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Propell drivkraft
Tekst og foto: Anne Berit Skogvang

Randi Brandstadmoen driver Kremmertorget i Ringebu sentrum og er
en viktig drivkraft i arbeidet med å
skape aktivitet i gågata. Randi er
godkjent filtmaker og tover spennende og flotte produkter av ull på
silke.
Det plinger muntert når jeg åpner
døra til Randi på Kremmertorget,
eller «Randi på helsekosten» i dagligtale, i gågata i Vålbrua. Randi
som i år kan feire 20-årsjubileum for
oppstarten av helsekostbutikk. Det
var i lokalene der optiker Rob holder
til i dag at ballen begynte å rulle.
-Jeg så muligheten til å realisere
en drøm jeg hadde gått med lenge,
å skape noe sjøl. Etter flere kurs
for å bli godkjent faghandler innen
helsekost kunne jeg åpne «Randis

helsestugu» med vevstol inne i lokalene.
Helse og håndverk i skjønn forening den gang som nå, og i stadig utvikling. På Kremmer-torget er det helsekostprodukter i rikt utvalg for enhver smak og plage, og kvalifisert veiledning attåt. Leketøyavdelingen
som nylig er avvikla har gitt plass til allehånde håndverksprodukter og et
flunkende nytt tovebord. Toving av ull på silke, nunofilting på fagspråket,
er Randis spesialitet. Etter flere tovekurs i regi av Norsk husflidslag ble
hun godkjent filtmaker i 1999. Randi deler villig av kunnskapen sin og har
tidligere holdt mange kurs i toving. Nå er det nunofilting som gjelder, og
kurs er under planlegging.
Solid fagkunnskap og kreativitet har resultert i alt fra tova tøfler til flotte
brudekjoler. En av kjolene har til og med reist til England, en vordende
brud som bare måtte ha den.
Fra den spede starten med tova ulltøfler i alle fasonger har Randi utvikla
toving til kunst.
Ull fra egen sau er tova til veggteppe i grått og svart, små ulldotter inne
i en hjerteforma innhegning. Tidsaktuell symbolikk uttrykt både i materialvalg og utforming.
Det er ikke bare «ulldottene» som nyter godt av Randis omsorg.
Bougainvillea blomstrer om kapp med frodig stemor mot muren vis-à-vis.
-Jeg har tatt på meg «omsorgen» for stell og vanning. Å plante blomster
ut mot gata begynte jeg med da jeg starta «Randis helsestugu», nå er det
blomster overalt. Er det ikke flott?

Leder’n

Høsten er tiden for økonomisk planlegging,
både økonomiplan og årsbudsjett skal på
plass. Kommunestyret vedtok revidert samfunnsdel til kommuneplanen i juni. Planprosessen denne høsten blir første mulighet
til å realisere prioriterte tiltak. Samtidig ser
vi at de økonomiske rammene er trange, og
sannsynligvis blir trangere framover. Dette
er krevende arbeid for tjenesteledere og for
våre folkevalgte. Det er neppe noen folkevalgte som går til valg på å
kutte tjenester. Men slik er virkeligheten. Behovene er langt større enn
tilgjengelige ressurser. De to siste årene har kommunestyret vedtatt
budsjett med reduserte rammer i forhold til året før, med henholdsvis
2,8 og 2,5 %. Utsiktene for 2015 tyder på at rammene må reduseres
ytterligere med 4 % for å oppnå økonomisk balanse, og samtidig opprettholde et nødvendig økonomisk handlingsrom. Det er ikke mulig
å kutte i rammene år etter år uten at det merkes på tjenestene. Vi
kan endre aktivitetsnivå eller vi kan endre standard på tjenester, men
reduksjoner vil etter hvert måtte merkes av tjenestemottakere.
Hvordan få mer ut av pengene er viktig til enhver tid. Vi gjennomgår
oppgaveløsning og organisering ved hjelp av LEAN og andre prosesser, og ser etter måter å forenkle og effektivisere arbeidet på. Det
gjennomføres lederutvikling for å styrke kompetanse og gi trygghet
i utøvelse av lederrollen. Fokus på kvalitet på tjenestene skal sikre
brukernes opplevelse av tjenesteleveransen. Fra nyttår deltar Ringebu
kommune med fire studenter på studium om innovasjon, etter invitasjon fra Fylkesmannen.
Selv med utfordrende økonomiske utsikter er det viktig å satse på
utvikling av Ringebu-samfunnet, bygge videre på de sterke sider vi
har, og sette av ressurser til dette. Verden går videre selv om kommunen har dårlig råd. Som bonden setter såkornet til side må det
investeres i framtida også i kommunen. Sentrumsnære boligtomter,
gjennomgangsboliger til nyetablerte med leiligheter og rekkehus,
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flere arbeidsplasser i varierte yrker og videreutvikling av Fåvang og
Ringebu sentrum er viktige elementer. I tillegg er realisering av ny
barneskole et stort økonomisk løft og et prioritert tiltak.
Høsten 2014 blir spennende. Ny boligplan skal legge grunnlaget for
en sterkere satsing på boligtomter og leiligheter. Kommunestyret
har vedtatt et 3-årig bolystprosjekt. Prosjektleder startet i stillingen
i september. Fylkeskommunen støtter prosjektet ved å dekke 50 %
av utgiftene. Prosjektet er todelt. Bolystfokus i hele kommunen med
fokus på å styrke bosetting og kommunens positive utvikling. Innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i vår viser at svært mye har
utviklet seg i positiv retning de siste fire år. Det gjelder å bygge videre på dette. Prosjektets andre del er videreutvikling av landsbyen
Ringebu. Bymiljøprisen kan ikke være noen sovepute. Neste etappe for
forskjønning av sentrum er igangsatt. Økt handel med etablering av
flere forretninger, sterkere boliginnslag i sentrum og et B&B konsept
for overnatting og servering. Parallelt gjennomføres også forberedelse
av forskjønning i Fåvang sentrum. Høsten 2014 ferdigstilles gravearbeidene i sentrum.
Bolystprosjektet skal føre til ekstra fokus, skape bredt engasjement,
sørge for konkrete resultater på ulike områder og bidra til at Ringebu
er Gudbrandsdalens attraktive midtpunkt. Stasjonsbyprosjektet, på
initiativ fra Jernbaneverket, skal sikre best mulige løsninger for trafikk
til og fra Ringebu sentrum etter at E6 er lagt om. Jernbaneverket og
Statens Vegvesen vil bidra til et oppgradert Ringebu sentrum. Målet
er å knytte stasjonsområdet og gågata tettere sammen. Sist men ikke
minst har kommunestyret opprettet ny stilling som næringssjef. Dette
gir muligheter til å være en proaktiv og næringsvennlig kommune, og
stimulere til etablering av ny virksomhet og flere arbeidsplasser.
Vi gleder oss til arbeidet framover, og håper på god oppslutning rundt
utviklingsarbeidet.
Ha en aktiv og fin høst!
Per H. Lervåg
rådmann
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Utforming og produksjon: Mammut Reklame AS

Det vil aldri regne roser. Vil vi ha flere roser,
må vi plante flere busker (George Eliot). Eller
som Randi sier: «det er ittnå som gjør seg sjøl».
Randi har vært med på å plante mange busker.
Sammen med Britt-Åse Høyesveen dro hun
i 2002 i gang torghandelen i Vålbrua. Det er
historien om det ene treet som ble til en liten
skog, kanskje kan vi si den ene brusteinen som
ble til ei hel gågate?
Hver lørdag i åtte uker midt på sommeren
kan både fastboende og turister glede seg
over yrende folkeliv i et levende sentrum, med
torghandel og festlige arrangementer over
ulike tema. Det som starta i det små har utvikla
seg til å bli et varemerke for Ringebu. Men slikt
kommer ikke av seg sjøl. Randi er beskjeden
på egne vegne, men «pålitelige kilder» vil ha
på trykk at uten hennes «propell» - drivkraft
hadde ikke landsbyen hatt de flotte sommeraktivitetene.
Bymiljøprisen og landsbystatusen har ført til at grupper fra andre kommuner kommer til Ringebu både for informasjon og inspirasjon. Omvisning i
sentrum hører med, likeså en titt inn til Randi med følgende kommentar;
«- og vil døkk sjå ‘n ekte ildsjel så må døkk sjå ekstra godt på denne
dama her».
-Det har vært mye arbeid,
og det har vært både oppog nedturer, men jeg har
alltid hatt stor arbeidsglede og er ikke skapt til å
sitte i ro. Det å være med
å skape aktivitet som er til
glede for andre inspirerer
til stadig å utvikle nye ting.
Det er viktig å få i stand
aktiviteter der besøkende
kan engasjere seg og delta
aktivt, ikke bare være tilskuere.
Randi innrømmer at det
etterhvert er krevende å
fornye seg og tenke ut nye
og spennende ting for å tiltrekke seg besøkende, og er glad for at yngre
krefter med friske idéer skal administrere torghandelen framover. Nytilsatt
leder for Bolystprosjektet i Ringebu, Birgitte Bay, har i sommer også tatt
seg av jobben med torghandelen og småarrangementene for Ringebu
markedsforening.
«Kreative døler». «Har du sett den nye avdelinga? Det er så mye fint, det
er så mange som er så flinke med henda sine . Både mye, fint, mange og
flinke passer, kan godt slenge på imponerende også. Kreative gudbrandsdøler som driver med en eller annen form for kunsthåndverk, på hobbybasis for det meste, har slått seg sammen til nettopp «Kreative Døler».

Viktige telefonnummer
LEGE/AMBULANSE: 113
Ringebu helsesenter, Fåvang: 61 28 39 10
Interkommunal legevakt,
Lillehammer sykehus: 61 25 14 50
BRANN: 110
Brannstasjon Ringebu (informasjon): 61 28 31 80

POLITI: 112
Nærmeste politistasjon: 02800
Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor: 61 05 32 10
VARSLING AV FALLVILT:
95 40 31 60

Hos Randi har foreningen fått lyse og fine lokaler til disposisjon og
muligheten til å få produktene sine fram i lyset, og ikke minst en
entusiastisk markedsfører og selger! «Samboerskapet» skal være en
prøveordning ut dette året, men omsetningen på ca. 50 000 kr de to
første månedene er det grunn
til å være storfornøyd med. I
slutten av juni var over tjue utstillere på plass med et assortert utvalg av produkter. Det er
vanskelig å se for seg at det
kan være plass til så mye mer,
men her råder optimismen og
Randi tror det skal gå an å få
plass om det er flere medlemmer som vil stille ut. Salgsutstillingen speiler mangfoldet i
den lokale håndverksproduksjonen og er absolutt verdt et
besøk, enten du er ute for å
kjøpe eller bare for å ta en titt
og hente inspirasjon.
Det plinger jevnt i dørbjella på Kremmertorget. Noen skal ha vitaminer
mens andre er ute etter gave til svigermor. Randi ekspederer og veileder,
viser fram og foreslår, lite slitasje på det nye tovebordet for tida?
-Så mye tid til toving blir det ikke nå. Jeg har litt hjelp i butikken av og
til, og på lørdager med mye trafikk tar medlemmene av «Kreative Døler»
ansvar for den avdelinga, ellers hadde det ikke gått. Så er jeg heldig som
har familie som trår til når det trengs.
Vi er heldige som har ildsjeler som Randi. Positiv, kreativ og handlekraftig
- kort sagt propell drivkraft.

