
 

 
Side 1 av 6 

 

  

 
 

Arrangement 

 i Ringebu 2019 

Fra 1.8.19 

 



 

 
Side 2 av 6 

 

17.september på Ringebu bibliotek 

kl. 19.00 

Demensvennlig samfunn! 

Ringebu kommune har inngått avtale med 

Nasjonalforeningen for folkehelse om at vårt 

lokalsamfunn skal tilrettelegges for mennesker 

med demens, og at de skal oppleve å være 

inkludert og involvert i lokalmiljøet. 

Hva er demens? Hvordan møte mennesker 

med demens i vårt nærmiljø? Hva finnes av 

ressurser og hjelp i kommunen? Dette er noe 

av det du får svar på under kveldens møte. Det 

blir også mulighet til å stille spørsmål om det er 

noe du lurer på. Fra hukommelsesteamet 

møter bl.a. koordinator Bente Haugen og 

tilsynslege ved Linåkertunet, Per Arne 

Vesterås. Enkel servering. Gratis inngang. 

 

Arr.: Hukommelsesteamet i Ringebu kommune 

og Ringebu bibliotek 

 

18.september Arnemoen Gard Ringebu kl. 

20.00 

Hannah Aldrige 

Åpner kl. 20.00 Konsertstart kl. 21.00 

Billetter: www.tikkio.com 

www.arnemoengard.com, FB: Arnemoen Gard 

 

20.september på Ringebu bibliotek 

kl. 13.00 

Konsert med Blue Lynx. 

Blue Lynx er hjemmehørende i Ringebu, og ble 

stiftet i 2010.  Til sammen har 

bandmedlemmene langt mer enn en 

mannsalder med erfaring i å opptre live foran 

publikum. De musikalske preferansene dekker 

et svært bredt spekter av stilarter, men det er 

drivende rock og bluesrock som er bandets 

varemerke. 

Elever fra Ringebu ungdomsskole er spesielt 

invitert, men konserten er åpen for alle. Møt 

opp og start helgen med rock i øre og kropp – 

velkommen! Gratis inngang! 

 

Arr.: Ringebu bibliotek 

 

22. september Gudstjeneste Ringebu stavkirke  

kl. 11.00 

 

27. september Hytteforum på Ringebu 

innovasjonssenter kl. 13.00 – 15.00 

Velkommen til hytteeiere og 

hyttevelforeninger i Ringebu kommune 

Arr. Ringebu kommune 

 

28. september – 5. oktober Fårikålfestival 

se side  

 
Åpning av høstutstilling i Ringebu Prestegard kl. 
18.00 
Konsert med folkemusikerne Rasmus Kjorstad og 
Kenneth Lien med utgangspunkt i leikene etter 
spillemann Iver Engjom Storodden (1842-1924). 
Utstilling av Kenneth Liens malerier knyttet til 
slåttemusikken. Utstillingen er åpen daglig i 
perioden  28.9 – 13.10 kl. 11.00 – 16.00 
Arr. Ringebu Prestegard 

 

28.9 september Arnemoen Gard Ringebu kl. 

20.00 

Bjølsen Valsemølle 

Åpner kl. 20.00 Konsertstart kl. 21.00 

Billetter: www.tikkio.com 

www.arnemoengard.com, FB: Arnemoen Gard 

 

29. september gudstjeneste i Venabygd 

fjellkapell kl. 11.00 

 

1. oktober på Ringebu bibliotek kl.19.00 

Får-fatterbesøk av Herbjørg Wassmo. 

Herbjørg Wassmo er født i 1942 i Vesterålen. 

Hun debuterte i 1976 med diktsamlingen 

Vingeslag, men har først og fremst markert seg 

som romanforfatter og er i dag en av våre aller 

største fortellere. I 1981 slo hun gjennom med 

romanen Huset med den blinde glassveranda, 

første bind i trilogien om Tora. For den siste 

romanen i trilogien, Hudløs himmel, ble hun 

også tildelt Nordisk Råds litteraturpris. De tre 

bøkene om Dina er Wassmos andre hovedverk, 

en trilogi som ble påbegynt med Dinas bok i 

1989 og avsluttet med Karnas arv i 1997. 

Vi er utrolig glade over at Herbjørg Wassmo 

kommer til årets Fårikålfestival for å fortelle 

om sitt forfatterskap! 

Boksalg og signering. Gratis inngang.  

