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Familiebarnehager

Leder’n

Tekst og foto Gry Bakken

En kommune i vekst
Ringebu kommune er en av få
kommuner i Gudbrandsdalen med
positiv befolkningsvekst fra 1.7.20 til
30.6.21, noe som er svært hyggelig midt
i pandemien. Vi er et lite lyspunkt blant
litt for mange distriktskommuner som
opplever nedgang. Jeg er overbevist om
at dette skyldes positive synergier som
følge av våre fritidsgjester og andre besøkende. Sammen skaper
vi gode opplevelser, god stemning og godt omdømme, for denne
flotte kommunen vi deler sammen.
Utfordringene er ikke borte, vi har flere av dem, men vi velger å
løse dem sammen, gjennom god dialog og felles forståelse. Vi
ønsker det beste for vårt fellesskap, som Ringebu kommune er.
Som kommunedirektør er jeg opptatt av at vi skal ha god dialog
med alle, og sammen finne de gode løsningene for morgendagen.
Enten det er turløype, veibrøyting, legevakt, vann og avløp,
tilbud i Fåvang eller Ringebu, gangfelt, eller mange andre
fellesskapsløsninger, så er det bare sammen vi kan få til de beste
løsningene.
Vi har akkurat fått gjennomført en handelsanalyse, og det viser
at vi er på rett vei, med rett miks. Den sier også at det er rom
for å utvikle hele kommunen, ikke minst tettstedene Fåvang og

landsbyen Ringebu. Det blir spennende å se hvilke nye etableringer
som kommer fremover, og det eneste sikre er at det vil komme nye
spennende tilbud. Har du en liten ide’ i magen, ikke nøl, ta kontakt
med oss.

På spørsmål om hvordan Anny har opplevd utviklingen i barnehagesektoren siden hun startet og frem til i dag, svarer hun at det har blitt flere
krav innen barnehagefeltet i årene som har gått. Før var det blant annet
ikke så mye møtevirksomhet og planleggingsdager, de styrte mere selv i
den enkelte familiebarnehage. Hver enkelt driver hadde ansvar for opptak
i sin barnehage. Dette var før krav om samordnet opptak i kommunen
kom i barnehageloven. Det var heller ikke krav om veiledertid pr barn den
gangen, men styrer var jevnlig rundt i familiebarnehagene.

De som kjenner meg vet at jeg brenner for godt vertskap, og det skal
vi i Ringebu være for alle våre fritidsgjester, men også alle andre.
Nøkkelen til godt vertskap, er god dialog og at man kommuniserer
med hverandre. Vi arbeider med å få på plass enda bedre
kommunikasjon fra, og til, oss i Ringebu kommune. Kommunikasjon
er blitt et avansert fag, på mange ulike kanaler, noe som krever økt
kompetanse hos oss som kommune.

Anny forteller at særpreget ved familiebarnehager for de minste barna
er at det er små grupper og faste voksne. Etter at hun startet med
dobbeltgruppe i 2003, opplever hun tryggheten ved at det er en av de
faste på plass for barna, om den andre driveren skulle bli syk.
Anny ser at barna i små grupper blir trygge og tillitsfulle, noe som er
bra for deres utvikling og læring. Noe av kvaliteten slik hun ser det, er
forutsigbare dager med gode rutiner for de minste barna.
De legger vekt på hverdager i barnehagen med fokus på omsorg, trygghet,
trivsel, tid og ro. Fagområdene i rammeplanen flettes inn i det de holder
på med av lek og aktiviteter i dagen. De har planer, men prøver å ikke
ha alt for detaljerte planer, slik at de kan legge opp dagene etter barnas
premisser og behov.

I skrivende stund, er det vi kommet svært langt med vaksineringen,
og jeg håper og tror at kommende sesong vil være tilnærmet
normalt, som før pandemien. At vi som følge av vaksinasjon har
god immunitet i samfunnet, og at vi igjen kan få gode opplevelser
sammen, uten stor frykt for smitte.
Jeg ønsker alle en spennende og flott periode fremover, med gode
opplevelser sammen med andre, både i og utenfor familien. Nå er
tiden for å komme seg ut, bruke vår vakre natur, og ta igjen litt av
det tapte de siste to årene.

Foreldre gir tilbakemelding på at det er en trygg og god start på
barnehagelivet å ha plass i en familiebarnehage. Det er de samme voksne
som tar imot barn og foreldre om morgenen og sier hade til dem om
ettermiddagen.

Håvard Gangås
Kommunedirektør

Anny vil til slutt fremheve den tette og gode kontakten de får med
foreldrene.
Litt om endringer i barnehagetilbudet i kommunen

Viktige telefonnummer
Ringebu kommune har gjennom mange år hatt en ordning med
familiebarnehager til barn under 3 år.
LEGE/AMBULANSE: 113
Ringebu helsesenter, Fåvang:
61 28 39 10
Interkommunal legevakt
Sykehuset innlandet Lillehammer:
116 117

VARSLING AV FALLVILT:

Brannstasjon Ringebu (informasjon):
453 77 763

95 40 31 60

POLITI: 112

61 28 05 00

Nærmeste politistasjon:
02800

VAKT VANN OG AVLØP:

RingebuPosten
Gis ut av Ringebu kommune
Redaktør: Kommunedirektør Håvard Gangsås
e-post: haavard.gangsaas@ringebu.kommune.no

Sentralbord: 61 28 30 00 (9-14)
Telefax: 61 28 32 00
e-post: post@ringebu.kommune.no
www.ringebu.kommune.no

VETERINÆRVAKT:

40 02 83 33

Midt-Gudbrandsdal - lensmannskontor:
61 05 32 10
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DROSJESENTRAL
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Anny Bjerkehagen har 30-års jubileum som eier og driver av Annys
familiebarnehage, og vi vil i den anledning snakke litt med henne om
hvordan disse årene har vært, og hva som er kvalitet i en familiebarnehage.
Anny var dagmamma i 7 år før hun startet som familiebarnehagedriver.
Foreldre oppfordret henne til å søke om å starte familiebarnehage for 30
år siden. Anny ønsker å takke henne for at hun fikk henne til å søke den
gangen. De første årene hadde hun enkeltgruppe med fire plasser.
I 2003 ble det behov for flere barnehageplasser i kommunen, Anny ble
da godkjent for dobbeltgruppe. Meddriver den gangen var Lise Godlien.
Anny forteller at hun i tillegg har drevet sammen Anne Lill Voldsrud,
May Torild Venåsen, Kjersti Ringlund og at hun i dag driver sammen med
Sissel Lien. Slik Anny husker det, var det de første årene slik at barna
kunne ha plass i familiebarnehagen frem til de startet på skolen.

I en tid der det i mange kommuner er nedgang i antall fødte, så var det i
2020 født mange barn i Ringebu kommune, noe som er svært gledelig!
Økningen i barnetall medfører at det blir behov for flere godkjente
barnehageplasser i årene som kommer.
Det har i tillegg blant småbarnsforeldre vært ønske om et større mangfold i
barnehagetilbudet for de minste barna i alderen 0-3 år. Barnehagetilbudet
for barn i alderen 0-3 år har i mange år vært familiebarnehager i Ringebu
kommune.
Etter en administrativ og politisk vurdering, vedtok kommunestyret
i sommer at det skal det opprettes en småbarnsavdeling i Fåvang
barnehage og i Ringebu barnehage.
Barnehagen på Fåvang er inne i en omfattende renoveringsperiode,
og barnehagen drives nå i midlertidige lokaler i Sør-Fåvang grendehus.
Barnehagen skal stå ferdig til nyttår 2022 og da med småbarnsavdeling.
I Ringebu barnehage skal det bygges nytt for å kunne gi et småbarnstilbud.
Dette skal etter planen stå klart i august 2022. Barnehagene i kommunen
går en spennende tid i møte.
Det vil i fremtiden bli mulighet for foreldre/ foresatte å søke
barnehageplass i familiebarnehage, kommunal småbarnsavdeling eller i
Venabygd montessoribarnehage, som også har tilbud om plass for barn
i alderen 0-3 år.

Forsidefoto: Erik Flyen
Utforming og produksjon: Mammut Reklame AS
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Kommunen er kjent med at det er planer om utvikling av et større
forretningsbygg på Fåvang i tråd med reguleringsplanen. Dette kan stå
ferdig sommeren 2022 og vil ved en slik realisering øke aktiviteten.

Hils på den nye Reiselivssjefen
Tekst og foto: Stein B. Olsen

Den nye normalen

Det jobbes også aktivt med noen nyetableringer av nisjebutikker i
Landsbyen. Jeg oppfordrer leserne å følge med i sosiale medier.

Pandemien har preget reiselivet i denne regionen som alle andre steder.
Nå starter den lange veien tilbake til normalen, og hva blir den nye
normalen?

Reiselivet merker en økt pågang til booking og reservasjoner av julebord
og opphold utover høsten og vinteren, dette er gledelig for en bransje
som har merket pandemien godt.
Ringebu kommunes overordnede mål er å skape et samfunn med
identitet som skal kjennetegnes innad og utad ved at vi er rause, solide og
spenstige. Formannskapet skal i løpet av høsten arbeide med økonomiplan
og budsjett, årsbudsjettet behandles i kommunestyre den 14. desember.
De økonomiske rammene er stramme, men vi er opptatt av at vi i de
kommende årene skal levere gode tjenester til våre innbyggere. Det
er ingen tvil om at Ringebu vil få store utfordringer med budsjett og
investeringer som er planlagt den neste 12-årsperioden. Politikerne
må være forberedt på å ta flere upopulære grep for å få budsjett og
innvesteringer i balanse. Strukturendringer på flere felt vil bli tema i årene
fremover.
Vi har alle vært preget av Covid 19. Det har vært et spesielt år for vår
kommune, og ikke minst for mange ansatte innenfor våre helseinstitusjoner,
barnehager og skoler. De fleste møtene har vært avholdt digitalt, men for
høsten forventes det at vi kan starte opp med fysiske møter.
Vaksineringen har gått svært bra, og i skrivende stund får også
ungdommene på videregående tilbud om vaksinering. De som har stått
for vaksineringen i Ringebu kommune fortjener en stor takk for sin innsats.
Vi i den politiske ledelsen har fått veldig positive tilbakemeldinger på det
opplegget helsetjenesten har laget for vaksineringen på Tromsvang.
Næringslivet i kommunen har hatt en god sommer, flere har gitt
tilbakemelding på god omsetning. Det har vært mange besøkende som har
valgt å legge hele- eller deler av ferien sin til Ringebu og Gudbrandsdalen.
Ringebu kommune har vært i dialog med flere aktører innenfor
ladeselskaper for elbiler. Kommunen har fått mange henvendelser om at
det trengs flere ladeplasser. Dette har vi tatt tak i, og det kommer flere
elbil ladestasjoner/hurtigladere i både Ringebu og på Fåvang i løpet av
høsten 2021
Det er også blitt etablert et utleieselskap for elsykler, DølabikE AS, som
opererer i vår kommune. Her er det muligheter for å komme seg rundt i
på en bærekraftig måte.
Som mange sikkert er kjent med i media så arbeides det med å etablere
landbasert fiskeoppdrett på Frya, Dette arbeidet går fremover og det blir
spennende å se om det blir gitt konsesjon. Dette kan i framtida bli mange
arbeidsplasser. Interessen for næringsarealer/tomter er økende og flere
bedrifter utvider eller etablerer seg på Frya Næringspark. Viste du at det
er en aktiv flyklubb med økt aktivitet ved flyplassen på Frya?
Reguleringsplaner for sentrumsnære bolig/leiligheter nærmer seg
sluttfasen, og det vil bli bygd noen i løpet av 2022/2023. Det har vært
mange henvendelser om slike prosjekter fra både innbyggere og andre
som kan tenke seg fritidsleiligheter.
På Fåvang er Gausdal Landhandleri i ferd med å etablere ny
trelastforretning til glede for både fastboende og fritidsinnbyggere. Dette
vil skape flere arbeidsplasser og det forventes en åpning i løpet av høsten.
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– Det viktigste for meg fremover vil være å bidra til forvaltningen og
utviklingen av det som allerede er gjort, slik at reiselivet er rigget for en
ny normal etter pandemien, sier Sandum.

