 
Chamagneinwest ved Patrik Widegren
Informasjon om billettpris og forhåndssalg se: Facebook HEV Ringebu
Arr. HEV Ringebu

 
Konsert med Ole Jonny Bekkemellem og Rosewood på Annis 
spisested i Ringebu kl. 20.00  
Det serveres 3-retters middag.  Bordreservasjon fra kl. 17.00 for bespisning 
før konserten. 3-retters middag og konsert kr 845.
«Delemeny» Forrett: Bruschetta med tomat og spekeskinke. 
Hovedrett serveres på fat: Svin, lam og okse med assortert tilbehør, 
fløtepoteter og 2 forskjellige sauser. Dessert: Sjokoladeterte med 
bringebær sorbet.
Inngang kun konsert kr 245. Konsertstart kl. 20.00
Begrenset antall plasser.  Påmelding til spise@polsemakeri.no
Arr. Annis Spisested

Værfast i Ringebu har åpent til kl. 22.00
Servering av lammeburger med kålsalat kl. 17.00-22.00
Arr. Værfast

Lørdag 3.10.
Landsbyen Ringebu kl. 10.00 – 15.00
Endelig møter du sau i landsbyen.  Ringebu sau og geit er på plass og 
viser fram sau
«Pop up» gatekonserter
Gode tilbud i butikkene
Gudbrandsdalsvegens medlemmer med salgs- og informasjonsstand i 
landsbyen . Aktiviteter for barna
 
Guida sykkelturer med Værfast i Ringebu kl. 10.00 og 14.00
 Tur nr. 1: avreise Værfast kl. 10.00. Tur nr. 2: avreise Værfast kl. 14.00. 
"Turene vil ta 2-3 timer og går på varierte stier, med noe bortover/
oppover og masse nedover. Det anbefales å ha fulldempa stisykkel og 
at du har erfaring med stisykling fra tidligere. Pris per person per tur kr 
690 inkludert 1 shuttle. Turene både starter og avsluttes nede på Værfast. 
Påmelding til post@vaerfast.no For å overholde regler om avstand 
mellom deltagerne i shuttlebussen så er maks antall satt til 4 personer per 
tur. I tilfelle at alle er i samme turfølge kan maks antall være 6 personer 
på en tur."
For mer informasjon om turene, priser og påmelding: 
se facebookarrangement «Værfast høstferieprogram"
Arr. Værfast

 
Fakta på lørdag: vannkraft på Ringebu bibliotek kl.11.00
Geir Brænd forteller om hvor strømmen kommer fra og hvordan vi 
produserer elektrisitet fra vannkraft. 
Fakta på lørdag er for alle kunnskapstørste og vitebegjærlige barn mellom 
6 og 12 år. 
Påmelding i skranken på biblioteket innen 1.oktober.
Arr. Ringebu bibliotek

Boklansering ved Lars Mytting «Hekneveven»  
i Kaupangerparken, Ringebu kl. 12.00
Ta med stol og kle deg etter været.
Påmelding påkrevd, lenke til påmeldingsskjema 
se Facebook Norli Ringebu eller e-post ringebu@norli.no.  
Covid 19 retningslinjer plikter arrangør å oppbevare 
navn og kontaktinfo i 14 dager.  
Maks antall 200 personer.
Arr: Norli Ringebu

Samling på Annis Spisested i Ringebu på ettermiddag og kveld.
Åpent til kl. 24.00
Lammeaften med «luggome» priser.
3-retter: Forrett: Grilla kamskjell m/ jordskokkpuré og skalldyrsaus.  
Hovedrett: Lammecarré m/ ratatouille og fløtepoteter.  
Dessert: Sjokolademousse.
Kr 565.  Inkl. vinpakke (3 glass vin) kr 765
I tillegg tilbyr vi på fårikål og andre festival tilbud.
Bordbestilling til spise@polsemakeri.no
 Arr. Annis Spisested

Søndag 4. oktober
Hekneveven med Lars Mytting på Ringebu bibliotek kl.13.00 
og 15.00 
Lars Mytting forteller løst og fast fra arbeidet med romanen «Hekneveven», 
med vekt på sagnene om Heknesøstrene fra Dovre og vevnaden 
«Heknerosa», men også andre gamle beretninger fra Gudbrandsdalen. 
Mere informasjon på Ringebu bibliotek og bibliotekets facebookside. 
Arr. Ringebu bibliotek

Med bakgrunn i Covid 19 kan det komme endringer 
i programmet

Arrangør Fårikåluka 2020:
Ringebu markedsforening i samarbeid med sine 

medlemsbedrifter og Ringebu Sau og Geit.
E-post:  kultur@ringebu.kommune.no, telefon 92463736, 

Facebook: Fårikålfestivalen og landsbyen Ringebu
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Endelig er vinteren i sikte! 
Kjøp sesongkortet ditt før 
16. oktober og få best pris.
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minel.no

Trenger du elektriker? Vi utfører alle typer 
el-installasjoner for privat- og næringskunder. 

Ring oss for en uforpliktende prat på tlf 61 23 65 10 eller 
kontakt oss på e-post: post.gudbrandsdal@minel.no.

Otta | Vinstra | Ringebu | Fåvang
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Tomtegata 12, 2630 Ringebu 
tlf. 61 28 03 54

www.polsemakeri.no

924 63 736

Regnskap 
Lønn og personal 
Fakturering 
Administrasjon 
Bedriftsrådgivning 
Eierskifte 
Driftsplanlegging

Din økonomipartner

Vinstra:           Nedregate 63 
2640 Vinstra
61 29 52 70

Fåvang:       Stasjonsvegen 1
2634 Fåvang

Telefon: 61 28 43 30

gudbrandsdalen@vekstra.no
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I tillegg til 
nybygg av hytter 
utvider vi vårt 
marked og tilbyr:
• Ombygging
• Tilbygg
• Påbygg
• Oppussing 
• Renovering
• Reparering og 

skifting av tak
• Skifting av 

vinduer og dører
• Garasje
• Bod

wayne rodwell
+47 902 74 690    
wayne.rodwell@tindehytter.no

Har du et oppdrag du ønsker utført? 
Kontakt oss gjerne for å avtale befaring 
og motta et pristilbud!

tinde hytter
byggservice

Tromsnesvegen 37, 2634 Fåvang 

Stenumgård Bygg AS er en totalentreprenør innen byggebransjen og vi kan hjelpe deg
med søknadsarbeid, tegninger, grunnarbeid, forskaling og tømrerarbeid.

Ønsker du å realisere din bolig- eller hyttedrøm? Ring oss for en uforpliktende prat. 

www.stenumgardbygg.no
facebook.com/stenumgardbygg
IG: stenumgardbygg

61 40 03 70
post@stenumgardbygg.no
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Returadresse:
Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu

- Vaktmestertjenester/hytteservice
- Bilverksted
- Arealplanlegging
- Maskinentreprenør
- Landbruksutstyr
- Regnskap

- Elektro
- Trykk og reklame
- Kro
- Bensinstasjon
- Skog og hage
- Hytteutleie/overnatting

- Kafé
- Dagligvare
- Pub og pizzeria
- Frisør
- Byggevarer
- Alt innen bygg og håndverk

Velkommen til
FÅVANG SENTRUM

- Treningssenter/legesenter/tannlege


