Hva er ståa i landsbyen?
Tekst og foto: Åse Høyesveen, foto Britt Åse Høyesveen

Jeg rusler bort til et av utebordene til Baker
Hansen og slår av en liten prat med Hanne Mari
Ødegård, Ken Roger Træet og Ingvild Vestad
som sitter med kaffekoppen. Barna har møtt
andre barn i gata og går til og fra bordet. Disse
har vært hyppige å se i sentrum i sommer og
jeg lurer på hva det er som trekker de hit? Jo,
sier Hanne Mari, ”Her treffer vi alltid kjentfolk.
Vi rusler rundt i sentrum og gjør litt handel både
i butikker og av torghandlerne i gata. Det er
alltid liv og røre på sommerlørdager her i gata.”
”Her er det bilfritt så barna får rom å bevege
seg i mens vi voksne kan sitte ned og slå av en
prat over en kopp kaffe og kikke på folk som
går forbi”, sier Ingvild. ”Slik som i dag når det
skal være småtraktormønstring ser vi plutselig
at andre folk kommer til sentrum enn de som
vi vanligvis møter”. Mannfolka har møtt opp
og henger seg over de voksnes småtraktorer
som står utstilt i gata, mens barna trår sine
småtraktorer og varmer opp til opptoget. ”Slike
møteplasser passer oss bra”, sier de og ser på
hverandre med et smil.

En fornøyd gjeng på kafebesøk en sommerlørdag

Utenfor Baker Hansen sitter en liten klynge med folk som ser fornøyde og avslappa ut. I selve gata
står det boder der store og små har stilt opp egenproduserte ting eller annet salgbart. En eim av
nystekte vafler brer seg fra nedi gata der to gutter har varmet opp vaffeljernet og skal tjene seg
noen sommerkroner. Vaffelsalg for en dag kan være starten for framtidens eiere av en litt mer
stabil etablering. I dag er denne muligheten mer enn stor nok. Disponeringen av omsetningen
blir omhyggelig planlagt ettersom folk kjøper seg en kopp kaffe med vaffel og slapper av i ei av
sittegruppene i den sommerinnbydende gata. Det er lørdag i landsbyen Ringebu!

Leder’n
Sommeren er for lengst over og vi forbereder oss på en ny vinter. Blir det en
kald og snørik vinter med høye strømpriser? Tiden vil vise. Vi registrerer allerede
at Kvitfjell alpinanlegg legger opp til å åpne anlegget i slutten av oktober.
Alpinanlegget er kjent for å være svært tidlig ute hvert år med sin åpning.
I kommunal sammenheng er høsten tid for budsjettarbeid. Nå legges grunnlaget
for kommende års budsjett. Av budsjettet vil det framgå hva slags tilbud
kommunen kan yte overfor sine innbyggere. Etter min oppfatning har Ringebu
kommune et bredt og godt tjenestetilbud, som gir svært gode forutsetninger for
et godt liv for våre innbyggere.
I tillegg har vi et omfattende næringsliv med god service og et godt omdømme. Det er alltid
like hyggelig å høre beretninger fra personer som har besøkt en eller flere av våre forretninger
og gir uttrykk for stor tilfredshet. Det er også artig å høre all positiv omtale når det gjelder
sentrumsområdene våre.
Kommunestruktur er igjen satt på sakskartet. Etter min oppfatning er tiden moden for å se nærmere
på landets kommuneinndeling. Inntil så lenge er imidlertid Ringebu kommune en selvstendig
kommune og en aktiv samarbeidspart innen Midt-Gudbrandsdal regionen. Ut over det formaliserte
og det mer uformelle samarbeidet innad i Midtdalen, samarbeider Ringebu også sørover, blant annet
når det gjelder Samhandlingsreformen, legevakt, miljørettet helsevern og gjennom Lillehammer
Turist når det gjelder reiseliv.
Ringebu kommune er opptatt av å ha et godt omdømme. Som rådmann jobber jeg aktivt for at alle
kommunalt ansatte skal gjøre sitt beste til at vi i fellesskap bygger et godt omdømme. Vi er alle
ambassadører for Ringebu kommune. Vi er alle klar over at vi ikke er her for egen del, men for å yte
tjenester til samfunnets beste. I denne forbindelse gjennomfører vi årlige brukerundersøkelser for å
få tilbakemeldinger på hvordan vi oppfattes av våre brukere. Tilbakemeldingene gir grunnlag for at
vi skal kunne bli enda bedre i vår hverdag.
Jon Alver
rådmann
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Oppstilling av barnas småtraktorer for opptog
gjennom landsbyen

Lenger opp i gata treffer jeg Jarle Lavik som
holder på å bære ut varer. Jarle og kona Bjørg
er eiere av blomsterbutikken og ser den
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positive trenden i Ringebu også fra næringssida. De er veldig fornøyd med
trafikken og dermed også omsetningen som i sommer som har økt med hele 23%.
Dette viser også den generelle statistikken der Ringebu ligger på topp blant alle
Opplandskommunene når det gjelder økning i kronebeløp pr.innbygger. Dette til
tross for at Ringebu ikke har kapitalhandel som f.eks bilforhandler slik som mange
andre kommuner i Oppland.

Mange varianter av de voksnes småtraktorer ble undersøkt både utenpå og innvendig

Hva tror du ligger bak denne positive trenden, spør jeg. Jarle
svarer entusiastisk: ”Her er det mange gode krefter som ligger
bak. Ringebu har særlig de siste 10 årene fått flere gode
spesialbutikker som folk liker. Både vi butikkeiere og politisk
side har bevisst unngått kjøpesenter. Vi vil heller bygge videre
på det særpreget som sentrum har med en gateinndeling som
om det var en by. Ringebu har en eldre småhusbebyggelse
med butikk i 1.etg. og mange innbydende møteplasser slik
som parken, gågata, lekeplassen, ute ved Felles glede og
Coop samt utemøbler som står til allmenn bruk i hele sentrum.
Kommunen har starta opp et viktig og nødvendig løp når
det gjelder forskjønning i sentrum som kommer alle til gode.
Huseierne er veldig engasjerte og bidrar til at Ringebu skal
utvikles og beholde sitt særpreg. I tillegg har vi fått flere
sentrumsnære boliger noe som også er med å gi mer ”boliv”
til sentrum.
Et ”utabygdspar” er på tur inn i blomsterbutikken og stopper
opp og forstår fort hva vi står og prater om. Det er Hanne
Elisabeth Jensrud og Dagfinn Mahle som er på en av sine faste
turer til Ringebu. De hadde leid hytte i Kvitfjell i flere år, men
for noen få år siden kjøpte de egen hytte. ”Våre handleturer
går alltid til Ringebu sentrum for der finner vi det vi trenger.
Butikkene har veldig hyggelige og serviceinnstilte ansatte så
vi koser oss både her i sentrum og ellers i nærområdet. Det er
mye vi kan ta del i både av arrangement og slike uhøytidelige
treff som sentrum representerer. Vi er typiske helårsbrukere av
hytta og har fine opplevelse i naturen her” sier de og går inn
i butikken.
Jernbanegata som har vært torghandelgate hver lørdag om
sommeren i 9 år har blitt Ringebu sitt varemerke i dalen. I
sommer har det vært flere småarrangement i sentrum på
lørdager slik som: Ullens dag, Småtraktormønstring, Utelunsj
i Jonsgårdhagen og På ambolten. Butikkeierne har fått gode
tilbakemeldinger på disse fra publikum så de vil bli faste
arrangement i sentrum. ”Denne sommeren har vært en helt
utrolig opplevelse”, smiler Jarle fornøyd mens han retter
oppmerksomheten tilbake til sine fornøyde blomsterkunder.

