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Fire på Fåvang
Tekst og foto: Britt Åse Høyesveen.

Det fantes bare en ”Kroa” i dalen før. Og for dere som er under
30 år: ”Kroa” er kroa i sentrum på Fåvang som i mine yngre
dager var stedet der folk møttes. Og det er på kroa jeg har
invitert oss inn for å skrive om fire nyetableringer på Fåvang.

Det nye vertsskapet på Kroa og 8-kanten Brede Bystadhaugen og
Isabella Halvorsrød

Vi er seks personer som setter
oss sammen og får i gang
ei nyttig og god samtale
rundt et helt annet tema
enn det jeg har bestilling
på. Vi snakker om et ønsket
og mer direkte samarbeid
mellom næringsdrivere i
de to handelssentraene
våre, gågata lenger nord
som kanskje kunne være
en tanke for Fåvang, hvor
er det mest nyttig å starte
sentrumsforskjønningen
osv. Men vi må inn på sporet
igjen. Runden begynner hos
de ”hjemvendte” krovertene

Leder’n
Regnskapet for 2010 ble avsluttet innen fristen 15. februar og ga et svært
godt resultat, som det er grunn til å glede seg over. Det ble et regnskapsmessig
overskudd på kr. 7,3 mill, noe som utgjør et netto driftsresultat på 4,21 %.
Jeg er også svært tilfreds med at vi i 2009 og 2010 har greid å dekke inn det
regnskapsmessige underskuddet fra 2008. Med resultatet for 2010 kan vi nå
følge opp kommunestyrets forutsetning om å bygge opp igjen fondsreserver
og gradvis gjenvinne en økonomisk handlefrihet og en sunn økonomi.
I september skal det som kjent være kommunestyrevalg og de forskjellige partier arbeider nå
med å sette opp sine listeforslag. Frist for innlevering av listeforslagene er 31. mars i valgåret. Det
er naturlig nok knyttet stor interesse til hvilke partier som vil stille liste og hvilke personer som vil
stå på de forskjellige listene.
Jeg synes det er et tankekors at mange ikke benytter seg av muligheten til å stemme ved valg,
enten det er kommunestyrevalg eller stortingsvalg. Alle har vi meninger om styre og stell. Derfor
vil jeg oppfordre alle til å stemme ved det forestående kommunestyrevalget.
Jeg er videre noe bekymret i forhold til at de politiske partiene i stigende grad har problemer med
å få folk til å stille seg til disposisjon og ta på seg politiske verv. For at vi skal få et velfungerende
demokrati er det viktig med bred deltakelse i alle politiske organer.
KS (Kommunenes Sentralforbud) peker på at det er viktig at kommunene har fokus på
folkevalgtopplæring etter hvert valg. Det er av stor betydning at alle som blir valgt inn i politiske
verv gis en grundig opplæring, slik at det blir lettere å utføre vervet. Her har de respektive
kommuner og de enkelte partier et stort ansvar i å bidra til å gi alle politikere et godt grunnlag
for å utføre disse viktige oppgavene.
Det går fort mot påske og mange hytteeiere og turister ellers vil innta kommunen. Jeg håper alle
vil trives hos oss og at dere vil benytte dere av de mange tilbud som finnes her. Både kommune
og næringsliv skal gjøre vårt beste for at dere skal trives og ha det bra i Ringebu. Vi får håpe at
været blir bra, selv om det kan spøke litt for det gode skiføret når påsken kommer så seint.
Jeg ønsker alle en god påske!
Jon Alver
rådmann
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Brede Bystadhaugen og Isabella Halvorsrød.
Rundt bordet sitter i tillegg Anne Kari Pålsrud
Smidesang, Torger Haug og Tor Sverre Borgedal.
Brede hadde tenkt tanken at det var mulig å
flytte tilbake til Fåvang og hadde utallige ganger
blitt konfrontert av andre fra hjembygda han
støtte på i Oslos gater om å vende nesen hjem.
Men det var først da ”Far var lei på tiende året”
som Brede sier at det ble konkludert i familieråd
på alvor. Da avvikla vi en god restaurant i Oslo og
dro oppover dalen, for dette var en mulighet som
vi ikke kunne la gå fra oss. Vi har fortsatt godt
med energi og ser nå at beslutningen har gitt oss
et mye bedre arbeids- og familieliv.
Isabella som sitter på ene siden av meg er en
allsidig og kreativ person – utrolig nok med
utdanning og bakgrunn som legesekretær.
”Men både jeg og Brede er personer som liker å
eksperimentere med mat og tilbehør som vin, så
jeg bestemte meg etter hvert for å bli servitør og
vinkelner eller ”sommelier” som det ofte nevnes
som”. Jeg tar henne på ordet for jeg har akkurat
satt tennene i en hjemmebakt gulrotkake som
scorer høyt på kaloriskalen min. ”Da vi hadde
kommet i orden her på Fåvang så Tromsnes
Gran Cuvèe dagens lys”, sier Isabella. Etter en
medlemspakke ved innmelding kan du bli med
på en vinkveld hver måned der alt av mat med
tilhørende fem viner koster deg en billig penge.
”Hva lever dere av?”, spør jeg og blir forklart at
8-kanten er det de lever av, mens kroa er deres
lille baby som bare så vidt er født og som ingen
ser hvordan vil bli til slutt. Foreløpig på kroa
har de spennende tema-aftner, ungdomsklubb,
enkelte åpne arrangement, ”men vi sier ja til
alt av forespørsler” sier de og ser fornøyde på
hverandre.
Men over til personen på den andre siden min,
Anne Kari. Hvordan ble du butikkeier da? ”Jeg
overhørte en dag at Aud (dvs. Aud Vangen) sa;
når e ska slutte. Da dukka tanken om Karis
gaver og klær opp. Litt banalt men sant. Lenge
tenkte jeg ikke mye på dette, men det lå i
bakhodet. Som liten var jeg med bestemor på
Baker Hansen, spiste mitt wienerbrød og drakk
av 2 dl soloflaske og husker at jeg beundret hun
som jobbet bak disken. Da snudde jeg meg til
bestemor og sa: Jeg vil bli som henne når jeg blir
stor. Da blomsterbutikken ble avvikla ble det
lokaler ledig til meg, og da var saken klar i løpet
av veldig kort tid.”
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Anne Kari har alltid jobba
bak en disk som hun
sier og har gått med en
liten drøm om en dag å
ha egen butikk. Den ble
til virkelighet til St.Hans/
Fåvangdagene i 2010 og
var en kjempeåpning. Hun
har valgt den utfordrende
og spennende varianten
med å ha både klær, gaver
og ”trådsneller” i en og
samme butikk. Her finner
Anne Kari Pålsrud Smidesang i ny butikk
du ulike produsenter av
gaveartikler
og
”Black
design” går igjen i både pynteting og bruksartikler, fargerike løpere/duker,
glassoppheng i farger vinduer og klær både til dame, herre og barn.
Anne Kari sier at i tillegg til sambygdinger kommer mange fra Tretten og
Kvitfjell innom for å handle. Butikken er smakfullt innredet med innslag av
antikke møbler som brukes i utstillingen. Her er det koselig å rusle rundt
og oppdage fristelser i hyllene.
Lenger nord i sentrum har vi også to nyetablerere. Det var litt av en overgang
da jeg noen dager senere skulle innom hver enkelt av etablererne rundt
bordet på kroa for å ta noen bilder. Jeg går ut av Anne Karis butikk med
de fargerike bildene av hennes utstilling og varespekter hengende igjen
i hodet. Jeg åpner døra på huset nordafor og mannekulturen slår imot
meg for fullt. Arbeidsdagen er avslutta, men ikke den daglige runda rundt
pausebordet med kaffekopper, som ikke har vært innom vaskemaskin på
ei stund, og familiepakningen med sjokolade som snart står tom midt på
bordet. Noen begynner lett febrilsk å rydde unna resten av tingene på
bordet i det jeg stikker hodet inn og sier ”hei”.