 

http://www.arnemoengard.com/
http://www.arnemoengard.com/
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Arr.: Ringebu Libris og Ringebu bibliotek, i 

samarbeid med Fårikålfestivalen. 

 

5. oktober på Ringebu bibliotek kl. 12.00 

Spill-lansering! 

Nå lanseres Ringebus helt eget brettspill. 

Sinsemillom er spillet hvor du ved kjøp av 

andeler i lokale bedrifter skal forsøke å føre de 

andre spillerne til konkurs. Spillet vil by på 

både latter og tårer for folk i alle aldere. 

Spillutvikler og innovatør Endre Mork kommer 

for å presentere spillet. Turnering med 

premier, enkel servering, og salg av spill. 

Velkommen til spill-lansering med Endre Mork! 

Gratis inngang. 

Arr.: Ringebu bibliotek 

 

6. oktober gudstjeneste i Ringebu stavkirke 

kl.11.00   

Høsttakkefest og utdeling av bøker til 

5.klassinger 

 

9.oktober Arnemoen Gard Ringebu kl. 20.00 

Joshua Ray Walker 

Åpner kl. 20.00 Konsertstart kl. 21.00 

Billetter: www.tikkio.com 

www.arnemoengard.com, FB: Arnemoen Gard 

 

9.oktober Rudi Gard, Sør-Fron 

Tett på Sandum trio kl. 19.00 

 

11.oktober Arnemoen Gard Ringebu kl. 20.00 

Giants of Rock og Hercules 

Åpner kl. 20.00 Konsertstart kl. 21.00 

Billetter: www.tikkio.com 

www.arnemoengard.com, FB: Arnemoen Gard 

 

13. oktober gudstjeneste i Fåvang kirke kl.11.00   

Høsttakkefest og utdeling av bøker til 

5.klassinger 

 

14. oktober på Ringebu bibliotek kl. 10.30 

Åpning av Barnas bokuke! 

Askeladden Friteater viser forestillingen 

«Askeladden og gullfuglen» for førskolebarn. 

Askeladden, Gullfuglen, Kongen, Trollet, Reven 

og Prinsessa medvirker i denne forestillingen, 

og det blir musikk, humor og ekte spilleglede. 

Dette blir gøy for store og små! 

Alle barnehagene er invitert, men forestillingen 

er åpen for alle førskolebarn.  Gratis inngang. 

Arr.: Ringebu bibliotek 

 

16. oktober på Ringebu bibliotek kl. 18.00 
Familieforestilling: Karius og Baktus. 
Nå kommer de to populære tanntrollene 
Karius og Baktus til Ringebu bibliotek for å 
gjøre masse hopp og sprell. Karius & Baktus 
elsker alt som er søtt og godt, men er ikke så 
glad i dem som pusser tennene sine og 
tannleger. 
Barnehageteateret viser forestillingen Karius 
og Baktus, basert på bok av Torbjørn Egner. 
Stykket fortsetter å glede nye generasjoner av 
barn, og binder dermed generasjonene 
sammen. Ta med deg barn, barnebarn, 
nabobarn og andre barn på forestilling og skap 
gode minner sammen! Gratis inngang. 
 
Arr.: Ringebu bibliotek 

 

17. oktober Rudi Gard, Sør-Fron 

Foredrag med Ingvard Wilhelmsen 

«Livet er et usikkert prosjekt» kl. 19.00 

 

 

18. oktober på Ringebu bibliotek kl. 11.30 

Besøk av Lars M. Aurtande! 

Lars Aurtande har i 15 år prydet bildebøker, 

skolebøker og tidsskrifter med sine særegne og 

humoristiske tegninger. Nå kommer han for å 

vise elever i 1. og 2.klasse hvordan har 

arbeider. 

 

Arr. Ringebu bibliotek i samarbeid med Den 

kulturelle skolesekken 

 

20. oktober Gudstjenester 

kl .11.00 i Venabygd kirke høsttakkefest og 

kirkekaffe. 

kl. 17.00 Grendemesse med kaffe på Høgvang, 

Brekkom.  

 

http://www.arnemoengard.com/
http://www.arnemoengard.com/
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24. oktober på Ringebu bibliotek kl. 19.00 

Ut på tur med Guri Anne Hansen! 

