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Ringebu kommune ønsker å være en raus 
vertskommune for alle fritidsinnbyggere. Det 
skal være hyggelig å oppsøke kommunen. I 
tillegg til familien og selve hytteopplevelsen, 
som naturlig er i fokus, ønsker vi at det skal 
være et mangfold av tilbud på opplevelser 
og aktiviteter, og at tilbudene krydrer 
hytteoppholdet. Naturopplevelsen ligger der 
og venter til alle tider av året. 
Kulturtilbud, møteplasser og arrangement kan 
gi variasjon i hytteoppholdet. 

Denne våren har vi blitt testet. Alle har vi vært «rammet» av nasjonale 
tiltak og retningslinjer for å begrense koronasmitten. Barn og unge er 
holdt hjemme fra barnehage og skole. Det er satt inn store ressurser for 
å beskytte helse- og omsorgstjenestene, og ulike private tjenestetilbud 
har midlertidig blitt borte. Mange av oss mener vi har blitt frarøvet 
selveste påskeferien på hytta. Næringslivet sliter. Svært mange har 
blitt permitterte på kort tid. Det gjenstår å se hvor lenge dette varer 
og hvor mange firma som tåler påkjenningen. I skrivende stund er det 
tatt forsiktige skritt for å normalisere samfunnslivet. Barnehagene og 
småskolen er startet opp igjen, og det spørs hvordan smittesituasjonen 
utvikler seg videre. 

De nasjonale tiltakene har vært viktige for å hindre overbelastning 
av sykehusene, som igjen kunne ført til dårligere helsehjelp for den 
enkelte av oss. Vi får aldri vite hvordan det hele hadde utviklet seg uten 
de tiltakene som ble satt i verk. Hjemmepåske, isolasjon, karantene, 
reiseforbud, antibac og hygieneregler er kjente stikkord. 2020 vil gå inn 
i historien som det spesielle året da vi ikke kunne feire påske på hytta. 
Det ble et av våre bidrag i en nasjonal dugnad. 

Kommunens satsing har langsiktige mål. Det kommer år etter 2020. 
Hvordan koronavirus og kanskje også klimaendringer påvirker våre 
reise- og ferievaner er for tidlig å spå noe om. 
Uansett skal det være attraktivt å oppholde seg i Gudbrandsdalen. 

Snøsikkerhet om vinteren, gode naturopplevelser, attraksjoner og 
møteplasser, mange aktivitetstilbud og hyggelige rammer rundt 
oppholdet er viktig. Fritidsinnbyggerne vil hele tiden være i fokus fra 
kommunens side. 

Ringebu kommune har de siste tre årene redusert sitt klimafotavtrykk med 
vel 27 %. Kommunen avlegger årlige klimaregnskap. Hovedårsakene 
er redusert bruk av fossilt brennstoff, redusert strømforbruk og god 
kildesortering av avfall. Reduksjonen i klimautslipp er et godt bidrag i 
møtet med krav til omstilling i samfunnet i årene framover. 

Jeg takker med dette for meg. Åtte år som kommunedirektør 
(rådmann) i Ringebu er til ende. Det har vært spennende og givende 
år. Hovedoppgavene har vært å lede Ringebu kommune med svært 
mange dyktige og dedikerte medarbeidere. Det har vært en glede. 
Økonomiplan og budsjett med årvisse kuttrunder hører med. Å spille 
de folkevalgte gode og bidra til et levende lokaldemokrati er viktig for 
enhver kommunedirektør. 

Ekstra moro har det vært å få være med på utviklingen rundt Ringebu 
prestegard. Hvert år legges det ned en enorm innsats fra mange 
frivillige i å utvikle nye ting, forberede sommersesongen og holde 
området vedlike gjennom året. Disse utrettelige ildsjelene fortjener en 
ekstra honnør! Ringebu stavkyrkje og Ringebu prestegard er en stor 
skatt for Ringebusamfunnet. Omdanning av driftsbygning med silo i 
ny drakt, samarbeidet med kunstneren Torbjørn Kvasbø, og nye lokaler 
til barnehageutstillingen representerer et foreløpig høydepunkt. Jeg 
ønsker alle lykke til videre! 

For meg står en pensjonisttilværelse for døra, og det blir et nytt og 
spennende kapittel. Jeg takker alle for samarbeidet, og ønsker alle en 
god sommer!
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Tekst og foto: Britt Åse Høyesveen. 

De fleste som besøker Landsbyen Ringebu som fastboende, 
deltidsinnbygger, turist eller har Ringebu som en naturlig stopp på reiser 
mellom nord og sør har kanskje sett «han med hatten». Er du her en 
lørdag med torghandel med jordbærfest eller en annen sommerlørdag 
etter at jordbærsesongen er i gang, kan du ikke unngå å se Per Otto 
Kaurstad. I Ringebu går han mest under navnet «Jordbærkongen».  

Hvordan startet ditt jordbæreventyr Per Otto? Jeg var ny gardbruker 
og hadde lyst til å produsere noe som gjorde at jeg kom i kontakt med 
kunder. Mange gårdbrukere arbeider mye alene, og det ønsket ikke jeg. 
I den forbindelse fikk jeg Fylkesgartneren på besøk for å diskutere noen 
ideer. Ideene mine passet ikke så godt, så han anbefalte meg å undersøke 
om mulighetene for jordbærdyrking. Dette var på slutten av 70 tallet, sier 
Per Otto.

Han satte i gang og organiserte selvplukk og i tillegg engasjerte han 
norske ungdommer som bærplukkere. Utpå 80 tallet ble det vanskelig å 
få tak i norsk ungdom, så han lurte litt på hvordan han skulle gjøre dette 
framover. En dag ringte Einar Odden og sa han hadde noen kjenninger 
fra Polen på besøk, og lurte på om han trengte polske bærplukkere. Dette 
ble starten på utenlandske bærplukkere på Kaurstad.  

Etter at Per Otto kom godt i gang og fikk erfaring selv, reiste han rundt til 
andre jordbærdyrkere og lærte de opp angående utenlandsk arbeidskraft. 
Det er mye papirarbeid som må til, men det blir da inntekter til meg, og 
noe skatt inn i Ringebu kommune av det sier Per Otto. I dag er det ca. 50 
plukkere som er her og plukker i juli og langt ut i august mnd. 

Rob de Jong, som er optiker i landsbyen, tok initiativ til å starte 
“Jordbærfest” sammen med Per Otto, og den arrangeres en lørdag hver 
sommer. Per Otto selger både jordbær og andre jordbærprodukt, som saft 
og syltetøy, fra Annis pølsemakeri sin butikk og ellers i matbutikker i hele 
Gudbrandsdalen.

I dag dyrker jeg jordbærtypen Korona, men det kommer stadig nye typer. 
Polkabæra har vært med ei stund og Sagajordbæra er på tur inn. Noen 
egner seg veldig godt som syltetøy, mens andre er typiske dessertbær. 
Målet er å finne en type som smaker mest mulig likt markjordbær. I 
områder som Ringebu, med litt kjølige netter, utvikler jordbæra en god 
smak og trekker fram søtheten. Tidligere har jeg hatt jordbærtypene 
Senga sengana, Jonsok, Zefyr og Honeoye. Her produserer vi mellom 50 
og 100 tonn jordbær pr.år ettersom hvordan vekstsesongen er. 