Tor Sverre Borgedal er eier av bedriften
Borgedal Bygg og har sin base i sentrum på
Fåvang

Jeg står midt blant Fåvang
Elektro og Borgedal
Bygg der lett ertende og
repeterende
historiene
om hverandre kommer
på løpende bånd, mens
lærlingen gleder seg til å
rykke opp på rangstigen.
Alt foregår i en lett tone
og vil nok bli oppfatta
som en positiv avslutning
på en arbeidsdag der 7
elektrikere og 13 snekkere
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har vært fordelt på forskjellige oppdrag i området. Her i huset har Borgedal
Bygg v/Tor Sverre Borgedal og Fåvang Elektro v/3,5 brekkominger sin
base.
Både Tor Sverre og Torger er fagutdanna og daglig ledere i hver sin
bedrift. Fåvang Elektro ble realisert etter en ”tullprat på fest” som Torger
sier. Vi er fire elektrokammerater; Simen Knuts som har en finger med
i alle spill og skaffer de fleste kundene, Eirik Borgedal er den rolige

Fåvang Elektro med nyinnkjøpt bil. Fra venstre Simen Knuts, Morten Hansen,
Lars Øyvind Godlien i bilen, lærlingen Christopher Ruud Furuheim og Torger
Haug.

og solide som tar oss tilbake til virkeligheten, Morten Hansen er vår
Petter Smart og jeg som er ”sjef” utad. Vi eier 25% hver av bedrifta
og ser at vi utfyller hverandre utrolig godt sier de. Dette er en bedrift
som utfører det meste innen elektrikerarbeid, tele- og datainstallasjoner,
prosjekteringsoppgaver, samt internkontroll. ”Vi har nok å gjøre i
nærområdet og tror at både vi og Borgedal Bygg har tillit hos folk og et
godt rykte på oss som seriøse utøvere”, sier Torger. De har begge hatt en
lokal tendens i tilsettingene, men den siste personen Tor Sverre tilsatte
ble for første gang en utabygds – fra Ringebu.
Det er tydelig når Torger og Tor Sverre snakker at det er ikke tilfeldig
at de har felles base i dag. De er begge vokst opp i Brekkom og kjente
hverandre godt før Fåvang Elektro for 2 år siden og Borgedal Bygg for 1
år siden etablerte sine bedrifter i et felles bygg. Tor Sverre starta alene for
8 år siden, men det ble så mye å gjøre til slutt at Borgedal Bygg måtte
utvides. Tor Sverre har tilsatt Gjermund Lognseth som han jobber tett og
godt sammen med. Gjermund sørger for byggesøknader, anbudsregninger,
tegninger, hms-arbeid, prosjektledelse, kundekontakt og annet ”som faller
ned på pulten”. Borgedal Bygg står for snekring, tømring, støping i betong,
muring, flislegging og de har ansvarsrettene i orden: en totalleverandør!
”Vi tar på oss alle oppdrag innen bolighus, hytter og alt av småoppdrag
er stort nok for oss”, sier Tor Sverre og lyser av entusiasme til tross for det
rolige ytret.
Mens vi satt sammen på Kroa kvelden før var vi også innom temaet
sentrumsforskjønning. Fra før er Mammutplassen, bussholdeplassen og
lekeplassen rusta opp. Det konkrete arbeidet med Nesseskogens tribune
og dansegulv startes i april 2011. Dette er det første byggetrinnet i det
nye sentrumsforskjønnings-arbeidet på Fåvang. Samtidig er snart ei
arbeidsgruppe på plass som skal jobbe videre med planlegging av neste
byggetrinn i sentrum. Her ønsker de seg engasjement fra både private,
næringsdrivende og andre så ta kontakt og bli med i utforminga av ditt
framtidige Fåvang.

RINGEBU SKYSSTASJON:
Billett- og informasjonskontor: 61 28 47 00
Telefax: 61 28 47 01
skysstasjon@ringebu.kommune.no
DROSJESENTRAL
Drosjesentralen: 61 28 07 10

Slik kan Nesseparken
se ut etter arbeidet
som starter der i april
2011.
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Fylkesutvalget i Oppland fulgte opp vårt vedtak. Pr. dato ligger innsigelser
fra fylkesmann. Bl.a. den nye veien Ringebu sør – Otta er f.t. over 50%
dyrere og det kan gjøre store utslag i bompengeandelen. Derfor har jeg
og de 3 andre ordførerne på strekningen nå gått sammen i en aksjon
for å holde andelen på opprinnelig nivå. Vi leier inn det proffe selskapet
som ble brukt ved aksjonen for ny vei i 2008. Her er mye ”stå – på”
arbeid og departementsbesøk. Midt - Gudbrandsdal Næringsforening og
transportnæringa er viktige medspillere.

År 2011 er et faktum. Vi er inne i et valgår med
alt hva det innebærer. Mange nye politikere
skal fra 1.november bidra til en enda bedre og
framtidsretta kommune. En meget krevende
oppgave og store forventninger til samarbeid
og respekt.
Siste hilsen fra meg via RingebuPosten var skrevet den 10.september 2010.
Det skjer mye i kommunen hver eneste dag. For utålmodige sjeler kan
det virke som lite foregår eller at saker tar altfor lang tid. Slik er ikke
virkeligheten. Prosesser og vedtak i flere omganger, høringer, innsigelser
osv. kan tilsi måneder før vedtak kan settes ut i livet. Lover og reglement må
og skal følges. Samarbeidet og tilliten mellom politikere og administrasjon
er avgjørende for et godt resultat. Kommunestyret har det overordna
ansvar for arbeidsgiverpolitikken og skal være seg det bevisst. Det er i
disse dager foretatt en innbyggerundersøkelse som viser at vi ligger på
landsgjennomsnittet for de fleste tjenester. Likevel skal vi bestrebe oss på å
bli enda bedre. Et godt omdømme må være vårt pre for å tiltrekke oss nye
innbyggere og få nye næringer til å etablere seg.
Det har skjedd store endringer i kommunesektoren de siste 10-15 åra
og overordna myndigheter med stadig lovendringer, krav om oppfølging,
nasjonale føringer og resultatkrav i tillegg til manglende finansiering, gjør
at det oftere blir stilt spørsmål rundt sjølråderetten. Dette skal kommunene
forholde seg til. Samtidig skal administrasjon og politikere jobbe på ”samme
skute”. Utfordrende, lærerikt, spennende og en tålmodighetsprøve!
Fylket og regionen med sin førende handlingsplan tilsier også internasjonalt
arbeide. I siste nummer av RingebuPosten var bl.a renovasjonsprosjektet
med byen Mityana Town i Uganda beskrevet. Jeg var blant de som fikk reise
nedover til Tanzania og Uganda for å forberede prosjektet. Vi har mye å lære
av de som lever i en annen del av verden - og uttrykket: ”Vi har dårlig råd”,
er ikke noe kjekt å bruke heretter. Regner med en gjenvisitt fra Uganda i mai
måned; kanskje de kan få oppleve 17.mai feiringen her? Bl.a. kulturetaten
vår, ofte sammen med skolene, bidrar på en profesjonell måte til å gjøre
opplevelsene til de som besøker oss uforglemmelige.
Arbeide med MOT- prosjektet i Ungdomsskolen er avsluttet og videreføres
som: Lokalsamfunn med MOT.
Mot til å si nei, Mot til å leve, Mot til å bry seg. Spennende og givende!
I forbindelse med ny E6 Ringebu sør - Frya er det avholdt mange
informasjonsmøter med befolkningen, kommunen og Statens veivesen
om trasevalg. Flere alternativ ligger i Veivesenets kommunedelplan.
Kommunestyret har i sitt høringsinnspill gjort enstemmig vedtak om valg
etter samordning fra politiske partier, oppsittere, grunneiere, næringsliv m.fl.