VETERINÆRVAKT:
61 28 05 00
VAKT VANN OG AVLØP:
61 28 31 00
RINGEBU KOMMUNE:
Sentralbord: 61 28 30 00 (8-15)
Telefax: 61 28 32 00
e-post: post@ringebu.kommune.no
www.ringebu.kommune.no

RINGEBU SKYSSTASJON:
Billett- og informasjonskontor:
61 28 47 00
Telefax: 61 28 47 01
skysstasjon@ringebu.kommune.no
DROSJESENTRAL
Drosjesentralen: 61 28 07 10
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Vi har lagt bak oss ein fantastisk sommar med
«syden-varme» i lange periodar iblanda passe
mengde regn for det som skal vekse. Sommaren
starta riktignok svært vått, og vi fekk også i år
merke utfordringane med flom. Store landbruksareal sto under vatn, men flommen trekte seg
heldigvis raskt tilbake og skadeomfanget vart
moderat.

Årets flom var den tredje på fire år. Det understreker kor viktig det er at
arbeidet med forvaltingsplanen for Laugen ender opp med konkrete tiltak
i vassdraget for å redusere skadene av framtidige flommar. I påvente av
dette må vi sørge for at det blir gjennomført nødvendig uttak av masser
i sideelvsutløpa kvart år.
Før sommaren gjorde kommunestyret eit nytt vedtak om trasevalg for
E6 på strekninga Elstad – Åmillom. Ny politisk leiing i Samferdselsdepartementet har gitt klare signal om at dei vil leggje større vekt på det
lokale synet. På bakgrunn av det valgte eit klart fleirtal i kommunestyret
å be Statens vegvesen starte regulering av ytre trase på strekningen. SVV
følgjer opp dette med å utarbeide eit nytt planprogram for strekninga.
Dette kjem til politisk behandling i Ringebu kommune i løpet av hausten.
Vi forventar nå at Solvik Olsen og Hoksrud følgjer opp lovnadane sine
med klare føringar for NVE og Fylkesmannen, slik at vi i gjennom planprogrammet får avklara at reguleringsarbeidet på ytre trase kan setjast i
gang utan motsegn frå overordna myndigheiter. Målet er å få nødvendige

avklaringar raskt, slik at byggestart for strekninga blir minst mogleg utsett.
I juli fekk eg vera med og markere byggestart for ei stor utbygging på TINE
Frya. TINE skal investere 380 mill. kr i utviding av produksjonslokaler og
utstyr for produksjon av mellom anna filtrert yoghurt og cottage cheese.
Utvidinga vil gi grunnlag for 25-30 nye arbeidsplasser, og dette stadfestar
Tine Frya si stilling som den viktigaste arbeidsplassen i regionen. Leiing
og tilsette har gjennom godt arbeid over mange år lagt grunnlaget for at
Tine har valgt å satse så tungt på Frya framover. Gratulerer!
Landbruket i Ringebu syner og stor investeringsvilje. Kommunestyret oppretta ei eiga ordning med stimuleringstilskudd for landbruket i 2012. I
løpet av dei tre åra vi har hatt ordninga er det gitt tilsagn om støtte til
nydyrking av 975 dekar, rydding av 900 dekar beite, 19500 m grøfting
og kjøp av 234000 l mjølkekvote! I både 2012 og 2013 var Midt-Gudbrandsdalen den regionen i Oppland som fekk ut mest midlar i investeringsstøtte til driftsbygningar gjennom Innovasjon Norge med om lag 7.5
mill. kr kvart år. Dette syner at det er mange gardbrukarar som har tru på
framtida, og det lovar godt for at landbruket kan vera ryggrada i Ringebu
framover også.
Ringebu kommune gjennomførte i juni ei stor innbyggjarundersøking.
Formålet er å skaffe kunnskap som kan brukast for å utvikle kommunen
vidare. Same undesøking vart også utført i 2010, og resultata nå syner
positiv utvikling på dei fleste område. Særleg gledeleg er det at innbyggjarane sitt heilheitsinntrykk av kommunen er markert betre enn for fire
år sidan. Resultatet ligg også klart over landsgjennomsnittet. Etter sist
valg var eit samla kommunestyre samd om å arbeide for å betre kommunen sitt omdømme. Vi ønskte å leggje opp til eit godt samspel mellom
politikarar og administrasjonen, og ville ha fokus på å gjera kvarandre
gode. Undersøkjinga tyder på at vi er på rett veg. Heile kommunestyret
fortjener honnør for dette. Svara gir også ei klar attendemelding på at
tilsette i Ringebu kommune kvar einaste dag gjer ein svært god jobb i
møte med innbyggjarane. Tusen takk til døkk alle! Så har vi og fått klare
meldingar om at det er ein del vi kan bli betre på, og dette skal vi ta med
oss i det vidare arbeidet.
Eg ønskjer alle ein fin haust, og ta gjerne kontakt om det er noko du
ønskjer å ta opp med meg.
Erik Odlo, Ordfører

Visste du at ...

dere kan bli vertsfamilie? Det er mulig å ha en AFS- utvekslingsstudent fra et annet land boende hos deg i ett skoleår? AFS står for American field
service, som ble opprettet etter siste verdenskrig, for å bygge vennskap mellom unge i alle land. Det er morsomt og lærerikt, og du får venner for
livet! Ungdommen skal være som et familiemedlem, akkurat som om det var ditt eget barn. Det er fortsatt noen som ikke har fått tildelt familie,
og venter spent. I Ringebu skal det være 1 student i år som skal gå på Vinstra Videregående skole. Det hadde vært flott om flere familier åpnet
sitt hjem for en jente eller gutt det kommende skoleår! Jo flere, jo bedre! Ta kontakt for flere opplysninger!
Hilsen Kirsten Irene Luka Ronold, Tlf 48173560

Visste du at ...

på arbeidsstua på Ringebu eldresenter er det åpent dagtilbud for eldre i kommunen? Enten du føler deg ensom, trenger noen å være sammen
med, eller av andre årsaker ikke kan benytte deg av annet tilbud i kommunen. Vi legger stor vekt på sosialt fellesskap, men også mulighet for
andre aktiviteter etter eget ønske. Tilbudet er åpent: mandag- onsdag og fredag. Fredag er det «fredagstreffen», med sang og musikk, trim med
fysioterapeut med vekt på balanse og styrke. Kaffesalg til en billig penge. Vi håper tilbudet kan være av interesse for flere eldre i kommunen. Målet
er å oppleve noe sammen i hyggelig fellesskap. Innimellom har vi dagsturer sammen med aktivitetslaget på eldresenteret. Tilbud om frokost og
middag alle dager. Høres det fristende ut? Ta kontakt med aktivitøren på eldresenteret om du vil vite mer om tilbudet. Tlf. 474 63179
Tildeling av plass på dagtilbud skjer gjennom henvendelse til tildelingskontoret i kommunen. Tlf. 456 35 496.

Visste du at ...

dagsenteret på Linåkertunet er åpent tirsdag, onsdag og torsdag? Tilbudet gjelder eldre i kommunen som av forskjellige årsaker ikke benytter seg
av andre tilbud i kommunen.
Vi tilbyr forskjellige grupper i forhold til interesser og funksjonsnivå, fysisk og mentalt.
Det legges stor vekt på sosialt fellesskap. Ellers har vi formings- og håndarbeidsaktiviteter, høytlesing, turer, trim m.m.
Frokost og middag alle dager. Interessert?
Ta kontakt med aktivitøren på Linåkertunet om du vil vite mer om tilbudet. Tlf. 61 28 33 40
Tildeling av plass på dagtilbud skjer gjennom henvendelse til tildelingskontoret i kommunen. Tlf. 45 63 54 96.
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Midt-Gudbrandsdal Næringsforening 10 år
Tekst: Per Morset

Den 23. september er det 10 år siden Midt-Gudbrandsdal Næringsforening ble stiftet. Bakgrunnen var flersidig:
Næringslivet i regionen hadde behov for et felles talerør overfor det
offentlige, media m.v.
Det var behov for å utvikle samarbeidsklimaet i lokalt næringsliv.
Det var behov for et organ som kunne forvalte tilbakeført arbeidsgiveravgift på vegne av næringslivet.
Fra starten har medlemstallet steget gradvis, og er nå 134. Men vi bør
og kan bli flere. Styret har skissert en målsetting på 200 medlemmer.
Medlemmene er både små og store: Fra enkeltmannsforetak til regionens største bedrift, Tine Frya, med 170 ansatte. Vi har medlemmer fra
alle bransjer, også landbruket.
I starten var det forvaltning av tilbakeført arbeidsgiveravgift som var
den viktigste saken for foreningen. Dette pågikk fram til 2009.
Gjennom alle de 10 årene har foreningen engasjert seg mye i samferdselsutbygging, særlig E 6, men også jernbanen. Når det gjelder E 6, har
MGNF prøvd å påvirke både til å få beslutningen om ny E 6 igjennom,
at vegen blir bygd raskt og kontinuerlig, og at den skal kunne gi så
store ringvirkninger for lokalt næringsliv som mulig. En spesiell vinkling
på E 6 – saken har vært knyttet til framtidig bruk av nåværende E 6
som turistveg, ”Gudbrandsdalsvegen”, som jeg skrev om i forrige utgave av Ringebuposten.
En annen viktig sak, både for næringslivet og regionen som helhet,
er utviklingen ved Vinstra vidaregåande skule. MGNF har jobbet mye

med å sikre utviklingsmulighetene for skolen
og legge til rette for samarbeid mellom skole
og næringsliv.
Foreningen prioriterer å lage møteplasser for
lokalt næringsliv, der det blir satt fokus på enkelte temaer, bransjer m.v. Vi arrangerer også,
sammen med regionrådet, en årlig studietur for foreningens medlemmer og politikerne i regionrådet. Årsmeldinger, handlingsprogram m.v.
finner du på www.mgnf.no/rapporter.
Vi prøver ellers å få kommunene i regionen til best mulig å legge forholdene til rette for næringslivet i planer og andre saker. Dette kan
være både generelle betingelser for næringslivet og saker som medlemmene hver for seg ønsker hjelp til.
Siden 2005 har foreningen delt ut Verdiskapingsprisen for Midt-Gudbrandsdalen, som ble omtalt i marsnummeret av Ringebuposten.
Styret består nå av Øivind Skurdal, Dialecta Kommunikasjon AS (leder);
Anni Byskov, Annis Pølsemakeri (nestleder); Geir Kåre Kroken, Isoterm
AS; Hege Anita Tveit, J. Tveit Smie AS, Ann Irene Stokke, Snøhetta
Regnskap Sør-Fron AS og Ola Stormorken, Tiller Vimek AS.
Daglig leder er Per Morset. Vi har kontor i Nedregt. 54 på Vinstra (tirsdager og torsdager) og Ole Steigs gt. 9 i Ringebu (onsdager). Har du
spørsmål, ring 99 42 89 44 eller ta kontakt på post@mgnf.no. Informasjon om foreningens aktiviteter finner du på www.mgnf.no og på
foreningens facebooksider.