Smeden Kjell Nystuen hadde med feltsmie under arrangementet ”på ambolten”.

Viktige telefonnummer
LEGE/AMBULANSE: 113
Ringebu helsesenter, Fåvang: 61 28 39 10
Interkommunal legevakt,
Lillehammer sykehus: 61 25 14 50

VETERINÆRVAKT:

BRANN: 110
Brannstasjon (informasjon): 61 05 09 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

POLITI: 112
Nærmeste politistasjon: 02800
Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor: 61 28 43 80
VARSLING AV FALLVILT:
Brede Flåhagen: 917 87 999
Jan Erik Brenden: 911 71 680
Arne Fossmo: 900 74 599
Per Kristian Fossmo: 932 22 440
Simen Knuts: 992 03 165

61 28 05 00

VAKT VANN OG AVLØP:

61 28 31 00

Visste du at....
-barn i 4.-7.klasse i høst kan få gratis kinobilletter?
Alt de trenger å gjøre er å lese 5 bøker! Det er bygdekinoen
og Ringebu folkebibliotek som står bak tiltaket, og målet
er å stimulere barna til å lese mer, samt å gi de gode
filmopplevelser. Mer informasjon om ordningen finner du
på Ringebu folkebibliotek.

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

Ringebu folkebibliotek
Ole Steigsgt.1, 2630 Ringebu

DROSJESENTRAL
Drosjesentralen: 61 28 07 10

Åpningstid: Mandag og onsdag kl.12-19,
tirsdag og fredag kl.10-14
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Den 1.august ble Kjønås skole nedlagt og elver og lærere flyttet over
til Vekkom skole. Dette var et ledd i en innsparingsprosess. Den ”nye”
skolen har fått navnet Ringebu skole. Kjønås skole legges ut for salg ved
hjelp av eiendomsmegler med ønsket formål kultur/næringsvirksomhet.

Høsthilsen fra landsbyen Ringebu:
Vips… så er sommeren over. Jeg synes tida går
fortere og fortere for hvert år. Noen sier det har
med alderen å gjøre!
Jeg håper alle har fått nødvendig ferie og sol slik
at den mørkere høsten kan møtes med full-lada
batteri.
Siste hilsen fra meg via RingebuPosten var skrevet den 21.april.
Mye har skjedd og mye er på gang. Ved å sjå seg tilbake, er det augustmåned og den tragiske bilulykka som har festa seg i minnet for alltid. 5
ungdommer i sin beste alder, hvorav den ene mistet livet. En vennegjeng,
familier, arbeidskollegaer, hele bygda og kommunen preges. Vi har ingen
å miste, og mitt største håp er at alle kan stå sammen for om mulig å
hindre ulykker i trafikken i framtida. Ambulansepersonell, politi, prest og
det kommunale kriseteamet gjorde en fantastisk innsats. Vi er meget stolte
av dere! Vi er også meget stolte av ungdommen i bygda som tar vare på
hverandre og støtter hverandre i vanskelige situasjoner.
I disse dager vil Statens Vegvesen legge fram reguleringsplan for ny E-6
Ringebu sør - Frya. Den vil nok inneholde flere alternativ for traseer som
kommunestyret må ta stilling til. Få fortgang i byggingen – få ny vei så fort
som mulig, vil også bidra til å pynte på ulykkesstatistikken.
I forbindelse med ny E6, har en gruppe, ” Veien til nye muligheter”, bestående
av næringsliv og kommune jobbet frem innspill til kommuneplanens arealdel
der den nye veien blir lagt utenom sentrum –ned mot Lågen elv- og alle de
muligheter dette likevel kan gi for en positiv utvikling. Dette er spennende!
Pr. 1.juni ble institusjonen Kløverhagen as lagt ned. Tilbudet var til eldre
demente og eierne var Norske Kvinners sanitetsforening. Eiendommen er nå
til salgs og kommunen må raskt ta stilling til om de har behov for området.
Kommunen fester tomta og festekontrakten inneholder visse klausuler.
Som tidligere nevnt har kommunen utfordringer i framtida for å kunne få
ønsket handlingsrom for nye investeringer. På ekstra kommunestyremøte
i juli, ble det gjort endelig vedtak om å bygge ut og bygge om Ringebu
Alders- og sjukeheim for å møte framtidas behov både for pasienter og
ansatte. Institusjonen er nedslitt og trenger oppussing. Dette skal bli en
moderne arbeidsplass med gode arbeidsforhold og miljø. Vi gleder oss !

Visste du at....
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Å skaffe nok boligtomer er en prosess som tar tid. For å imøtekomme
etterspørselen har planutvalget lagt opp prioritering for aktuelle
sentrumsnære områder både for Ringebu og Fåvang.
Området på Ulberg og ved Marienhø er i reguleringsfasen.
Kommunedelplanen for Kvitfjell er pr. dato ute til 1.gangs høring. Det
har vært et ønske å få planen vedtatt i kommunestyret i desember, men
det vil nok sannsynligvis gå ca. et halvt år til. Denne plan i tillegg til
den regionale plan for Rondane/Sølnkletten vil være førende for mye
av det som skal skje på utviklingssida i kommunen. Regionalplanen
ventes vedtatt på felles fylkesting (Oppland/Hedmark) før sommeren
2011.
En overordnet målsetting er å øke bosettingen, etablere nye næringer
og tiltrekke oss nødvendig arbeidskraft. For å bli mer attraktive, er
omdømmebygging spesielt viktig. Dette vil bli en prioritert oppgave
for meg sammen med øvrige politikere og administrasjon. Jeg ønsker
innspill fra innbyggere og hytte-folk på hva som forventes. Gode
innspill mottas. I samfunnsdelen i kommuneplanen er det vedtatt at
vi skal være en reiselivs/turistkommune. Vi har et stort potensiale! For
å komme videre har vi søkt ekstern hjelp for kartlegging og fornuftig
framdrift. Med god dialog og samarbeid med næringslivet er jeg helt
sikker på at vi når målsettingen.
Jeg er utrolig glad når det registreres at butikkene i kommunen har
økt omsetningen betraktelig. Det sier noe om at vi er attraktive og
at handlende har fått øynene opp for våre spesialiteter og service. At
sentrumsområda står fram som reine og tiltrekkende er også en viktig
faktor.
Den 19.juni ble landsbyen Ringebu offisielt åpnet. Mange gode krefter
i markedsforening og kommune bidro til at denne dagen vil bli husket
som en åpning til noe nytt og spennende. Et godt eksempel på at
samarbeid gir positive resultater. Fra 25.september til 3.oktober ble det
arrangert Fårikålfestival. Dette i regi av Ringebu reiseliv og Ringebu
markedsforening, sauenæringen, regionrådet og kommunen. Håpet
er at dette skal bli minst på høyde med rakfiskfestivalen i Valdres.
Danseforestillingen TidarÅ i Bersveinshølen i august (et arrangement
under Peer-Gynt stemnet) ble en publikumssuksess. Vi er stolte av å
kunne være vertskommune for denne spektakulære oppvisningen,
men vi jobber også for å benytte arenaen til andre opplevelser: f.eks
konserter.
Har så mye å berette, men spalteplassen er begrenset.
Derfor kan alle som ønsker det ta en telefon eller komme til kontoret.
Alle er velkomne.
Om du er innbygger, hytteeier, turist, jeger, soppsamler, bærsamler ….
Ha en fin, fargerik høst i landsbyen Ringebu!
Ringebu,10.september 2010.
Arnhild J. Baukhol
Ordfører