Den Høye bro vil forhåpentligvis bli ferdig i høst. Dette har beklageligvis
tatt lenger tid enn forventet, men det nærmer seg en kjært, etterlengtet
åpning av gangbrua.
E6 brua ved Cirkle K i Ringebu blir lyssatt så raskt som mulig, slik at
skoleelever og andre myke trafikanter får en lyssatt gangbru.

Hun anser Visit Lillehammer som en velfungerende organisasjon i en stor
region.

Det er åpnet nye offentlige toaletter i både Ringebu og Fåvang, med
mange positive tilbakemeldinger.

Hun ønsker å videreføre samspillet mellom det offentlig og næringene.

Økonomiske tall for 2020 var veldig bra, der skatteanslag og aksjeutbytter
ble økt med til sammen kr 8.2 mill. og vi avsatte i overkant av kr 5. mill.
til disposisjonsfond.
Ringebu kommune har i 2020/2021 gledelige fødselstall som gjør
at politikerne har tatt en større og viktig økonomisk prioritering ang.
angående utbygging av barnehager. Dette gjelder både Ringebu og
Fåvang. Dette vil gi flere barnehageplasser og det skal i tillegg åpnes en
0-3 år barnehage i kommunal regi.
Politisk har vi gitt administrasjon et oppdrag på å komme med overslag
på oppgraderinger og utvidelser av lekeplassene i sentrumsområdene
våre i både Ringebu og Fåvang. Målet er å få oppgradert og utvidet
arealene med nye og oppgraderte lekeapparater med ferdigstillelse
forhåpentligvis sommeren 2022. Uteområdet ved Ringebu ungdomshus
blir omgjort til en god møteplass for ungdom med nærmiljøanlegg som
trigger til uorganisert fysisk aktivitet sommeren 2022. Vi ser alle frem til å
videreutvikle bygda vår i årene framover.
Ny E6 gjennom Ringebu.
Vedtak om utleggelse av planprogram for Øyer - Otta skal til politisk
behandling i løpet av høsten. Det blir spennende. Behandlingen og
fastsettelsen av planprogrammet skal behandles i løpet av februar,
hvis fremdriften går som planlagt. Det vil bli avholdt åpne dialog-/
informasjonsmøter med innbyggere, næringsliv og jordeiere i høst. Dette
vil bli viktige møtearenaer der vi politikere får synspunkter og innspill i
den videre prosess for Ny E6 og vedtakene som skal fattes i 2022
Ringebu kommune har gledelige tall fra SSB på befolkningen .
Tallene fra 2.kvartal (30.6.21) viser at antall innbyggere er 4401, mot
4369 i fjor, dvs. en økning på 12 innbyggere. Når vi sammenlikner med
nabokommuner og Gudbrandsdalen, så er dette veldig bra, og Ringebu er
en av svært få kommuner med økning i 2021.
Jeg vil takke alle innbyggere, fritidsinnbyggere og besøkende som har
vist stor tålmodighet under Covid 19 tiden. Alle ansatte i de kommunale
tjenestene fortjener honnør for sin innsats i en krevende tid. Dere har
klart å opprettholde svært gode tjenester.
Ønsker alle en riktig fin høst!

Arne Fossmo
Ordfører

– Det handler om å stake ut og bidra til å få alle fram til et felles mål,
understreker Sandum.
Merethe Sandum tar over etter Ove Gjesdal

Merethe Sandum tar over stafettpinnen som reiselivssjef i Visit
Lillehammer etter Ove Gjesdal. Gjesdal blir nye næringssjef i Ringsaker
kommune.
Som sin forgjenger er Sandum også opptatt av en god dialog med
hyttefolket eller deltidsinnbyggeren.
-En utrolig viktig gruppe for denne regionen, og vi er opptatt av å spille
en aktiv rolle i dette samspillet som er så viktig. Det er også noe av
grunnen til at vi har engasjert oss sterkt i utviklingen av « Mitt sted»
hvor vi har prosjektlederansvaret. Dette skal bli en ny app, en alt i ett app
for hele Innlandet. Målsettingen er at hytteeierne skal få samlet både
kommunal informasjon og informasjon om opplevelser og handelstilbud
på en app. Mitt sted skal være den enkleste og beste veiviseren for
å få relevant informasjon med utgangspunkt i hva hver enkelt bruker
definerer som viktig.
En app vi gleder oss til å lansere i starten av 2022. Vi håper og tror at dette
vil bety at destinasjonsselskapet vil få en enda klarere vertskapsrollen.
Ikke bare for tilreisende, men også innbyggere og deltidsinnbyggerne,
det vil si hyttefolket, sier Sandum.
Sandum starter i jobben 1. september, dagen etter Gjesdal har sluttet.
Selv er hun både stolt og ydmyk overfor den oppgaven hun nå skal ta
fatt på.
Hun har tidligere vært reiselivssjef i Hamarregionen, og kommer nå fra en
stilling som seniorrådgiver for Statsforvalteren i Innlandet..
– Det har blitt gjort en fantastisk innsats i Visit Lillehammer over mange
år, så det å få lov til å bli med på å jobbe videre med det dyktige
mannskapet og medlemmene er noe jeg ser fram til, smiler Sandum.
Hun syntes det er fint å kunne ta over i Lillehammer-regionen etter å ha
jobbet i både Hamar og Gjøvik.

Fakta «Mitt sted»
•

«Mitt sted» er en unik alt-i-ett-app for hele Innlandet
som er utviklet for å bedre kommunikasjonen mellom
destinasjonsselskapene/ kommunene og innbyggere,
deltidsinnbyggere og tilreisende.

•

Prosjektet er et samarbeid mellom destinasjonsselskapene i Innlandet, kommunene og Innlandet fylkeskommune.

•

Destinasjonsselskapene går fra å være vertskap for tilreisende til å bli vertskap for alle.

•

Fire destinasjoner har deltatt i piloten: Destinasjon Trysil, Visit Lillehammer, Nasjonalparkriket Reiseliv og Visit
Valdres.

•

Kommunene kan bruke løsningen til relevant informasjon til innbyggere og hyttefolket.

•

Brukerne velger et geografisk sted i Innlandet og kan
søke opp det de trenger av informasjon innen en rekke
tema som opplevelser, overnatting, transport m.m.

•

Appen henter automatisk informasjon fra reiselivsaktørene sine nettsider, sosiale medier og kommunale
nettsider.

– Nå er ringen sluttet, sier hun som har bodd på Lillehammer siden
1994. Opprinnelig kommer Sandum fra Sel, så lokalkunnskapen er det
ingenting å utsette på.
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Sommerskole 2021
Tekst: Anne B. Vestad

Tekst og foto: Birgitte Bay

Ringebu kommune fikk engangsstøtte fra Utdanningsdirektoratet for å
arrangere sommerskole for barn og unge sommeren 2021. Aktivitetene
skulle ha fokus på elevaktivitet, mestring, glede og inkludering.
Det ble benyttet ulike læringsarenaer i nærmiljøet, og lagt vekt på
praktisk tilnærming til spennendende temaer. Tilbudene ble utarbeidet
i samarbeid med kulturskolen, ulike organisasjoner og andre aktører til
elever på 5. – 10. trinn. Kursene hadde varighet fra 1 til 3 dager, første
eller siste uke i skoleferien. 90 barn og unge deltok på disse aktivitetene:
Hengekøyetur med 4H til Abborsjøen med muligheter for fiske og
kanopadling
Låtskriverkurs med Ida Rønshaugen
Matlagingskurs med Norsk Smaksskule
Fotballaktivitet med Ringebu Fåvang fotballklubb
Stisykkel med Værfast
Aktiviteter med Røde kors
Aktiviteter på Makerspace
Rockeverksted for nybegynnere og elever i kulturskole
Takk til alle arrangører som deltok med spennende aktiviteter og ikke
minst til alle deltakerne.

En hilsen fra hengekøyeturen med 4H
Tekst og foto: Nina Sjølie og Carin Syrten

4H klubbene i Ringebu, Torden og Tromsa, tok utfordringen og ga seg med
som arrangør av en sommeraktivitet for barn og ungdom i kommunen.
17 tøffe barn/ungdommer ble med på overnattingstur til Søre Abborsjøen
med hengekøyer og telt. Det var ikke alle som hadde overnattet i
hengekøye eller telt før, mens andre var mer erfarne.
Turen startet med at ungene gikk de 5 km`erne inn til leirplassen, og løste
rebus undervegs. Kos, kubb, bål, bading, fisking og masse kanopadling
var stikkord for turen.
Stort sett så var det minst 2 stk. kanoer på vannet hele tiden, både seint
om kvelden og tidlig på morgningen. Vi hadde med ivrige fiskere, men
fisken var lite bitevillig. En av jentene fikk fisk, en fin ørret som ble til
rensket og grillet.
Vi grillet lunsj, middag og kveldskos. Menyen bestod pølser, fisk,
hamburger, grønnsaker samt flint steik og selvfølgelig så ble det også
grillet marshmallows.
Alle vi voksne som var med på turen ønsker å rette en takk til alle fine
barn som bidro til at vi fikk en supertur. Vi håper at alle som var med sitter
igjen med fine sommerminner og at denne opplevelsen gav mersmak for
friluftslivet.

Takk for turen!

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening har
som visjon å forene krefter for å bygge framtida i Gudbrandsdalen. Medlemsvekst og nye
samarbeidspartnere har gitt grunnlag for
økt satsing i foreninga, det er både moro og
viktig! Ansettelsen av Ole Jakob Grauphaugen som prosjektleder i vår har muliggjort
gjennomføring av en ambisiøs handlingsplan på vegne av lokalt og regionalt næringsliv. Noe av det vi virkelig gleder oss til i
høst er lanseringen av foreningens nye nettside – mgnf.no - som presenteres i ny drakt i
oktober. Dette vil gjøre det enklere å både følge med på, og involvere seg i
arbeidet vårt, for de som er opptatt av næringsutvikling i Gudbrandsdalen.
Inntil da, her er fem av høstens aktiviteter:

Øke tilgjengeligheten til Innovasjonssenteret i Ringebu

Kursserie i samarbeid med Gudbrandsdal Industrinettverk

Verdiskapingskonferansen 2021

Vi opplever at lokale bedrifter er interessert i å møtes på tvers av
bransjer og kommunegrenser for å bygge nettverk, dele erfaringer
og øke egen kompetanse. I samarbeid med Gudbrandsdal Industrinettverk, og med støtte fra Innlandet Fylkeskommune, har vi i år satt
opp en kursserie på fire kursdager med ulike relevante tema. Det første kurset ble arrangert før sommeren, og 15 ledere deltok på dagen
med tema «endringsledelse i praksis». Temaene på de tre siste kursene som skal gjennomføres i høst er: Budsjettering og regnskapsanalyse i september, digital markedsstrategi i oktober, og salg i november.

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening har siden 2005 delt ut den tradisjonsrike «Verdiskapingsprisen». Det som i 2005 var en ren prisutdeling,
har gjennom årene utviklet seg til å bli en konferanse for nettverksbygging,
kompetanseheving og økt bevissthet rundt dalens næringsliv. Målet er blant
annet å hedre bedrifter og personer som har satt et unikt preg på næringslivet i Gudbrandsdalen. I fjor måtte vi avlyse på grunn av korona, men i år
satser vi på gjennomføring, som vanlig i midten av desember på Rudi Gard.

Victor D. Norman, leder av Distriktsdemografiutvalget (2020), påpeker at
den største utfordringen for distriktene ikke er mangel på arbeidsplasser,
men mangel på folk som vil bo og jobbe her. Det må vi ta innover oss, og
samarbeide om å utvikle lokalsamfunn som er attraktive nok til å tiltrekke- og holde på kompetanse. Det er gammelt nytt at korona har endret
måten vi jobber på. Mange mener at fleksibiliteten med å i større grad
jobbe fra hvor som helst gir nye muligheter for Distrikts-Norge. Selv har vi
kontorplass i Innovasjonssenteret i Ringebu, et moderne coworking space
i Ringebu sentrum. Inntrykket til flere som er innom for første gang er at
dette er en «skjult perle». Vi ønsker å løfte fram stedet, og bidra til å gjøre
det enklere for flere å benytte fasilitetene, både bedrifter, studenter og besøkende. Det å tilrettelegge for sosiale og tverrfaglige kompetansemiljø,
gjør det mer attraktivt å bo og jobbe i regionen. Ny nettside med bedre informasjon om tilbudene på Innovasjonssenteret kommer i løpet av høsten!