Jordbærdyrkeren er en munter kar og drar opp noen artige historier 
fra tidligere tider. Han husker noen år da han fikk to grupperinger med 
bærplukkere fra Polen; en gruppe fra den kommunistiske sida og en fra 
opposisjonssida. 

De snakket ikke med 
hverandre og bodde i hver 
sine boliger, men alt gikk 
bra i jordbæråkeren for 
der hadde de organisert 
hver sine rekker sier han og 
smiler. 

Jeg regnet også med at jeg 
kunne ha plukkere som var 
i landet av flere grunner 
enn å plukke jordbær. Det så jeg på flere måter f.eks. gjennom papirene 
de måtte sende meg og type utdanning. Dette var spennende tider, og 
selv om han hadde både tannleger og ingeniører, tjente de mye mer her 
enn hjemme. Overvåkningspolitiet kom på besøk til Kaurstad flere ganger 
for å registrer de som var her. 

Det er alltid en god dag her når plukkerne ankommer. Uansett når du er 
ute hører du noen snakke og på forskjellige språk – det er nærmest en 
sydlandsk stemning. Da er det folk ute hele tiden, så det er ei trivelig tid 
når du hører snakking og lyder flere steder på gården. Per Otto har fått 
mange venner blant de som har vært her og plukket, og noen har han 
også besøkt i deres hjemland. Det er veldig koselige folk som kommer, 
og mye vennskap har oppstått gjennom det valget jeg tok for drifta her, 
sier han.

Per Otto husker spesielt godt en gang det kom en kolonne med disse 
små polske bilene som de hadde den gangen. De hadde med seg alt 
de trengte av mat, klær og utstyr, så det var temmelig trangt i hver bil. 
Bilkortesje med 5-6 biler kom som perler på en snor, og da de gikk ut 
av bilene var de så fornøyde. Dette lurte jeg på, for å sitte så tett med 
all proviant som trengtes for to mnd. kunne ikke være så veldig artig. 
Historien var at en av bilene hadde mistet lyset og de plasserte derfor 
denne bilen midt i rekka, men ble stoppet på Øyer av politiet. Politiet 
spurte hvor de skulle, og de svarte selvsagt at de skulle til Kaurstad og 
plukke jordbær. Da lot politiet de reise videre. Det hadde ikke skjedd i 
Polen sa de, og var selvfølgelig fornøyde med å slippe en bot etter norsk 
standard. I dag er det Kviterussere som er bærplukkere på Kaurstad.

Juri kom som jordbærplukker og er mekaniker, og jeg kan en del om 
forbrenningsmotor så det falt seg naturlig og ta en prat om motorer den 
sommeren. Konsekvensen var at vi underveis lagde vårt eget felles språk 
som ingen andre forstår. En gang utenom jordbærsesongen transporterte 
Juri noen varer fra Polen til Nederland med en levering. Da ringte han meg 
fordi han spurte ei kvinne etter vegen, men forstod ikke svaret. Juri og jeg 
snakket vårt språk sammen og jeg snakket deretter med kvinnen slik at 
leveransen ordnet seg. Etter mange år med godt samarbeid og vennskap, 
sier Juri til alle at han har hytte på Kaurstad. 

Jeg har truffet mye folk gjennom årene og det trives jeg med, sier Per 
Otto. Datteren hans dro raskt på besøk til plukkerne hvert år når de kom, 
men var veldig misfornøyd da hun kom tilbake og sa til far sin: «Nei, i år 
blir det ikke noe moro for det er så få av de som snakker engelsk». Hun 
gikk selv bare i 1. eller 2.klasse, og kunne selvsagt ikke engelsk selv heller. 
Barna våre ble vant til å forholde seg til forskjellige personer, og stadig 
nye personer, og det er en god livserfaring, sier Per Otto. 

Jordbærdyrking er en kronisk interesse, så jeg må dø med den, for det er 
ikke mulig å slutte å interessere seg for jordbær og jordbærdyrking sier 
Per Otto og smiler med hatten på hodet når han rusler nedover jordet og 
ser for seg jordbærplukkerne, selv om de ikke har kommet enda.

Han med hatten i Ringebu
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Da er det tid for Ringebu Postens sommernummer.

KORONAVIRUS- Covid-19
Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina, ca. desember 
2019. Viruset ble senere identifisert av Kinesiske myndigheter 7. januar 2020. 
Det nye koronaviruset - Covid-19 - ble oppdaget i Norge i januar 2020. 
Lite visste vi om utbruddet og viruset og hvordan dette skulle håndteres. 
Informasjonen vi fikk ble justert i henhold til utbruddets utvikling, og 
kunnskapen om infeksjonen har endret seg fra uke til uke og fra dag til 
dag.  I skrivende stund er det fortsatt nesten unntakstilstand her hjemme 
og i store deler av verden. 

Påsken ble en utfordring for mange. 15. mars ble det innført et eget 
hytteforbud i Norge som ett av mange tiltak i forbindelse med 
spredningen av viruset. En nasjonal erklært krisesituasjon som 
Ringebu kommune fulgte opp med de oppfordringer og pålegg fra 
sentrale myndigheter som ble gitt. Kommunen måtte planlegge for 
en ekstraordinær situasjon i helsevesenet, og det var, og er, mange 
oppgaver å konsentrere seg om. Dette er og blir en nasjonal dugnad.  
 
Ringebu kommune la ikke ned noe forbud rettet mot fritidsinnbyggerne, 
og hadde heller ikke myndighet til det. Kommunen oppfordret 
fritidsinnbyggerne om å følge de råd som ble gitt nasjonalt. Det kom 
en del påstander om at vi ikke ønsker hyttefolket velkommen. Jeg har 
ingen problem med å forstå at mange friske folk gjerne skulle vært på 
sine fritidseiendommer og at dette ble sårt for mange, men påbudene ble 
nasjonalt bestemt.

Dette var en stor dugnad som de fleste aksepterte. Regjeringen vedtok 
forskriften som ble satt i kraft om å ikke oppholde seg på hytte 
(fritidseiendom) i annen kommune enn der hvor man er folkeregistrert. 
Dette skapte en del støy, men det var også flere positive henvendelser. 
 
Ringebu kommune ønsker å ha et godt forhold til alle hytteeiere - 
fritidsinnbyggere. Forhåpentligvis er vi snart tilbake til en normalisert 
hverdag. I mellomtiden må vi være tålmodige og lojale til de beslutninger 
og råd som til enhver tid gis av nasjonale helsemyndigheter. 
Det er viktig at vi står sammen og prøver å gjøre det beste ut av 

situasjonen. Jeg vil takke alle innbyggere og fritidsinnbyggere som har 
fulgt rådene som ble gitt fra sentrale myndigheter. Fritidsinnbyggere 
fortjener en ekstra stor takk! 

Som ordfører i Ringebu ønsker jeg alle fritidsinnbyggere hjertelig 
velkommen tilbake, etter at forbudet ble opphevet den 20. april. 
Vi trenger dere!

Ringebu kommune har vært lite utsatt for smitte i forhold til 
prognosene. Helseinstitusjonene, tjenesteledere, kommunelegen og 
kommunedirektørledelsen fortjener honnør for den fantastiske jobben 
som er utført. Mange har stått på døgnet rundt for å få så god kontroll 
som mulig på denne uvirkelige situasjonen. Kriseberedskapen har vært 
topp prioritert i alle ledd, og den har fungert optimalt i forhold til våre 
innbyggere og spredning av koronaviruset- Covid-19.