Visste du at....

Markeds- og næringsforeningen vil i tida framover være delaktige i
utviklingen av Ringebu som Landsby for å oppnå målsettingene kommunen
har for å øke bolyst og være attraktive for etablerere. Det er nedsatt
3 grupper som skal arbeide med opprusting og tilrettelegging for at
Vaala elv skal være et rekreasjonsområde med bade- og fiskemuligheter,
turområde for alle osv. Dette skal danne mal for samme tanker rundt
Tromsa elv i Fåvang. Spennende! Jeg og en fra administrasjonen har
deltatt på Landsbykonferanse på Dokka. Turen ga stor inspirasjon, og vi
signaliserte at det vil være naturlig at Ringebu blir en del i et nasjonalt
landsbysamarbeid. Kommunen har fått mange gode tilbakemeldinger for
det arbeidet som er lagt ned så langt. Stor takk til alle hytteeiere, turister
og folk fra nabokommuner som benytter seg av våre spesialbutikker. Det er
ønskelig at hyttene blir brukt enda mer og om noen skulle ønske å bosette
seg permanent i fritidsboligene, er de hjertelig velkommen til det.
Det jobbes aktivt i hele Lillehammer-regionen for å søke om Alpin VM i 2017.
Ringebu kommune, som vertskommune, går inn med midler til søknaden og
avsetter også flere mill.kr for å få på plass en ny utfortrase. Ny utfortrase er
et krav fra FIS, og ligger allerede inne i reguleringsplanen. Søknadsfristen er
1.mai d.å og den endelige avgjørelsen i kongressen første halvdel av 2012.
Vi krysser fingra!
Ellers er jeg glad for at arbeidet med å få på plass areal til boligtomter,
både i Vålebru og Fåvang, kan realiseres inneværende år. Ting Tar Tid!
Jeg er også glad for at kommunestyret ga sin tilslutning til å bevare Frya
Flyplass ved ikke å omregulere arealet til andre formål. Næringsdrivende på
Frya signaliserte unison stor tilfredshet med avgjørelsen. Det nedsettes en
gruppe som skal jobbe med utvikling og flerbruk av flyplassen. Gledelig!
Kommunestyret har vedtatt økonomiplan for de fire neste år samt
årsbudsjettet for 2011. De grep som ble gjort for 2010 og den gode
oppfølging og styringen har bl.a. gjort at kommunen kan bygge opp sine
fond og få en viss handlefrihet framover. Fra min side signaliseres fortsatt
krav om nøysomhet og tett oppfølging.
Januar og februar har vært mye mer hektisk enn fjoråret for mitt
vedkommende. Reiser og møter har beslaglagt hver eneste dag, noe som
tilsier at på kvelder og i helger må post og mailer leses og besvares. Tross en
hektisk hverdag er jeg utrolig takknemlig for det vervet jeg er satt til, hva jeg
får oppleve, alle de trivelige mennesker jeg møter, den store oppbackingen
jeg har møtt de siste måneder og at jeg har fått beholde helsa.
Nå håper jeg alle får oppleve Ringebu på sitt beste i påska. Fint vær og
gode, oppkjørte løyper på begge sider av dalføret. Og husk… Kvitfjell er
erklært som den beste ski destinasjon i landet. All grunn til å legge ferien
til Landsbyen Ringebu!
Ringebu, 20.februar 2011.
Arnhild J.Baukhol
Ordfører

Ved Ringebu voksenopplæring kan du ta: 1-5 ungdomsskolefag – søknadsfrist 1. mai. kurs i
norsk som andrespråk - fram mot språkprøve 2 eller 3. Nytt inntak rett etter påske. Vi skreddersyr kurs slik at du kan forbedre lese-, skrive-,
matematikkferdighetene. Voksne, som på grunn av sykdom eller ulykke, kan søke om fornya grunnskoleopplæring, inkludert grunnleggende
kommunikasjonsferdigheter. Skolen ligger ved Ringebuhallen. Kursene går på dagtid. Kom innom eller ta kontakt på tlf 612 81667.
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RAS-prosjektet, mer enn et byggeprosjekt.
Tekst: Ådne Bakke, foto: Britt Åse Høyesveen

Mange har sikkert observert stor byggeaktivitet ved Ringebu alders- og
sjukeheim om dagen. Dette er starten på et prosjekt som skal stå ferdig
i 2013 og som etter planen skal bli basen for helse-og omsorgstilbudet i
Ringebu. Utenom byggingen foregår det et omfattende planleggingsarbeid
av hvordan tilbudene for de eldre skal organiseres i framtiden.
RAS-prosjektet er delt i to faser.
Første delen, som skal stå ferdig
til høsten, omhandler oppføring av
32 HDO boenheter (boenheter med
heldøgns omsorg). Disse plassene
erstatter langtidsplassene ved
dagens RAS. Når dette byggetrinnet
er ferdig, flyttes pasientene over til
de nye HDO-boligene og et større
renovering og nybygg av dagens
RAS starter opp og som sluttføres
i 2013. Her skal blant annet 21
korttidsplasser etableres.
Mange har vært opptatt av at
det med dette blir færre plasser.
I planleggingsarbeidet har vi
tatt høyde for prognosetall for
befolkningsutviklingen i kommunen.
Den sier at det blir langt færre eldre
over 80 år i kommunen fram til 20025-2030. Samtidig ønsker vi å bli
flinkere på rehabilitering og forebygging. Dette skal medføre mindre
press på langtidsplasser. Parallelt med dette så ønsker vi å ha en fortsatt
sterk hjemmebasert tjeneste.
En viktig del av RAS-prosjektet er å samordne tjenesten slik at samarbeidet
mellom de ulike delene blir bedre. Pasienter som har behov for hjelp fra
flere ulike tjenester skal oppleve at det er sammenheng mellom disse
slik at pasientenes helhetlige helsesituasjon blir ivaretatt. Når vi har
disse ambisjonene så er det viktig at vi får til en samordnet ledelse av
tjenestene. Når prosjektet står ferdig vil tjenestene innen helse og omsorg
være organisert i tre tjenesteenheter: HDO + kjøkken, Hjemmebaserte
tjenester og Nye RAS (korttidsplasser + helsetjenesten). Disse enhetene
skal ledes av 3 tjenesteledere og de skal være samlokalisert i det nye
RAS-bygget.
Etter at kommunen hadde jobbet ferdig prosjektskissen, kom daværende
helseminister Bjarne Håkon Hansen og lanserte den mye omtalte