Paneldebatt om hyttebygging, verdiskaping og bærekraft
Vi er opptatt av å knytte næringsliv og utdanningssystemet tettere sammen,
og i dette samarbeidet gjør vi nettopp det. «Gudbrandsdalen i framtida»
er tittelen på et nytt, tverrfaglig prosjekt som alle elevene ved Vinstra Vidaregåande skule vil jobbe med i år. Årets undertema er «hyttebygging».
Vi samarbeider med skolen om å arrangere en paneldebatt på Gålå den
8. september, der temaet er hyttebygging, verdiskaping og bærekraft.
Dette blir en spennende møteplass med viktige diskusjoner for regionen!
Opparbeiding av styrekandidat-pool
Vi ønsker å bygge opp en styrekandidat-pool med et bredt mangfold av
kompetanse og folk som ønsker å bidra til å utvikle bedriftene i Gudbrandsdalen. Det handler om å koble kompetanse og muligheter som
ellers kanskje ikke hadde funnet hverandre, her tror vi det er et spennende potensiale. Ønsker du som heltids- eller deltidsinnbygger å stille
deg åpen for å vurdere tilbud om deltakelse i ulike styrer i næringslivet i
Gudbrandsdalen? Du kan allerede nå ta kontakt med Ole Jakob på mail
oj@mgnf.no eller mobil 930 84 562 for mer informasjon.

Styret 2021. Fra venstre:
Styreleder: Janne Kolås fra Krible Design
Styremedlem: Jostein Tromsnes fra Tromsnes gård
Styremedlem: Svein Skurdal fra Krokkasser.no
Styremedlem: Therese Heramb fra Glimt Media
Styremedlem: Ivar Nord fra Gålå Handel
Nestleder: Morten Randen fra Tinde hytter

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg for en prat om næringsutvikling i regionen, eller om du og vurderer å melde deg inn i dette
offensive fellesskapet av lokale verdiskapere!
Mail: birgitte@mgnf.no / mobil: 47622653 / web: mingudbrandsdal.no / facebook: Midt-Gudbrandsdal Næringsforening
instagram: @mingudbrandsdal / kontorplass: Innovasjonssenteret i Ringebu

Hilsen
Ingeborg, Knut, Lars,
Marius, Nina og Carin
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Høst på Venabygdsfjellet

Ny skiløypetrasè på Fåvangfjellet
Tekst og foto: Kristian Hauge

Tekst og foto: Julia Hamre

I Fåvang løypelag har vi brukt sommeren på å utvide løypenettet til kommende vinter.
Den nye løypa er en fortsettelse av den populære «Pensjonistrunden». Den går videre innover i Flauseterlia, fra krysset mot Rokfjellet, og skrår inn mot
eksisterende løype til Goppollen.
Det fine området ved Langtjønnet og Løtjønnet er godt kjent blant fiskere på Fåvangfjellet sommerstid. Like fint er det vinterstid, og snart kan du lange
ut i preparerte løyper over slake myrer, med utsikt mot Svangkampen i den ene retningen og Goppollen og Høgtind i den andre. Den nye trasèen er
på 3,7 km og gir en ny runde på til sammen 8,8 km med tilslutning til de eksisterende løypene. Et fint utgangspunkt for runden er Sportskapellet ved
Gullhaugen, hvor det er bra med parkeringsplasser.
Å etablere ei ny løype koster, men Løypelaget var så heldige å få tilskudd til innkjøp av nødvendig materiell og leie av maskiner fra kommunalt utviklingsfond. Med noe innleid maskinell hjelp og nesten 100 dugnadstimer er nå den nye løypa ryddet og merket. Nye oppdaterte løypekart er hengt opp
i alle kryss rundt om i løypenettet. Det er også trykt opp et parti med kart som det er mulig å kjøpe. Ta kontakt om du ønsker å bestille.
Nå venter vi bare på vinteren så vi kan få tatt i bruk løypene!

Høstfargene er på plass og nå er det bare å glede seg til fine dager til fots, på hesteryggen eller på to hjul i frisk høstluft. Denne tiden på året er det helt magisk
å bare kjøre seg en tur over fjellet, med mange flotte utsiktspunkt inn mot Rondane.

Sohlbergplassen
Har du ikke besøkt Sohlbergplassen så er det riktig tid å gjøre det nå.
Dette er en utsiktsplattform langs Nasjonal Turistveg Rondane, ved Fylkesveg 27 i nærheten av Atnsjøen. Herfra har du utsikt mot Rondane,
slik som fjella ser ut på Harald Sohlbergs maleri «Vinternatt i Rondane».

Utsikt over Langtjønnet mot Svangkampen

Fåvang Løypelag

Innover platået går det fine stier og du har et fantastisk panorama med
fjell i alle retninger. Du kan gå Kvanndalen ned igjen for en fin rundtur.
Turkart med turbeskrivelser kan kjøpes på turistbedriftene.

Turtips
Venabu og Lundes er fine utgangspunkt for en tur til Myfallet, som består
av tre fosser med over 100 meters fall. På fine dager kan en tur opp på
Ringebu kommunes høyeste topp: Muen (1424moh) anbefales. Du kan
parkere ved Muvatnet som utgangspunkt for denne turen.

Høstferie
I høstferien uke 40 og 41 er det mye som skjer på Venabygdsfjellet. Rideturer med Venabustallen med utgangspunkt fra Venabu, eller med Venavind med utgangspunkt fra Spidsbergseter. Fjellbadet på Spidsbergseter
er åpent, med bestilling av badetid. Blir du sulten på tur så er det bare å
stikke innom Villreinen Cafe & Bar, Lundekroa eller Venabu for lunsj, kaffe
og bakst.

Du trenger ikke å gå lange fjellturer for å få utsikt inn mot Rondane. Fra
Spidsbergseter tar det ca. 30-45 minutter å gå opp på Flaksjølihøgda.

Velkommen til høstfjellet!
Hilsen oss på Venabu, Lundes og Spidsbergseter

Visste du at ...
Roger Skansgård
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Utgitt av Fåvang Løypelag september 2021

Den nye løypa er 3,6 km og går fra Stenumgardsmyra og kommer inn på
løpa mot Goppellen like ved Byrusvollen.
Merking med staur er viktig for å finne fram med tråkkemaskin når snøen
har lagt seg
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Renovasjonsgebyret fra Midt-Gudbrandsdlal Renovasjon (MGR)er blant de laveste i landet også i år. Blant landets 356 kommuner ligger vårt
renovasjonsgebyr på 13. plass på KOSTRA sin oversikt for 2021.

Veslerollberget
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2,3

Gopollen/Trolløypa
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Lauvarstulen

Ta kontakt med oss i Løypelaget og sikre deg et løypekart til å henge på
veggen

Over flere år har gebyrnivået vårt på renovasjon vært blant landets billigste. Dette har ikke vært et mål i seg selv, men samtidig har MGR klart
å drive renovasjonstjenesten rimelig og i grove trekk vært med på utviklingen i bransjen. Servicenivået på renovasjonstjenesten gjenspeiles av
gebyrnivået, lave gebyr gir mindre muligheter til å utvikle og tilby gode renovasjonstjenester. Det lave gebyrnivået gir oss likevel noen fordeler i de
kommende års utvikling, der vi står foran flere investeringer for å imøtekomme fremtidens krav til sortering. Kravene til sortering gjelder for hele
landet, og derfor er vi ikke alene om å måtte utvikle oss de neste årene. Sorteringsgraden på landsbasis skal økes betydelig, og det stilles stadig
strengere krav til renhet og fuktinnhold i materialene som skal gjenvinnes.
Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR) er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Formålet
med MGR er å drifte den lovpålagte renovasjonstjenesten for kommunene. MGR driver to typer renovasjon, husholdningsrenovasjon og
næringsrenovasjon. Husholdningsrenovasjonen skal driftes etter selvkostprinsippet, herunder finansieres av abonnentene. Etter selvkostforskriften
skal det samlede regnskapsresultatet over en 5-års periode være 0 kr, altså skal ikke renovasjonstjenesten drives med fortjeneste eller med tap.
MGR og kommunene rapporterer årlig forespurte tall til KOSTRA. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som
gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Opplysningene hentet inn av Statistisk sentralbyrå nyttes til utarbeidelse av styringsinformasjon
for kommuner, bydeler og fylkeskommuner.
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Aktiviteter i Ringebu kommune
Høyt besøkstall og aktivitetsutvikling som kan videreføres
Tekst: Therese Heramb

Sommer i Landsbyen
Det har vært en formidabel sommer i Landsbyen Ringebu. Både innbyggere, deltidsboende og gjennomreisende har vi sett innom landsbyen i
hele sommer. Juli var en måned vi alle ønsker å gjenoppleve i mange år
fremover! Det har myldret i gatene i den lille landsbyen vår, og det gledes
over at flere og flere bruker oss ved å handle, spise, drikke og ikke minst
bare nyte tilværelsen det er å være her. Næringsdrivende kan rapportere
om gode tall for sommermånedene, og har tilbudt varer og tjenester med
den gode servicen du alltid finner i Ringebu.

motiverte utøvere stilte til start av Nord-Europas bratteste utforløype, og
alle som dro i gang på startstreken fullførte!
Vinnertiden ble på 33,07 minutter og seieren ble kapret av Oddvin Offigstad (Øyer-Tretten IF) foran Vegard Ølstad Dalberg (Ren-Eng, FIK - Friidrett) og Kjartan Helland (Moi IL). Løpet ble arrangert av Sør-Vekkom
Lauparlag, og leder og laupargeneral Gunnar Kaus som kan røpe at neste
år blir det ei hel helg med “lauparfestival” hele tre dager til ende. Det blir
langløp, barneløp og selvsagt reprise av Kvitfjell Opp.
Bite of Norway stilte opp med forfriskninger og mat etter endt målgang,
og Tyrihans holdt åpent slik at deltagere og publikum kunne ta seg en
velfortjent helaften med god mat og drikke.
Gode samarbeidspartnere og bidragsytere gjorde at løpet kunne gjennomføres, blant annet Regionrådet for Midt-gudbrandsdalen, Fjøssystemer, Tinde Hytter og Nivea, samt premier fra Sport 1 Ringebu, Lillehammer Troll Ski Marathon, Tine, Brekkebua og Kvitfjell.
Hesteaktivitet på Venabygdsfjellet

Foto: Venabustallen / Kristine Øihauge

Foto: Venabu Fjellhotell.

Kurs og aktiviteter på Venabu
Det har vært en spennende sommer på Venabu, med både kjente aktiviteter som fotokurs, yoga, mindfulness og Peer Gynt-opplevelsespakke, og
noen helt nye tilbud. Der kan vi nevne blant annet Tai Chi / Qi Gong og
Sangkurs med Eli Helland, begge disse tilbudene er også åpne for gjester
som ikke bor på Venabu, og det blir flere kurs i høst og vinter.

varianter, skinnfellkurs, strikkehelg, yogahelg og de anerkjente fotokursene med fotograf Olav Storm. Flere av aktivitetene/kursene kan man
melde seg på også uten overnatting.

Gode naturopplevelser i ulike former står i fokus gjennom alle årstidene
og i høst og vinter blir det mange kurs og aktiviteter, som for eksempel
fotturferie, den berømte viltaften med smaker fra skog og fjell i ulike

Vinteraktiviteter
Til vinteren kan Venabygdsfjellet skilte med aktiviteter som hundekjøring,
kanefart, skiteknikkurs, rakfisklag, julebord, sangkurs, Tai Chi-kurs, besøk i aquavitfjøset, innendørs bading, kurs og konferanser. Skiløypene
blir kjørt opp som tidligere, og Venabygdsfjellet er kjent som en av landet
beste skidestinasjoner!