Næringslivet fortjener også en takk for sin tålmodighet.
På grunnlag av beslutninger fra regjeringen om iverksettelse av diverse 
tiltak for å hindre spredning av smitte, måtte mange bedrifter stenge 
helt ned. Eks: turistdestinasjoner, alpinanleggene, kafeer og restauranter, 
pluss mange andre næringer. Det er umulig å beskrive hvordan det føles 
når turistene blir borte, omsetningen stuper, det blir inntektstap, dørene 
må stenges og driftsutgiftene fortsetter å løpe. Dette er i skrivende stund 
en vanskelig situasjon for mange, og vi får håpe at noen av tiltakspakkene 
fra regjeringen fungerer og at bankene er med og bidrar.

Vi i Ringebu kommune er spent på den videre utviklingen. De siste 
dagene har barnehager og skoler fra 1.-4. gjenåpnet.  Virksomheter med 
en-til-en kontakt, som frisører, hudpleie og massasje, ble gjenåpnet ca. 
27 april. Det var disse bedriftene som måtte stenge ned først. Det var 
mange som i en periode hadde koronasveis, og det minnet oss litt om 70 
tallet. Vi må alle se framover, og håpet er at det ikke tar for lang tid til 
før ting normaliseres. 

Det er viktig at barn og skolelever får møtes, at idretten og kulturen kan 
gjenåpnes, at folk kommer seg ut i arbeid og at samfunnet begynner å 
fungere så normalt som mulig. 

Digitalisering: 
Digitaliseringen med satsingen fra administrasjon og 
kommunestyre har båret frukter. Fjernmøter ble brått den eneste 
muligheten for å få igjennom politiske saker. Våre skoler var helt 
avhengig av løsninger som fungerte for hjemmeundervisning.  
Ringebu kommune med sin satsing innenfor IKT, de ansatte på IKT-
avdelingen med lærlinger og en aktiv digitaliserings-koordinater, 
fortjener en stor takk.  Ringebu kommune er av de fremste i vår region 
innenfor digitalisering. Vi skal sørge for en oppgradering og utvidelse 
av kapasiteten for bruk av videokonferanse innen helse og omsorg i 
møterommene på Linåkertunet. 

Byggeaktivitet i Ringebu
Tekst: Lars Ove Madshus

Ringebu kommune har som en av landets største hyttekommuner hatt stor byggeaktivitet over tid.

Det er lagt til rette for mye fritidsbebyggelse gjennom mange år, med blant annet høy intensitet i planleggingen.

Ringebu kommune har derfor et bredt marked for fritidsbebyggelse, som spenner fra det mest tradisjonelle uten veg, VA og strøm til områder med 
de største og mest arkitekturmessig spennende fritidsboliger.

Ettersom det er såpass stort marked både for nybygging og etterbruk, er det stor pågang av nye saker til kommunens byggesaksavdeling.
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Bruken av videokonferanser, både eksternt og internt, er fordelaktig både 
i forhold til fleksibilitet og tidsbesparelser, og vi ser at de har et stort 
behov for å utvide bruken. Rådhuset har fått en oppgradering for å kunne 
håndtere fjernmøter som er helt nødvendig i disse tider.

Næringsutvikling og lokale sysselsettingstiltak: 
Kommunestyret tok regjeringens oppfordring om ekstrabevilgninger, 
og bevilget ca. 26,9 mill til ekstraordinære tiltak innenfor bygg og 
anlegg. Dette er prosjekter som vil igangsettes så raskt som mulig, 
og med en gjennomføringshorisont ut 2021. Vi er spente på hvor mye 
regjeringen kommer med til disse ekstraordinære tiltakene, men det 
forventes en betydelig ekstraoverføring. For oss i kommunen var det 
viktig å få i gang igjen arbeidslivet med det vi kaller «gryteferdige 
tiltak». Til opplysning så er det fortsatt en del etterspørsel etter 
næringsarealer på Frya, som forhåpentligvis vil gi oss flere arbeidsplasser. 
 
Alpinco, med sine offensive eiere, satser igjen stort i Kvitfjell. Det 
er besluttet oppstart av første byggetrinn av sentrumsområdet på 
Vestsiden. Det er to bygg med nærmere 300 utleiesenger (38 leiligheter) 
og fullt garasjeanlegg. Leilighetene vil være i 100% utleie, og vil bli eid 
av Skitorget Kvitfjell AS som eies 100% av Alpinco. Byggestart i april/
mai 2020 med ferdigstillelse høsten 2021. Byggeprosjektet har en 
kostnadsramme på 150 mill., og er den største enkelt investeringen i 
Alpinco siden Gudbrandsgard ble bygd. Det er inngått avtale med en 
lokal entreprenør om utbygging. Stenumgård Bygg AS kom best ut i 
konkurranse med store landsdekkende entreprenører. De har med seg 
en rekke lokale underentreprenører i prosjektet. Det er svært gledelig og 
utrolig bra at det finnes kompetanse og kapasitet lokalt til å utføre et så 
stort prosjekt, der Alpinco bidrar til svært mange lokale arbeidsplasser i 
tiden framover. Dette blir et fantastisk flott prosjekt for Kvitfjell og Ringebu. 

Sentrumsnære boliger: 
Flere aktører ønsker å bygge sentrumsnære leiligheter både i Ringebu 
og Fåvang. Noen reguleringsplaner er godt i gang. Leiligheter er under 
oppførelse i Fåvang sentrum. Marienhø-prosjektet, der Ringebu kommune 
gikk inn med kommunal garantistilling for salg av leiligheter på nærmere 
vilkår, er også under oppførelse.  3 leiligheter er solgt, slik at kommunens 
forpliktelser er innløst. 

Ny E6: 
Kommunen hadde et positivt møte med Nye Veier i april 2020 der de la 
frem sine tanker angående planleggingen og konkurransene de har ute. E6 
Øyer - Otta er planarbeidsområde. Noen områder har reguleringsplaner, 
noe må ha revisjon, og Øyer - Frya trenger en reguleringsplan.  Det er en 
teoretisk mulighet for byggestart i 2023 hvis prosjektet blir prioritert fra 
Nye Veier, samt at det er vilje til finansiering. 

FV 27 Venabygdsfjellet 
er under utbedring, og vi ser frem til en ferdigstillelse i 2020.

Ny bru 
for skolelever og andre myke trafikanter ved Circle K / brannstasjon er 
påbegynt, og utbygger er Anlegg Øst Entreprenør AS. Ferdigstillelse er 
planlagt i løpet av høsten 2020.

Økonomi: 
Tjenester innenfor skole, SFO, barnehager og helse er høyt 
prioritert. Formannskapet skal i løpet av våren/sommeren starte 
budsjettbehandlingen for 2021. Dette vil bli veldig utfordrende 
da skatteinntektene svikter i den situasjon vi og landet er i pr i dag. 
Det er viktig at brukerrådene i de enkelte tjenesteområdene 
kommer med sine tilbakemeldinger fra brukersida. Dette 
brukes bl.a. til å videreutvikle tilbudene og tjenestekvaliteten.  
Årsresultatet viser et regnskapsmessig mindre forbruk i 2019 på kr 
9.948.557. Politisk kalles det ca. 10 Mill i overskudd.