samhandlingsreformen. Denne reformen er svært omfattende og har
som mål at mer av helsetjenestene skal foregå nærmere der pasienten
bor. Innbyggerne skal få flere spesialiserte helsetjenester lokalt, både
når det gjelder forebyggende helsearbeid, behandling og oppfølging
av kronisk syke og eldre. Det innebærer at oppgaver skal flyttes fra
spesialisthelsetjenesten
til
kommunehelsetjenesten.
Disse nye tankene kolliderte ikke
med kommunens prosjekt, mye
takket være god veiledning fra
RO (Ressurssenter for omstilling
i kommunene i Stjørdal v/Ingvar
Rolstad). Men vi så fort at reformen
ville utfordre kommunen fordi vi er
en liten kommune – dette var også
klare signaler fra fagstatsråden og
departementet.
I forlengelsen av dette så hadde
vi hørt at Lillehammer, Øyer og
Gausdal, sammen med sykehuset
på Lillehammer, var i gang med et
prosjekt som de benevnte TRUST
(Tiltak for Regional Utvikling av
SamhandlingsTjenester).
Etter
søknad initiert av ordføreren ble Ringebu innlemmet i prosjektet. Dette
dannet en solid helseregion på vel 45 000 innbyggere og med solid
kompetanse fra 4 kommuner i tillegg til sykehuset.
Mange har lurt på hvorfor kommunen orienterte seg sørover og ikke
holdt seg i Midtdalen. Kommunens argumenter har alltid vært at de
framtidige kravene til kommunene vil vi være avhengig av større regioner
enn Midtdalen – det har vært uttalt at en helseregion må minst ha
20 000 innbyggere for å være slagkraftig nok i forhold til oppgavene
i Samhandlingsreformen. For det andre har Ringebu allerede gode
erfaringer med felles legevakt sørover.
TRUST jobber i disse dagene med å etablere 6 forsterka intermediære
plasser på Lillehammer – fra høsten vil ytterligere 6 plasser bli åpnet.
Dette er plasser for innbyggerne i de 4 kommunene og plassene er for
pasienter som er for syke til å være hjemme eller for friske til å være
på sykehus. Disse nye “mellomplassene” skal hindre at pasientene
blir kasteballer i systemet og at de opplever å få den hjelpen de har
krav på. Denne organiseringen er planlagt på
4 fagområder og hver av deltakerkommunene
vil etter planen bli vertskap for slike plasser –
regionale hovedaktører som de blir benevnt som
i prosjektskissen. I tillegg til plassene blir det
etablert fagteam innenfor samme områdene som
skal bistå kommunene i deres tjenesteutøvelse.
TRUST er for tiden et prosjekt som utløper i 2011,
men som forhåpentligvis blir forlenget med ett
år. Evalueringen av prosjektet vil fortelle oss
om dette blir et varig tilbud for våre innbyggere
framover. Intensjonene er imidlertid at vi sammen
med 3 andre kommuner og sykehuset skal
gi våre innbyggere et godt og trygt helse- og
omsorgstilbud i framtiden.
RAS-prosjektet er det største investeringsprosjektet
Ringebu kommunen noen gang har startet opp,
samtidig så er det også det mest omseggripende
samarbeidet vi har satt i gang med andre
kommuner noen gang.
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Det ligger der så vakkert….
Tekst Tom Torkehagen, Foto Lars V Tvete.

Og det er Venabygd fjellkapell vi sikter til. Som en god og viktig påminnelse
og en levende innbydelse, ligger det godt forankret og tilpasset det norske
grunnfjellet. På fjell er det fundert og på fjell er det bygget, slik det skrevet
står. Og slik den tidligere prestehøvdingen i Ringebu, Simon Dahlen, og
hans mannskaper ønsket det. Siden 1979 har fjellkapellet stått som
et midtpunkt og et minnesmerke midt i fjellheimen, ved inngangen til
Rondane og nasjonalparken. Allerede på 60-tallet ble det avsatt en tomt
til kirkebygg i det som da var en reguleringsplan for Venabygdsfjellet.
Den gang var det østsiden av riksveg 220 (nå 127) mellom Trabelifjell og
Kyrkjegardsfjellet som var aktuelt.
I 1967 var det bispevisitas i Ringebu, og sogneprest Simon Dahlen tok
med biskop Alex Johnsen til fjells. Der ble de to enige om at det ville
passe bedre med ei kirke lenger innpå fjellet, nærmere Ospeseter. I august
1970 vedtok soknerådet at det skulle settes i gang mer aktiv jobbing for
å realisere drømmene om kirke på fjellet. Mye arbeid ble gjort av mange,
og i 1974 ble Venabygd Fjellkapellag stiftet med formålet;
”Å finansiere bygging og drift av et fjellkapell på Venabygdsfjellet.
Kapellet skal disponeres til fordel for hytte -og turfolket i Venabygdsfjellet
og Venabygd menighet. Laget er forpliktet til å utføre sitt arbeid på
kirkens evangelisk-lutherske bekjennelsesgrunn”.
Det er fortsatt slik at det er Fjellkapellets styre som er ansvarlig for
kapellets drift og vedlikehold.
Innsamlingen av penger og gode ideer ble startet opp, og et uttall av
pengeinnbringende tiltak ble lansert. Simon Dahlen var den selvskrevne
pådriver og motor i arbeidet, men mange, både lokale og nasjonale
krefter, ble satt i sving. Arkitekt Østbys skisse ga tydelig signal om at
kapellet også skulle tjene som samlingssted på flere måter, så både
kjøkken, peis og overnattingsmuligheter ble tegnet inn. Siden kirken
skulle ligge der det før hadde vært seter, Lundesetra, (som i dag utgjør
deler av seteranlegget på Maihaugen), var det naturlig for arkitekten å
tenke i retning den gamle bebyggelsen.
To overnattingshytter med til sammen 20 sengeplasser og kjøkken ble også
bygd, og disse har vært flittig brukt av konfirmantgrupper, speidergrupper
og andre som har hatt behov for rimelige overnattingsplasser. Disse er
godt tatt vare på og pusset opp i den senere tiden.
”Et arkitektonisk kunstverk” brukte lokalavisen som overskrift på første
side i sin reportasje etter at biskop Georg Hille vigslet kapellet den 15.juli
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1979. Og det er vanskelig å være uenig i den beskrivelsen. Arkitekt Odd
Østby, kunstneren Terje Grøstad, og snekkerlaget Ole og Terje Dalbakk
og Bjørn Rolid, har sammen med flere andre skapt et funksjonelt og
viktig gudshus i fjellheimen. I tråd med visjonene og ønskene fra både
kirken og bygdefolket. Kapellet er bygd i tre og stein, og med torv på
taket. Inngangen er lagt på langveggen og løsningen bærer de tydelig
kjennetegnene på gamle seterhus. Kirketekstilene ble formet av Inga
Karin Jonson, men spunnet, vevd og sydd av kvinner fra Venabygda.
Alterutstyret er laget i keramikk av Kirsten Østbye.
Men visjonene strekker seg naturlig nok lenger enn til bygning og utseende.
Kapellets plass og funksjon er definert ut fra bruk og tilgjengelighet. Den
store tanken er naturligvis at kirken skal følge folket der de er, også på
ferie og i fritiden. Ikke som et plagsomt påheng, men som en mulighet til
å delta i et fellesskap, feire gudstjenester, eller søke stillhet. Kapellet er i
tillegg ypperlig egnet for andre typer samvær og opplevelser, ikke minst
på det musikalske og kunstneriske område. Mange års innsats fra mange
mennesker gjorde det mulig å reise bygget på slutten av 70-tallet. Over
500 var tilstede på den første kirkekaffen på tunet i 1979, og etter den
tid har det vært mange små og store arrangementer til glede for både
turister og fastboende. Og flere kan det bli. Et kapellstyre og mange gode
kapellvenner har som mål å forsterke aktiviteten og fortsette det gode
arbeidet for å kunne bringe den kristne kulturarven videre. Liv og røre
hører kapellet til, og det er alltid plass til flere.
Dagens styreleder av fjellkapellet, Tom Torkehagen fra Gjøvik, har et
veldig spesielt nært forhold til Kapellet. Han var i 1973/74 sivilarbeider i
Ringebu menighet, med bosted i Ungdomssenteret og med Simon Dahlen
som arbeidsgiver og venn. Det var mye fokus på kappellet den tida, og
slik er det fortsatt.
Nå er det økt aktivitet som står i fokus, sammen med økonomien. Det
er veldig avgjørende å jobbe for større aktivitet og bruk, og sette i gang
tiltak for økte inntekter. De fleste av gründerne og de første entusiastene
er dessverre ikke med lenger, og derfor trengs det flere villige hender
som kan være med å bære stafetten videre. Flere som vil ta tak og ta
ansvar for at også de kommende generasjoner skal få høre klokkene kime
til gudstjenester og andre samvær i Venabygd Fjellkapell. Utover våren
og sommeren vil det bli anledning til å tegne nye aksjer og andelsbrev
i kapellet, og styret håper mange vil bidra til å opprettholde det gode
tilbudet i Fjellheimen.
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I Kvitfjell på utplasseringsuke
Maren Bjørge, Lasse Carlsen, Anders Berget og Kim Kolstadmoen tilbrakte utplasseringsuka i
Kvitfjell Alpinanlegg. Maren brukte uka som informasjonsmedarbeider. Kim, Lasse og Anders
var med på arbeidet ute i anlegget, de har blant annet vært med på vedlikehold av den nye
Juniorparken.