Foto: Silje Flatmoen

Det tradisjonelle veteranbilløpet arrangert av Gudbrandsdal Motorvognklubb fant sted i vakre Midt-Gudbrandsdalen, og besøkte blant annet
Landsbyen Ringebu.
Uteserveringen hos Annis Spisested stod klar i juli. Med utallige, solrike
dager har mange kost seg i den lune atmosfæren utenfor pølsemakeriet
i landsbyen. Sommerkvelder på Hev ble arrangert hver torsdag gjennom
store deler av sommeren, og med fullbookede bord både innendørs og
utenfor i et stort telt, kan det sies å være en suksess som nok blir videreført til fremtidige somre.

Nytt fra plan og teknisk
Gunny Beate Segelstad

Foto: Venavind / Therese Heramb

Kvitfjell Opp

Som tidligere år har rideturer med Venabustallen ved Venabu Fjellhotell
vært et populært tilbud for både små og store. Venabustallen tilbyr både
rideferier som inkluderer opphold på Venabu Fjellhotell, og rideturer i fjellet for erfarne og uerfarne ryttere. Rideferier og -turer med korte og lengre
opphold har vært godt besøkt, og pågangen har som alltid vært stor.

Foto: Sør-Vekkom Lauparlag

For første gang i historien ble motbakkeløpet Kvitfjell Opp arrangert i
sommer. Som navnet tilsier, skulle deltagerne løpe den verdensberømte
OL-løypa i motsatt retning, altså oppover! Løypa er 3,4 kilometer lang,
hele 840 høydemeter og har en stigning opp mot 30 %. Nærmere 90
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I sommer arrangerte også Spidsbergseter Resort Rondane fjellridning, for
første gang på mange år, i samarbeid med Venavind, som til daglig driver
ridekurs og undervisning ved Frya Hestesportsenter. Ny ridebane fra Rondane Entreprenør ble etablert, og stallen og beiteområder ble fylt med 19
hester hele sommeren. Det var tilbud om rideleir for både barn, unge og
voksne, ponnicamper for de aller yngste fra tre års alder og ellers rideturer
fra 20 minutter til en hel dag med deilig niste fra Hev Ringebu.
Ridetilbudene fortsetter utover høsten, og du finner hester og ridning ved
både Venabu Fjellhotell og Spidsbergseter Resort Rondane til og med uke
40, og uke 41 hvis været tillater det. Til vinteren blir det mulighet for kanefart, hvor du kan nyte snøfylt landskap med hest og slede, en anbefalt
opplevelse som passer alle aldersgrupper!

Startlån

Eiendomsskatt

Startlån er en ordning der kommunen kan tilby lån til personer med etableringsproblemer i boligmarkedet. Dette er en behovsprøvd låneordning
som skal bidra til at husstander med en svak økonomi skal kunne skaffe
seg en egnet bolig. Personer som ikke får lån i en vanlig bank, kan søke
om startlån.

Eiendomsskatten er en kommunal skatt. Ringebu er en av 321 kommuner
som har innført eiendomsskatt, og har hatt det på boliger og fritidseiendommer siden 2009. En takstperiode varer i ti år, så det var ny taksering
i 2019. Takstene som ble satt i 2019 skal i utgangspunktet gjelde i ti år.

Barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og andre som
bor i en uegnet bolig er blant de gruppene som er prioriterte for å få
startlån.
Det er ikke nødvendig med egenkapital for å kunne få startlån. Men du
må kunne betale de framtidige boutgiftene over tid, i tillegg til at du skal
ha igjen nok til nødvendig livsopphold.
Ringebu kommune har i år til sammen kr 12 000 000,- til viderefordeling
av startlånfra Husbanken.
Du finner søknadsskjema for startlån på www.husbanken.no.

Noen ganger skjer det ting på en eiendom som gjør at den skal takseres
på nytt før det har gått ti år. Det kan være at eiendommen er delt, det er
oppført nye bygninger eller at det er gjort eller har skjedd vesentlige endringer på bygningene. I slike tilfeller skal eiendommen takseres på nytt.
Etter Lov om eigedomsskatt er verdien av en eiendom det en må gå ut fra
at den kan bli solgt for ved fritt salg. Skattegrunnlaget for hus og hytter
er 70 % av verdien av eiendommen. Kommunestyret vedtar skattesats og
om det skal være bunnfradrag. Bunnfradraget i 2021 er på kr 100 000.
Eiendomsskatten i 2021 er på 4 promille av skattegrunnlaget.
Eiendomsskatten skrives ut etter reglene i Lov om eigedomsskatt. Rammer og retningslinjer for taksering fra 2019 ligger ute på kommunens
hjemmeside.
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Sommerutstillingen i Ringebu Prestegard
Tekst: Rebekka Lindsheim, foto: Erik Flyen

Årets sommerutstilling er over, og vi i Ringebu Prestegard er godt fornøyd
med sesongen. Vi sitter igjen med mange gode inntrykk og minner.
Sommerutstillingen i år åpnet den 5. juni. Selve åpningsdagen var ikke
annonsert i like stor grad som vanlig. Ønsket om å kunne gjennomføre
en åpning i tråd med gjeldende covid-19 restriksjoner var årsaken. Åpningsdagen gikk rolig for seg uten alt for mange besøkende. Vi håpet at
besøksmengden ville spre seg jevnt utover sommeren. I år som i fjor har
vi hatt besøksrekord. Gjester fra hele Norge og noen gjester fra utlandet,
lokale besøkende som kom tilbake på sommerutstillingen for 16. sesongen på rad, og vi har hatt besøk av lokale som aldri har vært her før. Til
sammen har bortimot 7000 vært innom i sommer.
Ringebu Prestegards ønske om å vise et mangfold av kunstneriske uttrykk
av høy kvalitet har vært i fokus for planleggingen av årets sommerutstilling. Utstillingen i år hadde til sammen 23 ulike aktører. For å nevne noen
av årets mange utstillere er Erlend Leirdal med skulpturer av tre,

Jan Baker og Eva Harr med grafikk, Merete Sejersted Bødtker med skulpturer og tegning, og Aino Jensen med glasskulpturer. Lokale kunstnere
som Thor-Arne Moen har også hatt en god sommer. Kreative Døler, den
lokale kunst og håndverksgruppa, har imponert mange av de besøkende.
Barnehageutstillingen, som i år hadde leire som tema, har som alltid
imponert. Keramikerne på Trevet med utstillingen «Made in Ringebu»,
kuratert av Torbjørn Kvasbø, har flyttet grensene for leirens og keramikkens relevans og anvendelse i samfunnet. Med ulike kunstnere, med ulikt
uttrykk, håper vi at det har gjort inntrykk hos våre besøkende. Iallfall har
mange ulike kunstverk fått nye hjem i løpet av sommeren. Stiftelsen Ringebu Prestegard nyter godt av dette, og det er med på å danner grunnlag
for nye utstillinger.
Vi er allerede i gang med å forberede oss på høstens utstilling, som vil
være 2. – 18. oktober, kl. 11 – 16. Velkomne skal dere være til nye kunstog kulturopplevelser hos oss i høst.

Vålebru inn i framtida
Tekst: Kari Mangset Laaverud. Foto Britt Åse Høyesveen

Naturlandskapet formes av vann, vegetasjon, vær og vind – kontinuerlige prosesser siden tidenes morgen. På samme måte formes de bygde
omgivelsene i byene og tettstedene våre av menneskers planer, aktivitet,
vaner, livstil, økonomi, gode og mindre gode grep opp gjennom historien.
Ved hjelp av en stedsanalyse kan vi få en felles forståelse for stedet slik
det er, for kvaliteter og forbedringspotensial. En oppdatert stedsanalyse
for Vålebru ligger nå nettsidene til kommunen.
Framsynte ringebuinger
I 1899 var ringebuingene «framme i skoa» og fikk laget en reguleringsplan for kommunesenteret som skulle styre den raske utviklingen av tettstedet som kom med Dovrebanen. Vålebru ble utviklet i en kvartalsstruktur der det kunne bygges helt ut til gatelinjen med gårdsplass eller hage,
og ofte med et lite uthus i bakkant. Bygningenes gatefasader er dermed
vegger i gate- og plassrom. Mange hus fra denne perioden er bevart og
forteller en historien om stedets utvikling. Mellomrommene i form av private hager bidrar til et grønt preg.
Lavt og kompakt
Reguleringsplanen som styrer utviklingen av Ringebu sentrum i dag (vedtatt i 2003) har bestemmelser som skal bidra til å sikre en utvikling som
tar vare på det bymessige bebyggelsesmønsteret. For eksempel skal bygg
legges inntil gatelinja.
I dag er det ikke lov å bygge særlig høyt i Vålebru, maks 2,5 etasjer. Dette
har gitt et sentrum med god helhet og gode rom mellom husene. Kaupanger skiller seg ut med sin høyde, og er frittliggende. Den flotte bygningen
i jugendstil ble oppført som kommunehus i 1911. Dagens bruk som kulturhus gjør at Kaupanger fortsatt er et viktig offentlig bygg. Kaupanger er
et kulturminne og regulert til bevaring. Det er viktig at ny bebyggelse får
en utforming som underordner seg Kaupanger.
Noen høyere?
Som mange andre steder i Norge utfordres nå høydereguleringen i begge
tettstedene våre. De viktigste begrunnelsene for høyere bygg er behov for
å bygge leiligheter, prosjektøknonomi og realiserbarhet, samt at statlige
retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging stiller krav om
høy utnyttelse nær knutepunkt.
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Som grunnlag for ny reguleringsplan for Vålebru skal det lages en mulighetsstudie for fortetting og byggehøyder. Det er viktig å ha i bakhodet
at gjeldende høyderegulering bygger på faglige vurderinger og mål om
tilpasning til den historiske bebyggelsen. Men nye tider stiller nye krav,
og en ny områdereguleringsplan for Vålebru skal favne et større areal.
Muligens er det tomter eller områder innenfor sentrumskjernen hvor det
kan bygges høyere uten å forringe det verdifulle landsbypreget. Kanskje
er det også parkeringsarealer som kan bli byggetomter? I Landsbyen Ringebu er det andre svar på god fortetting enn i Lørenskog eller på Gjøvik.
Mulighetsstudien skal gi oss framtidsbilder som viser hva som kan være
god fortetting i et allerede attraktivt kommunesenter i Gudbrandsdalen.
Et kjøpesenter med himmelen som tak
Veldig mange norske tettsteder har endt opp som øde og forlatt på grunn
av handelsetableringer utenfor sentrum. For Vålebru har politikerne vedtatt at det ikke skal være detaljhandel utenfor sentrumskjernen, og slik er
den byintegrerte handelen bevart. Du setter fra deg bilen og går på shopping og café i den kompakte, til dels bilfrie sentrumskjernen. Akkurat som
på et kjøpesenter. Kanskje skaper det store besøket i Landsbyen Ringebu
nå et behov for flere bilfrie arealer?
Som grunnlag for ny reguleringsplan for Vålebru er det laget en handelsanalyse for hele kommunen. Denne viser at, basert på vedtatte planer for
hyttebyggin, kan det bli behov for mer dagligvarehandel og detaljhandel
i kommunen som helhet. Det anbefales å satse på tettstedene og ikke
åpne for mye handel på fjelldestinasjonene. Vålebru anbefales videreutviklet som opplevelsesdestinasjon, mens det på Fåvang med nærheten til
Kvitfjell vil være grunnlag for mer dagligvarehandel.
Våre bygde omgivelser formes gjennom store og små valg.
En reguleringsplanprosess gir et mulighetsrom for nye idéer og prioriteringer og retningsvalg.
Gjennom medvirkningsprosessene kan DU bidra!
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lde:Arkeologi1

Bildetekst: Ordførar Ole Tvete Muriteigen på «skattejakt» i kjellaren på Kulturhistorisk museum saman med arkeolog Ingar M. Gundersen. Båe foto: Bjørn K. Sletten
Fake news 1 og 2
Bildetekst:
Produksjonen
Fake News var u
vinteren 2020.
Hundorp 2021logo

Ringebu bibliotek

ilde:

å vegen
i l d e :Ringebu bibliotek har mye variert å by på denne høsten.
Det er selvsagt gratis inngang på alle arrangementene, men du må huske
å melde deg på i forkant. Biblioteket tar smittevern på alvor og følger de
regler som til enhver tid er gjeldene. Oppdatert informasjon finner du på
bibliotekets Facebook-side og oppslag på biblioteket.
Kvinner i uniform leser
Høytlesning for barn har en rekke positive effekter. Det stimulerer
barnets språkutvikling, det stimulerer barnas fantasi og nysgjerrighet, det
bidrar til å øke barnets sosiale ferdigheter, det fører til bedre lese- og
skriveferdigheter, det trener barnets konsentrasjonsevne, det skaper gode
relasjoner mellom foreldre og barn, og barnet får positive erfaringer med
lesing.
Høytlesning er så viktig at vi denne høsten viderefører «Menn i uniform
leser», men denne gang med fem tøffe kvinner som alle bruker en form
for uniform på jobb. I tillegg til å lese en historie for oss vil de også fortelle
litt om yrkene sine.
Onsdag 15.september kl.17.00: sykepleier Inger Blytt Vestad.
Onsdag 29.september kl.17.00: advokat Kristin Teigen.
Onsdag 27.oktober kl.17.00: fjelloppsyn Anne Eline Streitlien.
Onsdag 3.november kl.17.00: landskapsarkitekt Silje Myhre Amundsen.
Onsdag 24.november kl.17.00: bonde Mette Amrud Sylte.
Vi ønsker alle barn med foreldre og/eller besteforeldre velkomne til en
hyggelig stund på biblioteket!