Bibliotekaren anbefaler
Da duene forsvant av Sofi Oksanen
Den finsk-estiske forfatteren Sofi Oksanen debuterte i 2003 med Stalins kyr, men
det var med romanen Utrenskning fra 2008 hun fikk sitt store gjennombrudd
og som resulterte i Nordisk Råds Litteraturpris. Begge disse bøkene kan absolutt anbefales, men det er likevel hennes nyeste bok, Da duene forsvant, som
jeg denne gang har tenkt å formidle til dere. Sofi Oksanens varemerke er rystende bøker basert på historiske hendelser, og denne boken er intet unntak!
Handlingen starter i Estland i 1941, da sovjetokkupantene jages ut av landet, og
tyskerne overtar. Dette gjør fiendebildet komplisert: Heltemodige kommunister kjemper mot tyskere, heltemodige antikommunister ser tyskere som befriere, mens heltemodige idealister kjemper for et fritt Estland. Og så er det opportunistene, som ser
muligheter til egen fremgang under enhver okkupant. Vi møter helten og idealisten
Roland som bor i skogen og kjemper for et fritt Estland. Hans fetter Edgar er værhanen
som skifter ideologi etter hvem som er makthavende, han er feig og en mester i renkespill og angir sine nærmeste for egen vinning. Juudit lever i et ulykkelig ekteskap
med Edgar, og innleder et forhold til en tysk offiser. Hun er en kompleks karakter som
det er vanskelig å like, men lett å forstå. Og som det herjede og utpinte moderlandet
Estland selv blir hun erobret og utnyttet. De tre hovedpersonenes livsløp skal komme
til å krysse hverandre. Gjennom romanen veksler Oksanen mellom okkupasjonsårene
på 1940-tallet og de tidlige 1960-årene, da sovjetmakta på nytt hadde etablert seg i
Estland med hele sitt nettverk av kontrollører og spioner.
Oksanen er opptatt av å skildre de menneskelige kostnadene blant de som lever i
skyggen av krig og diktatur. Selv om enkelte avgjørelser har de forferdeligste konsekvenser, kan det være eneste vei mot overlevelse for seg selv. Oksanen har imponert
meg tidligere også, men denne boken er storslagen både i form av tema, litterær
komposisjon og dramaturgi. Denne boken vil du huske lenge!
Ellinor Brænd
Ringebu folkebibliotek, Ole Steigsgt.1, 2630 Ringebu. Tlf. 61 28 04 08. www.ringebu.folkebibl.no
Mandag og onsdag 12-19, tirsdag og fredag 10-14. Sommerstengt i uke 27, 28, 29, 30 og 31.
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Nytt fra Visit Lillehammer
Tekst: Geir Sondre Dahle Foto: Esben Haakenstad

Morsomme og spennende høstdager i Hunderfossen Familiepark
Sommersesongen har akkurat stilnet når Hunderfossen igjen åpner
portene. Denne gangen med en
Familiepark som er kledd vakre
høstfarger. Det er 5. året med høstferieåpent i Hunderfossen Familiepark, og i år vil det være åpent
lørdag 27.9, tirsdag 30.9, torsdag
2.10 og lørdag 4.10 fra kl. 11.00 16.00.
Alle parkens attraksjoner vil være
åpne, med unntak av høydeparken
og vannattraksjonene. Det vil bli
mulighet til å prøve årets store nyhet Il Tempo Extra Gigante, det ryktes at rekorden er 55 turer i løpet av
dagen, spørs om noen klarer å slå
denne i løpet av de høstferien. Energisenteret som fikk en ny og flott
utstilling sist sommer er åpent. Med
over 7000 m2 av attraksjonene i parken under tak, trenger en ikke å bekymre seg selv om høstværet blir litt kaldt og ruskete. Hver dag kl 14 kan man
møte og være med trollet Buldre på sang og dans, en populær aktivitet for de minste.
I Trollsalen Restaurant er det en egenkomponert høstmeny. Hvor man kan ta med Familien på et ekte mat-eventyr, innerst i Ivo Caprinos Eventyrgrotte!
Her bærer 6 store troll taket, veggene er dekorert med kjente eventyrmotiver formgitt av Ivo Caprino, maten er tilberedt av dyktige kokker med norske
råvarer og ekte tradisjoner.
Kjøp billetter på nett. Alle som kjøper billetter online før 15. september får 15%, og de som er under 90 cm kommer som vanlig inn gratis.

Mye spennende på Norsk vegmuseum
Tekst: Åsmund Johannes Sletten Foto: Esben Haakenstad

På Norsk vegmuseum vil det være mye å se og gjøre i høstferien. I juni åpnet den nye hovedutstillingen «Tida og vegen». Utstillingen viser hvordan vi
mennesker gjennom vårt behov for å komme oss fram har utviklet vegnettet fra enkle tråkk og stier til firefelts motorveier. Der kan du oppleve hvordan
landet ble knyttet sammen fra steinalderfolket via pilgrimene, gjennom dansketiden og fram til i dag. Sammen med over 100 gjenstander, fra de minste
glassperler til en gravemaskin på 12 tonn, kan du vandre gjennom historien og lære og oppleve. Ny digital teknikk sammen med gjenstandene gjør
utstillingen til en unik opplevelse.
I tillegg vises kunstutstillingen «Uvirkelig virkelighet» med
bilder av lillehammerkunstneren Jan R. Høines. Bildene
viser tidsøyeblikk slik de kunne ha vært i nær og fjern fortid. Høines klarer gjennom bruk av ulike teknikker å få fram
en egen glød og tilstedeværelse i sine bilder og pakker inn
tiden på en særegen måte. Sammen med bildene vises et
antall gjenstander fra museets magasin som har en relevans
til bildene.
I høstferien vil det også være mulighet for de minste å
komme til museets verksted og ta en skikkelig service på
tråtraktoren eller lekebilen. Da åpner vi dørene for de minste
og små lekebiler kan få en skvett olje eller få festet et hjul.
Har de behov for en skvett frostvæske kan det hende det
serveres eieren også. (Men på etiketten vil det nok stå juice
eller brus).
I tillegg vil det være rebus ute i friluftsmuseet, åpen kafé
på Lysaker Gjestgiveri, utstillinger i fjellsprengningsmuseet,
salg i blindheimsvik landhandel og mye forskjellig.
Velkommen til oss, og husk, det er gratis!
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Behandling av avfall
Tekst og foto: Gøran Løkken

Mange bruker ferien til å rydde både i hus og hage. Ryddeiver er flott – så lenge du ikke brenner avfallet ditt på bål. Det er nemlig ikke tillatt!

Ta kontakt
Bålbrenning reguleres blant annet i Forurensningsloven. Det er kommunen som er forurensningsmyndighet
og ansvarlig for håndheving av forbudet.
Dersom du har avfall du vil bli kvitt og lurer på noe, tar du kontakt med kommunen eller MGR.
Her får du informasjon om hvordan du skal få levert avfallet på riktig måte. Husk at mye av avfallet
er gratis å levere, når det er sortert fra annet avfall. Er du usikker på forbudet, kan du ta kontakt med kommunen din for veiledning.
Tlf. Frya miljøstasjon 61 29 67 74/ Ringebu kommune: 61 28 30 00

Miljøgifter
Det er viktig å følge lovens bestemmelser. En god del avfall inneholder miljøgifter, som sprer seg til luft, vann og jord både ved bålet og rundt omkring.
Impregnert trevirke kan gi fra seg giftige gasser når det brenner. CCA-impregnert treverk inneholder arsen, krom og kobber. Når en brenner slikt treverk, vil røyk og aske inneholde arsenikk. Askerestene kan bli liggende lenge og gjøre det utrygt for både mennesker og dyr.
Heller ikke plast, gamle sofaer, vinduskarmer eller hagemøbler skal brennes. Brenning av slikt avfall kan gjøre at det oppstår giftige gasser som er
forurensende. Tenk på ungene som gjerne trekkes til bål – og som ofte roter rundt i den kalde asken. Dette er en helserisiko.
Så husk, ta hensyn til omgivelsene rundt deg.
Formålet med forbud mot brenning av avfall er å forhindre forurensning og helseproblemer.
Åpen brenning eller brenning av avfall i småovner er ikke miljømessig akseptable behandlingsmetoder for avfall.
Lever avfallet inn – ikke brenn det på bålet!
Det er ditt ansvar!

Nytt fra feiervesenet
fra 1.1.2015 har ikke feieren med seg stige på bil når han komme på besøk, det er huseiers ansvar å ha stige på eiendommen sin. § 2 i brannloven sier at det skal være stige tilgjengelig på eiendommen. Stigen skal fremlegges når feieren skal
komme, feieren sender ut varsel i god tid før feiing.
Hilsen feierne.
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Fårikålfestivalen 26. september – 4. oktober 2
Tekst: Anne B. Vestad. Foto: Britt Åse Høyesveen og Tor Kjell Ulven

I 2010 ble Ringebu markedsforening den lykkelige arrangør av Fårikålfestivalen. Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal ønsket å utvikle en ny festival
og Ringebu markedsforening, herav også Ringebu reiseliv, gikk gladelig
inn for oppgaven. Sauenæringen er stor i Ringebu og Ringebu sau og geit
og Fåvang sau og geit er i stor grad med på laget. Uten dugnadsinnsatsen
deres hadde ikke Fårikålfestivalen vært så stor og morsom som den er i
dag. Etter hvert har det kommet til flere bidragsytere til arrangement
under Fårikålfestivalen og vi kan derfor by på et variert program med
fokus på sau, mat, hygge og tradisjon. Fårikålfestivalen har fått status
som Fyrtårnarrangement i Ringebu kommune, med støtte fra fond for
kulturbasert næringsutvikling og i tillegg til støtte fra Regionrådet i MidtGudbrandsdal gir det et godt økonomisk grunnlag for festivalen.

Midt-Gudbrandsdal Gjeterhundlag arrangerer Norgesserie for gjeterhund
i Kvitfjell målområde lørdag og søndag. Dette er et «prøvearrangement»
før neste års NM i Gjeterhund som skal foregå under Fårikålfestivalen i
2015. Du kan se noen av Norges beste gjeterhunder i aksjon, 55 hunder
deltar i Kvitfjell.

Gjeterhund i aksjon

Gammeldags marked på Huset Granmo

Første helg i Fårikålfestivalen er viet til arrangement i Fåvang. Fredag
kveld er det intimkonsert med Tina Lie i bakgården på Huset Granmo.
Tina vil gi oss en flott konsert i spesielle 40 – talls omgivelser som bys på
i Huset Granmo. Lørdag kan du oppleve værlamkåring i Fåvang sentrum,
dommerne skal gjøre en jobb for å sikre framtidas avl, du kan oppleve
åpen kåring med informasjon om hva som skal til får å få et lykkelig liv
som avlsvær. Huset Granmo byr på gammeldags marked, her selges alt
fra kjøttkaker på gaffel til ull-labber og kremmerne er, som seg hør og bør,
kledd i ull og vadmel. Det er mulig at følget med «reisende» som laget
spetakkel på fjorårets marked kommer igjen i år også. Årets smalahove
kan du i år innta på Fåvang kroa. Hvis du ikke har notert deg påmeldingsfristen, kan du likevel ta kontakt med Fåvangkroa og spørre om de
har plass til flere.
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Norgesserien går over hele Sør- Norge med ca. 160 hunder. 18 prøver går
parallelt på 9 forskjellige steder. Ekvipasjene kan delta på 6 prøver og 4
er tellende for kvalifisering til finalen hvor de 35 beste får delta. Prøvene
består av momenter som å hente 5 sauer til fører fra ca. 300 meter og
videre drive sauen gjennom en bane på 300 meter med to porter. Sluttmomentene går ut på å dele av to sauer, deretter samle dem og føre dem
inn i en kve på 2x3 meter. Til slutt skal hunden vise at den kan ta kontroll
over en enkelt sau. Maksimaltid er ca. 13 minutter. Maksimum poengsum
er 110 og dommeren trekker poeng på de forskjellige momentene hvor
hunden evt. gjør feil. Fører styrer hunden ved hjelp av kommandoer og
fløytesignaler. Border Collie og Working Kelpie er i hovedsak de rasene
som brukes til gjeting.