Juniorparken

Kvitfjell 21 januar: Kim Kolstadmoen i terrengparken

Tekst: Maren Bjørge Foto: Maren Bjørge

Sesongen 2010/2011 har en ny attraksjon blitt til i barneområdet på
mellomstasjonen i Kvitfjell. Dette er terrengpark som er tilrettelagt for
barn og nybegynnere, for at du kan prøve ut jibbing med en myk start.
Parken inneholder enkle railer, bokser og hopp som er en liten utfordring
for enkelte i startfasen, men som også kan være morsomme for de
erfarne, og etter hvert som du blir bedre, kan du flytte deg over til den
mer utfordrende Terrengparken på vestsiden. For å komme deg opp til
Juniorparken er Hotellheisen ypperlig å bruke.

De kjører twintip alle tre, med store, fargerike jakker og bukser. Hjelmene
står i stil og brillene dekker halve ansiktet.

For å få et innblikk i hvordan jibberne selv oppfatter Juniorparken, har
jeg snakket med tre gutter fra Ringebu som tilbringer mesteparten av sin
fritid i Kvitfjell.

Guttene er i Kvitfjell omtrent 50 dager i løpet av sesongen, og koser seg
masse i anlegget.

Kvitfjell 18 januar: Kim, Anders og Lasse
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Guttene er superfornøyd med parken, og syns det er utrolig flott og artig
at Kvitfjell har stelt i stand en litt mindre park for nybegynnere som dem
selv, og alle elementene er flittig brukt, men de har hver sin favoritt.
Anders liker best hoppene, på grunn av at han ikke railer, mens Lasse og
Kim er mest fornøyd med flatboksen og railen.

Landsbyelva Våla
Elva Våla deler Ringebu sentrum (Vålebrua) i en
østlig og vestlig del i en lengde på vel 400 meter
før den renner videre ned gjennom skole- og
industriområder i ytterligere ca 900 meter før
den har sitt utløp i Gudbrandsdalslågen. Elva
og dens bredder er i dag svært lite brukt, og er
gjengrodd på store deler av strekningen.

Kommunen har nå et uttalt ønske om å forskjønne og framheve hele
området, og muliggjøre en langt mer aktiv bruk av elva og elvebreddene,
og for alle brukergrupper.
Ringebu kommunestyre oppnevnte i møte den 23.11.2010,
Formannskapet som styringsgruppe for et prosjekt med mål forskjønning
og tilrettelegging av Våla elv.
Saken kom opp etter et initiativ fra ordfører Arnhild Baukhol, og det ble
på nyåret i år invitert til et åpent møte for både grunneiere, næringsliv,
frivillige organisasjoner og andre interessenter, for å få innspill og aktiv
medvirking i prosjektet. Et tilsvarende prosjekt vil komme for Tromsa elv
når det iverksatte sentrumsprosjektet ved Nesseskogen er fullført.
En foranking til saken er også reguleringsplanen for Ringebu sentrum
(vedtatt i 2003) der det ble regulert inn ei gangbru over Våla i området
mellom Coop og Myhrsgarden på østsida av elva.
I etterkant av nevnte møte ble det nedsatt tre arbeidsgrupper, som skal
vurdere og komme med forslag vedrørende:
1) gangbruas utforming og tilknytning til sentrum,
2) møtesteder, informasjon/skilting og utsmykking, og
3) elva, elvebredden, gangstier og fiske.

Den nye gangbrua vil knytte de vestlige og østlige landsbydelene vesentlig
bedre sammen. Mange har allerede framhevet betydningen av at brua
må få en utforming som gjør den godt synlig også for tilreisende. Både
brua og de mest sentrale deler av gangveier vurderes lyssatt, både av
visuelle, praktiske og sikkerhetsmessige årsaker.
Selv om fiske i elva i dag er forbudt ovenfor Åmillom-brua (400m nedenfor
sentrum) er anlegging av både fiske- og badeplasser nær og i sentrum og
tilrettelegging for funksjonshemmede nevnt av flere som ønskede tiltak.
Andre nevnte aktuelle tiltak er blant annet. etablering av attraktive
møteplasser, informasjonstavler og utstrakt beplantning. Elvebreddene er
som nevnt i betydelig grad gjengrodd, slik at det bør tas et initiativ til å få
ryddet disse også uavhengig av dette prosjektet.
Arbeidsgruppen som ser spesielt på elva og gangstier har bedt om at det
bla. blir sett på muligheten for sammenhengende gangstier på begge
sider av elva mellom ”Møllebrua” og ”E6-brua”. En eventuell gangsti
på østsiden vil også være ønskelig å forlenge og knytte sammen med
eksisterende gangveg under Jernbanebrua og videre ned forbi Ringebu
ungdomsskole.
Målet er at alle tre arbeidsgrupper skal ha avsluttet sitt arbeide innen 10.
april, så her er det bokstavelig talt bare tid og (gang-)veg.
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Snaut 60 år i rørleggerbransjen
Tekst: Eskil Solberg. Foto: Inge Asphoug.

Hvis huset eller hytta di er bygd i løpet av de
siste 60 åra, er det stor sannsynlighet for at du
benytter deg av en installasjon utført av John
Lien Rørleggerbedrift.

Historien om John
Lien Rørleggerbedrift
starter helt tilbake
på femtitallet. På
spørsmål om når det
hele begynte må den
ene innehaveren av
bedriften, Erik Bratvold,
ta en tenkepause. Var
det ikke i 1954 da?
Eller var det i 56? Erik
må konferere med den
andre
innehaveren,
Ole Anton Randsted.
Etter litt diskusjon fram
og tilbake kommer
Ole Anton inn med
en faktura fra 1956.
Dette er den andre fakturaen John Lien skrev ut, her står det 1956,
sanitæranlegg ferdig montert til 3000 kroner. Slik begynte det den gang,
som en enmannsbedrift i Ringebu. Siden har det gått bare en vei, og
utviklingen har spesielt skutt fart gjennom de siste 6 åra.
19 ansatte: Det har etter
hvert blitt en god del å ha
oversikt over i bedriften.
I alt er det 19 ansatte,
som disponerer et 800 m²
stort areal på Tollmoen
med
rørleggerbutikk
med alt du trenger til
s a n i t æ r i n s t a l l a s j o n e r,
kontor og lager. Du har
sikkert også sett en av de
17 bilene som rørleggerne
benytter når de kjører
rundt til dalens innbyggere
når vannet har frosset.
Erik anbefaler for øvrig å
installere temperaturalarm,
en billig forsikring mot
vannskader.