-Mer enn èn million mennesker i Norge har vansker med å lese vanlig tekst? -Ringebu folkebibliotek er et
”Bok til alle”-bibliotek? Biblioteket har egen samling med tilrettelagte bøker til grupper av voksne som
av ulike grunner har reduserte leseferdigheter. Noen bøker har enkel tekst for uvante lesere, folk med
dysleksi, konsentrasjonsvansker, synsproblemer eller annet morsmål. Noen bøker har enkelt innhold for
mennesker med utviklingshemming. Samlingen er under stadig utvikling.
Ringebu folkebibliotek
Ole Steigsgt.1, 2630 Ringebu - Åpningstid: Mandag og onsdag kl.12-19, tirsdag og fredag kl.10-14

Hvit vinter inn i Ringebu
Et samarbeidsprosjekt til beste for miljøet
Tekst: Stein B. Olsen Foto: Stein B. Olsen og Gøran Løkken

Vinter, snø og ski er en viktig del av Norsk kultur. Men klimaendring utfordrer den fine hvite
vinteren. Om vi ikke makter å redusere den menneskeskapte klimaendringen vil det gå stadig
lengre mellom hver gang vi opplever fine ski-vintere.
I Ringebu er det nå full fokus på prosjektet Hvit Vinter, og da prosjektets leder Halvor Wøien
var på besøk i Ringebu fikk han god respons.
•

•

•

•
•

•
•
•

•

Hvit vinter er norsk skiidretts klima og miljøinitiativ. Vi jobber
for at skiløpere på alle nivå skal bidra til at også kommende
generasjoner skal få gleden av skigåing, forteller Wøien som fikk
bred oppmerksomhet i Ringebu. Responsen var god hos både
Ringebu Kommune, Kvitfjell Alpinanlegg, Midt Gudbrandsdal
Renovasjonsselskap og World Cup arrangørene i Kvitfjell. Alle er de
opptatt av miljøet, og var skjønt enige i at Hvit vinter er et prosjekt
de ønsker å engasjere seg i.
Ringebu kommune har allerede et svært bevisst forhold til
både energisparing og avfallshåndtering. Fra barnehagen og rundt
i hele kommunen er dette på agendaen. Nå vil kommunen gå i
bresjen både mot hyttefolket, arrangement og tilreisende turister.
Kvitfjell Alpinanlegg vil se på hvordan prosjektet kan profileres
og markedsføres i anlegget, og har selv fokus på energieffektivisering,
samt å ha et best mulig offentlig transporttilbud. Kvitfjell har som
kjent eget togstopp i bakken. Det ønsker de å videreutvikle.
Også for World Cup arrangøren i Kvitfjell er miljøet viktig. De
to siste årene har de hatt et eget prosjekt, og det vil bli videreutviklet.
Vi ønsker å gjøre dette til et eget departement i vår
organisasjon, forteller Svein Mundal som i fjorårets arrangement
hadde skoleelever fra Ringebu Ungdomsskole som miljøverter. De
hadde ansvaret for å sortere alt avfall i arrangementet.
Dette var en ordning som fungerte veldig bra, og vi skal videreutvikle
dette videre, forteller Mundal som roser samarbeidet både med
kommunen og Midt Gudbrandsdal Renovasjonsselskap.
Vi skal også bidra til å markedsføre Hvit vinter gjennom hve+rt
arrangement. Prosjektleder Halvor Wøien reiste fra møtet på Ringebu
med en god følelse.
Klimaendring er et globalt fenomen. Men løsningen ligger
hos hver enkelt av oss. Fordi vi alltid kan etterspørre og velge mer
klimavennlige løsninger – både når vi handler og når vi reiser, sier
Wøien og avslutter.
En verden uten snø blir en tristere tilværelse!

Og akkurat det kan vi alle være enige om.

Miljøvertene under World Cup

Kvitfjell Øst Miljøstasjon.

Kvitfjell Øst Miljøstasjon.

•
•
•
•
•
•

stasjonen ble opparbeidet og tatt i bruk fra årsskiftet 2009/2010
hytteeiere kan sorte i 3 fraksjoner (glass/metallemballasje, papir/
papp og restavfall)
det er i tillegg muligheter for å levere panteflasker på stasjonen i
regi av Røde Kors
det vurderes om det skal tas imot flere fraksjoner fremover (eks.
matavfall)
bygge- og rivningsavfall, møbler, elektrisk avfall, næringsavfall
m.m. skal leveres til nærmeste betjente mottak (Frya Miljøstasjon)
det er et problem at enkelte legger igjen ulovlig avfall ved siden av
tankene

Det vil i løpet av denne uken bli satt opp en større informasjonstavle på
stasjonen, sier renovasjonssjef i MGR Gøran Løkken.
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Tann – Annolseter
Tekst og foto: Frode Veian.

Tann – Annolseter-området omfatter 3
setergrender, Annolseter (uttales med tykk l
eller r), Store Tannseter og Persletta med få
kilometers avstand, snaut 2 mil øst fra Fåvang
gjennom Brekkom. Bomvei fra Fugleslåen. Det
er 50 setre for bøndene fra Fåvang og Brekkom,
18 på Annolseter, 28 på Tann og 4 på Persletta.
Fram til 60-tallet i forrige århundre var det et
yrende seterliv med mjølkekyr og noe geitehold.
I hovedsak ble mjølka kjørt til ysteriet på
Fåvang. Det var ikke strøm, telefon eller butikk.
Nærmeste telefon var i Fugleslåen. ”Ingen”
hadde bil. Mjølkebilen representerte kontakten
med omverdenen, ned om morgenen og opp
om kvelden. Foruten mjølkespann fraktet den
varer etter bestilling og drev persontransport.
Mjølkerampa var møtested når mjølkebilen kom.
Seterkulturen og miljøet forsvant på 60-tallet og
er historie sammen med mjølkerampene. Men
, gledelig nok, det er spede tilløp til seterdrift
igjen. At det kom strøm i 2008 kan ha bidratt til
det. På Tann var det mjølkekyr på Ødegård seter

i 8 uker i sommer.
Sommer og påsketurisme var det lite av på 40og 50-tallet, noen få setre ble leid ut og det var
enkelte hytter. Om vinteren var adkomsten på
ski eller med hest og slede fra Fugleslåen.
Omkring 1960 ble det bygd flere hytter ved
Stortann, deretter full stans til reguleringsplan
for hyttefelt ble godkjent i 1996. I dag er det til
sammen 150 hytter/tomter i området. Setrene
er stort sett godt vedlikeholdt og seterkveene
holdes i hevd.