2014
Videre utover høstferien byr Fårikålfestivalen på ”Fårfatterbesøk” med Levi Henriksen
«Rocka-får» med Blue Lynx, kulturprisutdeling til Lars
Mytting, «Fårefrikassé» i Ringebu Prestegard og værlamkåringer før den avsluttes i landsbyen Ringebu lørdag 4.
oktober, men selvfølgelig har vi «Får-spiel» både i landsbyen Ringebu og på fjellet fredag kveld.
Lørdag 4. oktober fylles Kaupangerparken med sau og
gatene med utstillere med håndverksprodukter, kortreist
mat og festivaldeltakere. Mye underholdning fra to scener,
musikk og moro fra scenen i Jernbanegata og saueaktiviteter i parken. Vi får blant annet besøk av Rolf Gravdal
som skal klippe sau med håndsaks og med bind for øynene.
God mat kan du innta i Fårikåltelt hvor det selvfølgelig bys
på fårikål og kortreist mat.
Vi er litt «kjepphøye» i Ringebu, 7 strikkere og spinnere
skal forsøke å slå verdensrekorden på 4 timer og 51 min.
på «fra sau til genser». Klarer vi ikke verdensrekorden
så forsøker vi på Norgesrekorden på vel 8 timer og 30
min. Klokka 8.00 om morgenen i Kaupanger klipper Rolf
Gravdal sauen «Ullfrid» med håndsaks. Da starter det vill
spinning og med en gang de har litt tråd legges maskene
for genseren opp. Det er strenge regler for antall masker
og hvordan dette skal gjøres. Damene kan besøkes og besiktiges i Kaupanger og heies fram til ferdigstillelse, sånn
ca. kl. 12.00. I Kaupanger har også Ringebu husflidslag
og flere andre utstilling, salg og ull-aktiviteter for barn og
voksne.
Årets Fårikålfestival avsluttes med «ettersank» i Fårikålteltet
i landsbyen Ringebu, levende musikk og hæla i taket med
vårt faste festivalband By Request. Reiselivsbedriftene byr
på Fårelag på Friisvegen turistsenter og aquavitfjøs, og
høstbuffet på Spidsbergseter Gudbrandsdal hotell, en flott
mulighet for de som vil spise god mat og ikke minst for dere
som bor på hytta.

Her tester Anne Berit Grasbakken, Anne-Berit Myhren, Marit Sletten Berget og
Aud Strangstadstuen Dalen (noen av deltakerne på verdensrekord forsøket)
hvordan det er å spinne og strikke av seig, uvaska ull.

Gammeldags marked på Huset Granmo
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En festival med fokus på sau, mat, hygge og tradisjon.Sauetråkket starter
fredag 26.september på Fåvang og avsluttes lørdag 4. oktober i landsbyen Ringebu.

SAUETRÅKKET 2014
Fredag 26. september
Intimkonsert med Tina Lie på Huset Granmo, Fåvang sentrum kl.19.00.
Servering kl. 18.00 – 22.00. Det blir satt opp telt, Forhåndssalg av
billetter på Ringebu skysstasjon og Baker Hansen, Fåvang kr. 200.

Fredag 3. oktober
Værlamkåring for Nord-Fron på Landbrukssenteret på Nord-Fron,
Strandgata kl. 09.00 – 15.00. Servering av fårikål.

Lørdag 27. september
Værlamkåring i Fåvang sentrum kl. 09.00 – 15.00.
Hans Hjelstuen har åpen bedømming av lam kl.13.00.

”Får-spiel” i Fårikålteltet i landsbyen Ringebu
kl. 19.00 – 23.00. Levende musikk ved Tordensky.
Servering av lammespesialiteter. Gratis inngang.

Gammeldags markedsdag på Huset Granmo,
Fåvang sentrum kl. 11.00 – 16.00.
Alt fra kjøttkaker på gaffel til ullabber.

«Fårefrikasè» i Ringebu Prestegard kl. 19.00.
Servering av lammefrikasè og underholdning. Kr 400.
Påmelding innen 2.10 til eihoysta@bbnett.no, tlf. 97687950

Åpent fjøs på Nedre Tromsnes Gard kl. 13.00 – 15.00. Visning av nytt
sauefjøs, offisiell åpning kl. 13.00
Fårikål serveres fra kl. 12.00 – 16.00 på Fåvangkroa.
Norgesserie for gjeterhund i Kvitfjell Alpinanlegg målområde
kl. 09.00 – 18.00 Se flere av Norges beste gjeterhunder i konkurranse.
Smalahove-aften på Fåvangkroa kl. 19.00.
Smalahoved/Fårikål, velkomstdrink, dessert og kaffe kr. 400
Påmelding innen 15. september til: post@favangkroa.no
tlf. 92866488 (etteranmelding mulig så lenge det er plass)
Levende musikk ved Frank & Roy.
Søndag 28. september
Norgesserie for gjeterhund i Kvitfjell Alpinanlegg målområde
kl. 09.00 – 18.00 Se flere av Norges beste gjeterhunder i konkurranse.
Tirsdag 30. september
”Fårfatterbesøk” med Levi Henriksen på Ringebu folkebibliotek kl. 19.00.
Enkel servering. Boksalg med signering. Gratis inngang.

”Får-spiel” på Spidsbergseter Gudbrandsdal hotell kl. 19.00.
Buffet og musikk. Bordbestilling 61284000.
Lørdag 4. oktober
Fårikålfestival i landsbyen Ringebu
Utstillere og butikker har åpent kl. 10.00-16.00
Mattelt med kortreist mat kl. 10.00-16.00
Fårikåltelt med servering kl. 10.00- 24.00
Parken fylles med sau og gatene fylles med utstillere med håndverk,
kortreist mat og landbruksutstillere. Underholdning fra to scener: Ander
Bjørnvold, Mukampen spelemannslag, klipping av sau med håndsaks og
blindklipping. Gjeterhund. Verdensrekord forsøk «fra sau til genser» og
mye mer.
Fårikålfestivalen fortsetter lørdag kveld:
”Ettersank” i Fårikålteltet i landsbyen Ringebu, åpent til kl. 24.00.
Levende musikk ved By Request. Servering av lammespesialiteter.
Gratis inngang.

Onsdag 1. oktober
Kulturkveld utdeling av Ringebu kommunes kulturpris til Lars Mytting og
kulturstipend til Aster H Degfu på Ringebu ungdomsskole kl. 19.00
Gratis inngang. Salg av kaffe og kake.

Friisvegen turistsenter Måsåplassen,
Måsåplassens ”Fårelag” med bjøllekasting og moro i tømmerhuset fra kl.
15.00. Tlf.61280421. www.friisvegen.no

Torsdag 2. oktober
Værlamkåring for Sør-Fron, Rudi Gard
kl. 09.00-15.00. Servering av Fårikål.

Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotell.
Høstbuffet kl. 19.00-21.00
Verdens eneste Aquavitfjøs åpent kl. 18.00 – 19.00.
Dans på Låven med levende musikk fra kl. 21.00.
Bestilling: tlf. 6128400, www.sgh.no, post @sgh.no

«Rocka-Får” med Blue Lynx på Fåvangkroa kl. 19.00.
Åpent for alle. Inngang kr. 150 for medlem/ kr. 200 kr for ikke medlem.
Temakveld om sau, geit og beite i Fårikålteltet kl. 19.00.
I regi av Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal og Midtalsbonden
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Informasjon:
Ringebu skysstasjon tlf. 61284700
Detaljert program: www.ringebu.com - Facebook: Fårikålfestivalen

Høstens vakreste eventyr!
Tekst: Erik Hagen

Denne frasen er dekkende for så mangt, men for en hel del fjellfolk og friluftinteresserte er nok jakta den store happeningen i
året. Det er ikke få som holder av noen feriedager eller avspaseringstimer til fjellufta klarner og høstingsinstinktet slår til. Så
også for mange blant lokalbefolkning og tilreisende i Ringebu.
Utmarka i Ringebu har meget gode jaktmuligheter. Kommunen
består av ca. 560 000 da statsallmenning som forvaltes av
Ringebu fjellstyre, og 500 000 da privateid grunn som forvaltes av 7 grunneierlag (Ringebu utmarkslag). Fjellstyret tilbyr småviltjakt og deler årlig ut ca. 50 fellingstillatelser på elg
og ca. 250 på rein. Bygdefolket har som innenbygdsboende
noen fortrinn til jakt, men en stor andel av jaktrettighetene
går også til utenbygdsboende. Grunneierlagene har en god
bestand av elg og det felles ca.150 dyr i året. I tillegg er det
rådyr-, hjort- og villreinjakt.
Villreinjakta har sterke tradisjoner i Ringebu. Spor etter gamle
fangstanlegg, med fangstgroper og bågåstiller, minner oss om
at villreinen har vært en stor ressurs også langt tilbake i tid.
I dag forvaltes villreinstammen fra Ringebu og sørover mot
Ringsaker, Hamar og Åmot under Rondane sør villreinområde. På slutten av 60-tallet var det under hundre dyr igjen
og reinen ble fredet. Etter at man startet opp igjen med en
forsiktig bukkejakt i 1976, har forvaltningen bygd opp igjen
stammen til målsetningen om 2 300 vinterdyr. Fjellstyrets ansatte deltar i årlige tellinger og registreringer av bestanden,
og det er oppgjennom årene gjort en rekke tiltak for å bedre
villreinens levekår. Det være seg kanalisering av ferdsel gjennom godkjente skiløyper, flytting av turstier og turisthytter,
stopp- og parkeringsforbud langs fv 27 og innføring av fylkesdelplan og nå regional plan for villreinområdet.
Når alt kommer til alt er jegeren forvaltningens viktigste redskap for å opprettholde sunne og friske bestander av både
villrein og elg. I Ringebu er det stor rift om villreinkortene, og
et glødende engasjement rundt jakta. Fjellstyret ønsker gjennom ulike tiltak som gratis villreinkort til førstegangsjegere,
deltakelse i jaktlag og samarbeid med jeger og fiskeforeningen om opplæringsjakt, å stimulere unge og nye jegere til å
benytte den fantastiske muligheten til å jakte på Europas siste
skikkelige villrein.
Når det gjelder elgjakta skrives det mye om forgubbing og
dårlig rekruttering. Dette henger nok sammen med at elgjakta
ofte foregår i lag og gjennom langtidskontrakter. Ofte er det
også en større inngangssum for å komme i gang. Kanskje er
opplæringsjakt og tilbud om dags- og periodekort veien å gå
for økt rekruttering også til elgjakta. Så oppfordringen går til
etablerte jaktlag om å ta med seg yngre, som kanskje ikke har
familie eller andre med jegererfaring som kan føre jegertradisjonen videre.