Visste du at....
Kommunestyremøter og dokumenter på nett

Ringebu kommune har nå tatt to viktige grep i målsettingen om å bli en mer
tilgjengelig og åpen kommune for våre brukere. Det gjelder kommunestyremøtene
og postlista som nå begge er tilgjengelig på nett. Kommunestyremøtene
i Ringebu kommune overførte fra og med februarmøtet 2011 direkte på
internett med lyd og bilde. Videoene arkiveres etter møtedato og på saksnivå,
slik at du enkelt kan gå tilbake og finne klippene også i etterkant av møtene.
Her kan du velge ut og vise behandlingen av de sakene du har interesse av å
se. Kommunestyremøtene filmes med tre forskjellige kameraer: et som viser
oversikt over møtesalen, et som viser podiet med ordfører, varaordfører og
rådmann og et som viser talerstolen. Ved direktesending har du mulighet til
å vise bilde fra to av kameraene samtidig mens ved avspilling fra arkiv har du
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Fra Hjerkinn til Gol:
John Lien Rørleggerbedrift har
hovednedslagsfelt fra Tretten til
Vinstra, men de har hatt oppdrag
helt fra Hjerkinn i nord til Gol
i Hallingdalen. Innbyggere og
hytteeiere i Ringebu utgjør de fleste
kundene, mens Tine, Giax og Ringebu
kommune er noen av storkundene
bedriften har.
Smått og stort: I dag er de tilknyttet Bademiljø-kjeden. Omsetningen
har økt siden de første 3000 kronene rullet inn i 1956, i fjor havnet den
på 26 millioner. 70% av oppdragene kommer fra nye installasjoner, og
30% kommer fra vedlikehold og reparasjoner. Nyinstallsjon kan være alt
fra å legge avløpsrør til strømløse hytter langt inne på fjellet, til oppdrag
for industri og kommune, der budsjettet er oppe i flere millioner.
Slik unngår du vannskade: Tining av rør er det
spesielt mye av om dagen. De største skadene
kommer gjerne i perioder der sterk kulde avløses
av en mildere værtype. For å unngå vannskader
bør hytte- og boligeiere sørge for at det er varme
i rom med rørinstallasjoner. Hytteeiere bør ha
temperaturalarm, det er en enkel og rimelig
forsikring mot vannlekkasjer som kan medføre
store skader. Steng også hovedstoppekrana når
du forlater hus og
hytte, avslutter Erik.
Og tar du en titt i
forsikringspapirene på
huset eller hytta di, vil
du se at det samme
står der.

Gammel og ny varmtvannsbereder side
ved side.

mulighet for tre kameraer samtidig. Dette vil forhåpentligvis senke terskelen
for å følge med på saksbehandlingen i kommunestyremøtene og kanskje føre
til en større politisk interesse blant lokalbefolkningen og andre med tilknytning
til Ringebu kommune. Du finner videoarkiv og direkte sendingen enten via link
på kommunens hjemmeside eller direkte på http://ringebu.kommunetv.no/.
I tillegg starta vi 01.01.2011 opp med å legge postlister med dokumenter ut på
nett. Her kan du kan gå inn og laste ned de dokumentene du selv har behov for
av inn og utgående post. De dokumentene som i følge offentlighetsloven ikke
skal være tilgjengelig for alle vil du selvsagt ikke har mulighet for å laste ned.
Er du eks. part i en sak vil du ha større rett på innsyn i en sak enn om du ikke er
det. Ved slike tilfeller tar du kontakt direkte med saksbehandler. Postlista finner
du i menylinja øverst på vår hjemmeside http://www.ringebu.kommune.no .
Ringebu kommune v/Fellestjenesten

4H i Ringebu
Tekst og foto: Turi Elise Kaus.

I dag er det seks aktive 4H-klubber i kommunen.
Det er Freidig 4H på Kjønås, Lynet 4H i Vekkom,
Fiolen 4H i Brekkom, Pila 4H i Fåvang, Strandly
4H på Fåvang bakside og Varde 4H i Sør-Fåvang.
Til sammen har disse klubbene 125 medlemmer.
De 4 H-ene står for
et klart hode, varmt
hjerte, flinke hender
og god helse. Med
utgangspunkt i H-ene
prøver vi å skape gode
aktiviteter som skal
fenge
medlemmene
som er i alderen 10-18
år. En 4H-klubb består
Fra sommerens Imsdalsleir der vi gikk tur opp til av et styre valgt av
den gamle kraftstasjonen i Imsdalen.
medlemmene. På denne
måten får barn og unge en solid organisasjonserfaring som er nyttig
senere i livet. Voksne i 4H er bare med som medhjelpere/rådgivere. På
denne måten får de tid sammen med barn og unge og kan være med på
aktivitetene som medlemmene gjør.
Med seks 4H-klubber i kommunen er Ringebu den største 4H-kommunen
i Oppland og blant de største i landet. Det er et godt samarbeid gjennom
ulike aktiviteter. Blant annet har vi hvert år en egen friluftsleir i Imsdalen.
Der bor vi i telt eller
lavvo ved den gamle
skolen som vi låner av
Ringebu Fjellstyre. Vi
holder på med ulike
aktiviteter som fisking
med stang, garn og oter.
All mat tilberedes på bål.
Vi går fjellturer, holder
på med orientering,
spiller volleyball og gjør
det vi finner på i løpet
Imsdalen 2009 Knut Otto Haukåen og Torgeir
av de fire dagene vi er
Haukåen, Pila 4H
i Imsdalen. Sommeren
2010 kjøpte vi inn fire kanoer som ligger til disposisjon i Imsdalen for de
som bruker skolen (kontakt Ringebu Fjellstyre for lån). Disse har vi brukt
mye da det er fint å padle i dammen og elva ved siden av skolen. Er det
fint vær tar vi de med ned til Imssjøen og padler på tur.

brønner i Sierra Leone som
er et av verdens fattigste
land. Dette prosjektet er et
samarbeid med Plan Norge.
På denne måten vil vi vise
den solidariske siden med
4H og hjelpe andre som ikke
har det så bra. Tilgangen på
rent vann er ingen selvfølge
i verden, selv om vi har fri
tilgang på det her hjemme
i Norge.
4H-klubbene vil markere
denne aksjonen med en
felles aktivitetskveld onsdag
4. mai i Vålebrua. 4.mai
er 4H-dagen, og det er et
naturlig å markere feiringen
denne dagen. Håper mange
av dere vil ta en tur og se
hva vi holder på med.

Bård Nordrum som hadde sau som 4H
prosjekt og stilte ut på høstfesten i Pila 4H

Utegruppa er de som holdt på med
uteområdet rundt Pilbua.

Visste du at....
Vi har solide egenproduserte filleryer i forskjellige lengder og farger
til salgs. Vever også ryer på bestilling. Vi tar gjerne imot fargerike
gardiner og sengetøy i bomull til rye-vevinga.
Velkommen innom!
- eller ring 61 28 32 71 og snakk med Siv eller Berit.
Senteret for:

Jobb - Opplæring - Bistand - Aktivitet

Andre aktiviteter vi har er egen volleyballturnering hvert år i Ringebuhallen
der det går på omgang hvem som arrangerer. Med ulike mellomrom har vi
hatt felles juleverksted, karneval, bowlingturer, akekvelder m.m. I tillegg
til disse fellesaktivitetene har klubben egne aktiviteter som bestemmes
på årsmøte i hver enkelt klubb. Det er 4H-møte om lag en gang i
måneden der aktivitetene varierer etter årstid. Det er mye friluftsliv, men
også ulike former for husflid og formingsaktiviteter, matlaging m.m. Alle
medlemmene gjennomfører hvert år et selvvalgt prosjekt som avsluttes
på høstfesten i hver enkelt klubb. Gjennomføring av prosjektet honoreres
med et godkjenningsmerke. Etter sju merker som junior og senior, mottar
man 4H-plakketten som et bevis på lang og solid gjennomføring av
4H-løpet. 4H er en verdensomfattende organisasjon. I 2011 feirer 4H
Norge 75 år. I Ringebu er Fiolen 4H og Freidig 4H er de to eldste klubbene
i Ringebu. Det har vært kontinuerlig drift i klubbene siden 1958.
Årets jubileumsaksjon er lagt til et prosjekt vi har kalt “Hand of Hope”.
Der vil vi forandre for andre ved å samle inn penger som skal gå til å bygge
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Oppslagstavla påska 2011
Venabu fjellhotell