angitt overnattingsmulighet på Romsåssetra
på Tann. Der er det også servering om
sommeren. Turistforeningens rute fra Dovrefjell
til Lillehammer sommer og vinter går forbi
Saubua. Der er det en åpen steinbu som kan
benyttes av alle.
Hver sommer slippes det mange beitedyr i
området. Det er gode fiske- og jaktmuligheter.
Mer informasjon om området og aktiviteter kan
man finne på Tannol Seterblogg:
http://tannol.no/

Det er god vinterbrøyting av veiene og god
preparering i opparbeidete skiløyper fra setrene
til Trolløypa og Høgåsen. Verneinteressene mht.
villreinen er meget sterke og kan i fremtiden
bidra til forringelse av løype- og turnettet.
Sommerstid er det fine turråk fra setrene eller
fra Saubua, dit det går bomvei fra Tann. I fjor
ble det opparbeidet en sykkelvei fra Øksendal/
Nystera via Skotten til Annolster. Dessuten ligger
veinettet på løypekart for sykkelturisme med

Visste du at....
Lillehammer-regionen lanserer nå et fordelskort for innbyggere og
hytteeiere. Dette vil gi mulighet for gode bonuser, rabatter og
kampanjer eksklusivt for innehavere av Lillehammerkortet.
Deler av omsetningen i Lillehammerkortet kanaliseres tilbake
til reiselivsnæringen. Midlene benyttes til å bedre opplevelsene
i Lillehammer regionen, samt å gjøre Lillehammerregionen mer
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kjent ute i markedet. En vinn - vinn situasjon for alle.
Du finner informasjon om Lillehammerkortet på:
www.lillehammerkortet.no
Hilsen Lillehammer turist.

Ringebu Folkehøgskule
Tekst: Harald Midtsund Foto: Erik Flyen

”Kom gjerne på besøk,
og se på skolen vår, og
hør mer om hva vi gjør”

Rett oppe i bakken øst for Vålebru holder vi til.
Vi som har vårt arbeid her, og mange, mange
kjekke, livlige ungdommer som kommer til
skolen og bygda vår hver høst, og så drar de
om våren, utover i vårt ganske land, med masse
ny bagasje, opplevelser, erfaringer, lærdom, som
de fikk med seg på en litt annerledes måte enn
i den travle, krevende skolehverdagen de var
i tidligere. Vi er et lite minisamfunn her oppe
på haugen, med alt det fører med seg. Det
er spennende, lærerikt, utviklende, morsomt
å delta i dette sammen med yngre, som har
så mye å gi oss
tilbake, om vi gir de
mulighet, lytter til,
gir tillit og har tro
på. Skolen er fylt
til siste sengeplass,
75 elever fordelt
på linjene: Frikjør,
Reiseliv,
Foto,
Sølv, Glass og
leire, Strek og
striper og Interiør,
Kunst og produkt.
Ungdommen
kommer fra hele
landet, fra bygd og by, og de stortrives på
skolen og i Ringebu.
Hva driver vi med? Mellom fjellene, Kvitfjell
- Hafjell - Jotunheimen - Rondane. Ski –
snowboard – sykkel – friluftsliv- kiting- rafting.
Fysisk og mental utfoldelse, til fots, på sykkel
og på ski. Venabygdsfjellet, Gålå, Rondane,
Jotunheimen, Ringebufjellet. Ekskursjoner i

nærområdet, Lillehammer og Trondheim, besøk
på reiselivsbedrifter, hoteller, gårdsturisme,
muséer med mer. Temadager på skolen, styrt
av elever og lærere, og tilkalte fagfolk fra
organisasjoner og fra virksomheter som har
mye kunnskap å tilby.
Studieturer er en viktig del av skolens program.
Vi reiser linjevis til Barcelona, Kanariøyene,
Praha og Alpene.
Ny linje av året: Strek og striper.
Egne striper og seriefigurer, kunnskap
om
tegning,
tegneseriestriper.
Karikatur, grafikk
og
fargesetting.
Gode idéer og
spennende svisj.
Knips,
blits,
glødende
glass.
Et lite sekund for
alltid. Fotografi er
populært. Våt leire,
pling i bollen, pynt
til tusen. Keramikk
er utfordrende og
gøy. Konsentrasjon,
spenning, fikser det,
blir bra. I sølvverkstedet lages smykker, med
egenproduserte glassperler, og stein fra fjellene.

og male naturen, grille ved bålet, stemning
og fellesskap. Den lave og stemningsfulle
samtalen, stillheten, roen i naturen. Hva mer
kan en ønske?
Vi har det veldig trivelig innom hus også, her
på skolen. Det er viktig at det er pent rundt oss,
det gjør noe med oss. Vi har stadig utstillinger
på veggene, elevene stiller med foto, tegninger,
malerier, tegneserier, keramikk, sølvarbeider,
glass med mer.
I høst skaffet vi oss en skulptur, ”Rød stakk”,
fra utstillingen i prestegården i sommer.
Vår internasjonalt kjente keramiker Torbjørn
Kvasbø fra Venabygd har lagd den. Den gir
oppmerksomhet og undring blant oss alle, den
utfordrer oss, den er flott! Et viktig tilskudd til
skolen.
Kom gjerne på besøk, og se på skolen vår,
og hør mer om hva vi gjør. Dere vil møte et
entusiastisk og positivt personale, og glade,
kjekke ungdommer som er veldig glade i
Ringebu Folkehøgskule.

Støp en sko. Kunst gror. Kunst virker. Form og
funksjon. Rom og innhold. Velg tapet. Design
en kafé, trender, mal dagen blå.
Fellestur til Imsdalen. Gå i fjellet, padle, tegne
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Laugen rock- og bluesklubb er på plass og i drift!
Tekst: Berulf Vaagan foto: Svein Ivar Sæther

Knapt noen har kunnet unngå
å legge merke til at MidtGudbrandsdalen har fått et
nytt tilskudd til foreningslivet.
Laugen rock- og bluesklubb ble
stiftet i sommer, og er allerede
i full sving med å arrangere
konserter
og
klubbkvelder.
Styreleder
Berulf
Vaagan
presenterer
klubben
for
RingebuPostens lesere.
Styret i Laugen rock og bluesklubb: Terje Moen, Aud-Mari Aanekre Iversen, Aanekre Iversen, Berulf
Vaagan, Frode Brandstadmoen, Kenneth Aspeslåen, Jan Magne Langseth, Bent Ove Ulekleiv.