Fornøyd skytter etter felling av sin første rein under jakta i fjor høst. Foto: Erik Hagen

En elgjeger er født. Foto: Kristian Hansen

Til slutt ønskes skitt jakt til dere som har det, og til alle andre som tar turen ut i
skog og fjell i høst!
Erik Hagen, Ringebu fjellstyre

Visste du at...
Det skal gjennomføres et kunstprosjekt i forbindelse med utbygging av E6 mellom Biri og Otta.
Målet med prosjektet er å skape gode reiseopplevelser, og å bidra til stedsutvikling og næringsutvikling i tettstedene langs E6. Ringebu er en av fire kommuner i Gudbrandsdalen som deltar i prosjektet. Kunstprosjektet skal bestå av to verk, ett i hvert av tettstedene Ringebu og Fåvang. Disse
skal binde tettstedene nærmere sammen, og gjøre det interessant for de reisende å kjøre gamle E6
for å besøke begge tettsteder. Valg av kunstner vil skje vinteren 2014-2015.
Foto. Sygard Grytting
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Fabrikken mot (vann)strømmen
Tekst og foto: Terje Bakken

I de siste 20 årene er det ikke omsetningen og inntjeningen som har vært
hodebryet for Berit og Vidar Morken, nei det har vært flomvannet. Selv om
vann er en nødvendig komponent i produksjonen, vil de ikke ha det i de
mengdene som det har vært de siste årene.
Når våren kommer og vi andre ser lysere og lettere tider i møte, begynner tankene og de vonde minnene å rulle om hva denne våren/ forsommeren vil bringe av vannmasser. Denne tanken har ligget der helt siden
storflommen fra 1995, da alt utstyr måtte demonteres, løftes og flyttes.
De materielle skadene ble ikke så store den gangen siden varslingen var
svært god, men masse slit og lange dager/ netter tok på.

Familiebedriften Morken Betongvare, fra v.: Even, Berit, Vidar og Marius.

Den gangen lå fabrikken sør for Hans Sylte AS. Mange hus i Ringebu og
Fåvang ble muret opp med «ankerblokken» på den tiden, samt ringer og
kjegler i alle størrelser for egne vannbrønner og kloakk. Det offentlige
nettet var jo ikke kommet den gangen, det skjedde på førsten av 70 tallet
i forbindelse med «mjøsaksjonen»
Det er i slike øyeblikk man kan gi opp

Det var flommen i 2011 som virkelig fikk bedriften i «kne». Alt kom så
brått og uventet. Det var ingen som hadde beregnet så stor vannføring.
Plutselig stod hele fabrikken under vann og alt teknisk og elektronisk
utstyr ble ødelagt. Tankene om å gi opp det hele var svært nærliggende,
for alt ble plutselig lagt i grus.
Både Berit og Vidar blir mer engasjerte da vi kaster fram spørsmålet om
hva som kan forhindre oversvømmelse av framtidig flomvann. Siden 1995
har det tross alt ikke skjedd mye forebyggende arbeid. Diskusjonen i dag
går mest ut på om den nye E-6 traseen skal legges inntil eller utenfor
Ringebu tettsted, uten å tenke for mye på de vannproblemene dette kan
gi videre sørover.
Vidar etterlyser en mer helhetlig plan for hele Ringebu Kommune angående flomproblematikken.
Ringebu vil hele tiden være flomutsatt siden vi ligger så lavt, og når vi
tenker på at Lågen ser ut til å vokse seg høyere og høyere for hver flom,
vil lavtliggende områder bli mer og mer utsatt.
Både Berit og Vidar retter fort en stor ros, spesielt til ordføreren, for de
strakstiltakene som ble gjort ved de to siste flommene. Jordforebyggingen
på E-6 fungerte perfekt, men begge presiserer at man her balanserte på
en knivegg da vannet stod helt opp til kanten av veibanen.
Etter hvert begynte sønnene Even og Marius å trykke på om å starte opp
igjen. Fabrikken ble jo anlagt i 1946 og de mente at den fremdeles hadde
livets rett og at dette skulle bli en levevei for dem også.

Visste du at...

Etter at flomvannet i 2011 hadde gått tilbake, måtte nytt pågangsmot
og innstilling skapes og en helt ny planlegging for en mer framtidsrettet
produksjon, sikring av utstyr samt nye former og maskiner var bare noe
av problematikken som stod foran familieforetaket. Store økonomiske tap
skulle dekkes inn igjen, så utfordringene var mange.
Etter nesten ett års opphold i forbindelse med montering og testing av ny
maskinpark begynte den normale hverdagen å komme tilbake.
Betongblokker i ulike varianter når det gjelder størrelse og tykkelse har
vel gjennom snart disse 70 årene vært hovedproduktet for fabrikken.
Markedene har hele tiden endret seg i form av nye krav og spesifikasjoner, noe som gjør at fabrikken i dag produserer både basis, forskalings
og Ma-Bo Isoblokk i et stort sortimentsutvalg.
I den forbindelse kan nevnes at fabrikken i sommer har hatt store leveranser både til den nye amerikanske ambassaden i Oslo, for øyeblikket
produseres det ca. 7500 m² blokk til flyplassen på Gardermoen.
Spalteplank til innendørsbruk for landbruket er også et betydelig produkt
som leveres i ulike lengder alt etter forespørsel og prosjekt.
Støttemurer er et produkt som har vokst stort. Muren gir pene og ryddige
avgrensinger samt at grunneier får mer nyttbart areal. Et annet pluss ved
disse blokkene er at dette kan alle og enhver utføre selv, da den er lett
i vekt og plasserer/ låser seg for så vidt selv i form av et spor i bakkant.

Ringebu kommune på sine hjemmesider har informasjonsbrosjyre om helsetilbudet i Ringebu etter kriser og ulykker. Denne brosjyren sier litt
om vanlige reaksjonsformer etter krise og ulykke og har råd om mestringsstrategier du kan ha nytte av. Dersom du skulle trenge akutt hjelp i
en krise kan du henvende deg til kommunehelsetjenesten så de kan, sammen med deg, vurdere situasjonen og eventuelt tilrettelegge hjelp for
deg. Ringebu helsesenter tlf. 61 28 39 10, Tlf: legevakt: 16:00 – 08:00 + helg, Tlf: Politi 62 05 30 00 eller Tlf: prest 99 57 15 52
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Produktutvalget er stort både i kilo og størrelse. Berit og Vidar viser fram «minstemannen», belegningssteinen med sine 3 kg. til «tungvekteren» vi ser i bakgrunnen, nemlig støtteblokken som leveres helt opp til 1500 kg.

Den tunge, store støtteblokken, Recon, som stat og kommune har blitt
en storforbruker av, krever mer profesjonelt utstyr. Med sine 1000-1500
kg ligger den ganske trygt og det er ikke mange utvendige krefter som
flytter på denne. Med sitt dekorative preg og nøytrale farge går den fint
inn i naturbildet, samtidig med at den er vedlikeholdsfri. Etterspørselen
på denne blokken har nå vært så stor at fabrikken gjennom vinteren og
våren har måttet kjøre 2 skift, noe som ikke har skjedd før sier Vidar.
Vinteren er vanligvis en noe stille tid da det stort sett produseres bare for
lager samt nødvendig vedlikehold på maskinpark og utsyr. En hyggelig
problemstilling for så vidt og som har gitt flere arbeidsplasser, men som
også har gått noe på bekostning av andre produkter. Det har vært ordrer
de har måtte takke nei til, da produksjonskapasiteten har vært sprengt.
En annen varegruppe som kanskje ikke har fått så stor oppmerksomhet
er belegningssteinen. Både Berit og Vidar innrømmer at denne kanskje
har blitt markedsført for dårlig. Den har et stort bruksområde som gårdsplasser, inngangspartier, gangstier, fortau m.m. Utvalget er stort både
når det gjelder størrelser og farge. Her er det bare å bruke kreativiteten
og fantasien, og med sin egenvekt på 3 kg er denne leggingen noe alle og
enhver kan utføre. Ta en tur innom fabrikken der du får kyndig veiledning
angående grunnarbeidet og forskjellige leggeforslag.
I dag gir bedriften 7 arbeidsplasser og har gjort innvesteringer i produksjonsutstyr som gjør dem i stand til å møte den nærmeste framtid. Både
Berit og Vidar er klar over at markedene i dag fort endrer seg og produktutvikling hele tiden er nødvendig.

Men har du ingen til å drive produksjonen stopper det hele seg selv, derfor er de glad for at sønnene nå vil føre bedriften videre.
Begge ser nå fram til vår og sommertider der de kan få god nattesøvn og
heller bruke tid og krefter på produksjon og utvikling, i stedet for vannsikring og opprydding.

Belegningsstein brukt sammen med knekkhelle. Ryddig og rent.

Det står respekt av den viljen og det pågangsmotet de har vist, men mest
gledelig er den måten de har lykkes på. Det er i slike sammenhenger man
trygt kan bruke uttrykket:
«snakk om å holde hodet over vannet»

Visste du at ...

Du nå kan låne e-bøker på Ringebu folkebibliotek?
Du må laste ned appen eBokBib fra App-store eller Google Play til et nettbrett eller en smarttelefon (i formatene iOs eller Android).
I tillegg trenger du et lånenummer og en pinkode fra biblioteket. Du kan låne så mange e-bøker du vil, og lånetiden er 21 dager
Vi på biblioteket hjelper deg gjerne i gang. Som annet materiale, er det også gratis å låne e-bøker.
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Har du interesse og pågangsmot løser det me
Tekst og foto: Terje Bakken

Når du klarer å kombinere kreativitet og en stor porsjon løsningsinnsikt
kan du produsere det mest utrolige. Så heldige er det ikke mange av oss
som er, men Kjell Einbu er en slik person som er rikelig tilgodesett med
begge disse evnene.
Alt i ung alder skjønte han fort at det» nevenyttige» måtte bli hans arbeidskarriere. Snekring og banking, for så ende opp med et ferdig produkt
var mye av hverdagen hans på Lesjaskog.
Alt som 17 åring valgte han Ringebu Folkehøgskole og startet sin opplæring innen snekring under kyndig ledelse av Blakarstugun. Videre opplæring og kursing fulgte, der vi bare nevner Hjerleid på Dovre, Lena
med håndverkslinje, Blaker i Aurskog, Statens Småbrukslærerskole med
snekring og smiing. Der tok han eksamen som lærer og avla sitt svennebrev. Ved siden av dette tok han også hovslager/salmaker og sveisekurs.
Senere var han lærer både på Hønefoss og Ås.

verdi og slumping og unøyaktighet var å regne som sløsing.
I 1972 ble så Ringebu Ungdomsskole opprettet og Kjell ble der faglærer både for snekring og smiing, for så 1 1992 å pensjonere seg etter
oppnådd aldersgrense. Altså med sammenhengende 37 års tjeneste innen Ringebu Kommune skulle man tro dette skjedd med store markeringer og ståhei. Men de som kjenner Kjell vet at dette er en person som
alltid har godt stille i dørene, fåmælt og aldri stått i fremste rekke. Jeg tror
ganske sikkert at hans tjenestetid vil bli husket med dyktighet, interesse