Skiturer med leder – hver dag unntatt lørdag. Også trugeturer med leder. Påmelding
Aktiviteter for barna i påskeferien: Skiturer med pølsegrilling, moro i akebakken og trening/
maling om kvelden mm. Utleie av ski og truger.
Tradisjonsmat- bufeet med norsk tradisjonsmat hver onsdag kveld og
informasjon om rettene som serveres. Påmelding. A la carte hver dag før kl 17.00.
Flora- lysbildekåseri om floraen på fjellet med nærbilder av blomstene onsdager kl.
20.30. Påmelding.
Venabygdsfjellet & Rondane lysbildekåseri, vanligvis søndager kl 20.30. Påmelding
Info og påmelding Venabu Fjellhotell 61 29 32 00, www.venabu.no

Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotell
Ringebufjellet skisenter med to heiser og flere nedfarter. Alpint familieanlegg.
Skiutleie, varmestue og kiosk. Åpent kl 10.00 – 16.00 hver dag.
Aktiviteter i skibakken, se eget oppslag.
Villreinen Bistro byr på forfriskninger, kaker, vafler og mange godbiter. Matbord står dekket
til middag, Gudbrandsdalsbord/Påskebuffet (bordbestilling)
Hyttefolket ønskes velkommen til Karlsvogna Fjellbad, åpent 10-21, velværeavdeling
med svømmebasseng, steambad og badstuer. Billetter kjøpes i hotellets resepsjon.
Aquavit-fjøset, verdens eneste er åpent enkelte ettermiddager og kvelder, se oppslag.
Utelunsj i fjellheimen, skjærtorsdag eller langfredag (været bestemmer) –
påmelding tlf 61 28 40 00, i resepsjonen. Eller på stedet.
Info. og påmelding Spidsbergseter Gudbrandsdal hotell tlf.61 28 40 00,www.sgh.no.

Rondevegen Turistsenter
Kafeteria åpen for matservering.
Lundekroa holder åpent 10-21 hver dag t.o.m. langfredag, kl. 10-18 påskeaften, 1. og 2.
påskedag.
Kiwi åpent kl. 9-21 hver dag tom. langfredag, kl. 9-18 Påskeaften, 1. og 2. påskedag.
Troll ski Marathon
9. april Lillehammer Troll-ski marathon, 95 km,
Skirenn fra Venabygdsfjellet til Sjusjøen, Rennet som i 2011 går for 17. gang og følger
TROLL-LØYPA, merket turløype fra Rondane til Lillehammerfjellet www.trollski.no

Friisvegen turistsenter – Måsåplassen
Kafèn er åpen alle dager med middagsservering frem til klokken 18.30.
Skitrekket er åpent hver dag i påsken fra 10.00 til 15.00.
Afterski i lavvoen onsdag, skjærtorsdag, langfredag og påskelørdag fra 15.00 til 19.00
Påskelunsj i alpinbakken skjærtorsdag 12.00 til 15.00
Nærbutikkens åpningstider 09.00-18.00, fredager 09.00 -21.00
For mer informasjon: www.friisvegen.no, post@friisvegen.no tlf. 61280421 eller 99539110
Gullhaugen fjellkapell
Skjærtorsdag 21. april. Kl 18.00. Gudstjeneste med kirkekaffe, prest Sigmund Jackobsen. .
Kristin og Anne Vorpvik, sang. Barnedåp.
Langfredag 22. april. Kl 18.00. Gudstjeneste med kirkekaffe.

Tann Annolseter

Skjærtorsdag: Måneskinnstur kl 20.00-22.00
Felles start kl 20.00 fra p plass Hilstad på Tann. Vi følger faklene i 1-2 km til varm grill på
bålplassen. Overraskelse til barna. Vel møtt.
Påskeaften: påskeskirenn kl 13.00
Påmelding fra kl 1200 på p plass Hilstad. Gratis påmelding. Alle kan delta. Start kl 13.00.
Full premiering samt utlodning av ekstrapremier på startnummer. Lagkonkurranse for de
voksne. Salg av kioskvarer med mer. For mer info se: tannol.no
Arr: Tann Annolseter hyttevel og Brekkom utmarkslag.

Kvitfjell

Langåpent i heisene; åpent til klokka 16:30. Livemusikk og grilling på terrassen på
GudbrandsGard Hotell, barneaktiviteter på begge sider av fjellet, helgrilling av smågris på
Koia, og utebar på Tyri-Hans.
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I påsken tilbyr vi gjestene i Kvitfjell var tradisjonsrike påskefeiring på GudbrandsGard
Hotell. Etter en tur i bakken kan vi friste med et besøk i hotellets svømmebasseng, og
vår nye relaxavdeling med tilknyttet massører. Hvis været tillater det, griller vi hver dag
på terrassen og tilbyr selvsagt uteservering på riktig GudbrandsGard manerer.
Påskedagene tilbyr vi afterski med levende musikk.

Koia

Åpner kl. 12.00 hver dag. Utebar og grilling på terrassen.

Tyri-Hans Ski-cafè på Vestsida:
Åpent hver dag fra kl. 10.00. Servering fram til heisen stopper.
Grilling v fint vær. Afterski fra 12.00. – til siste gjesten går hjem!
Ringebudagene arrangeres 17 og 18. juni 2011

Ringebu
25. juni
2. juli
9. juli
16. juli
23. juli
30. juli

Torghandel i landsbyen Ringebu, håndverksprodusenter.
Torghandel i landsbyen Ringebu, håndverksprodusenter, tema Ullens Dag.
Torghandel i landsbyen Ringebu, håndverksprodusenter.
Torghandel i Landsbyen Ringebu, håndverksprodusenter, tema Rosens dag.
Torghandel i landsbyen Ringebu, håndverksprodusenter.
Torghandel i landsbyen Ringebu, håndverksprodusenter, tema Småtraktormønstring

5., 6., 11., 12. og 13. august Peer Gynt stevnets forestilling STUP i Fryajuvet i Ringebu.

Lundes Turisthandel

Lørdag 27.mars Vestsiden
Mellomstasjonen
Søndag 28.mars Vestsiden
		
Mellomstasjonen
Mandag 29.mars Mellomstasjonen
Tirsdag 30.mars Vestsiden
Onsdag 31. mars Vestsiden
Torsdag 1.april Mellomstasjonen
Fredag 2.april Mellomstasjonen

GudbrandsGard Hotell

Vinterpatrulje- konkurranser og smaksprøver.
GudbrandsGard: AfterSki med livemusikk.
Vinterpatrulje- konkurranser og smaksprøver.
GudbrandsGard: AfterSki med livemusikk
Skattejakt (Barneområdet)
Snowracerførerkorttest (Barneområdet)
Familierace paralellslalom (Barneområdet)
GudbrandsGard Påskerenn (Parallell Sl.)
Ski Cross 3.renn

06. aug.
13. aug.
20. aug.
27. aug.