Ellen Vahr Foto: Pernille Marie Walvik

Tirsdag
28.september
kl.18.00-21.00
Kurs i førstehjelp
Vi setter nå opp et kurs i grunnleggende førstehjelp, og tema for kvelden
er pasientundersøkelse, varsling og HLR m/bruk av hjertestarter, alle tema
er med praktisk øving. Ringebu Røde Kors stiller med kvalifisert instruktør.
Tirsdag
5.oktober
kl.19.00
Krimtime med Jørn Lier Horst
Jørn Lier Horst har bakgrunn som en av landets mest erfarne
politietterforskere, men er best kjent som en av Nordens mest suksessrike
krimforfattere. Boksalg med signering.
Tirsdag
12.oktober
kl.19.00
Jens Andreas Friis
var en norsk språkforsker, forfatter og teolog. Men han var også en ivrig
fjellmann, jeger og fisker, og sammen med sine kamerater hadde han
eventyrlige jakt- og fiskeopplevelser i våre fjellområder fra 1850 og utover.
I år er det 200 år siden J.A. Friis ble født, og i den anledning holder Jon
Ødegård et foredrag som lar oss bli bedre kjent med vitenskapsmannen
og pioneren innen jakt og fiske.
Mandag
12.oktober
kl.10.30
Rødhette og ulven
Barnehageteateret spiller den kjente forestillingen om Rødhette og ulven.
Denne versjonen av eventyret er med dukker, sang og musikk, og barna
får også bli med og synge. For barn fra 3 år og oppover. Barnehagene er
invitert.

Visste du at ...
Hytteforum er et kontaktforum med velforeninger i hytteområdene i kommunen.
Det blir hytteforum for vel- og hytteforeniger i Ringebu kommune 1. oktober på Innovasjonssenteret kl 1300.
Invitasjon er sent til alle de adressene som er registert hos kommunen. Vi håper at flest mulige vel- og hytteforeninger kan send sin
representant.
Fritidsinnbyggerne er viktige for Ringebu kommune. Kommunen ønsker å ha en dialog med fritidsinnbyggerne representert ved hytte- og
velforeningene, for å fange opp behov og ønsker, og for å informere om aktuelle tema fra kommunens side.
Møteplassen er en planlagt og strukturert dialog, i en uhøytidelig atmosfære.
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Camilla Granlien Foto: Thor Hauknes

Torsdag
28.oktober
kl.19.00
Gjendine og Jørgine
Jørgine Boomer og Gjendine Slålien kom begge fra enkle kår i Bøverdalen,
i Gudbrandsdalen. I denne konserten skal Camilla Granlien, Mari Skeie
Ljones, og Alf Hulbækmo. fortelle om jazz og storbyliv, folkemusikk og
bygdeliv, Gjendine og Jørgine.
Tirsdag
9.november
kl.19.00
Ut på tur!
Marit og Nils Todal tar oss med på jordomseiling med seilbåten S/Y
Checkmate, og Paul Antoni Lutnæs tar han oss med til eventyrlige
Svalbard.
Torsdag
18.november
kl.19.00
Skumringstime
Denne uken er det Nordisk bibliotekuke og vi markerer dette med et
møte med forfatteren Ellen Vahr. Hun skriver nå på en litt annerledes
utvandrer-roman som handler om hennes egen mormors eventyrlige
reise til Amerika i 1916 hvor hun endte opp i tjeneste for den styrtrike
Vanderbilt-familien. Dette skal bli en trilogi, og i kveld forteller Ellen Vahr
om de to første bøkene i serien.

Jørn Lier Horst Foto: Anton Soggiu

Tirsdag
2.november
kl.19.00
Hva vil Ringebu bli?
Stedsutvikling i en krevende tid.
Vålebru har nådd målet om å bli en landsby med urbane kvaliteter, men
hvordan skal stedet utvikles videre? Peter Butenschøn er sivilarkitekt
MNAL og byplanlegger, og har lang erfaring innen undervisning, ledelse
og rådgiving. Kom og hør Peters tanker om gode og dårlige valg for
framtidas Ringebu.
Kristin Laaverud Mangset er leder av stedsutviklingsprosjektet Vålebru
inn i framtida. Hun gir oss oppdatert informasjon om prosjektet.
Torsdag
2.desember
kl.19.00
Adventsang
Egil Mjogdalen har skrevet tusenvis av dikt. Mange omhandler hans
barnetro, men han skriver også om naturen og håp om kjærlighet. Hans
Lyshaug har bearbeidet og tonesatt noen av diktene, og sammen med
Ilona Szücs på fiolin får vi i kveld en urfremføring av Egil Mjogdalens
vakre dikt.
Vaffelbandet og Bjørg og Magne får æren av å avslutte kvelden.

Torsdag
25.oktober
kl.18..-21.00
Lag din egen dørkrans!
Det er snart advent og jul, og vi skal pynte hus og hjem. Bjørg og Jarle
Lavik kommer for å lære oss hvordan vi går fram for å lage de lekreste
dørkranser.

Visste du at ...
Feiing og tilsyn i alle hytter/fritidsboliger fra 01.01.2022
Etter innføring av nye forskrifter vil alle fritidsboliger i Norge ha et krav om feiing og tilsyn fra 01. januar 2021.
Brannlovens Forskrift om brannforebygging § 17 pålegger kommunene å sørge for at skorsteiner som er i bruk i byggverk,
blir feiet etter behov. Kommunen skal også sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av
byggverk. Byggverk gjelder i hovedsak boliger og fritidsboliger, men omfatter også andre bygg som for eksempel verksted,
drivhus, lager, industribygg m.m. med fyringsanlegg for oppvarming av byggverk. Gjelder også gassfyrte fyringsanlegg som er tilknyttet en
skorstein eller et avgassrør og som mates fra tank.
Kostnad og feiegebyr.
Det er kommunen som fastsetter gebyret for feiing og tilsyn av fritidsbolig i sin kommune. Gebyret kan variere fra kommune til kommune,
men blir fastsatt ut ifra selvkostprinsippet. Det betyr at gebyret fastsettes ut ifra de utgiftene kommunen har med å utføre tjenesten.
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World Cup Kvitfjell på offensiven
Tekst: Stein B Olsen. Foto: Scanpix

Ufrivillig måtte World Cup Kvitfjell kaste inn håndkleet for 2021
arrangementet, men allerede til det som skulle vært årets arrangement
var mye nytt på gang. Nå er dette utsatt til 2022 arrangementet.
Næringslivskonferansen Russispranget er en av flere nyskapninger. En
næringslivskonferansen som arrangeres i målområdet i Kvitfjell dagen før
dagen, fredag 4. mars i 2022. Her er det satt sammen en bred sammensatt
arrangementskomite.
-Vi var godt i gang, og hadde alt på stell, da vi ble pålagt å avlyse, forteller
Ole Kristian Kirkerud, daglig leder i Hafjell-Kvitfjell Alpin AS.
- Vi fortsetter dette arbeidet mot årets renn. Ambisjonene er høye og vi
har gode samarbeidspartnere med oss, både fra det offentlige og det
lokale næringslivet. Vi har en avtale men Playroom som er eksperter på
dette området. Tom Stiansen, verdensmester i slalåm og velkjent TVprofil, er klar som konferansier. Om ikke lenge vil programmet bli lansert,
så det er bare å glede seg, sier Kirkerud som også kan glede seg over flere
overnattingsplasser i Kvitfjell.
- Vi som arrangør har leid hele den nye Yttersvingen på Vestsida i Kvitfjell.
Det vil bli et ytterligere løft for arrangementet.
Ny profil
Arrangøren vil også i løpet av høsten lansere en helt nye merkevareprofil.
-Vi har fått støtte fra Innovasjon Norge til å utvikle denne, og uten å skryte
for mye, så ser det veldig bra ut. Anti har bidratt med denne utviklingen,
og vil gi World Cup et gjennomgående profesjonelt utseende. Det gleder
vi oss til å vise til omverden, sier Kirkerud.
Aktiv vinter
Arrangørene går en travel vinter i møte. Ikke bare i Kvitfjell, men også
i Hafjell. Allerede før jul blir det Europacuprenn for damer i Kvitfjell. I
Januar flyttes fokus til VM i Parasport hvor selskapet er ansvarlig for de
alpine øvelser i Hafjell. I starten av februar er det Europacupen for herrer
i Kvitfjell før det store finalen World Cup i Kvitfjell første helgen i mars.
-Ja, vi har høye ambisjoner. Vi er tross alt, The alpine valley, smiler
Kirkerud og legger til.

- Vi har to forskjellige komiteer i Kvitfjell og Hafjell. I Hafjell bygger vi også
et nytt og moderne arrangementsbygg. Det vi bety bedre fasiliteter for
gjennomføring av arrangement, og forhåpentligvis bidra til at flere også
ønsker å være med som funksjonærer. Er det noen der ute som ønsker å
være med på et offensivt lag er det bare å ta kontakt, sier Kirkerud.
Tenker også framover
Selv om det blir en særdeles hektisk vinter så tenker selskapet også
framover. Hafjell og Kvitfjell er en av søkere til World Cup-finalen i alpint
i 2025.
Både finalen og World Cup for damer står på vår ønskeliste, sier Kirkerud.

Ringebu sau og geit

18. september kl. 09.00
Værlamkåring i ridehallen på Frya

Fåvang sau og geit

Fredag 1. oktober – søndag 10. oktober
Fårikål på Annis Spisested hver dag
fra kl 15.00, og søndager hele dagen.

25. september kl. 09.00
Værlamkåring på Fåvang
Program:
Kl 08.00- kaffe på Ysterikroa
Kl 09.00- kåring av værlam starter utenfor Tromsvang.
Kl 12.00- pause i kåring- lunsj fårikål på Ysterikroa
Ca kl 13.00- fortsettelse kåring
Saniteten selger kaffe og kaker i Sau og Geit Bua i
Nesseskogen. Utstillingsboder og salgsboder vil være rundt
om i Nesseskogen. Ungdommen stiller ut traktorene sine.
Noe dyr vil det også være mulig å få kikket på.

Torsdag 7. oktober kl. 18.30.
Kjerringtreff
Motevisning av Trend Ringebu, Fru Frøken og Sport 1,
og underholdning fra scenen.

Ringebu bibliotek

Torsdag 7. oktober kl. 10.00
1/2 dags sykkeltur
Påmeldingstur med maks 6 plasser.