RP: Hvorfor stiftet dere en rock- og bluesklubb?
Er det behov for en slik klubb?
Grunnene til at vi dro i gang klubben er flere.
For det første var det en del av oss som savnet
en sosial møteplass der vi kunne samle oss
rundt vår felles interesse for musikkformene
rock og blues. Men enda viktigere er det at vi
ønsker å øke bredden i musikk- og kulturlivet
i midtdalen. Det handler om å bidra til at enda
flere finner seg til rette her og trives i distriktet
vårt. Vi håper også at deltidsinnbyggerne i
midtdalen – hyttefolket – vil finne våre tilbud
interessante. Om det er behov? Nærmere 150
medlemmer kan ikke ta feil! Vi er allerede blant
de større klubbene i landet!
RP: Hvem kan bli medlem hos dere?
Det kan alle! En liten del av klubbmedlemmene
våre er utøvende musikere, resten er interessert
i rock og blues. Vi dekker hele spektret
innen rock og blues – alle sjangre og fra
1920-/30-tallet og fram til i dag. En trenger
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ikke engang være musikkinteressert for å være
med. De oppgavene som vi har tenkt å jobbe
med framover, er så viktige at jeg tror mange
vil støtte oss.
RP: Kan du forklare det nærmere?
Vi skal prøve så godt vi kan å gi det lokale
publikum gode konsertopplevelser. Det begynte
helt strålende med en konsert med Tina Lie
fra Fåvang med fullt band. Vi ønsker å støtte
lokale rock- og bluesmusikere slik at de kan
utvikle seg og få spillejobber, og vi skal jobbe
aktivt for å fremme rekrutteringen til rock- og
bluesmiljøet. Det er veldig viktig å gi starthjelp
og oppfølging til nyetablerte band og musikere.
På dette området ser vi for oss et samarbeid
med kulturskolene i kommunene. Vi tror dette
er viktig ungdomsarbeid. Og så skal vi ha det
trivelig på samlingene våre – med stor toleranse
og takhøyde!
RP: Hvilke tilbud har dere kommet i gang med?
Vi har medlemskveld en gang i måneden med

konsert, quiz og andre populære tiltak, og
også ikke-medlemmer er hjertelig velkomne.
Under fårikålfestivalen forleden hadde vi flere
oppdrag og fikk vist oss fram for et større
publikum. Klubben har allerede fått på plass
ei hjemmeside på internett som vi er stolte av,
og der er vi i sving med å lage et register over
rock- og bluesgrupper og –musikere i distriktet
vårt. Hensikten med det er å gjøre det lettere
for konsertarrangører og andre som trenger
musikere, å finne fram til aktuelle grupper eller
enkeltmusikere.
RP: Hvor holder dere til?
Vi har ikke ett fast tilholdssted, men ser det som
viktig å samarbeide med private arrangører.
Hittil har vi vært på Kvitfjell Pub & Pizza på
Fåvang og på låven på Kvernflaten på Frya og
på Kolonialen på Vinstra.
RP: Hvor mye koster det å være medlem i
klubben, og hvordan blir en det?
Medlemskontingenten er ordinært 300 kroner
pr år, men for ungdom,
skoleelever og studenter har
vi satt den ned til 200 kroner.
Medlemmene får tilsendt det
utmerkede bladet BluesNews,
og gyldig medlemskort gir
adgang til medlemspris
ikke bare på våre egne
arrangement, men på alle
landets bluesklubber! Det er
veldig enkelt å bli medlem –
det skjer på vår internettside
http://laugenrock.no Til slutt
må jeg få nevne hvem de
andre i styret er: Aud-Mari
Aanekre Iversen,Terje Moen
og Bent Ove Ulekleiv, med
Frode Brandstadmoen og
Kenneth Aspeslåen som
varamedlemmer.
RP: Lykke til!
Til venstre:
Erik Harstad & So What

Internasjonalt arbeid i Ringebu kommune.
Tekst og foto: Olav Brandvol

Norge bidrar årlig med milliardbeløp for å få
tilgang til EUs indre marked.
En del av disse midlene kanaliseres til ulike
samarbeidsprogrammer, og ved å ha et aktivt
forhold til disse kan kommuner få delfinansiert
ulike prosjekter og skape ny aktivitet.
Erfarings- og kompetanseutvekslinger som følge
av prosjektene vil kunne bidra til forbedring
av både eget og samarbeidskommunens
tjenestetilbud, og utvikle kommunene
både kulturelt og næringsmessig. Ringebu
kommune har også fokus på solidaritet med
underutviklede land, i samarbeid med bla.
Kommunenes sentralforbund og Norad.
En aktiv, positiv og synlig holdning til
internasjonalt arbeid vil også styrke
kommunens omdømme, noe som også vil bidra
til at kommunen framstår som en attraktiv og
framtidsrettet arbeidsplass.
Kommunen har sett behovet for å utarbeide
en Internasjonal strategi, hvis formål er å få
beskrevet hensikt og mål for kommunens
innsats på området. I strategien legges det
stor vekt på at kommunens internasjonale
arbeid skal være målrettet, at det skal være
på et nøkternt nivå, og brukes som et verktøy i
kommunens ordinære arbeid.
Visjonen er; Ringebu kommuner utviser et
internasjonalt engasjement for å styrke seg og

sine
samarbeidspartneres
omdømme, ved å bidra til at alle blir mer
attraktive, konkurransedyktige og involverende.
Satsingsområder
for
internasjonale arbeid;

kommunens

Næring;
Flere bedrifter i Ringebu kommune har betydelig
samhandling internasjonalt. Men kommunen
har også mange små – og enkeltmannsbedrifter.
Det vil derfor for mange kunne være et godt
bidrag hvis kommunen
kan bistå med å være
døråpnere, eller finne
arbeidsmetoder
eller
markedsmuligheter
i
vennskapskommuner
eller i forbindelse med
ved
enkeltprosjekter.
Eller tilføre internasjonal
kompetanse ved å gjøre
bedrifter oppmerksomme
på mulige prosjekt/
støtteordninger
via
EU eller andre aktører.
Inneværende år har kommunen gjennomført
et EU-finansiert prosjekt sammen med
attføringsinstitusjonen Soneima i byen Telsiai
i Litauen, med tema bedre integrering av
funksjonshemmede i arbeidslivet. Som en del
av dette har delegasjoner fra begge kommuner
besøkt hverandre. Fra Ringebu deltok ledere fra
kommunens aktivitetsenter Joba, NAV og Giax.

Kultur;
Ringebus ordfører og rådmann deltar på
kommunestyremøte i Mityana Town

Samarbeid på kulturområdet har generelt
stor egenverdi i forhold til kontakter med
utenlandske kommuner. Kultursamarbeid bidrar

blant annet til at det skapes tillit og kontakter
som kan danne grunnlag for samarbeid også
på andre prosjektområder/temaer, og bør derfor
prioriteres, selv om den direkte nytten der og da
kan være litt mer diffus.

Ungdom;

Næringsliv og samfunnet generelt etterspør
kunnskaper i fremmedspråk og andre lands
kulturer. EU-programmene Comenius og Aktiv
Ungdom gir betydelige muligheter til bl.a.
gruppeutvekslinger og kan gi stort utbytte i form
av språk, kulturforståelse og personlig utvikling.
Ved å inngå i slike prosjekter kan kommunen
på en rimelig og god måte bidra til å gi bygdas
ungdom mer internasjonal kompetanse og
erfaring.