Guri Anne Hansen bruker stor sett all fritid på 

friluftsliv. Toppturer på ski, tinderangling, 

kajakk, seilturer, fotturer, hytte-til-hytte, og 

høye fjell i inn- og utland. Hun har vært på 

flere ekspedisjoner i Himalaya, deriblant to 

toppforsøk på Mount Everest, og hun har 

besteget Afrikas høyeste fjell. Men mest av alt 

er hun opptatt av å spre turglede og inspirere 

oss til å bruke verdens beste treningsstudio i 

vår hverdag, nemlig naturen i vårt eget 

nærmiljø.   

I kveld vil hun dele noen av sine opplevelser 

med deg, og vi er sikre på at du får inspirasjon 

til nye turer. Foredraget blir krydret av magiske 

bilder og filmsnutter. Velkommen på tur! 

Gratis inngang. 

Arr. Ringebu bibliotek 

24.oktober Arnemoen Gard Ringebu kl. 20.00 

Rod Picott 

Åpner kl. 20.00 Konsertstart kl. 21.00 

Billetter: www.tikkio.com 

www.arnemoengard.com, FB: Arnemoen Gard 

 

27. oktober gudstjenester  

kl. 11.00  Ringebu stavkirke. 

Kl. 13.00 Grendemesse med kaffeservering i 

Fåvang barnehage 

 

1. november Kulturkveld med utdeling av 

Ringebu kommunes kulturpris på Tromsvang, 

Fåvang kl. 19.00. 

Levekårsutvalget overrekker kulturprisen 2019 

til Mariann Hagen Tømterud  

Underholdning og servering. 

Arr. Ringebu kommune 

1.november Arnemoen Gard Ringebu kl. 20.00 

Tom Roger Aadland 

Åpner kl. 20.00 Konsertstart kl. 21.00 

Billetter: www.tikkio.com 

www.arnemoengard.com, FB: Arnemoen Gard 

 

7.november på Ringebu bibliotek kl. 10.30 

Lesestund. 

Vi leser et dikt og en historie, og prater litt om 

det vi har lest. Etterpå er det mulig å låne 

bøker. 

Tilbudet er for alle 5-åringer i kommunen, og 

det er ingen påmelding for høstens 

lesestunder. Gratis inngang. 

Arr.: Ringebu bibliotek 

7.november på  Ringebu bibliotek kl. 19.00 

Konsert med Hasz og Grethe! 

Midtdalsduoen Hasz og Grethe (Bård Hasz og 

Grethe Hvattum) har variert og lang erfaring i 

musikkbransjen. Begge har bakgrunn som 

musikklærere, og har tidligere spilt sammen i 

bandet Firebirds. Duoen begynte å opptre 

sammen i 2011, og har spilt i både Oppland, 

Hedmark og Trøndelag de siste årene. Sist de 

opptrådte på Ringebu bibliotek var i 2014 med 

et program bestående av kjente svenske 

låter.  Duoen har ved flere anledninger spilt 

sammen med musikere fra Nord-Østerdal og 

Rørosdistriktet, og tatt et nostalgisk 

tilbakeblikk på både 60- og 70-tall i 

velformulerte ord og toner. 

Gratis inngang. 

Arr.: Ringebu bibliotek 

10. november Ringebu kulturskoles 40-års 

jubileumskonsert på Tromsvang kl. 18.00 

Arr. Ringebu kulturskole 

11.november Arnemoen Gard Ringebu kl. 20.00 

Caroline Spence 

Åpner kl. 20.00 Konsertstart kl. 21.00 

Billetter: www.tikkio.com 

www.arnemoengard.com, FB: Arnemoen Gard 

 

18.november på  Ringebu bibliotek kl 18.00-

21.00 

Skrivekurs! 

Tordis Irene Fosse er tidligere 

http://www.arnemoengard.com/
http://www.arnemoengard.com/
http://www.arnemoengard.com/
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førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Oslo 

og Akershus, og er forfatter av boken 

Skrivelysten? 

Vi går gjennom noen enkle skriveteknikker og 

innfallsvinkler som kan gi skriving av mange 

slag bedre.  Som eksempel bruker vi skriving 

om personer. Det er en potet som passer inn i 

"alt".  Det kan være snakk om julebrev, en liten 

tale til konfirmanten eller bruden, minneord 

for å hedre noen som har levd et liv, og endatil 

søknader om jobb, og mye mer. Hvorfor ikke 

overraske med et litt annerledes julebrev i år 

som oppsummering av året eller som hylling av 

vennskap? Kom med det du har av skrivelyst 

eller skrivemotstand! Kurset passer for folk 

med og uten skriveerfaring, og så er det 

meningen at vi skal ha det moro mens det 

foregår. Kaffepause med småprat blir det òg.  