Tirsdag 5. oktober kl. 10.00 – 14.00, Ringebu bibliotek
Forfatterbesøk av Jørn Lier Horst
Jørn skriver mest krim for voksne, men han har også skrevet
operasjonsbøkene med Detektivbyrå nr. 2 for de minste
barna på barneskolen, og CLUE-serien for de litt større. I dag
får alle i 3., 4. og 6.-klasse et spennende møte med denne
forfatteren.
Tirsdag 5. oktober kl. 19.00, Ringebu bibliotek
Krimtime med Jørn Lier Horst
Jørn Lier Horst har bakgrunn som en av landets mest erfarne
politietterforskere, men er best kjent som en av Nordens mest
suksessrike krimforfattere. Han vil med bilder og eksempler
fra sin etterforskningskarriere ta oss med i fotsporene
til drapsmenn og andre brutale forbrytere – inn bak
sperrebåndene, inn på åsteder og inn i sitt forfatterskap.
Boksalg med signering. Gratis inngang.
Du melder deg på i skranken på biblioteket, eller
ved å sende en e-post til ellinor.braend@ringebu.
kommune.no

Arnemoen Gard

02.oktober kl. 21.00
Levi Henriksen & Babylon Badlands
08. oktober kl. 19.00
Konsert med Ringebu Musikkforening.
Gratis inngang. Bevertning. Loddsalg.
09. oktober kl. 21.00
Blödbüse
Billetter på www.tikkio.com
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Annis Spisested

Fredag 8. Oktober kl 19.00 (konsertstart kl. 21.30)
Middag og akustisk intimkonsert med tidligere
Idol-deltager og Chris Medína-partner Eirik Næss
Billetter og bordreservasjon hos:
spise@polsemakeri.no

Værfast

Fredag 8. oktober kl. 18.00 - 21.00
Burger & Beer
Påmelding til post@vaerfast.no
Lørdag 9. oktober kl. 10.00
1/2 dags sykkeltur
Påmeldingstur med maks 6 plasser.
Lørdag 9. oktober kl. 17.00 – 21.00
Høstquiz & Cocktails
Velkommen til den første offisielle cocktail-kvelden på
Værfast!
Påmelding til post@vaerfast.no

Hev Ringebu

Fredag 8. oktober kl. 14.00
Lunsjkonsert med Stian Carstensen og Ola
Kvernberg.
Gratis pop up-konsert i regi av Gudbrandsdal musikkfest.

Landsbyen Ringebu

Lørdag 9. oktober fra kl. 09.00
Utstillere og moro som skjer i Landsbyen denne
dagen
Kafeer, restauranter og butikkene holder åpent.
Velkommen!
Følg med på Facebook-arrangementet
“Fårikålfestivalen 2021” for mer og oppdatert
informasjon.
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Seminar på Senter for Keramisk Kunst
Tekst: Eivind Slettemeås for Kunstavisen. Foto: Martin & Mariken Medi

Full gjennomgang av et grenseoverskridende prosjekt
Alle tydeligst fremgår dette av Katrine Køster Holst sitt prosjekt «Leirens
kollaps – derhen og derfra», tidligere omtalt i Kunstavisen. Køster Holst
har siden 2020 jobbet i Fjøset, et prosjektrom for gjestekunstnere med
særlig vekt på eksperimentell praksis, og der rommet i seg selv har en så
fremtredende karakter at det stedspesifikke utgjør et integrert element i
hvert prosjekt. For Køster Holst sin del har prosjektet sprengt så å si alle
rammer som er mulig å bryte for et tradisjonelt utstillingsformat, og ble av
den grunn naturlig nok viet en hel dag under seminarhelgen.

En serie opptak demonstrerte hvordan disse prosessene utfoldet seg,
røft delt inn i temaer som «bevegelse», «registrering», «topografi» og
«løsmasser». Metodikken er delvis videreført fra doktorgradsprosjektet
Køster Holst ferdigstilte ved KHiO i 2019, såkalt «regelbasert utforskning»,
men her konsentrert om en serie hendelser og samtaler i et rom der
materialet (leira) og omgivelsene (vannmassene, jorda, lydene etc.)
nærmest flyter over i hverandre og viser til den nevnte «forhandlingen»
som alltid pågår mellom naturelementene, inne- og uterom, mellom
kulturlandskap og naturkrefter, og selvsagt mellom kunstnerne og
publikum som trer inn i denne stadige vekselvirkningen av ulike typer
krefter og lag av informasjon.

i kjelleren under Fjøset. Først ut var Irene Nordli i samtale med Jeremy
Welsh, som for øvrig skal i gang med et nytt samarbeidsprosjekt med
Trond Lossius, i regi av SKK neste år. At Nordli og Welsh var nokså ukjente
med hverandres praksiser og jobber i vidt forskjellige medier, kunne fort
lagt en umiddelbar brems for en produktiv dialog men interessen for
industrihistorie og spesifikt keramisk industri som felles referansegrunn,
løftet også denne samtalen med en usedvanlig relevant tematikk.

Kunstner og President i International Academy of Ceramics (IAC),
Torbjørn Kvasbø

Det nyetablerte Senter for keramisk kunst (SKK) i Ringebu Prestegard har
kun vært i drift ett års tid, men har vist en imponerende utvikling og vilje
til å utvide keramikkens muligheter og nedslagsfelt i samtiden. Og det i
en periode som takket være en viss epidemi vil bli husket som et annus
horribilis for kunstnerisk offentlighet generelt.
Helgen 21. og 22. august ble det avholdt et interessant seminar som
både var et slags forsøk på å presentere hvilken funksjon og muligheter
SKK har å by profesjonelle utøvere og formidlere innen keramikk, og å
speile behovet fagfeltet har og har hatt for orientering omkring egne
produksjonsvilkår opp gjennom historien. Kort oppsummert består SKK i
dag av et monumentalverksted der profesjonelle utøvere jobber selvstendig
og sammenhengende i dager eller uker, et prosjektrom for gjestekunstnere
der de gjennom ett år (eller lenger) arbeider med eksperimentelle
prosjekter og leire som medium, og to større utstillingslokaler med
skiftende gruppeutstillinger som vises i sommerhalvåret.
Av allmenn betydning og aktualitet
Det må fremheves at seminaret i all hovedsak rettet seg mot medvirkende
aktører, gjestekunstnere og kollegaer som enten har deltatt, blitt invitert
til eller har fulgt utviklingen av SKK på nært hold. Det betyr på ingen måte
at innholdet, presentasjonene eller temaene som årets seminar drøftet
kun var for de innvidde i keramikkfagets dypere kunnskap og lære. Velger
en å betrakte presentasjonene og samtalene fra en litt annen vinkel
en «fagseminarets», rommer de innsikter og erfaringer som riktignok
springer ut av kunstneriske praksiser, men som også bringer med seg en
rekke spørsmål av mer allmenn betydning og aktualitet.

Trond Lossius

Fra venstre: En av landets mest profilerte felespillere, Hege Rimestad og
professor ved Den norske filmskolen – Høgskolen i Innlandet, Trond Lossius

I gjennomgangen av prosjektet ble publikum vitne til like deler
performative og informative innslag. Innslagene ble presentert i form
av bidrag fra henne selv og noen av prosjektets samarbeidspartnere,
Simen Korsmo Robertsen, Trond Lossius og Hege Rimestad. At samtlige
har bakgrunn fra musikk og er utøvende musikere, komponister og
lydkunstnere, forteller sitt om hvor sjangeroverskridende Køster Holsts
praksis er. Med hennes egne ord har målet for prosjektet vært å «utnytte
tiden for alt det er verdt», gitt at tilstedeværelsen i et residensopphold,
eller væren-på-stedet alltid vil avstedkomme en serie uforutsette, men
stedlig forankrede prosesser.

Kunstner Katrine Køster Holst

Jazzpianist, musikkpedagog og koreograf, Simen Korsmo Robertsen
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Da Køster Holst overtok Fjøset vinteren 2020 bestod rommet av en
leireinstallasjon av den sør-koreanske kunstneren Hyangjong Oh. En
installasjon bestående av 37 søyler laget gjennom en workshop med flere
kunstnere og studenter. Hennes egen tilnærming ble igangsatt gjennom
å bevege seg rundt i installasjonen og fotografere, eller ta «spionbilder»
som igjen ansporet ideen om å overta rommet «med alt som var der».
Uten å ha møtt Hyanjong Oh selv eller drøftet prosjektet med han, startet
en forhandlingsprosess eller «samarbeid uten samtykke» som Køster
Holst nokså ertelystent beskriver som ledemotiv for vendingen prosjektet
etter hvert tok.

Stedet for seminaret: Ringebu Prestegard, driftsbyningen. Her er alle
rommene til SKK lokalisert i fire etasjer. Siloen foran bygget fungerer som
galleri for Ringebu barnehagenes utstillingslokale

Nye innsikter
Sesjonen ble avsluttet med en svært interessant samtale om hvordan
denne type prosessorienterte samarbeidsprosjekter og vekselvirkning
mellom kunstneriske praksiser i kombinasjon med tid, kan forløse nye
innsikter i hverandres arbeide og tilbyr overraskende glimt av innsikt i
detaljrikdommen som prosjektet etter hvert utfolder. Det er vel heller ikke
omstridt å påstå at dagens kunst har blitt en stabil leverandør av innsikter
knyttet til økologisk oppmerksomhet og sensibilitet. Særlig gjorde Trond
Lossius det i sin presentasjon klart hvordan menneskelig aktivitet har en
uavklart rolle i nær sagt alle typer omgivelser. På de mange timene med
lydopptak fra det en primært må kunne kalle fauna- og naturområder,
var ett eneste opptak uten lyd av motorer i en eller annen form. Likevel
fremstår slike lyder i opptakene som enigmatisk tilstedeværende i et rom
der leiren refererer til løsmasser og krefter i en evig runddans mellom
kollaps og ekstrem skjønnhet.
Samtaler med kunstnere
Sett på bakgrunn av intensiteten i denne første delen av seminaret
var det nærmest takknemlig å gå over i det mer tradisjonelle formatet
med kunstnerpresentasjoner og samtaler med 7 av deltagerne fra
gruppeutstillingen «Made in Ringebu» på Trevet i etasjen over. Samtlige
viser her nye verker produsert under sitt opphold i Monumentalverkstedet,

Et viktig redningsarbeid
Både i Norge og internasjonalt er svært mye industri knyttet til keramisk
produksjon og porselen nedlagt de siste tiårene, med den risikoen at
materialbasert og teknisk kunnskap, men også tradisjoner, nærmest
forsvinner over natten. I noen tilfeller har imidlertid dette blitt reddet ved
at keramikere og kunstnere har rykket inn i de samme fabrikklokalene
for å utforske og ivareta det som måtte være mulig å redde fra historiens
glemsel. I enkelte tilfeller har man dermed klart å etablere lommer av
produksjonsfelleskap der håndverkere og kunstnere i samarbeid med
gjenværende produksjonsansatte kan utforske og arbeide med industrielle
teknikker og produksjonshistorie. Slike samtaler gir påminnelser om at
det også i dag eksisterer miljøer som har mye til felles med for eksempel
Arts & Crafts sine sosiale utopiske bevegelser på 1800-tallet, selv om de
er små i omfang og lite kjent utenfor de spesifikke miljøene.
Monumentalverkstedets store betydning
Presentasjonen av utstillerne ble ledet av Ingunn Svanes Malmedal fra
Kunstnerforbundet, og gjennomgående kunne alle bekrefte at muligheten
for å arbeide fokusert og å gå opp i format slik som Monumentalverkstedet
legger til rette for, har en avgjørende effekt på produksjonen av keramiske
skulpturer. Arbeidet og forholdet mellom egen kropp og leira som
utpreget fysiske materiale, påvirkes i større grad når en går opp i format.
De rurale omgivelsene som både kan karakteriseres som naturskjønne
og strenge (særlig vinterstid) synes for mange også å bidra til en mer
puritansk innstilling til å gå opp i selve arbeidet, uten distraksjoner og
tidsbegrensninger som i et stort fellesverksted.
Samlingspunktet Torbjørn Kvasbø
Når SKK befinner seg i en tidlig fase, men likevel fremstår som langt på
vei ferdigutviklet og modent for å innta en sentral posisjon nasjonalt og
internasjonalt skyldes det i første rekke Torbjørn Kvasbø som sjefen for
det hele. Med sine mangeårige lokale tilstedeværelse og praksis som
keramiker og kunstner av internasjonal størrelse utgjør han et uvurderlig
kraftfelt. SKK kan dermed sees som en foreløpig kulminasjonen av en
livslang karriere som kunsthåndverker, formidler, organisator, pedagog og
kurator, og den egentlige årsaken til at et prosjekt av slike dimensjoner
kan oppstå på et så lite sted. Når et stort fagmiljø kan samles i Ringebu
og peke retning videre for keramikk som kunstform, er det fordi Kvasbø
så til de grader fremstår som dets samlingspunkt.
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Kafeteriatilbudet på Fåvang.
Tekst: Håvard Gangsås Foto: Mammut reklame