Bofellesskapet 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne er kommet langt. Et etterlengtet 
bygg med 11 leiligheter og 1 avlastningsleilighet. Ferdigstillelse ca høsten 
2020. 

Ny kommunedirektør (rådmann):
Ringebu kommune er inne i en prosess der ny kommunedirektør skal 
ansettes. Vi har en fremdriftsplan der målet er å få ferdig en innstilling 
til kommunestyret i juni med et tilbud om ansettelse før ferien. Dette 
er en meget spennende og viktig sak for Ringebu kommune som får 
stor betydning i årene fremover. Vår kommunalsjef, Gro Li Sletvold, er 
konstituert som kommunedirektør til ny person forhåpentlig er på plass 
i løpet av høsten 2020.

Flom: 
Ringebu kommune går mot en spennende tid angående flom. Det er mer 
snø i fjellet enn normalt stort sett over hele Gudbrandsdalen. Kommunen 
følger beredskapsmessig godt med på det som skjer. Kommunen har søkt 
om fire mulige masseuttak i sideelver og lågen, der tre er innvilget. Det 
mest kritiske punktet på Frya avslår NVE og krever en konsesjon.  Jeg er 
helt klar på at det må være kommunen som i en krisesituasjon får ta ut 
masse som et beredskapsuttak, men overordna myndigheter aksepterer 
dessverre ikke dette.  Så kan vi lure på hvem som har ansvaret hvis en 
større flom kommer nå i vår.

Grip muligheten til å bruke vår utmark til aktivt friluftsliv i hele kommunen. 
Bruk naturen og kom dere ut i frisk luft sammen med venner eller familie.
Jeg ønsker alle en riktig god sommer i en svært spesiell tid.

Arne Fossmo
Ordfører

Her er noen av tallene for fjorårets sesong:
Total saksmengde 628 saker. Herav 322 byggesaker av varierende størrelse, 251 brukstillatelser og 55 dispensasjonssaker. I tillegg fører avdelingen, 
som en av få kommuner, et aktivt tilsyn med at byggereglene overholdes, i fjor var det til sammen 72 tilsyn med stort og smått.
Det er ganske jevn pågang av nye tiltak gjennom hele året, men med noen topper i vår og høstmåneder.

For byggesaksavdelingen er det, for å få rask flyt i saksbehandlingen, viktigst å påpeke at tiltak planlegges godt, og at de som søker gjør et 
tilstrekkelig grundig forarbeide med dokumentasjonen og setter seg tilstrekkelig godt inn i byggereglene som er nedfelt i kommunens planer. 
Den profesjonelle delen av bransjen må sikre at tiltak er prosjektert etter reglene i teknisk forskrift (TEK17) og følger de regler som fremgår av 
saksbehandlingsforskriften til plan- og bygningsloven (pbl.). Det er viktig at profesjonelle foretak sjekker at de har nødvendige minimumskvalifikasjoner 
for å kunne erklære de ansvar de ønsker å påta seg, før de sender erklæring til kommunen.
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Nytt fra Venabygdsfjellet
Tekst: Julia Hamre og Kari Aase Lunde.  Foto: Siv Eline Hermansson og Julia Hamre

Kjære bygdafolk, hytteeiere og andre turister i Ringebu!

Etter en brå slutt på vintersesongen og noen stille måneder på fjellet, 
lengter vi etter hverdagen med liv og røre igjen på Venabygdsfjellet. 
Vi kan imidlertid ikke skrive om sommeren, uten å si noe om vinteren 
2020. Som alle andre ble vi alle tydelig påvirket av restriksjoner og tiltak 
i forbindelse med Covid19. Hotellene og serveringsstedene stengte midt 
i mars – mange uker før planlagt sesongavslutning. Nesten litt ironisk 
at vi akkurat denne vinteren hadde ekstremt gode forhold på fjellet. 
Løypemaskinene har vel aldri kjørt løyper så seint, med siste tur 2.mai. 
Det har ikke manglet på rapporter om fantastiske forhold også utenfor 
løypenettet – vårski har fått en helt ny betydning for mange og vi kan 
bare håpe på at det kommer flere slike avslutninger på vintrene som 
venter og at dere da har et hotell, en hytte eller et serveringssted å sjekke 
inn på enten det er for overnatting eller en matbit. 
Vi har savnet gjestene og kundene våre!

Vi skal være ærlig å si at det har vært noen tøffe måneder med betydelig 
tap i omsetning, men vi holder motet oppe og har fortsatt trua. Vi har 
jobbet knallhardt for å kunne åpne og være bedre enn noensinne. Selv 
om covid-19 kom på det verst tenkelige tidspunktet og satte oss alle i 
krevende situasjoner, har vi de siste ukene stått på for å legge til rette 
for videre handel, servering og opphold med de retningslinjer som er 
kommet. Vi har benyttet tida til å pusse opp, vaske ned og gjøre lokalene 
våre klare for sommersesongen. Vi vil gjøre vårt beste for at du trygt skal 
kunne feriere videre på Venabygdsfjellet.
  
Spidsbergseter har i denne perioden  blant annet byttet hele 
brannvarslingssystemet, pusset opp deler av bassengområdet, malt 
hotellet utvendig og selvfølgelig jobbet med smitteverntiltak slik at vi 
kan åpne på en forsvarlig måte. Vår nye kjøkkensjef Søren har jobbet 
med spennende nyheter som skal serveres i sommer og her er det bare å 
glede seg til gode smaker. 

Arbeidet med Spidsbergseter Lodge er godt i gang. Eksklusive leiligheter 
med fantastisk beliggenhet hvor du kan flytte inn i fullt utstyrte enheter.  
Leilighetene byr på en helt spesiell kombinasjon av friheten ved å ha sin 
egen leilighet, men samtidig ha hotellets tilbud og fasiliteter i umiddelbar 
nærhet.  

Venabu Hytter har blitt overtatt av en yngre generasjon, - Hege Tvete og 
hennes familie er godt i gang. 
Venabustallen skal ha færre hester i sommer, men det blir hester på tur 
i fjellet i år også.
Turer med leder går som tidligere.

Lundes har pusset opp Lundebutikken og gleder seg til å vise den frem.

Ved Søre Fiskeløyse ved  Venabu fjellhotell inviteres det til St. Hans bål og 
Olsokbål med musikk og servering.  Utekonsert med Hundorp musikklag 
arrangeres 20. juni.
 
Fjellmartnan på Lundes blir 24. til 26. juli med salgsboder og lokale 
utstillere.

Spidsbergseter åpner igjen 12.juni og Venabu 5.juni.
Du er hjertelig velkommen innom for en kaffekopp eller matbit på et av 
serveringsstedene, for å bo på et av overnattingsbedriftene, campe på en 
av campingplassene eller til en hyggelig handel på Kiwi Venabygdsfjellet.
Facebooksidene våre oppdateres fortløpende, så følg med! 

Vi oppfordrer til å bruke det flotte Venabygdsfjellet og til å støtte det 
lokale næringslivet. 
Vi gleder oss til en sommer fylt med nordmenn!