Når det så i 1955 ble utlyst stilling i Ringebu Kommune som lærer for
nyopprettet smedlinje innen Ringebu Framhaldsskole hadde de her fått
kloa i en fagmessig topp kvalifisert lærer. Når man tenker på fasilitetene
han ble tilbydd, er det utrolig at han takket ja til stillingen. Mørke, tunge
lokaler i et garasjelokale på Kvernstuggubakken ble første tilholdssted.
Kommunen hadde ordnet med noen arbeidsbenker, resten måtte Einbu
selv planlegge, og bygge opp. Avtrekksvifte løste de med at portene
ble åpnet når det ble så stint at man ikke så taket. Senere kom de over
en brukt vaskemaskin, og dermed var problemet løst med handvask og
varmt vann. Søling av vann vinterstid var strengt forbudt, da dette frøys til
is. Smie, tenger og utstyr måtte Kjell selv produsere sammen med ivrige
elever. Men lærelysten og nysgjerrigheten for faget gjorde sitt til at ingen
klaget. Slik fortsatte dette livet til de i 1958 tok i bruk Nord Fåvang Skole
der både snekker og smedlinje ble inkludert. En revolusjon, slik Kjell sier
det, når det gjelder lokaler og utstyr.
Prydgjenstander, lysestaker, peissett, askebeger, brevåpnere og beslag er
bare noe av det som ble produsert i store mengder. Først ble jernet varmet
på essen for så å bli hamret til på ambolt, etter først å ha gjort grundige
arbeidstegninger og beregninger. Kjell lærte elevene tidlig at alt hadde

Kjells helt spesielle «tidsmaskin»

for sitt fag og et smittende engasjement for oss som har lært masse nyttig
for senere bruk i livet.
Selv om Kjell kan jubilere som 90 åring nå i oktober, lever kreativiteten
like godt den dag i dag. «Snekkerboden» er i bruk nesten hver dag. Der

Stasjonsbyen Ringebu
Tekst: Gunhild Haugum. Foto: Britt Åse Høyesveen/ Ringebu Historielags arkiv.

Ringebu sentrum står foran store endringer nå når E6 skal flyttes bort fra sentrum. Da dagens E6 ble bygd skapte den en trafikkbarriere tvers gjennom tettstedet, mellom jernbanestasjonen og resten av sentrum. Når E6 nå blir borte,
åpner dette for at jernbanestasjonen og miljøet rundt denne igjen kan knyttes
nærmere resten av Ringebu sentrum.
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este seg
vi andre skulle hatt en «dings eller duppeditt», tenker vi Clas Ohlson
eller Ikea, mens Einbu bare gjør seg en tur ned i kjelleren og vips har du
løsningen samt kort leveringstid. Det er så mange praktiske innretninger
han har stått bak, men spalteplassen tillater bare at vi må plukke ut det
beste av det beste.

Egenprodusert og hjemmelaget. «Kortreist» i dobbel forstand!

Da Fåvang IL arrangerte Junior NM på ski i 1970, stort nordisk renn i
1973 samt senior NM i 1976 ble Kjell tildelt en viktig rolle i tidtakersystemet. Med egenutviklet finurlig system skulle han redde tidene dersom
noe i tidtakersystemet slo feil. Han tok utfordringen og hans velutviklete
«tidsmaskin» gjorde at de kunne få opp forbrukt tid så fort løperne gikk
over målstreken, dog ikke på tiendeler. Den offisielle tiden måtte først
regnes ut og godkjennes inne. Hadde det vært behov for mellomtider
kunne også hans system fint taklet det. For utenforstående var det nesten
ufattelig hvor smart og sikkert hans opplegg var. Så allerede i 1970 praktiserte man «back up» på Fåvang via en genial Kjell Einbu. Alle i rennledelsen hadde bare godord om hans hjemmeproduserte klokke.

Hans trofaste livsledsager, Bjørg, blir plutselig veldig engasjert da vi kommer inn på bakst av brød og lefse. Selvfølgelig er Kjell med i bildet her
også. Vekt og beregning av deig slipper hun å tenke på viss hun følger
sin manns resept. Han har sin egenutviklet «klave» som bestemmer tykkelsen på pølsa som er rullet ut. Er denne diameteren godkjent, kommeroppdelingen av deigen som også har sitt system via en gradert mal som

Her i «snekkerboden» blir tankene og produktene skapt.

da gir perfekte deigemner. Da gjenstår bare å kjevle ut deigen slik at den
fyller en 60 cm elektrisk takk i alle ytterpunkt. Da kan Bjørg garantere at
du får det perfekte brød og passe tynne lefser. Hun har avholdt mange
bakstekurs i sin tid og kan gå god for Kjell sine beregninger.
Knivsamlingen, praktiske innredninger av alle slag pluss mange andre
rariteter burde også fått omtale her, noe som bare beviser hans innsikt
og tankeløsning.
Kjell produserer den dag i dag ettertraktet baksteutstyr, og har du tenkt
deg på «Fårikålfestivalen», enten på Fåvang eller Ringebu, skulle det ikke
forundre oss om Bjørg og Kjell dukker opp med salgsvogna…..

Jernbaneverket tok kontakt med Ringebu kommune i 2013 angående gjennomføring av et stasjonsby prosjekt. Som en del av Jernbaneverkets Landsverneplan
for jernbanen er Ringebu tettsted plukket ut til å representere «den planlagte stasjonsbyen». Reguleringsplan for Vaalebru fra 1899 ble utarbeidet da jernbanen ble
bygd i Gudbrandsdalen, og la grunnlaget for utviklingen av landsbyen Ringebu.
Kvartalsstrukturen, med utgangspunkt i jernbanestasjonen, og den gamle trehusbebyggelsen langs Jernbanegata kjennetegner fortsatt dagens sentrum.
Stasjonsbyprosjektet er i en tidlig fase og innhold og tiltak er derfor ikke klart.
Aktuelle tiltak i et stasjonsbyprosjekt kan være oppgradering og istandsetting av
bebyggelsen rundt stasjonen, sikring av kulturminner, reetablering av stasjonspark
og etablering av gode forbindelseslinjer fra stasjonsområdet og til sentrum og Tollmoen.
En forutsetning for at stasjonsbyprosjektet kan gjennomføres med støtte fra Jernbaneverket er at opptrekksarmen fra ny E6 og nye trafikkløsninger i sentrum ivaretar
hovedtrekkene i reguleringsplanen fra 1899. Dette betyr at reguleringsplan for ny
E6 med opptrekksarm må være på plass før det blir bestemt om prosjektet skal
gjennomføres.
Stasjonsbyprosjektet vil være et samarbeidsprosjekt, og Ringebu kommune, Oppland fylkeskommune, Jernbaneverket, Ringebu markedsforening og Statens vegvesen er aktuelle samarbeidsparter. Oppstart for stasjonsbyprosjektet blir i 2015.
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Full fres i Ringebuskolen
Tekst: Gro Li Sletvold. Foto:Ringebuskolene

Mye spennende skjer i Ringebuskolen! I hovedsak der elevene og lærerne
arbeider, men alt som styrer og støtter opp om dette arbeidet er viktige
faktorer for kvalitet og utvikling i skolen.
Kommunestyret skal vedta Ringebuskolen på vei mot 2027. Skolepolitisk
kvalitets- og utviklingsplan før jul. Planen handler om innholdet i Ringebuskolen, og bygger på kommuneplanens samfunnsdel og sentrale skolepolitiske styringsdokument. Planen setter langsiktige mål for de neste tolv
årene og har en handlingsdel som beskriver prioriterte innsatsområder de
første fire årene: læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring og mestring, og vurdering for læring.

Mange har hevdet at ungdomstrinnet er det «glemte trinnet». Det stemmer ikke lenger! Ungdomstrinnet i utvikling 2013-2017 er en stor nasjonal satsing der alle skoler får tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid
i klasseledelse, regning, lesing eller skriving.
Landet er delt i fire puljer. Ringebu ungdomsskole er i pulje 2 med start
denne høsten. Skolen har valgt lesing som sitt satsingsområde. Alle ansatte skal gjennom prosjektet øke sin kompetanse innen lesing i alle fag,
organisasjonslæring og vurdering for læring. Høgskolen på Lillehammer er faglig veileder for skolen. I tillegg har staten gitt midler til tre
utviklingsveiledere i Oppland. Ringebu kommune har påtatt seg arbeidsgiveransvar for en av disse, Inger Granli. Hun følger opp ca 1/3 av fylkets
ungdomsskoler, blant dem midtdalen.

God skole krever gode
lærere og gode ledere.
Ringebu kommune har
gjennom den nasjonale
ordningen "Kompetanse
for kvalitet" i år fått studieplass til tre lærere som
nå videreutdanner seg i
matematikk.
To inspektører og en rektor får bedre grunnlag for
å ivareta lederoppgavene
i skolen gjennom de tre
plassene kommunen har
i rektorutdanningen dette
skoleåret.

Elever lærer best når de forstår hva
de skal lære, når de har tett dialog
med lærer om kvalitet på eget arbeid og forbedringspotensial, når
de vurderer eget arbeid og når
læringsmiljøet fremmer læring.
Dette er prinsipp som ligger til grunn
både for begrepet Vurdering for
læring og den nasjonale satsingen
med samme navn. Ringebuskolene
er invitert til å delta i den femte
puljen i denne nasjonale satsingen
i perioden 2014-2017.

Prestegarden i utvikling.
Tekst: Anders A. Fretheim. Modell: Gro Treider

Det store prosjektet nå framover er innvendig oppgradering av Vognskjulet. Det er det eneste huset på det gamle tunet som ikke er freda, men
er såkalt bevaringsverdig. Teknisk ansvarlig i Gudbrandsdalsmusea har
konkludert med at bygningen
står godt, og i fjor vår ble det
lagt nytt undertak, og den
gamle skiferen ble pussa og
lagt på igjen. Det ble et flott
tak. Dessuten ble det montert nye takrenner, og hele
huset ble malt.
Nå står det innvendige for
tur. I delen nærmest hovedbygningen skal det bli et
tidsmessig toalettanlegg. For
øvrig skal hele bygget isoleres og legges panel innvendig slik at det kan
brukes også utenom sommeren. Landskapsarkitekt Gro Treider, ingeniør
Frode Hansen og Anders A Fretheim har fått i oppdrag av Stiftelsesstyret
å finansiere og gjennomføre prosjektet. Ideen er å ta vare på det utvendige som en del av det historiske tunet. Innvendig blir det tidsmessig,
også dagens krav til brannsikkerhet og universell utforming blir ivaretatt.
Kostnadsoverslaget er på kr. 1.850.000. Før jul fikk vi innvilga en søknad
på kr. 450.000 i Sparebankstiftelsen DNB. Det var en god start. Senere
har Ringebu Historielag bidradd med kr.100.000 og kommunen med kr.
350.000. Det store spenningsmomentet var om vi skulle få kr. 500.000 av
kulturbyggmidler fra fylket. I juni kom også det på plass, slik at vi nå har
kr. 1,4 millioner samt dugnadsinnsats beregnet til kr. 110.000 og refusjon
moms kr. 340.000 slik at prosjektet er fullfinansiert.
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Gro Treider har lagd alle nødvendige tegninger, og utvendig blir bygningen som i dag med ett unntak: Rett imot når en kommer inn, blir det et
nytt vindu med utsikt over dalen. Det blir gjort på den måten at overlig-

gerne i ytterpanelet blir tatt bort og isolerglass blir på innsida. På øversida
av bygningen beholdes portene som i dag med nye dører og vinduer
innafor. Når bygningen er i bruk, åpnes portene. Dette er en løsning som
både kommunen og fylket syntes var svært bra.
Så snart utstillingssesongen er over, vil vi starte med å rydde huset og
med byggearbeidene. Siktemålet er å være ferdig 1.mai neste år slik
at de nye utstillingslokalene kan være klare for innflytting i god tid før
2015 sesongen. Vi samarbeider sjølsagt med Gudbrandsdalsmusea også
framover.
Det som ikke er finansiert er utvendig tilkobling av vatn og avløp, samt
el-strøm og belysning. Gode forslag til bidrag mottas med takk.