Besøk på søppelplassen i Mityana

Solidaritet;
Byen Mityana Town i Uganda og Ringebu
kommune har i år samarbeidet om et
klimarelatert forprosjekt, og det er nå klart
at KS anbefaler et 3 års renovasjonsprosjekt
med en ramme på kr 400.000 årlig. NORAD
fullfinansierer dette prosjektet hvis det blir
antatt. Som en del av forprosjektet besøkte
en delegasjon fra Ringebu kommune Mityana
Town i august i år.
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Venabygd Røde Kors
Hjelpekorps
Tekst: Bjørner Baukhol

Venabygd Røde Kors har skaffet seg sitt eget bygg i Ringebu sentrum

i tettbebygd område. Flere av våre medlemmer har ekstra kompetanse til
forskjellige oppgaver. Slik dekker vi et stort område på ulike ulykkesstadier,
og vi utfyller hverandres kunnskap. Diverse kurs medlemmer kan ta: ( i
tillegg til grunnkurs førstehjelp ) Videregående førstehjelp, instruktørkurs,
sambandskurs, KO kurs, sminke og markør-kurs, barmarkskurs, div.
vinterkurs, admis-kurs, leder og organisasjonsutvikligs-kurs ( LOUP ),
snøscooterkurs, elveredningskurs og flere andre…
Vi er stolte av å kunne tilby våre medlemmer et nytt hus med de fasiliteter
et Røde Kors trenger. Kjelleren skal brukes til depot. Der blir lageret for
primært førstehjelpsutstyr, bårer, aggregat, lysutstyr, telt osv. I første
etasje blir kurslokale, kontor, garderobe, kjøkken og wc. Kurslokalet er
planlagt med tilgang til max 50 personer. Kontoret vil bli delt opp slik at
det kan drives ordinært kontor sammen med en kommandosentral ( KO )
ved aksjoner i hele Ringebu. Dette vil da bli et naturlig samlingspunkt for
aktører ved aksjoner og ulykker der Røde Kors / Politiet deltar i.
2 etg. vil forbli tenkt til utleie. Utleieenheten vil inneholde stue, kjøkken,
bad, 2 soverom, gang, terrasse og egen inngang. Tomt med grøntareal i
bakkant av bygget.
Venabygd Røde Kors Hjelpekorps, Brugt. 37, 2630 Ringebu
Tlf: 61 28 41 61, E-post: vrkh@hotmail.com

I sommer kjøpte Venabygd Røde Kors eget hus
med adresse i Brugata 37 i Ringebu sentrum.
Dette ble et stort vendepunkt for oss. Vi
har i flere år lett etter et tilholdssted hvor vi
kan samle våre medlemmer til møter, kurs,
samlinger og øvelser.
Venabygd Røde Kors ser at stadig flere opplever nødvendigheten av en
lokal instans som kan på kort tid sette i gang omfattende leteaksjoner,
som har den kunnskapen som trengs når uhellet er ute, enten i fjellet eller

Visste du at....
Nyheter i Kvitfjell til 2010/2011
Når norske alpinanlegg spør sine gjester om hva som er den viktigste faktoren for valg av skisted å legge ferien til eller kjøpe
fritidsbolig i, er svaret følgende: ”Jeg foretrekker et skisted som har et stort og variert løypetilbud.”
Derfor er det viktig at Kvitfjell fortsetter å utvikle nye heiser og bakker i årene som kommer. Vi er inne i siste fase av behandlingen
av den nye kommunedelplanen for Kvitfjell. Her ønsker Kvitfjell Alpinanlegg å utvikle en tredje fjellside ”Kvitfjell Varden”. Med
Varden ferdig utviklet, vil Kvitfjell ha like mange kilometer med alpinløyper som Hemsedal.
Varden ligger noen år fram i tid, men allerede den kommende sesongen vil du finne nye skiopplevelser på begge sider av fjellet.

Kvitfjell Vest: Ny heis og ny bakke gir ski inn/ski ut
Endelig får hytter og leiligheter i søndre del av Vestsida ekte ski inn og ski ut. Fra leilighetshotellet Studio H vil det denne sesongen
komme en ny tallerkenheis (Oleheisen), bakken ved siden av oppgraderes fra skliløype til nedfart. Bakken har fått navnet Blåløypa.
I tillegg til at Blåløypa knytter Studio H og White Mountain Sport til resten av anlegget, er bakken i seg selv en flott skiopplevelse,
den bukter seg mellom seterhusa og nedover setervollene mot Studio H og White Mountain Sport. Ole Kristian Furuseth står for
bygginga av heisen og bakken, deretter vil Kvitfjell Alpinanlegg være ansvarlig for drift.
Studio H har 40 topp moderne leiligheter til leie, og vi anbefaler også en tur innom sportsbutikken/skiutleien/kafèen i underetasjen;
White Mountain Sport.

Mellomstasjonen: Ny juniorpark
Ingen er proffe første gangen, ikke jibberne heller! Neste år vil du finne en Juniorterrengpark som er tilrettelagt for barn og
nybegynnere som ønsker å prøve jibbing i barneområdet på mellomstasjonen. I Juniorparken kan du prøve deg på railer og bokser
som er tilpasset barn/nybegynnere. Du kan også teste enkle men morsomme elementer bygget i snø. Når du er klar for det, kan du
teste elementene i den store terrengparken på Vestsida.
Vel møtt til en ny sesong!
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Ulykkesmarkering
Tekst: Bjørn Ivar Vasaasen Foto: Steinar Svensbakken

Tirsdag 11. januar 2011 blir det arrangert
ulykkesmarkering i Ringebu. Det er fjortende
gangen det blir gjennomført et slikt
arrangement i Oppland for å minnes de som
ble drept eller skadd i opplandstrafikken siste
år. Markeringen skal også støtte opp om
pårørende, trafikkskadde og yrkespersonell
som til daglig arbeider med trafikkulykker, i
tillegg til å sette fokus på trafikksikkerhet blant
vanlige trafikanter.
- Vegtrafikkulykkene koster samfunnet enorme summer hvert år. I tillegg
kommer sorg, savn og lidelse for de nærmeste pårørende til dem som blir
drept eller hardt skadd sier leder i Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg
(FTU), Sigmund Hagen. De årlige ulykkesmarkeringene er en kraftig
påminnelse om hvor viktig trafikksikkerhet er.

Ulykkesmarkeringen er et samarbeid mellom Ringebu kommune og
Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Markeringen inneholder
åpningsseremoni, fakkeltenning, minnegudstjeneste og kaffesamvær
med utdeling av Trafikksikkerhetsprisen, og er åpent for alle. Annonse
med program vil bli kunngjort i forkant.

En hytteeiers oppfatning av Ringebu kommune.
RingebuPosten sammen med hytteskatten knytter oss hytteeiere til
Ringebu kommune på en fin måte. Kompliment for god redaksjon.

og hjelpsomme. At kommunen bygget om veien fra Moheimsflata
og opp gjorde ingenting og er behørig satt pris på.

Vendepunktet i våre liv ble da vi fant Gudbrandsgard Hotel;
beliggenhet, Lågen, utsikten til Rondane, skimulighetene, og ikke
minst hotellet med tidligere restaurantsjef Pierre, alt en glede av
de store.

Men det er Ringebu som ”tar kaka”, med en COOP hvor ingenting
er umulig med et godt smil. På Polet har ”Vakremarit” satt
standarden, men er selvfølgelig head-huntet til et nytt utsalg i
Gausdal.

Det ble mye hotellopphold i årene som fulgte; hver gang en stor
opplevelse. Da Koia kom til med Lars Harsheim ble det mer som et
fritidshjem enn et hotellopphold.

Anni lager pølser som ingen andre, kølapp og det hele.