Hilsen Venabu, Lundes og Spidsbergseter
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Vakre Fåvang Østfjell
Tekst og foto:  Jan Erik Johansen

Rett innenfor bommen til Gopollen, ca. to mil fra Fåvang sentrum, åpner 
det seg et fantastisk område for rekreasjon for både store og små. Dette 
aktive seterlandskapet har de siste årene utviklet seg med flere små 
hyttefelt med moderne hytter, noe som bidrar til økt aktivitet. Det er 
imidlertid lagt begrensninger på både antall hytter og hyttestørrelsen, 
noe som sikret at områdets særtrekk med åpent landskap og seterdrift 
beholdes.

På vinteren byr området på velpreparerte skiløper takket være Fåvang 
løypelag. Løypenettet er knyttet sammen med Øyerfjell i sør og 
Ringebufjellet i nord, noe som gir uendelig mange muligheter for flotte 
turer vinterstid. En anbefaling for en flott tur senvinter er Trolløypa som 
passerer fjellet «vårt».

På sommeren har Fåvang Østfjell mange fine og varierte turmuligheter 
både til fots og på sykkel. Området har flere spennende turer for 
alle nivåer. Ønsker man seg en luftig topptur kan vi anbefale tur til 
Djupdalskampen, en litt krevende tur som belønnes med vakker utsikt 
både mot Rondane og Jotunheimen.

Lenger innover på fjellet kommer man til Gopollen. På veien dit kan 
man stoppe for å prøve fiskelykken i en av de mange fiskevannene som 
området er kjent for. Gopollen byr på høyfjell, hvor man kan bevege seg 
i et lett terreng som strekker seg innover i fjellet i nydelig landskap med 
god utsikt. 

5 tips for sommerturer på Fåvang Østfjell:
 

•	 Sjurstugukampen - kort tur i vakkert terreng

•	 Høgtind - en flott familietur på snaufjellet

•	 Svangkampen - den høyeste toppen på Fåvang Østfjell

•	 Djupdalskampen - en skjult perle

•	 På sykkel - mange flotte grusveier i et vakkert seterlandskap

Utmarkslaget jobber med nytt kart over Fåvang Østfjell, der kulturminner 
og andre mindre kjente råk skal være med. Fåvang Østfjell vil fra 
sommeren 2020 være med på stolpejakten.

Litt om Hytteforeningen:

Fåvang Østfjell Hytteforening ble etablert påsken 2013. Hytteforeningen 
ønsker å ta vare på fellesinteresser for hytteeiere på Fåvangfjellet.

 Fåvang Østfjell Hytteforening har til formål å verne om medlemmenes 
rettigheter og felles interesser, skape trivsel og godt miljø, og tilrette-
legge og bedre forholdene i foreningens område.

Djupdalskampen

HolmtjønnetKuer på Fåvangfjellet

Svangkampen
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Sommerens arrangemet  og aktiviteter i Ringebu 
Landsbyen Ringebu 
Med bakgrunn i smittevernrestriksjoner i forbindelse Covid 19 blir det 
en del av sommerens  ordinære arrangment og aktiviteter endret.  Men 
vi har allikevel mye å by på!  Her nevnes noe, men husk å følg med 
på aktørenes Facbooksider og Kulturnett Innlandet sin elektoniske 
arrangementskalender som du finner på forsiden på: 
www.ringebu.kommune.no

Få feriefølelsen og kjenn sommervibbene i landsbyen Ringebu! 
Den spesielle tiden vi er inne i, gjør at vi ikke kan by på de ordinære 
sommerarrangementene, med torghandel og småarrangement.  
Likevel er vi helt sikre på at du vil kose deg i Landsbyen Ringebu i sommer! 
 
Landsbyen Ringebu ønsker velkommen til en sommer fullspekket 
med gode tilbud og aktiviteter hos butikkene og serveringsstedene i 
Landsbyen. Bedriftene i sentrum og på fjellet ønsker å gi deg en magisk 
og annerledes sommer, midt i hjertet av Gudbrandsdalen. Jordbær, 
kortreist mat, sykkel, fiske, på hjul, fotball og rosens uke, er noen av 
temaene du vil se og høre mer om. Nysgjerrig? Sammen skal vi sørge for 
at sommeren din i Ringebu blir en sommer du ikke kommer til å glemme!  
Vi lover at det finnes noe for deg, her hos oss! Følg Landsbyen 
Ringebu på Facebook, eller stikk innom en av våre kjære bedrifter.  
Oversikten finner du på ringebu.com. Velkommen til handel og 
sommerkos i landsbyen vår!

Ringebu Stavkyrkje

Ringebu stavkiyrkje ble bygget omkring år 1220. Den er en av 28 
gjenværende stavkirker her i landet, og er en av de største. Fram til 
reformasjonen i 1536 sto kirken omtrent uendret.

I 1630 ble kirken ombygd av byggmester Werner Olsen, og fikk året etter 
det karakteristiske røde tårnet.

Under kirken er det funnet stolpehull etter en eldre kirke som hadde stått 
på stedet på 1100-tallet. Stolpekirkene var forgjengerne til stavkirkene, 
der stolpene ble satt rett ned i jorda. Disse råtnet, og kirkene sto ikke 
lenger enn ca. 100 år. Fra den eldste stolpekirken er døpefonten i 
kleberstein bevart, og står fortsatt i stavkirken.

Ved arkeologiske utgravninger i grunnen under kirka i 1980-81, ble det 
funnet rundt 900 mynter og andre gjenstander. 

De fleste av myntene er fra middelalderen, særlig fra Håkon Håkonsons 
tid, 1217 – 1263. En del av funnene er utstilt i Ringebu Prestegard.

Åpent alle dager i perioden 13. juni til 23. august fra kl. 10.00-15.00.  Vi 
tar forbehold om evnt endringer, som kan skje på kort varsel i forhold til 
Covid 19.

Merk at stavkirken kan være stengt i forbindelse med kirkelige handlinger/ 
The church is closed when there are religous events.

Facebook: Ringebu stavkirke og prestegard, Kirkekontoret:  
post@stavechurch.no tlf. 612 84350.     
Stavkirken: tlf. 612 81374 eller 940 30047

Ringebu Prestegard
Ringebu Prestegard er en kulturperle som ligger vakkert til i dalsiden like 
ved Ringebu stavkirke, og langs det som omtales som «Panoramavegen» 
til landsbyen Ringebu. Prestegarden fungerte som prestebolig frem til 
1991. I dag er den fredede og restaurerte prestegarden en historisk 
opplevelse i seg selv, med kunstgalleri og kafé gjennom sommerhalvåret, 
og som møtested for kultur- og organisasjonsvirksomhet resten av året.

Stiftelsen Ringebu Prestegard har siden 2006 eid og drevet stedet, og 
driften er basert på frivillighet. Tunet består av seks bygninger; hvorav 
fire er fredet. Den eksisterende hovedbygningen er fra 1743, og ble bygd 
etter at den gamle brant ned. Prestegarden rommer i dag utstillinger 
med et bredt spekter av kunstnere og kunsthåndverkere, både lokale og 
internasjonale

Åpent alle dager i perioden 6. juni – 13. september kl. 10.00 -17.00 
Info. og forhåndsreservasjon      
www.ringebustavkirke.no post@ringebuprestegard.no    
Tlf. 61 28 27 00, 976 87 950      
Facebook: Ringebu stavkirke og prestegard

Fjellmartnan på Venabygdsfjellet
Arrangeres på Lundes 24. til 26. juli med salgsboder og lokale utstillere. 
Arrangør Lundes turisthandel, www.lundes.no,  Facebook: Lundes
Sommerkonsertene se egen artikkel
Sykkelviku  eget skriv
Sommerkonserter se eget skriv

Foto: Kristin Brandstadmoen Foto: Halldis Tvete
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Sommerutstillingene i Ringebu Prestegard 
Tekst: Einar Høystad.