Opplæringen i skolen skal
skje i nært samarbeid med
hjemmet. Fåvang skole arbeider spesielt med dette
temaet, og har fått kr
250.000 i skjønnsmidler
fra fylkesmannen til prosjektet Foreldrebasert evaluering av skolen.
Kommunalt foreldreutvalg
hadde sitt første arbeidsår
skoleåret 13/14. Utvalget
har særlig arbeidet med
en plan for foreldreskole.
Opplegget prøves ut på 1.
og 8.trinn dette skoleåret her deltar også Venabygd
montessoriskole.
I anledning Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer, har Sparebankstiftelsen gitt 15 millioner kroner til prosjektet Aktivt sinn - aktiv kropp. Prosjektet retter seg mot ungdomsskolene i Oppland. Ringebu ungdomsskole søkte våren 2014 om midler fra
prosjektet og har fått kr 85.000. Pengene skal brukes til innkjøp av utstyr som skal
fremme aktivitet i friminutt og på aktivitetsdager, samt noen fornyelser i skolens
kantine.

Kommunestyret eier de offentlige skolene. Gjennom deltakelse
i KS sitt program Den gode skoleeier som starter denne høsten,
vil politikk og administrasjon få grunnlag for å forbedre skoleeierrollen og kunnskap som kan bidra til å utvikle skolene i riktig
retning.

Forskjønning av landsbyen Ringebu
Tekst og foto: Jostein Gårderløkken

Ringebu kommune utarbeidde midt på 2000-tallet en helhetlig opprustningsplan for Ringebu Sentrum. Hovedmålsettinga var et sentrum som skulle være tilgjengelig for
alle. Denne opprustninga var et bidrag til at landsbyen
Ringebu (Ringebu sentrum, Vålebrua) fikk statens bymiljøpris i 2011 og var med i finalen om Statens pris for attraktivt sted i 2013.
Anleggsarbeidet som startet opp i sentrum i sommer er
en fortsettelse av sentrumsforskjønnelsen, i tråd med
plan utarbeidet av Grindaker AS. Ringebu kommune har
inngått kontrakt med Anleggsgartner Arnesen AS som
utførende entreprenør. Arbeidet skal være ferdige i juni
2015, rett før Ringebudagene.
Forskjønningen vil medføre en oppstramming og tydeliggjøring av Vålebrua som sentrum, og omfatter blant annet
nye asfaltdekker, kantstein av granitt, gatelys, beplantning
og belegningsstein i Jernbanegata (gågata). Målet er å få
strukturert vegnettet, forbedre parkeringsplassene, skape
gode møteplasser og trygge gangforbindelser i sentrum.
Vi rehabiliterer samtidig eksisterende vann og avløpsanlegg samtidig med sentrumsforskjønnelsen. Det blir bygd
nytt overvannsystem som skal fjerne overvannsproblematikken som jevnlig oppstår i Tomtegata og Torggata. Vi legger også ned en overvannsledning som vil ta unna vann
fra deler av den fylkeskommunale vegen Brugata.
Totalkostnaden for hele tiltaket er kr. 13,7 mill. Av dette er
kr. 8,16 mill. sentrumsforskjønnelse og kr. 5,6 mill.
oppgradering av ledningsnett for vann, avløp og overvann.

Ringebus målsetting er at: «Landsbyen Ringebu skal bli det attraktive midtpunkt i
Gudbrandsdalen».
Kommunen, næringsdrivende, lag og foreninger har i fellesskap arbeidet bevisst med å
identifisere og forsterke de gode kvaliteter i sentrum gjennom en bedre tilrettelegging.
Sentrumsforskjønnelsen skal gjøre sentrum tilgjengelig for alle og fremheve Landsbyen
Ringebu sine kvaliteter.
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Bolyst og landsbyutvikling
Tekst og foto: Britt Åse Høyesveen

etablerere fra Nederland og Belgia. Ringebu burde ha grunnlag for eks.
et flatbrød- og lefsebakeri, smådyrsklinikk, bilpleieforretning og tannlegekontor, og forhåpentligvis mye annet.
Landsbyen skal utvikles og gjøres mer robust ved å bistå eiere til å få
gode overganger ved eierbytte og sammen med gårdeiere.
I samarbeid med næringslivet utvikle et besøkskonsept for å øke antall
besøkende og dermed gjøre landsbyen enda mer kjent.
Bidra til at landsbyen utvikles med flere ulike møteplasser og koselige
steder der folk kan møtes.
Etablere et nettverk for sentrumsovernatting som gjør at besøkende oppholder seg i Ringebu over lenger tid enn de ville gjort ellers.
I arbeidet som angår landsbyutviklingsdelen er det dannet en styringsgruppe som består av: ordfører Erik Odlo, varaordfører Brede Vestby, repr.
fra Ringebu markedsforening Frode Martinsen, prosjektansvarlig Britt Åse
Høyesveen og prosjektleder Birgitte Bay.
I prosjektgruppa sitter prosjektleder Birgitte Bay, prosjektansvarlig Britt
Åse Høyesveen, repr.fra Ringebu markedsforening Martijn Kramer og representant for huseierne.

Oppland Fylkeskommune og kommunestyret i Ringebu har vedtatt å
gjennomføre et 3-årig prosjekt for å fremme bolyst i hele kommunen
og utvikle og befeste landsbyen Ringebu som det attraktive midtpunkt
i Gudbrandsdalen. Næringsliv, innbyggere, hytteeiere og andre skal involveres i arbeidet. Målet er at Ringebu skal utvikles og bli mer attraktiv
både når det gjelder bosetting, bedriftsetablering og for besøk. Fylkeskommunen og Ringebu kommune spleiser på en prosjektlederstilling for
3-årsperioden. Vi har foretatt utlysing og tilsetting og Birgitte Bay fra Sør
Fron startet i stillingen den 1. september.

Det vil bli produsert informasjon i ulike former, arrangert åpne møter og
etablert referansegrupper. Har du lyst og anledning til å være med i for
eksempel en referansegruppe er det fint hvis du tar kontakt med prosjektleder Birgitte Bay på tlf 61283000
eller birgitte.bay@ringebu.kommune.no.
Arbeidet skal baseres på Ringebu kommunes visjon: «Ringebu – kommunen der det er lov å lykkes!» og kommunens tre utvalgte verdier:
«Raus – Solid – Spenstig».

Bolystprosjektet skal gi konkrete resultater og varig virkning for hele
Ringebu.
Øke antall innbyggere som skal ha mulighet til å bosette seg i hele kommunen i en type bolig de selv ønsker.
Motivere og inspirerer gårdeiere til å utbygging av boliger både i bredden
og høyden for å øke antall sentrumsboliger.
Inspirere og samarbeide med private i arbeidet med å tilrettelegge og
være pådriver for å utvikle flere næringslokaler i sentrum.
Antall muligheter for type boliger skal øke både i forhold til frittliggende
eneboliger, leiligheter i sentrumene, selveid, leid, sentralt og ute i grendene.
Gjennomføre en fase to i arbeidet med å rekruttere flere innbyggere og

Visste du at ...
Seniornett Ringebu samles til uformelt datakurs i Kaupanger hver tirsdag kl. 10.00 - 12.00 i vinterhalvåret. Seniornett ble startet i regi av
Ringebu Pensjonistlag og vi har holdt på siden våren 2011.
Deltakerne fordeles i to grupper: Litt øvet/viderekomne, som holder til i storsalen og ofte velger emner selv. Nybegynnere holder til i kafeteriaen
og starter med å bli kjent med pc, tastatur og bruk av e-post. Vi samles til felles kaffepause. Det forutsettes at datamaskinene er ferdig installert
og at du har opprettet en e-post adresse ved kursstart. Vi benytter kommunens datanett under kursene.
Vi har nå kapasitet for nye medlemmer høsten 2014 og ønsker spesielt nybegynnere velkommen. Det blir detaljert info og masse repetisjoner.
Kursstart høsten 2014 er tirsdag 23. september kl. 10.00 i Kaupanger. Alle møter i Storsalen. Ta med kaffe og biteti.
For mer informasjon og påmelding kontakt Johannes Gråberg tlf. 995 29 961
Velkommen til Seniornett Ringebu.
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Oppslagstavla høst/vinter 2014
Fårikålfestivalen

Venabygdsfjellet

26.september – 4. oktober
Fårikålfestivalen 2014 starter med konsert på Huset Granmo 26. september
og værlamkåring i Fåvang 27. september og avsluttes i landsbyen
Ringebu 4. oktober. Se eget program.

Venabu Fjellhotell
Rideturer fram til 10. oktober.  1- 2 timers turer, rideinstruksjon og leierunder.
Middagsbuffet kl 18.30 Norsk Matbord på onsdager
31.okt.- 2. nov. helgekurs, bevisst og kreativ fotografering
3-5. okt. helgekurs i yoga og kosthold
1. november viltaften og vinseminar
8. november viltaften og ølseminar
13.desember julebord
31. desember, Nyttårsaften kl. 16.00 konsert i Venabygd fjellkapell.
Venabu fjellhotell: telefon 61 29 32 00 sms til 91 35 38 81
påmelding og informasjon, send e-post til venabu@venabu.no
For mer informasjon se www.venabu.no

Arr. Ringebu markedsforening

10.okt. Konsert med Solveig Leithaug med band i Fåvang kirke kl. 19.30.
Arr. Fåvang menighetsråd

12.okt. «Syng med oss» med Ringebu sangkor på Ringebu ungdomskole
kl. 19.00. Arr. Ringebu sangkor
26.okt. Grøtens dag i Ringebu prestegard kl. 13.00 – 17.00.
Salg av forskjellige grøtsorter med overraskende tilbehør.
Godlåten underholder. Konkurranse om hvem som kan framføre 		
den beste grøtsangen eller det beste grøtdiktet.
Utlodning og kaffesalg.
Arr. Prestegardens venner.

31.okt. Konsert med Ringebu kulturskole i Fåvang kirke kl. 18,30. Gratis inn
gang. Arr: Ringebu kulturskole
8. nov.

Korpstreff med konsert på Ringebu ungdomsskole kl. 19.00.
Inngang kr. 100. Arr. Ringebu musikkforening

28. nov. Julegateåpning i Ringebu, julegrana tennes, pepperkakehus konkur-		
ranse, aktiviteter og tilbud i sentrum kl. 17.00.
Arr. Ringebu markedsforening

30. nov. Julegrana på Fåvang tennes kl. 16.00.
Arr. Fåvang vel- og næringsforening.

30. nov. Førjulskonsert med Ringebu sangkor i Ringebu stavkirke kl. 19.00.
Arr. Ringebu sangkor.