Et spill av tilfeldigheter, og Trond Monshaugen bygget hytte for oss
på Kvitfjell Vest; en helt problemfri prosess med fantastisk kvalitet
og presisjon. Det gode liv fortsatte.
Som Oslogutt var det ”obligatorisk” å gå tur i Jotunheimen eller
Rondane, noe jeg gjorde flere ganger. En del av forberedelsene til
Jotunheimen var å lese ”Tre i Norge ved to av dem”, en klassisk
reisebeskrivelse fra 1882 av tre engelskmenn. Deres opplevelser
og oppfatning av Gudbrandsdølene var til å le seg skakk av.
Ikke akkurat noen sterk hyldest; sluttinntrykket var at ”de innfødte”
som våre engelske møtte, var utrolig sene, late, lite meddelsomme
og svært grådige.
Noe må ha skjedd siden 1882; med Fåvang, Ringebu og selve
bygda oppover til Kvitfjell Vest. Fåvang Bil & Dekkservice har et
servicenivå på topp, hos Baker Hansen kjøper vi verdens beste
Kvitfjellbrød, Byggplan og Rune fikser alt.
Hos Gunn & Gunn friseres lokkene i et hjertelig miljø. Problemene
dukker først opp når klokkeslett skal avtales; vi blir aldri sikre på
om ”hælgum ølløv” betyr 1230 eller 1330.
Lokalt er budeier, saueeiere og de som brøyter, verdens hyggeligste

Men det er fjellet først og fremst; driveren av Tyrihans har kortet
ned ventetid fra en time for en Cola, til å ha opptil fem salgssteder
i sving på de store dagene, og Jenssen har skapt en slags norsk
”Tyrolergrend” hvor det er hyggelig å slå seg ned og treffe naboer
og kjente fra forrige sesong.
Hos Furuseth, og Scott på Base Camp er det like hyggelig å komme
innom hver gang, for ski-prepping eller en øl. Med skitrekk under
bygging i disse dager opp til traversen, økes ski-mulighetene
vesentlig.
Skulle jeg ha noen ønsker, så er det å få en snill løype i tillegg til
Super-G ned til Målområdet.
Hadde jeg vært yngre skulle jeg bygget fem store hotell i Fåvang
med rullefortau over til målområdet.
Med den driftige Ringebu kommune bak, skulle vi bygge en sluse
ved Hunderfossen, mudre litt her og der og bygge en stor cruise
havn i Fåvang som kan ta imot de største skipene som i dag
besøker Geirangerfjorden.
Ringebu, fremtidens beste turistdestinasjon !
							
En hytteeier i Kvitfjell

Visste du at....
- Landsbyen Ringebu er kjent for sine mange spesialbutikker som du ikke finner noe annet sted i Norge
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Oppslagstavla
Venabygdsfjellet

April 2011

Venabu Fjellhotell inviterer til:

1-3 april
25. april
25. april

Viltaften 6. november
Julebord 11. desember
23. desember åpner vi for vintersesongen – bestill bord for et godt måltid eller kom
innom for kaffe og hjemmebakte kaker. Catering.
Gapahuk for små og større grupper – servering etter avtale.
Skiturer utenom løypenettet flere ganger i uka hele sesongen.
Dagsturer med leder i høyfjellet i mars/april.
Digitale fotokurs for nybegynnere og viderekomne – se program på våre
hjemmesider.
Lysbildekåseri fra fjellet, søndagskvelder og om fjellblomstene på onsdagskveldene.
Norsk tradisjonsmat, vi forteller om rettene som serveres hver onsdag kveld.
Mer informasjon 61 29 32 00, e-post: venabu@venabu.no og www.venabu.no

Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotell inviterer til:
Karlsvogna fjellbad, velværeavdeling med stort svømmebasseng, steambad,
boblebad og badstuer.
Villreinen bistro, servering av småretter og forfriskninger når hotellet er åpent
på dagtid.
Aquavitfjøset, med 80 forskjellige akevitter, åpnes etter nærmere avtale.
Gudbrandsdalsbord hver lørdag i hele vinter, bordbestilling.
Ala carte servering i Nordlyset-panorama om kvelden, bordbestilling.
Stort julebord fra november og fram til jul, stor stemning med danseorkester hver helg.
Alpint familieanlegg, Ringebufjellet skisenter 600m fra hotellet; to skiheiser.
Skiutleie: langrenn, alpint og snowboard. Varmestue og kiosk..
Lavoleir med servering for grupper.
For mer informasjon: 61 28 40 00, e-post: post@sgh.no, www.sgh.no

Lundes Turisthandel:
Lundekroa har åpent hver dag kl. 10.00 – 18.00, og til 21.00 fredager. Nystekt
bakverk, matservering og alle rettigheter.
Kiwi Minipris og Hyttebutikken har åpent alle dager til kl. 18.00, fredager til kl. 21.00.
Uke 8 og påske åpent til kl. 21.00 alle dager
Hjemmeside: www.lundes.no e-post: booking@lundes.no Tlf: 61 28 40 43

Rondesenteret/Ica Nær
Ica Nær, åpent hver dag, ferske bakervarer, bensin og gass, levering av ved,
skutertransport, brøyting av hytteveger. Mer info 61284126
Rondanes Sport og Fritid
Kafe, matserving og hytteutleie. Camping

Lillehammer Troll ski Marathon
Lørdag 9. april 2011
fra Venabygdsfjellet – til Sjusjøen

Veteran NM i utfor og super G Arr: Kvitfjell Alpinklubb
Sesongslutt
er siste åpningsdag i Kvitfjell.

Les mer på www.kvitfjell.no
5. desember og 30. januar inviterer Kvitfjell innbyggere i Ringebu kommune til
gratis skidag. Gratis heiskort, husk keycard. 50 % på skileie på Sport 1 Kvitfjell
(mellomstasjon) og White Mountain Sport (Kvitfjell Vest). Gratis utleie av skøyter på
White Mountauin, sport – skøytebane foran Studio H. Gratis varm drikke på Bjønnhiet,
Tyri Hans, Koia og White Mountain Sport. Gratis rømmegrøt på Plaza Cafe.

GudbrandsGard Hotell
November og desember – julelunsj, juletallerken eller julebord.
Jul og nyttår – tradisjonell julefeiring med julenisse
Svømmehall og treningsfaseliteter er åpent for alle ved ledig kapasitet.
For mer informasjon, kontakt: www.ggh.no, eller tlf 61 28 48 00

Ringebu og Fåvang
Gudbrandsdal Gokart har åpent: lørdag og søndag kl. 14.00 – 18.00. så
lenge vær og føre tillater det. For info om vinterkjøring se våre hjemmesider:
www.gudbrandsdal-gokart.no, mob. 97151267.
Fredag 26. november kl 18.00 tennes julegrana på Fåvang.
Fredag 26. november. Julegateåpning i Ringebu, julegrana tennes kl. 18.00
aktiviteter og tilbud i sentrum.
Søndag 5. desember kl 19.00 arrangerer Ringebu sangkor julekonsert med solister
i Ringebu Stavkyrkje
Søndag 19. desember kl 19.00 julekonsert på Ringebu ungdomsskole ved Ringebu
musikkforening, Ringebu sangkor og Ringebu og Fåvang skolemusikk
Mandag 20. desember kl 19.00 spiller Fåvang musikkforening i Fåvang Kirke.
Vinterfest 2011
Arrangeres 4- 13. mars og avsluttes med World Cup i Kvitfjell 12. og 13. mars.
Detaljert program blir publisert på www.ringebu.kommune.no
Ridning
Riding for barn, barnehagegrupper og skoler. Åpent tirsdag, torsdag og fredag. Åpent
i helger ved bestilling.
Anne Britt Ånstad på Åsen v/Krystallveien, tlf 906 31 545.