Sommerutstillingene 2020 vil bli sterkt preget av koronasituasjonen.  
Åpningen blir som tidligere annonsert den 6. juni, men siden 
myndighetene har bestemt at det er forbudt med større ansamlinger, 
så blir det ingen offisiell åpning med mye folk. I Prestegarden har 
vi imidlertid så god plass, at på tross av Covid 19-situasjonen 
har kommuneoverlegen gitt oss tillatelse til å holde åpent ved å 
gjennomføre gode smitteverntiltak. Styret i Stiftelsen mener derfor at 
kunstnerne kan fortsette sine forberedelser på vanlig måte. Hvis det blir 
pålegg om å holde stengt hele eller deler av sesongen, vil det kunne 
få alvorlige følger for økonomien til Stiftelsen Ringebu Prestegard.
Sesongen 2020 vil bli husket fordi nye deler av Driftsbygningen ble tatt i 
bruk. I første etasjen er et rom på 130 m² gjort i stand og på 2. etasjenivå 
er et golvareal på 260 m² ferdig. Den store elektriske brenneren til 
keramikkverkstedet er ankommet og blir tatt i bruk. Keramikk er det 
store satsingsområdet i år. Ellers er Veslestabburet reservert for et 
presentasjonsopplegg av Lars Mytting og hans bok Søsterklokkene med 
fokus på den lokale kulturen som Mytting tar utgangspunkt i.

Kunstnerne dette året blir disse: 
I hovedbygningen - Jacob Weidemann (maleri) og årets 
Weidemannkunstner Kristin Tårnesvik.  Karl Løkke (maleri) og Rune 
Amrud (skulptur, grafikk). I driftsbygningen er det monumentalverksted 
for keramikk (ansvarlig Torbjørn Kvasbø), Katrine Køster Holst (prosjekt 
i leire) og flere inviterte.  «Veks» - salgsutstilling med brukskeramikk 
kuratert av Marita Eri Mo.  «Klart Glass» (glasskunst).  Anna Widén 
(land-art).  Barnehagene i Ringebu i Silokummen – «Barns tanker 
om koronaviruset».  Drengestugua: Ånond Versto (kunstprosjektet 
«Tankeplass» i Ringebu). I Veslestabburet formidling knyttet til 
«Søsterklokkene» av Lars Mytting.  Årets debutant, Trond Holmestad, i 
Vognskjulet (maleri).  I Storstabburet er «Kreative Døler», lokal kunst- og 
håndverksgruppe.

Prestegardshagen
Hagen og tunet er ca. 12 mål.  I 2006 var hagen et stort villniss.  
Landskapsarkitekt Ingeborg Mellgren Mathiesen laget en plan for 
fornying og restaurering og en frivillig hagegruppe har gjennom flere 
års møysommelig arbeid gjenopplivet hagen. Langs grusbelagte stier 
kan en vandre i duften av gamle roser og gamle stauder. I dag er det 
over 160 forskjellige sorter roser, gamle epletrær, kirsebærtrær og 
gamle syrin- og spireahekker. Det er et eget felt med 18 forskjellige 
gamle bærsorter, kvannehage med Vossakvann, en liten kjøkkenhage 
og urtebed under opparbeiding ved Vognskjulet.  Den gamle lønnealleen 
fører ned mot stavkirken. For innsatsen med å forvalte det kulturminnet 
som Prestegardshagen er, fikk hagegruppa i 2015 Ringebu kommunes 
kulturpris, og i 2016 fikk de Norsk hageselskaps hagekulturpris.  I 2019 
mottok to av hagegruppas damer Plantearvenprisen for innsamling og 
bruk av gamle roser og gamle bærsorter.  Omvisning i hagen kan bestilles.

Ringebu Prestegard holder åpent daglig 

kl. 10.00 – 17.00 

i perioden 6.juni – 13. september

Ånond Versto

Katrine Køster Holst  Foto: ML. Stensrud 

Klart glass
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Ringebubarnehagenes sommerutstilling
 
Tekst og foto: Margunn Haugen  Ringebu Prestegard

Ringebubarnehagene (Familiebarnehagene, Fåvang barnehage og 
Ringebu barnehage) deltar med sommerutstilling i Ringebu Prestegard 
for 14.gang.

I år ble det en annen utstilling enn det vi i utgangspunktet hadde tenkt. 
Tema skulle være «Barns møte med leire».  Vi var så vidt kommet i gang 
når koronasituasjonen oppstod, og  barnehagene plutselig måtte stenge. 
I fem uker var det nesten ingen barn i barnehagene. Når barnehagene 
endelig kunne åpne opp igjen i april, var det til en helt annen hverdag, 
med en helt annen organisering enn før. Noe som gjorde det umulig å 
begynne på igjen med leireprosjektet.

Vi var en stund i tvil om vi kunne klare å delta med noen utstilling. Etter 
å ha tenkt oss litt om, fant vi ut at vi måtte gripe muligheten for å lage 
en utstilling om barnas tanker om koronasituasjonen og den hverdagen 
vi alle sammen lever i.  Hvordan opplever barna denne hverdagen? Hva 
tenker de om koronasituasjonen? Hvordan har barna det?
Dialoger vi har hatt med barna, og dialoger vi har overhørt mellom barna, 
bekrefter at vi ikke skal undervurdere barns sensitivitet, kreativitet og 
sårbarhet i koronatiden.

Barn har rett til å uttrykke seg på den måten de selv velger. Det er nedfelt 
i barnekonvensjonen. Det er viktig i disse koronatider. Det handler om å 
hjelpe barna å uttrykke det de tenker omkring tiden de har vært hjemme, 
og hvordan de opplever å være tilbake i barnehagen. De trenger ulike 
uttrykksmåter som ord og verbale forklaringer ikke fanger opp. Barna 
bearbeider inntrykk på mange ulike måter, som i leken og med farger 
og maling. 

#ALT BLIR BRA

Utstillingen viser barnas tanker og undring om koronaviruset

6. juni - 13. september Ringebu Prestegard 

«Hvis jeg hadde vær t et koronavirus ville jeg vær t snill,  så ingen ble syke»   Gutt, 4 år

F amil i e b ar n e hag e n e    -   F åvan g  b ar n e hag e   -   R in g e b u b ar n e hag e

For oss som arbeider med barn er det viktig å tilby barna å være en 
som det er verdt å snakke med. Vi har prøvd å møte deres filosofiske 
undring og spørsmål om virus og korona med omsorg, lytting, samtale 
og tilstedeværelse. 

«Vi kan ikke være så nærme hverandre når det er korona. For i en liten 
dråpe kan det være tusen bakterier»    gutt, 5 år.