 

Kurset er gratis og det er plass til 25 deltakere. 

Påmelding til Ringebu bibliotek innen 

11.november: 

ellinor.braend@ringebu.kommune.no 

Arr.: Ringebu bibliotek 

28.november på Ringebu bibliotek kl. 19.00 

På talefot: møte med Solveig Fiske. 

Solveig Fiske ble vigslet som biskop i Hamar 

bispedømme 17.desember 2006. Hun har vist 

seg som en liberal og modig biskop, og i sin 

tiltredelseserklæring som biskop ga hun til 

kjenne at hun ville skape en åpen kirke hvor 

det ikke stilles noen tilleggskrav utover dåpen 

til det å være kristen.  

Biskop Solveig Fiske er et kjent og kjært navn 

for de fleste av oss, og hennes mange besøk i 

Ringebu det siste året har vist at hun også har 

et godt øye til oss. Men hvem er 

privatpersonen Solveig? Hva gjorde at hun 

søkte tjeneste i kirken? Hvilke saker brenner 

hun for? Og hva er hennes ønsker for 

adventstiden? 

Heidi Hovdhaugen Myhre leder oss gjennom 

en samtale hvor vi blir bedre kjent med Solveig 

Fiske, både som privatperson og som biskop. 

Musikalsk innslag ved Strandklang, og 

servering av kaffe og hjemmebakte kaker. 

Gratis inngang og servering. 

Arr.: Ringebu sokneråd og Ringebu bibliotek 

 

Julegrantenning på Fåvang 23. november kl. 

18.00. 

Tening av julegrana, underholdning ved Fåvang 

musikkforening og andre.   

Arr. Fåvang vel- og næringsforening 

  

mailto:ellinor.braend@ringebu.kommune.no
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29.november julegateåpning i landsbyen 

Ringebu kl. 17.00. 

Julemarked med Ringebu skole, aktiviteter og 

nissebesøk  

Arr. Ringebu markedsforening 

 

5. desember på Ringebu bibliotek kl. 10.30 

Lesestund. 

Vi leser et dikt og en historie, og prater litt om 

det vi har lest. Etterpå er det mulig å låne 

bøker. 

Tilbudet er for alle 5-åringer i kommunen, og 

det er ingen påmelding for høstens 

lesestunder. Gratis inngang. 

Arr.: Ringebu bibliotek 

 

 

 
RingebuPosten tar forbehold om 
endringer.   
Se elektronisk 
arrangementsoversikt på 
www.ringebu.kommune.no for 
oppdatert arrangementoversikt 
 

Trenger du en symaskin? Kom til Ringebu 

bibliotek!  

Vi har to symaskiner du kan bruke når du er 

hos oss. Du må selv ta med deg stoff, tråd, 

knappenåler og saks. Vi holder ikke 

brukeropplæring, så allier deg med en som 

er kyndig på området dersom du skulle 

trenge hjelp. Trenger du tips til kreative 

syprosjekt har vi mange bøker du kan låne. 

Tilbudet er helt gratis! 
 
 

Fredags-yoga på Ringebu bibliotek! 
Også denne høsten blir det gratis yoga på 
Ringebu bibliotek, ledet an av Brit Nilsen. 
Hun er utdannet sykepleier og mediyoga-
instruktør, og hver fredag vil hun lede alle 
interesserte gjennom en time med 
medisinsk yoga. Denne yogaformen er 
spesielt utviklet for medisinske formål, og 

er tilpasset de fleste fysiske og psykiske 
begrensninger. Øvelsene er myke og rolige 
og kombineres med pusteteknikker og 
meditasjon, og hver time avsluttes med 
avspenning. Medisinsk yoga passer også 
godt for deg som er nybegynner, og du 
trenger ikke ha erfaring med yoga for å 
delta. Tilbudet er gratis, og alt du trenger å 
ha med deg er en yoga-matte, noen myke 
klær og et pledd. 
  

Oppstart er fredag 13.september kl.11.00 

og siste time før jul blir etter avtale med 

instruktør. Fredags-yoga er i samarbeid 

med Prestegardens venner. Kontakt 

Ringebu bibliotek for mere informasjon! 
 

http://www.ringebu.kommune.no/