Gudstjenester i jula

Øksendal Friisvegen
Friisvegen Turistsenter Måsåplassen
Åpen kafeteria og ny butikk.
Skitrekket er åpent i alle helger, vinterferie og påske

Kvitfjell
Desember 2010
3. desember FIS Europa Cup
Kl. 10.00 Kvitfjell Europa Cup damer, 3. -5 desember 2010 (SG, Super-Komb, GS )

24. desember
25. desember
26. desember
27. desember
31. desember
1. januar
2. januar

Fåvang kirke
Ringebu stavkirke
Fåvang kirke
Ringebu stavkirke
Venabygd fjellkapell
Venabygd fjellkapell
Ringebu kirke
Fåvang kirke
Ringebu kirke

Mars 2011
12. mars World Cup utfor og Super G
Utfor og Super G, sirkuset kommer til Kvitfjell igjen. 2 fartsfylte dager med
underholdning, skikjøring og fest.
13. mars World Cup utfor og Super G
Utfor og Super G sirkuset kommer til Kvitfjell igjen. 2 fartsfyllte dager med
underholdning, skikjøring og fest.
RingebuPosten tar forbehold om endringer i de enkeltes aktørers program.

12
12

kl 14.00
kl 16.00
kl 11.00
kl 12.00
kl 16.00
kl 11.00
kl 23.15
kl 12.00
kl.11.00

13

Kun én telefon, vi gjør alt!

2632 Venabygd

926 89 974

H E LE ÅRET!
14

www.dg-trykk.no

Hilde og Arild Aasen

15

Som du vil ha det

Ta vare på huset ditt!
TIX-ETT LANGTIDSBEIS
Brukes på nytt
eller tidligere beiset
treverk. Trenger godt
inn i treverket og
gir en effektiv
impregnering.

TYRILIN TJÆREBEIS
Transparent
høykvalitets utendørs
trebeskyttelse.
Gir en vannavvisende
overflate og motvirker
oppsprekking.

Kulør Ringebu Farge- og Interiør

Frikjør
Reiseliv
KunstLab
Idrett - friluft
Strek og striper
Foto, sølv, glass og leire

FOLKEHØGSKULE

RINGEBU

Tomtegt. 10 | Ringebu | Tlf: 61 28 04 63 | www.kulør.no

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

Åsne Flyen - 2010

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

SPARING OG PLASSERING

Det er klokt
å spare.

Velkommen til en ny
skisesong!
Planlagt sesongstart 30 oktober.

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

Husk tidligrabatten på
sesongkort. Bestill før 22. november.

www.kvitfjell.no

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

Trygg bygging

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

Ringebu
Reg. elektroinstallatør

www.favangelektro.no

●
●
●
●
●
●

Tromsnesveien 38, 2634 Fåvang

Torger Haug
992 03 163

Simen Knuts
992 03 165

Eirik Borgedal
918 47 799

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

Stadig nye medlemskupp!

Morten Hansen
992 03 164

Spar penger på alt du handler!
Kjøpeutbytte for medlemmer.

VAKTTELEFON

61 28 00 00
18

mammut reklame as

Døgntelefon 24 timer

Coop Mega Ringebu
09-20 (18)

Tlf: 61 28 18 80

ringebu@mega.coop.no

Faste, lave priser
og Norges tøffeste garantier

Åpningstider:
Se kiwi.no

Kjøp direKte fra produsent

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

Årer til robåt

www.giax.no

giax@giax.no

☎ 61 28 42 00
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KAI MYHR AS - NRF 13

KAI MYHR AS

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

Komplett bygg

◆EKSKLUSIVT

med nøkkelen i døra!

MURVERK

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

•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

MURMESTER

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

KAI MYHR AS

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

Leverandør av
byggevare og jernvare
Byggevarehuset med fagkunnskap,
service og leveringsdyktighet

Opplev Landhandleriet
- Det lønner seg!
Tlf: 61 22 00 00 - gaus.no
BYGGEVARE

TRELAST

JERNVARE

INTERIØR

MALING

TRANSPORT

FA G R Å D E T
FOR VÅTROM
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Førjulstid og Julbord

på Rudi Gard

Heimgjort julbord fredag og laurdag
dei to første helgene i desember

Lokalprodusert honning og spekepølser

Julmarked søndag 5. des kl 12.00 – 16.00

Poteter fra Skjeggestad i Ringebu.

Heimgjort julbord med det beste frå kjøkensjef Wenche Kvebu og seniorkokk
Alfred Holmestad. Musikalske og humoristiske innslag og god dansemusikk.
Kr 690,-. STOR PÅGANG - ta kontakt med oss på 91 38 53 88 eller
oystein@rudigard.no
Varmt julmarked i Rudilåven. Med gode markedsvarer, fyr på peisen og
godlukt i låven er dette av årets trivlegaste dagar.
Bill kr 50,- / kr 30,- u 15 år

Seniorkveld tysdag 7. des. kl 18.00

Velkomstdrink, raus julmiddag med dessert, kulturinnslag og trekkspelmusikk. Kr 430,-

Romjulskonsert i Sør-Fron Kyrkje torsdag 30. des. kl. 20.00
Med Kvarts, Arve Tellefsen og musikkvenner. Bill kr 290,- / 100,- u 15 år.
www.billettservice.no / www.rudigard.no

Takk for ein trivleg sommar og velkomen
til gode førjulsopplevingar!
Helsing Nina og Øystein Rudi - vertskap

Design: www.gate.no. Foto: Gundersenogmeg

klar for frisk

Ring eller send oss en mail for spørsmål og bestillinger!
Med hilsen fra Ulrike Gotzel og Per Kleven, Lunde, 2634 Fåvang
Tlf. 61 28 28 61/47 89 48 10
e-post: lundegard@online.no - web: www.lundegard.no

e

FR ASPARK

Knapt noe er bedre trening enn langrenn.
Og ingen ting er deiligere enn
å hoppe inn i en varm dusj ette
r
en lang dag i flotte
løyper! Naturopple
velsene får du so
m bonus!

Vi har utstyret og kompetansen som skal til for å
finne det rette skiutstyret, dette gjør at du som
kunde skal få en optimal skiopplevelse.
Vi har også en topp moderne slipemaskin og meget
kompetente folk til å ta service på dine ski.

3.- 14. august

G-sport Ringebu

www.peergynt.no

Peer Gynt ved Gålåvatnet
Vanndans i Fryajuvet
Ved Rondane
Opingsframsyning
Peer Gynt Prisen
Peer Gynt Forum
Kunstutstilling
Morgenstemning
Til Selet…
Kul Tur
Småtroll på tulletur
Eventyr og skremmetur
Vi er tanker…
Trekkspel og tullprat
Anitras Restaurant
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Hva skjer på
Lundes?

Returadresse: Ringebu Kommune, 2630 Ringebu

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

NY
Dusj, velvære og
vaskeavdeling!

BUTIKK

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

Hyttekontor
m/resepsjon

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