«Viruset kom fra et MEGA NYS – jeg tror Corona viruset er stort og 
grønt.» - gutt 5år
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Utekonsert med  Aasmund Nordstoga og Åsmund Reistad 

12.juli kl.19.00 i Ringebu Prestegard

Aasmund Nordstoga og Åsmund Reistad har samarbeidet i forskjellige 
settinger i 20 år. Som duo har de reist land og strand rundt, og 
underholdt for melkebønder og målfolk, på kulturhus, festivaler, i kirker 
m.m. 

De presenterer et variert repertoar fra norsk viselitteratur som spenner 
fra Griegs romanser til moderne viser, med en folkemusikalsk tilnærming 
til stoffet. 

Denne kvelden vil vi blant annet få høre viser med tekster av 
Aasmund Olavsson Vinje. 

Etter konserten får publikum servert gratis jordbær fra Kaurstad bær.

NB: BEGRENSET ANTALL BILLETTER!
Vi følger Helsedirektoratets retningslinjer.
Det er i år KUN forhåndssalg, salget starter 3.juni. 

FØRSTE MANN TIL MØLLA!

Billett: Kr.300/Gratis for barn under 12 år.
Forhåndssalg på Billetto.no, Ringebu Prestegard (Tlf: 940 19 747) og 
Sport 1 i Ringebu.

Ta med egen stol/sitteunderlag, og kle deg etter forholdene.

Hjertelig velkommen!                                                                                                  
Arr: Sommerkonsertene i Ringebu

Visste du at.. Visste du at.. 
Helsestasjon for ungdom ligger midt i Ringebu sentrum og er et tilbud for deg mellom 13-23 år. 

Er det noe du lurer på? Trenger du noen å snakke med? Behov for graviditetstest, klamydiatest eller 
prevensjon? 

På helsestasjon for ungdom møter du helsesykepleier og sykepleier. Annen hver tirsdag er det også lege 
til stede. 

Personalet som jobber her har taushetsplikt og tjenesten er gratis.

Velkommen til helsestasjon for ungdom tirsdager kl. 14:00-17:00 i Ole Steigsgate 9, 2630 Ringebu.

Visste du at ...Visste du at ...
På Skjeggestad Gard i Ringebu har det vært overnatting siden 1860 tallet. 

Her sov Dronning Sofie da Kong Oscar ll var på vei til kroning i Nidaros i 1873.

Nå kan DU overnatte i Skjeggestad Gjestehus!

Gjestehuset, som gav losji til forbipasserende på 1800 tallet, er pusset opp i tidsriktige farger. 

Her kan du bo og sove i hyggelige og lune omgivelser. 

Huset har tre soverom med plass til 7- 9 personer, to nye bad, to stuer og et særegent kjøkken 
med spesiell atmosfære.

Mer info og bilder finner du på Google, airbnb eller booking.com.
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Monumentalverksted for keramikk 
Tekst: Eivind Slettemeås Ringebu Prestegard

Fjøset med monumentalverksted for keramikk i Ringebu Prestegard er en 
nyetablert, permanent arena for nyskapende prosjekter, kunstnerisk ut-
veksling og workshops innen keramisk kunst. Hvert år inviteres én kunst-
ner på et artist-in-residence opphold, etterfulgt av en sommerutstilling.  

Ansvarlig for residensen er Torbjørn Kvasbø som gjennom 40 år har re-
presentert en stadig utforsking av kunsthåndverket og søken etter ny 
kunnskap og muligheter knyttet til leire som materiale, brenneteknik-
ker, overflatestruktur og plastisitet i keramisk skulptur. Med sin brede 
erfaring, internasjonale nettverk og kompetanse i faget er han mentor 
for oppbyggingen av et nytt senter for keramisk kunstproduksjon i Pre-
stegarden og i Ringebu.  

Starten på denne satsningen ble markert med en internasjonal workshop 
og residensopphold for profesjonelle kunstnere og kunststudenter fra 
Kunsthøgskolen i Oslo, som også resulterte i sommerutstillingen i Fjøset 
i 2019. 

Utvikling av Fjøset som prosjektrom, verksted og gjestekunstnerprogram 
er regulert av avtale mellom Torbjørn Kvasbø og Ringebu kommune, der 
Kvasbø er mentor for kunstnerisk utvikling. På grunnlag av denne avtalen 
er det igangsatt et mer strategisk samarbeid der Kvasbøs eget verksted 
og skulpturlåveprosjekt i Venabygd sees i sammenheng med satsningen 
i Ringebu Prestegard. 

Fjøset er en del av driftsbygningen i Ringebu Prestegard som er gjenstand 
for et storstilt ombyggingsprosjekt til kunstarena. Området og bygningen 
driftes av stiftelsen Ringebu Prestegard som kulturbygg for utstillinger, 
monumentalverksted for keramisk kunst, salgsutstillinger, utstillingspro-
sjekt for barnehagene m.m. 

Med økt aktivitetsnivå, mer oppmerksomhet og besøk, og utvidelse av 
utstillingsprogrammet gjennom driftsbygningen, er tiltaket med gjes-
tekunstnere et avgjørende skritt mot profesjonalisering av visningsste-
det Ringebu Prestegard. Det satses på utvikling av faglig programmering 
og formidling som fremstår mer profesjonell og mer attraktiv for både 
kunstnere, publikum og media.  

Residenskunster 2020 - Katrine Køster Holst   
Fra påsken til sensommeren 2020 skal Køster Holst arbeide med et nytt 
prosjekt i Fjøset og monumentalverkstedet. Prosjektet omhandler leire, 
men elementer som tid, sted og tilfeldigheter har like stor betydning for 
hvordan prosjektet tar form. Prosessen står åpen, og et eksperimente-
rende grep er at jeg har invitert fem aktører uten keramiske erfaringer til 
å delta i prosjektet. De vil komme til Ringebu på forskjellige tidspunkter, 
og omfanget av deres deltakelse er individuelt. 

Målet er uklart, improvisasjon er avgjørende, og de er invitert, fordi jeg 
har tillit til at utviklingen skjer gjennom deres tilstedeværelse og våre 
dialoger. De inviterte er: Simen Korsmo Robertsen (jazzmusiker/kore-
ograf) Hilde Diesen (forfatter/tegner) Janne Camilla Lyster (danser, for-
fatter, koreograf) Ane Landfald (bildekunstner) og Anne Gry Haugland 
(litteraturviter).  

Fra ca 20. juni – 6.september er Fjøset åpent for publikum, og man vil 
kunne se prosjektet under arbeide. Periodevis vil jeg være tilstede og det 
det vil bli planlagt tidspunkter for samtaler/presentasjoner av prosjektet 
innenfor prestegårdens åpningstider. I tillegg til det pågående arbeide i 
Fjøset vil dokumentasjon fra prosess bestående av eksempelvis fotogra-
fi/tekster/lydopptak/video/samtaler bli presentert i et formidlingsvennlig 
format.

Ideen er at prosjektet dokumenteres løpende og at avsluttes med en 
bokutgivelse, hvor innhold og struktur speiler de faktiske hendelser som 
fant sted under arbeidsoppholdet. 
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VEKS! 

Hanne Heuch / John Skognes / Elisa Helland-Hansen / Corrina 
Thornton / Magni Jensen / Madoka Rindal / Linda Lid / Ole 
Morten Rokvam / Helene Jørgensen / Vilde Jensen Hjetland 
 
Utstillingen på fjøstrevet i driftsbygningen presenteres som en dialog 
med de besøkende om hvordan keramiske objekt blir brukt i dag. 
De inviterte keramikerne arbeider alle med et materiale som 
er bærekraftig og bestandig, kvaliteter det er stort behov for 
i dagens samfunn. Ved å holde fast på bruksfunksjonen deles 
oppfatningen av at en gjenstand får sin verdi i møte med mennesket. 
 