Torghandel i landsbyen Ringebu, håndverksprodusenter.
Torghandel i landsbyen Ringebu, håndverksprodusenter. Tema ”på Ambolten”
Torghandel i Ringebu, håndverksprodusenter, tema ”ungdom på 2 og 4 hjul”
DÅM i Fryajuvet/Bersveinshølen i Ringebu. Musikalsk forestilling med ELG
(Dance with a stranger vokalist) SVER (svensk/norsk folkemusikkgruppe)
TANJA LEINE (operasanger),TRONDHJEMS STUDENTSANGERFORENING og
ELLEN BØDKER (elektrisk harpe)
10. sept. Ringebu revival arrangeres. Her skal lokale band som var aktive fra 1970-2000
samles og framføre gamle og kjente låter fra den gangen. En god anledning til å
møtes og gjenhøre låter fra din ungdomstid i Ringebu
8. okt. Fårikålfestival i landsbyen Ringebu. Sau, mat, hygge og tradisjon.
Internasjonale sommerkonserter i Ringebu Stavkyrkje sommer 2011
26.juni
3.juli

17.juli
24.juli
31.juli

Internasjonal sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje med Tina Lie.
Internasjonale sommerkonserter i Ringebu Stavkyrkje,” Kristin
Lavransdatter” og folkeviser med Olaug Furusæther, Marie Otilie
Hundevadt, Lars Erik Johansen og Bjørn Sigurd Glorvigen.
Internasjonal sommerkonsert i Ringebu stavkyrkje med James Dickenson og
Øystein Rudi
Internasjonal sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje med Rein Alexander.
International sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje med Svein Robert Carlsen

Fåvang
Fåvangdåggån arrangeres 24 og 25. juni 2011.
Fredag: Offisiell åpning , rebusløp og krokveld på Fåvang kroa
Lørdag: Utendørs frokost, underholdning, auksjon, Amcar cruising i sentrum ved Fåvang
Amcarklubb og utefest i Nessskogen park.
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Vi ønsker alle gamle og nye kunder velkommen til fjells der vi håper
å kunne være deres lokale møtested og leverandør av varer og
tjenester året rundt.
Kafeen er åpen hver dag med middagservering frem til klokken
18.00 Nå med litt nye omgivelser;Kontakt oss for pristilbud på kurs,
selskapligheter og matlevering.
Påsken 2011
- Skitrekket er åpent hver dag fra klokken 10.00 til 15.00
- Afterski i Lavvoen tirsdag, onsdag, skjærtorsdag, langfredag og
påskelørdag fra kl. 14.00 til ca 19.00
Skjærtorsdag:
- Påskelunch i alpinbakken fra klokken 12.00 til 15.00
Nærbutikken's faste åpningstider
- Alle dager fra klokken 09.00 til 18.00 året rundt
- Fredager fra klokken 09.00 til 21.00 året rundt
- Fullt dagligvaresortiment og hytteutstyr til faste lave priser
- Dagligvarekjøp over kroner 700,- frem til og med 2. påskedag
2011 er med i trekningen av en varegavesjekk på kroner 3000,Registrer din kupong til Norsk Tipping på regulær basis på
Måsåplassen og få ditt eget kaffekrus.
1. mai buffè til fjells!
Måsåplassen har den glede å invitere nye og gamle kunder
velkommen til 1. mai buffè fra kl. 13.00 til 18.00 – voksen 195,per. person.
Vi ønsker alle velkommen til fjells!
www.friisvegen.no – post@friisvegen.no
61280421 eller 99539110
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Frikjør
Reiseliv
KunstLab
Idrett - friluft
Strek og striper
Foto, sølv, glass og leire

FOLKEHØGSKULE

RINGEBU

Ringebu Folkehøgskule er en tradisjonsrik og
moderne skole med internatplass til 75 elever.
I tillegg til å drive skole, er vi gode til å lage i
stand ulike arrangementer. Mange holder
bryllup, konfirmasjon, jubileum, møter og
andre tilstelninger hos oss.

Åsne Flyen - 2010

Vi dekker bord til 80 personer i en sal og 200 i en
annen. Kjøkkenet vårt er kjent for sin gode mat.
Om sommeren har vi innkvarteringsmuligheter.
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Ringebu Folkehøgskule
Tlf. 61 28 43 60
Faks 61 28 43 61
E-post: ringebufhs@oppland.org
Hjemmeside: www.rfhs.no

SPARING OG PLASSERING

Kun én telefon, vi gjør alt!

Det er klokt
å spare.
2632 Venabygd

www.gudbrandsdal.sparebank1.no
e-post: bankpost@gudbrandsdal.sparebank1.no
Tlf: 61 21 80 00

BANK.
FORSIKRING.
Bank.
Forsikring.
Og deg.OG DEG.

926 89 974

H E L E ÅR ET!

www.dg-trykk.no

Hilde og Arild Aasen
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Dalens beste
ferskvareavdeling!

Ringebu
●
●
●
●
●
●

Fersk Fisk fra mandag til fredag
Nyskåret kjøtt for enhver smak
Frukt og grøNt i bredt utvalg
osteDisk
salatbar
osteFat - spekemat - gryter
med tilbehør til alle anledninger

Stadig nye medlemskupp!
Spar penger på alt du handler!
Kjøpeutbytte for medlemmer.

Coop Mega Ringebu
09-20 (18)

Tlf: 61 28 18 80
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ringebu@mega.coop.no

Faste, lave priser
og Norges tøffeste garantier

Åpningstider:
Se kiwi.no

Kjøp direKte fra produsent

Gudbrandsdal Industrier A.S
Garasjeporter
– dører
Ved
– vinduer
– bjørk
– furu
– or
Bjørklund
gaver
Leieproduksjon
Truger
– sekk
– staver
Bruktbutikk
i Ringebu

Årer til robåt

www.giax.no

giax@giax.no

☎ 61 28 42 00
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KAI MYHR AS - NRF 13

KAI MYHR AS

«TOPP
håndverkere
og arbeid...»
◆MUR ◆PUSS
◆SKIFER ◆FLIS
◆NATURSTEIN

Komplett bygg

◆EKSKLUSIVT

med nøkkelen i døra!

MURVERK

...eller kanskje du bare trenger hjelp
til deler av prosjektet..?

•
•
•
•
•
•
•

Ansvarlig søker
Prosjektledelse
Graving
Betongarbeider
Alt av mur og
naturstein
Flotte tomter til salgs
i Kvitfjell øst og vest
Salg av ved
tilkjørt hytta

Høy kvalitet på arbeid
og materialer.
Gode referanser.
Velkommen til en
uforpliktende byggeprat!

Stasjonsvegen 1, 2634 Fåvang Tlf: 61 24 57 80 www.bygg-plan.no
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FFV FAGRÅDET
FOR VÅTROM

MURMESTER

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

KAI MYHR AS

Bjørner: 959 37 900
Kontor: 61 28 23 88
Telefax: 61 28 01 11
Damsvingen 13
2634 Fåvang

Tenk om du måtte isbade på hytta hver dag hele vinteren for å finne ut hvor stor
peisovn som skal til for å tine deg.
Det finnes enklere veier til riktige valg.
Gausdal Landhandleri vet alt du ikke trenger å vite.
Gode råd gir en bedre byggeopplevelse.

FA G R Å D E T
FOR VÅTROM

BYGGEVARE • TRELAST • JERNVARE • MALING/INTERIØR
HYTTEUTSTYR ARBEIDSBEKLEDNING • TRANSPORT
61 22 00 00 • gaus.no
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Trygg bygging

Horten Hus AS, Fåvang
Horten Hus AS, Lillehammer
v/ Arne Furuhaugen tlf. 41 53 76 46

Reg. elektroinstallatør

www.favangelektro.no

Tromsnesveien 38, 2634 Fåvang

Torger Haug
992 03 163

Simen Knuts
992 03 165

Eirik Borgedal
918 47 799

Morten Hansen
992 03 164

VAKTTELEFON

61 28 00 00

mammut reklame as

Døgntelefon 24 timer
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mammut reklame as

Hva skjer på
Lundes?

Returadresse: Ringebu Kommune, 2630 Ringebu

Velkommen til vår nye butikk!
Åpning februar / mars 2011.

NY
Dusj, velvære og
vaskeavdeling!

BUTIKK

Gammel
butikk blir “NY”
utstyrsbutikk!
• Hytteutstyr
• Interiør – kjøkkenutstyr
• Gaver
• Klær/sportsutstyr
• Leker
• Souvernirer
• Glass – stentøy
Kafeteria

Hyttekontor
m/resepsjon

Lundes Turisthandel
2632 Venabygd
Telefon: 61 28 40 43. Telefax: 61 28 40 92
E-post: lundes@lundes.no - www.lundes.no
Hyttebooking: booking@lundes.no
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