De som kjenner meg vet at jeg har et hjerte for matfaget, og i den
anledning skal jeg fremover i Ringebuposten besøke og intervjue
spisesteder i Ringebu kommune. I dette nummeret går turen til Fåvang,
og det nye tilbudet på Ysterikroa og Bite of Norway
Fra hvalfangst til Ysterikroa

På Yserikroa er Egil Fjeldstad og kona Aung kroverter. Hele familien er
faktisk med, og når jeg er på besøk er det litt hektisk for å klargjøre til
mini Fåvangdagene. Den helgen samarbeider de med A bite of Norway,
og har tilbud hele helge, med gratis frokost på lørdag. I etterkant ble det
varslet at 120 kose seg med frokost i Fåvang lørdag 28. august.
Det er en egen atmosfære å komme inn på kroa, selv får jeg minner
fra tiden med ysteri på Lesja, hvor de i likhet med Fåvang Ysteri lagde
Gudbrandsdalsost, G 35. Smaken av nykokt og varm brunost glemmer
vi aldri, vi som fikk en god bit varm brunost på sølvpapir hos en snill
arbeider. Historiske bilder pryder de flott lokalene, som skaper en god
atmosfære.

A Bite Of Norway på Kvitfjelltunet
Foto: Frank Asle Mathisen

Torv på taket, skigardgjerder utenfor og et lysende skilt med logoen
til A Bite Og Norway ved inngangen, gjør at jeg allerede har fått
noen forventninger av hva som er innenfor døra. Her møter jeg på
fine nyoppussede lokaler og det står gamle ski rundt omkring, gamle
tursekker og peisen knitrer lenger inn i rommet. Ja dette er virkelig en
"bit av Norge". Når jeg kikker på menytavla er det første som jeg legger
merke til; Fårikål. Jeg kikker bort på driveren, Frank Asle Mathisen, og
spør; går det Fårikål nå i sommerstid? Ja, kan Frank Asle bekrefte. Jeg
var litt tvilende selv når jeg satte opp menyen, men konseptet med Norsk
tradisjonskost må jo inneholde vår nasjonalrett. Og nettopp det har slått
ann. En av salgsvinnerne i sommer faktisk.

I døra møter jeg Egil med et stort smil, midt i forberedelsene til helgens
store arrangement. Egil har drevet med mat og servering også tidligere,
allerede i 1961 mønstret han på for å være byssegutt på hvalfangst.
I den tida dro mange til sjøs som 15 åringer, en bratt, men ofte god
læringskurve i hardt arbeid. Egil har opplevd mye i livet, men har en egen
evne til å aldri gi opp.

Ysterikroa er et viktig landemerke i Fåvang, både for innbyggerne i vår
kommune, men også for tilreisende. Kroa holder åpent alle dager, med
spennende retter, ikke minst nydelig mat fra Thailand, men også saltkjøtt
med rotmos er på menyen. For en som liker asiatisk mat, er Ysterikroa et
god valg. Det går rundt økonomisk sier Egil, som mange av dere sikkert
kjenner fra hans tid som driver sammen med kona på Tunet i mange år.
Nå får de også hjelp av neste generasjon, selv om Egil selv sier at han ikke
er skapt for å sitte ro.

Hvordan har sommeren vært?
Knallbra, vi har fått så mange gode tilbakemeldinger. Folk som har stilt
seg i køa etter de har spist, bare for å takke for maten personlig. Mange
har virkelig satt pris på at de har kunnet få Fårikål, Gudbrandsdalskål,
spekeskinke og varm potetstuing etc. Menyen begynner virkelig å få en
rød tråd og ikke minst at menyen gjenspeiler navnet og tradisjonene vi
lover. Men det viktigste av alt er de fantastiske medarbeiderne jeg har på
Tunet. De jentene der er helt rå. De jobber i et vanvittig tempo, men alltid
med et smil om munnen. Så det ville ikke vært mulig uten dem.
Det høres bra ut, men hvorfor A Bite Of Norway og ikke Biten av Norge?
Du er ikke den første som spør, smiler Mathisen. Jeg tenker fremover og har
bevisst valgt et engelsk navn. Vi ligger rett ved E6 og når de internasjonale

turistene igjen er på norske veier, skal jeg også kommunisere med dem.
Pluss at jeg har mange fremtidige planer, og da vil jeg bygge på et navn
som lar seg kommunisere flere steder.
Du har tidligere sagt at du vil bidra til å gjøre det mer trendy å spise norsk
mat. Hvordan vil du bidra til det? Vi bor midt i matfatet her, vi trenger
bare litt stolthet for å snakke det frem. Men skal vi lykkes med det så
handler veldig mye om innpakningen. Hvordan vi presenterer norsk mat
og hvordan vi serverer det. Ta en kikk på de store kjedene å se hva de gjør
på hovedfartsårene. Om vi kan være like flinke på branding men i tillegg
besitte kvalitetsråvarer, så ligger alt til rette for å lykkes. Jeg kunne sagt så
mye om dette, men da blir det et par sider til, ler Mathisen.

Kan du fortelle litt om A Bite Of Norvway?
Det kan jeg. Helt enkelt dreier det seg om å benytte norske råvarer, norske
tradisjonsretter og at alt skal lages fra bunnen av på den gode gamle
måten. Vi bruker kjøtt av dyr som har gått på beite i den norske naturen.
Men hele konseptet og som gjør at A Bite Of Norway skal skille seg ut
er leveringstiden fra bestilling til kunden har fått maten. Det er det vi
jobber iherdig med å få til. A Bite Of Norway startet som et konsept for
matlevering til arrangement. Der er slagordet; Norsk tradisjonskost på
"fastfood metoden". Som leverandør av mat på Rondaståk har vi virkelig
klart å gjennomføre det. Tiden det har tatt fra bestilling av "Kål2Go"
eller Viltburger har vært nede på noen sekunder, og da snakker vi 2500
gjester. Vi skal komme dit på Tunet også, men logistikk er veldig viktig for
å få det til. Jeg har flyttet rundt på kjøkkenet for å komme dit. Og med de
justeringene som har blitt gjort på forsommeren er vi nede i 2 minutter på
eksempelvis Fårikål og da nærmer vi oss.
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Visste du at ...
det finnes en makerspace i Ringebu som heter Makerspace Ringebu og at?
•
Gudbrandsdal Musikkfest er attende – med framifrå artistar og verstskap, eventyrlege måltid og overnatting! Gudbrandsdal Musikkfest skal skape
magiske augneblikk der publikum får møte det beste av vår eigen musikktradisjon i samspel med perler frå det klassiske repertoaret. Konsertane
foregår midt i det Gudbrandsdalske kulturlandskapet, på arenaer med sjel og historie. Og i haustferien er råvarene i Gudbrandsdalen gjerne ureiste,
kjøkensjefene i storform, høstfargene spektakulære og sengene ei prinsesse verdig.
Saman med eit knippe hotell spredd utover heile dalen har musikkfesten komponert opplevingar med både konsertar, overnatting, mat og aktivitetar.
Det er ei glede å invitere til ny musikkfest i den 7.–10. oktober 2021.
Velkome til eventyr for alle sansar! Billettar og all anna informasjon finn du på musikkfesten si heimeside: www.gudbrandsfest.no

Program:
Torsdag 7. oktober
Flye 1389 Kl. 13.00		Åpningskonsert!
Marianne Thorsen, Jo Asgeir Lie og Unni Løvlid. Vertskapet på Flye1389
serverar smakebitar frå det Gudbrandsdalske matfatet.
Kr. 350 inkl. lett servering.
Avdemsbue Kl. 14.00 		Lunsjkonsert med Ingfrid Breie Nyhus
og Gjermund Larsen
Avdemsbue byr på smakebitar frå lokale matprodusentar.
Kr. 250, inkl. gode smaker frå dalen.
MENT på Fåberg kl 19.00		MENT for verden! Bjarte Eike, Øystein
Rudi, Marianne Thorsen og Jo Asgeir Lie. Konsert og omvisning
I samarbeid med MENT og Frakke Folk.
Kr. 350,Lesja kyrkje Kl. 19.00		Meistermøte! Ingfrid Breie Nyhus,
Gjermund Larsen, Iver Kleive, Sondre Bratland og Lesja barnekor.
Kr. 450,-/100,- t.o.m 17 år
Spidsbergseter Kl. 19.00		Folk, jazz og røvere.
Inge Gjevre, Mads Erik Odde og Vegar Vårdal med Georg Reiss.
Kr. 350,Rudi Gard Kl. 19.00		Mezzosopran Ingeborg Schübeler
Gillebo og elevar frå musikklinja ved Vinstra videregåande
skule
Kr. 350,-/100,- t.o.m. 17 år.

Fredag 8. oktober

Kafé Banken Kl. 16.00 		 Klassisk som Banken.
Lina Braaten og Ingeborg Schübeler Gillebo.
Billett kr. 350,Sør-Fron kirke Kl. 19.00		 Storkonsert i Sør-Fron kirke.
Sveinung Bjelland, Ole Christian Haagenrud, Marianne Thorsen,
Håvard Stensvold, Elisabeth Gimmestad og Unni Løvlid tolkar Schubert.
Kr. 450,Øyer kirke Kl. 19.00		 Meistermøte!
Ingfrid Nyhus, Gjermund Larsen, Iver Kleive, Sondre Bratland og Øyer
barnekor.
Kr. 450,-/100 t.o.m. 17 år
Vågåhallen Kl. 21.00		 Musikkfest!
Barokksolistene med Alehouse Sessions.
Etterspell med Vågå spelemannslag.
Kr 490,Skåbu kyrkje Kl. 21.00		 Musikalsk toppmøte!
Inge Gjevre, Mads Erik Odde og Vegar Vårdal med Georg Reiss.
Kr. 350,Høyloftet på Gålå Kl. 21.00		 Gammalgrass på Gålå.
Ola Kvernberg og Stian Carstensen i samarbeid med Peer Gynt og
Røsslyngstua.
Kr. 350,-

Laurdag 9. oktober

Felleskjøpet på Otta Kl. 13.00		 Traktormusikalsk verkstad
med Barokksolistene og fleire solistar!
Kr. 350,-/100 t.o.m. 17 år.
Sandbu kapell i Vågå kl. 17.00		 Kapellkonsert
med Ingeborg Schübeler Gillebo og Lina Braaten
Kr. 650,Lillehammer kirke Kl. 19.00		 Romanser i kyrkja
med Sveinung Bjelland, Ole Christian Haagenrud, Marianne Thorsen,
Håvard Stensvold, Elisabeth Gimmestad og Unni Løvlid tolkar Schubert.
Kr. 450,Rudi Gard Kl. 21.00 		 Etterspell og siste sprell
- Musikkfestens siste kveld! Barokksolistene med Alehouse Sessions.
Etterspel med Mukampen spelemannslag.
Billett kr. 490,-
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Makerspace Ringebu er et åpent verksted og hobbyrom med fokus på
teknologi og læring
Makerspace begrepet er kjent over hele verden
Makerspace Ringebu er medlem i den landsdekkende organisasjonen
Norway Makers
Makerspace Ringebu ikke er skummelt, men en plass hvor alle kan
forske på ting og prøve seg på ting, eller prototyping?
Med andre ord, kan utvikle nye produkter eller tjenester?
Makerspace Ringebu er en veldig fin arena for barn og unge for å
finne ut hva ligger bak dagens digitale verden
Vi har dampmaskiner og håndterer STEAM prinsippet når vi veileder barn og unge i sitt arbeid
på Makerspace Ringebu
STEAM står for Science, Technology, Engineering, Arts og Mathematics
Barn og unge finner opp fantastiske ting, og har muligheten å gjøre fantastiske feil på Makerspace
Ringebu?
Det gjelder forøvrig voksne også.
Makerspace Ringebu samarbeider med skoler og bedrifter?
Makerspace har fått finansiell støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Gjensidige Stiftelsen,
Sparebank1 Gudbrandsdal, Gudbrandsdal
Energi Holding, Fjøssystemer AS og Ringebu kommune
Makerspace Ringebu har en egen facebookside, facebookgruppe og hjemmeside, og har en egen
misjon, visjon, strategi og misjonserklæring
Makerspace Ringebu arrangerer aktivitetsdager, og at vannraketter er veldig spennende?
Det er bare å ta kontakt, eller melde seg på for å delta i makerspace aktiviteter?