10.des. Ringebu seniordans starter dansesesongen onsdag 10. desember.
Vi danser i ungdomsskolen hver onsdag kl.16.00 – 18.00. Det er in		
struksjon før hver dans, da blir det også blir lettere hvis en ikke har vært
med før. Dans er glede og mosjon. Velkommen gamle og nye dansere.
Arr. seniordansen

		
13. des. Utendørs julemarked i «gammel stil» på Huset Granmo, lokal mat, 		
håndverk og servering.
Fåvang sentrum kl.11.00-15.00. www.husetgranmo.no
Arr. Huset Granmo

14.des. Julekonsert med Fri Gospel og musikere i Ringebu stavkirke kl.18.00.
Gjestesolist Øystein Rudi Det blir også innslag fra trioen Randi Marie
Steig Solås, Inger Blytt Kaurstad og Lena G. Løsnesløkken. På menyen
står tradisjonell norsk julemusikk og amerikanske julesanger/gospel.
Inngang: Voksen kr. 200, barn 6-12år kr. 50, under 6 år gratis
18. des. Julekonsert med Fåvang musikkforening i Fåvang kirke kl. 19.00.
Inngang voksne kr. 100, barn gratis.
21. des. Julekonsert med Ringebu og Fåvang skolemusikk, Ringebu sangkor og
Ringebu musikkforening på Ringebu ungdomsskole.
Bevertning og utlodning. kl. 19.00.
Arr. Ringebu musikkforening og Ringebu sangkor

Gudstjenester jula 2014
24. desember
Fåvang Kirke kl. 14.00
24. desember
Venabygd kirke kl. 14.00
24. desember
Ringebu Stavkirke kl. 16.00
25. desember
Ringebu Kirke kl.11.00
25. desember
Fåvang Kirke kl. 11.00
28. desember
Venabygd Fjellkapell kl. 11.00
31. desember
Ringebu Stavkirke kl. 16.00

Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotell
Julebord hver lørdag, norske band spiller til underholdning og dans hver fredag og
lørdag fra 14. november – 14. desember.
For enklere juleavslutninger tar vi imot grupper hver dag hele uken
Nyttårsfeiring med nyttårsbuffet, kaffe- kafebord, dans til live musikk og fyrverkeri.
Karlsvogna Fjellbad – en varm, våt, vill og vakker opplevelse.
Fjellrypa gave og interiør - mange fin julegaver og ting til hytta
Hoppeslott og lekerom for barna.
Vi har åpent i høstweekender, julebordsesongen, nyttårshelgen og hele vinteren
fra 26.januar til ut april.
Lundes Turisthandel
LundeKroa har åpent hver dag. Nystekt bakverk, a`la carte matservering og alle
rettigheter. Kiwi Minipris og Hyttebutikken har åpent alle hverdager
09.00 – 21.00, lørdag 09.00 – 18.00.
Tlf. 61 28 40 43, lundes@lundes.no, www.lundes.no
Rondesenteret
Nærbutikk, åpent hver dag, lokal gardsmat, ferske bakevarer, bensin og gass, levering av ved, skutertransport, brøyting av hytteveger.
Informasjon 61 28 41 26.
Rondane Sport og Fritid. Kafe, matservering og hytteutleie. Camping.
Søndagsbuffe i sesong.

Friisvegen
Friisvegen Turistsenter Måsåplassen.
Åpen kafe hver dag fra 09.00 18.00 med middagsservering til kl. 17.30.
Viltbuffet søndag 21.september kl. 13.00 – 17.30.
Fårikålfest i «Gammelstugua» lørdag 4. oktober fra kl.15.00
Nærbutikken Måsåplassen holder åpent året rundt fra 09.00 til 18.00 og fredager
fram til 21.00. Info: Tlf. 61 28 04 21, post@friisvegen.no, www.friisvegen.no

Kvitfjell
Planlagt sesongstart i Kvitfjell er 1. november. Da åpner Familieheisen som vanlig.
Høstferien i Kvitfjell. GudbrandsGard Hotell har åpent 26.september -05. oktober
kl. 0800-1500 daglig. Åpent trimrom og svømmebasseng
Resepsjonen er bemannet og det er salg av forfriskninger, kaffe og kake i Lobbybaren. Terrassen er åpen om du vil nyte forfriskningene utendørs.
Jul i Kvitfjell. Julemiddag eller Julelunsj for din bedrift i november og desember.
ul og nyttår - tradisjonell julefeiring med julenisse.
Skibaren har åpent for alle hver helg i sesongen med live musikk fredag og lørdag
kveld samt after ski lørdager fra kl. 15.00. Åpen også i midt-uke i store deler av
sesongen. Lobbybaren er åpen for alle hver dag i hele sesongen.
Terrassen - after ski og utearrangementer. Live musikk på utvalgte datoer og i
påsken. Svømmehall og fitness er åpent for alle i vintersesongen.
For mer informasjon kontakt www.ggh.no ,eller telefon 61 28 48 00
Gudbrandsdal go-kart
har åpent til snøen kommer. Dropp inn blir lagt ut på nettsida noen dager før
kjøring, og ellers tar vi imot grupper på bestilling.

Husk å ta kontakt med redaksjonen om du ønsker ditt
arrangement publisert i Ringebuposten.
Ringebu Posten tar forbehold om endringer..
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Klar for ådeal!
få på skiene?
Sesongkort
• 10% tidligrabatt
• Fordelskort
• Barneskipakke 3-6 år
Få med Nordica
barneskipakke!
veil. pris 3298,-

kvitfjell.no
20

Nå kommer vinteren!
Tekst: Jordi Somers Foto: Kvitfjell

Sommeren er over for i år og høsten har kommet krypende. Det betyr at
vintersesongen 14/15 endelig snart melder sin ankomst. Planlagt sesongstart i Kvitfjell er 1. november. Da åpner Familieheisen som vanlig.
Du kan som før høste både gode priser og fordeler hvis du er tidlig ute
med å bestille sesongkort. Nytt av året er at du kan få fatt i Barneskipakken som inneholder sesongkort til barn (0-6 år) og komplett skiutstyr fra
Nordica. Veiledende pris for barneskipakken er kr. 3298,Begrenset opplag!

Familierabatt
Kjøper du sesongkort til hele familien, gir vi familierabatt på kort som ikke
allerede er rabatterte. To sesongkort gir 150 kroner i avslag per kort. Tre
sesongkort eller flere gir 250 kroner i avslag per kort. En familie på fire vil
kunne spare 1000 kroner.

Ekstrainntekter i vinter?
HafjellKvitfjell booking opplever stor etterspørsel etter flere utleieenheter.
Hos oss er det enkelt å være utleier. Alt du trenger å gjøre er å fylle ut
en utleiekontrakt. Vi står for å lage et innbydende utleieprospekt på våre
nettsider med profesjonell fotografering, salg, markedsføring, faktureing,
innkreving av leieinntekter, utlevering av nøkler og renhold.
Du kan selv bestemme hvilke perioder du ønsker å leie ut og hvilke perioder du ønsker å bruke hytta eller leiligheten selv. Nytt av året er at de
som leier ut gjennom HafjellKvitfjell booking får muligheten til å kjøpe
Platinakort med egne priser og fordeler.
For mer informasjon, besøk kvitfjell.no.

Brugata 24, 2630 Ringebu

www.skurdalgrafisk.no

Gullkort og sølvkort
Vi tilbyr to ulike sesongkort. Gullkortet er et vanlig sesongkort som gir
fordeler som gode priser på skiservice, rabattvoucher for heiskort, rabbaterte priser på logoklær, gratis inngang til World Cup Kvitfjell og 10%
rabatt på ulike spisesteder. Kortet kan benyttes i alle LSR-anlegg, altså
Kvitfjell, Hafjell, Gålå, Sjusjøen og Skeikampen.
Er du rask og bestiller før 13. oktober får du 10% tidligrabatt.
Sølvkortet gjelder kun fra mandag til fredag, ikke i helger og ferier. Kortet kan benyttes i alle LSR-anlegg og innehar de samme fordelene som
Gullkortet.

Tid for lys!

Når høstmørket senker seg er det hyggelig med levende lys.
Vi har lys og lykter i mange fasonger og størrelser.

Vi ønsker velkommen til en hyggelig handel!
Tveit Smie • Durance • Le Creuset • Riverdale • Ekelund • Erik Bagger • Ib Laursen • m.fl.

21

22

23

24

«BU KK ESPRA NG

ET»

BRA 89 m²
s
Soverom: 3 + hem
+ hem s
Sengeplasser: 6

Ny hytte?
«STOR STUGGU»
BRA 149 m²
Soverom: 5-6
Sengeplasser: 10-1
2

Ta kontakt for en hytteprat.
Bjørner Baukhol
Mob: 951 07 835
bjornerb@boligpartner.no

Hyttene folk snakker om!

Storgt 121 • 2615 Lillehammer • www.boligpartner.no
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Tomtegata 12, 2630 Ringebu
tlf. 61 28 03 54
www.polsemakeri.no
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Kun én telefon, vi gjør alt!

Hilde og Arild Aasen
2632 Venabygd

926 89 974

alt du måtte ønske!

www.dg-trykk.no

✔ Stell av torvtak
✔ Vedlikehold og rehabilitering
✔ Nedvasking, etc.
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Ta med
deg
banken på
ferie!
Med mobilbank kan du utføre
banktjenester akkurat der du
er, selv om du egentlig gjør
noe helt annet. Vår
mobilbank er både enkel og
sikker.
Last ned SpareBank 1
mobilbank helt gratis, og kom
igang med ditt eget
bankkontor du også.
www.s1g.no
Tlf.612 18000

Du er også hjertelig
velkommen innom oss i
Brugt.23 i Ringebu.

Bank. Forsikring. Og deg.

REISELIV
ART & TRAVEL
SPORT & VILLMARK
FRIKJØRING KVITFJELL
BC - JIBBING HAFJELL KVITFJELL

Nyåpning av
bruktbutikken
i Ringebu

ART - FOTO, SØLV OG KERAMIKK

Velkommen til
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.

nyåpning av vår butikk
i uke 40.
Brekkebua. Vi selger
både nye og brukte
gjenstander.

krible design as

Vi har skiftet navn til

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.
WWW.RFHS.NO
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NY BOLIG?
OLAVSGAARD

Bestill vår huskatalog på
www.boligpartner.no
TA KONTAKT FOR EN BOLIGPRAT!
Bjørner Baukhol

Tlf: 951 07 835
bjornerb@boligpartner.no
Distrikt: Gudbrandsdalen

Storgt. 121, 2615 Lillehammer • 47 80 67 00

Sov trygt med nytt
sikringsskap
Komplett ferdig montert kun kr 9 900,-

Hver 4. brann i norske boliger skyldes feil på det elektriske
anlegget. Gamle sikringsskap er ikke dimensjonert for dagens
strømforbruk.
Vi i GEI gir deg råd om hvordan sikringsskapet bør
dimensjoneres i forhold til ditt behov. Kontakt oss i dag!
E-post: post@gei.no
Tlf Vinstra: 61 29 28 20
Tlf Ringebu: 61 28 13 00
Tilbudet er inkl mva, arbeid og kjøring inntil 30 km. Forutsetter godkjent jording. Boligskap for
IT-nett. 2 modul. Bi-skap med 8 kurser med overspenningsvern for 230V IT-nett.
Ihht. NEK-400-2010.
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mammut reklame as

Returadresse:
Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu

32