Visste du at ...
Foto: unsplach.com Fotograf: Andrew Roberts

Den gode ladeopplevelsen. I følge elbilforeningen er det i dag
400 000 elbiler på norske veier, og innen 2025 er det estimert at
antallet vil være oppe i en million. Gode lademuligheter vil dermed
være en viktig stoppeffekt for tettstedene i Ringebu kommune.
Noe av det beste med å kjøre elbil er å slippe turen innom
bensinstasjonen. Men er elbilen på langtur må den ha påfyll av
strøm. Å lade er enda kjedeligere enn å fylle bensin fordi det tar
lengre tid, og for de fleste vil det være kjærkomment å kunne fylle
ladetiden med aktivitet. Både på Fåvang og i Vålebru kan man gjøre
noen innkjøp, lufte barna på lekeplass eller i badedam og drikke en
god kaffe mens man lader.
I ferier og helger er det som mange andre steder ofte lang kø på de de få lademulighetene i vår kommune. Ringebu markedsforening har lenge
påpekt et stort behov for økt ladekapasitet. Kommunen opplever økt interesse fra ladeselskaper for etablering av lademuligheter både i Vålebru
og på Fåvang.
Når nye ladestasjoner skal plasseres er det mye å vinne på å være litt strategisk. Den gode ladeopplevelsen er sannsynligvis å komme til et
ladepunkt hvor du lett blir klar over tilbudene som finnes på stedet og kan bevege deg dit til fots på kort tid. Det er viktig at ladetilbudet sees i
nær sammenheng med det generelle parkeringstilbudet. Ladeanlegg vil gi økt biltrafikk, så trafikkesikkerhet og myke trafikanter må hensyntas.
Større ladestasjoner har en utforming som ikke er så lett å innpasse i nærheten av verneverdig bebyggelse uten å forringe den estetiske verdien
i området. Dette er også viktige hensyn å ta.
På Fåvang vil avkjøringsmulighetene være relativt uendret etter E6 utbyggingen. For Landsbyen Ringebu vil det uansett hvilke adkomstløsninger
en ender opp med, være viktig å få på plass stoppeffekter når E6 legges utenom. Lademulighet vil kunne gi en uslåelig stoppeffekt sammen
med handelstilbud, café- og restauranttilbud, lekeplass, parker og offentlig toalett. Den gode ladeopplevelsen.
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Sykkelsatsingen fortsetter i Ringebu
Tekst: Julia Hamre Foto: Samuel Andersen, Julia Hamre og Vegard Strand Sæterøy

Høstferie i Kvitfjell
Tekst: Vibeke Fürst Holtmann. Foto: Bård Gundersen

Tradisjonen tro skjer det mye i Kvitfjell i høstferien. Høstferien gir en liten
forsmak på vinteren med åpne heiser, restauranter og sportsbutikker.
Høstfargene har kommet til fjellet, men sommervarmen henger igjen når
dette blir skrevet i slutten av august. Det har vært en sommer med flotte
forhold for å nyte dagene på to hjul og tilbudet for deg som er ute etter
gode sykkelopplevelser blir bedre for hver sesong.
SykkelVIKU har etablert seg som en av sykkelfestivalene i Norge
som man MÅ få med seg hvis man er skikkelig glad i stisykling med mye
nedoversti. Årets arrangement ble solgt ut på en uke. 50 voksne og 20
barn fikk syklet sammen med et knippe lokalkjente guider i 4 dager. Som
tidligere år ble festivalen gjennomført med utgangspunkt fra sentrum,
med BBQ på Værfast og musikk på Arnemoen Gard etter endt sykkeldag.
Arrangørene i Ringebu Sykkelgruppe kunne ikke ha vært mer fornøyde
med årets VIKU. Koselige deltagere, fantastiske kursholdere, dedikerte
og superflinke frivillige som sto på fra morgen til kveld og strålende
sykkelvær!
DølabikE er en nyetablert bedrift for utleie av elsykler egnet for
grus- og asfaltsykling. Dette er et samarbeid mellom Sykkelbua på
Vinstra, Sport1 Ringebu, Værfast og Gudbrandsdalsvegen. Syklene er av
høy kvalitet og har god batterikapasitet, noe som er avgjørende for at de
skal fungere godt i kupert terreng. Tilbakemeldingene fra dem som har
leid sykkel er utelukkende positive! Det er en fantastisk opplevelse å trille
frem på småveiene i Gudbrandsdalen, hvor du kan velge å stoppe for flere
unike mat- og kulturopplevelser, samtidig som du nyter naturen i dalenes
dal. Syklene leies ut så lenge veiene er fri fra snø. Hva med å prøve en tur
i høstferien? Sjekk dolabike.no for mer informasjon og booking.

Fra torsdag til lørdag i uke 40 settes stolheisene til toppen i gang som
gir tilgang til mange flotte turmuligheter i Kvitfjell. Gudbrandsgard Hotell
arrangerer viltaften i Prepperiet og barneaktiviteter som barnedisco
i bassenget, naturbingo og rebusløp. Besøkende som ønsker å nyte et
godt måltid eller en tur i velværeavdelingen er velkomne.
Gjør skiutstyret klart til kommende sesong
Sportsbutikkene på begge sider av fjellet åpner. Her blir det muligheter
for å sjekke ut vinterens nyheter, og det er salg på utvalgte varer
mellomstasjonen. Skiutstyr kan leveres til prepp så det blir klart til
kommende skisesong. Er det behov for såletilpasning og bootfitting, kan
det bookes tid til dette på mellomstasjonen.
Restauranter
Flere av Kvitfjells populære restauranter åpner i høstferien. Tyrihanstunet
åpner med blant annet sjø- og viltinspirert kveldsmeny og utsalg fra lokale
bønder. Koia har «after-tur» med gourmetpølser og gode drikkevarer og
Varden Restaurant serverer 5-retters middag.
Beite åpner dørene med høstinspirert meny og flamkuchen, og Lettvint
holder åpent med hyggelig atmosfære, lett lunsj og god musikk.
Sesongkort med tidligrabatt i salg nå
Sesongkort med tidligrabatt kan kjøpes senest 18. oktober.
Finn all informasjon om sesongkort og høstferieprogram på kvitfjell.no

Sykle sti i høstferien? Værfast i Ringebu har påmeldingsturer på
utvalgte dager i uke 40 og i uke 41 blir det en egen shuttledag for
barn i tillegg til at det arrangeres «Shutdown weekend» som en
offisiell avslutning på sykkelsesongen 2021. Sjekk arrangementene på
facebooksiden til Værfast for mer informasjon og påmelding.
Hva skjer neste sommer?
-

-

-

-

Værfast jobber intenst med tilrettelegging av en «Grønn sti» 		
som skal kunne åpnes i løpet av sommeren 2022. Dette blir et tilbud
åpent for alle og en sti som skal gi en god sykkelopplevelse både for
nybegynnere og mer erfarne syklister. Prosjektet hadde ikke blitt 		
realisert uten økonomisk støtte fra Ringebu Kommune.
Gjengen på Værfast bruker mye ressurser på å finne stier, lage avtaler
med grunneiere, rydde, koble sammen og tilrettelegge stiene for 		
sykling. Det betyr ofte at det dykker opp noen nyheter hver sesong
for den som booker en guidet tur.
Værfast er også en av pådriverne for et større sykkelprosjekt i
Gudbrandsdalen, hvor målet er å kvalitetssikre og utvikle
sykkelproduktet gjennom hele dalen. Dette vil du definitivt høre mer
om fra 2022 og utover.
Det skal arrangeres SykkelVIKU i 2022 også, dato å holde av er 4-7
august. Billettene blir lagt ut sen vinter/tidlig vår, så sørg for å følge
med på facebooksiden til SykkelVIKU.

Sesongkort med tidligrabatt!
Kjøp sesongkort i Kvitfjell før 18. oktober og få den beste prisen.
Sesongkort med tidligrabatt kr. 5 470,- (spar opptil kr. 1 010,-)
kvitfjell.no/tidligrabatt
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Ringebu Stavkirke
og Prestegard

Fjellandsbyen

øst....
h
r
o
f
e
r
a
l
k
Vi er
Skikkelig kaﬀe,
te, smoothie eller juic
e
med kake, is eller lun
sjmat
foran peisen.
Belgisk konfekt i uta
ll av
smaker. Variert utvalg
av
småinteriør til
huset og hytta.

Shopping,
restauranter
og kaféliv

Pumptrackbane
Gatebibliotek i telefonkiosk

Gratis, trådløst nett i sentrum

Lekepark med mikrobibliotek

Verdens største

ostehøvel

Se mer informasjon

Landsbygalleriet
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Ringebu.com

landsbyens eget nettsted

Brugata 24, Ringebu
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Din økonomipartner

Regnskap
Lønn og personal
Fakturering
Administrasjon
Bedriftsrådgivning
Eierskifte
Driftsplanlegging

Vinstra:

Nedregate 63
2640 Vinstra
61 29 52 70

Fåvang:

Stasjonsvegen 1
2634 Fåvang
Telefon: 61 28 43 30

gudbrandsdalen@vekstra.no

Opplev
Tindekvaliteten
(->) Veiledning (->) Valgfrihet
(->) Fagfolk (->) Trygghet

@tindehytter
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Vi gjør det enklere å
være hyttekjøper. Du får
en komplett leveranse
over grunnmur.

postkasse@tindehytter.no

Tomtegata 12, 2630 Ringebu
tlf. 61 28 03 54
www.polsemakeri.no

+47 940 89 000
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FØRJULSMIDDAG OG RAKFISKLAG
Vi tilbyr 2-retters tradisjonell
julemiddag i midtuka,
rakﬁsklag på fredager,
5-retters julemiddag på lørdager,
og julelunsj på søndager.
www.venabu.no
Tlf. 61 29 32 00
mail: venabu@venabu.no

Din lokale rørlegger

Randkleivgata 12, Ringebu - Tlf. 900 74 845 - 61 28 44 88
www.bademiljo.no - postmaster@johnlienror.no

Tromsnesvegen 37, 2634 Fåvang

Vi har nå utleie av el-stisykler
velkommen!

Stenumgård Bygg AS er en totalentreprenør innen byggebransjen og vi kan hjelpe deg
med søknadsarbeid, tegninger, grunnarbeid, forskaling og tømrerarbeid.
Ønsker du å realisere din bolig- eller hyttedrøm? Ring oss for en uforpliktende prat.

61 40 03 70
post@stenumgardbygg.no
www.stenumgardbygg.no
facebook.com/stenumgardbygg
IG: stenumgardbygg
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mammut reklame as

Returadresse:
Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu

Velkommen til
FÅVANG SENTRUM

- Treningssenter/legesenter/tannlege
- Kafé
- Dagligvare
- Pub og pizzeria
- Frisør
- Byggevarer
- Alt innen bygg og håndverk
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- Elektro
- Trykk og reklame
- Kro
- Bensinstasjon
- Skog og hage
- Hytteutleie/overnatting

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