Utstillingen sommeren 2020 blir første skritt i etableringen av et 
permanent utsalgsted for brukskeramikk i Ringebu Prestegard. 
Gjenstandene vil bli presentert gjennom skiftende, kuraterte 
temautstillinger. Felles for utstillingene vil være at de løfter frem 
keramikk av høy teknisk, materiell og kunstnerisk kvalitet, setter fokus 
på hva slags status disse gjenstandene har i samfunnet vi lever i, og 
presenterer gjenstandene på deres egne premisser.

Salgsutstillingen VEKS! er en utstilling av brukskeramikk, kuratert 
av Marita Eri Mo (f. 1987, Lærdal). Marita er i 2019-20 lærling hos 
Torbjørn Kvasbø. Utstillingsdesign: Mingxuan Tan og Marita Eri Mo. 

Månedlig fakturering av kommunale avgifter
Ringebu kommune tilbyr nå månedlig fakturering av kommunale avgifter.  
 
Tilbudet om månedlig fakturering er valgfritt, fakturering over 4 terminer er standard. 
 
For å få månedlig fakturering må du motta fakturaer digitalt enten gjennom Avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura, digital postkasse, eller 
e-post, og de årlige kommunale avgiftene pr eiendom må overstige 3.600 kr.   
 
Overføring fra kvartalsvis faktura til månedlig faktura må tilpasses kommunens ordinære kvartalsvise fakturering. 
Dette innebærer at dersom det er utstedt faktura for et kvartal, kan ikke månedlig fakturering starte før perioden er ferdig.  
 
Se kommunens hjemmeside for mer informasjon og registrering av ønske om månedlig fakturering.  
Du kan også ringe oss på tlf 61 28 30 00. 

Hanne Heuch Foto: Terje Holm

Elisa Helleland Hansen

Kartine Køster Holst
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Opnar skattekista i 2021
Tekst: Bjørn Kjellson Sletten

I ein sliten kjellar under kulturhistorisk museum i Oslo ligg nokre av dei 
flottaste skattane vi har i frå Sør-Fron. Nå blir gøymde skattar henta fram 
til tusenårsjubileet.

Tusenårsfeiringa Hundorp 2021 nærmar seg med stormsteg. Eitt av 
prosjekta er å hente heim arkeologiske funn, som er gjort i Sør-Fron, 
for å få synt dei fram for sørfrøningar og andre for fyrste gong under 
tusenårsmarkeringa. 

– Målet er å lage ei midlertidig utstilling der dei mest sentrale funna som 
er gjort, blir synt fram, fortel prosjektmedarbeidar i Hundorp 2021, Stian 
Stø Dørum.  

Gudbrandsdalsmusea har søkt, og fått innvilga låna av gjenstandane 
til utstillinga. Nå gjenstår å få eigna lokalar og finansiering på plass. 
Både funna som er gjort på Hundorp og Kjorstad blir del av utstillinga. 
Desse funna fortel oss at Sør-Fron har vore eit betydeleg maktsentrum i 
Gudbrandsdalen over fleire hundre år. 

Georadar på Hundorp   
Men det er ikkje berre dei arkeologiske funna som allereie er gjort på 
Hundorp og omegn som nå blir lyfta fram i ljoset. 
Våren 2020 vil mange registrere at det rullar ein heilt spesiell doning 
rundt på jordene ved Hundorp. 
– Vi går nå i gang med georadar som forhåpentlegvis vil avdekke fleire 
hemmelegheiter under overflata, seier Dørum.  
Det er Kulturhistorisk museum, NTNU Vitenskapsmuseet, Innlandet 
fylkeskommune og Hundorp 2021 som står bak undersøkinga, som skal 
føre til vitenskaplege rapportar og betre formidling av det kulturhistoriske 
miljøet på Hundorp. 

Programlansering på Olsok
Olsok 2021 blir det storstilt tusenårsmarkering i Sør-Fron. 
– Dette blir sjølve fyrtårnet i markeringa, men det er sett i gang andre 
prosjekt allereie, som utstilling og georadar, i tillegg til at vi må nemne at vi 
i vinter har hatt ein produksjon ute i alle 8. klassar i Midt-Gudbrandsdalen 
og Valdres som heiter «Fake News – frå Snorre til Trump», som er ei 
innføring i kjeldekritikk, frå sagalitteraturen til dagsavisene, seier Bjørn 
K. Sletten, prosjektleiar for Hundorp 2021. 
Dørum og Sletten inviterer til programlansering for Hundorp 2021 
på Olsok i 2020. 

– Inntil da oppmodar vi alle til å følgje med på heimesidene våre , og på 
Facebook for nyhende om prosjektet, avsluttar dei to. 

Hjemmeside:https://www.sor-fron.kommune.no/tjenester/kultur-og-
naring/kultur/hundorp-2021/

Ordførar Ole Tvete Muriteigen på 
«skattejakt» i kjellaren på Kulturhistorisk 
museum saman med arkeolog Ingar M. 

Gundersen. Båe foto: Bjørn K. Sletten

  
Produksjonen Fake News var 

ute på vegen vinteren 2020. 
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Velkommen til stolpejakten i Ringebu 2020

Stolpejakten er et lavterskeltilbud som er gratis for de som bruker det. 
Konseptet går ut på å finne stolper plassert rundt i nærmiljøet og på 
fjellet. Hver stolpe er inntegnet på et kart og merket med strekkode.

Venabygdsfjellet vel har i flere år hatt stolpejakt, nå har Ringebu 
kommune i samarbeid med lag og foreninger opprettet stolpejakt også i 
andre deler av kommunen.
    
Vi er svært glade for at Vekkom utmarkslag, Vekkom løypelag, Kvitfjell 
alpinanlegg/Alpinco, Fåvang løypeforening, Fåvang hyttevelforening, 
Fåvang utmarkslag, Brekkom utmarkslag, Rotary, Tur og trim og 
Orienteringslaget er med som samarbeidsparter for plassering og 
utsetting av stolper.

I kartet finner du de 50 nye stolpene i Ringebu kommune. 
Neste år kan stolpene være flyttet til andre turmål.

Hvordan du kommer i gang.
Laste ned appen «stolpejakten” gratis fra AppStore eller Google Play, 
velge kart og dra ut på stolpejakt. Når du kommer til stolpen, skanner du 
QR koden du finner på stolpen med appen.

Eller…
Registrer deg på www.stolpejakten.no, ta med deg kartet ut på stolejakt. 
Noter ned bokstavkodene på stolpen og registrer kodene du har samlet, 
på www.stolpejakten.no når du kommer hjem.

Appen og hjemmesiden gir deg oversikt over alle stolpejaktkart i Norge, 
informasjon om den enkelte stolpen, hvilke stolper du har registrert og 
hvem som har registrert flest stolper i Norge. 
Stolpejakten 2020 i vil være tilgjengelig fra ca.1. juli

Nivågradering på stolpene:
(kommentar: legg inn en firkant eller runding med fargekodene grønn, 
blå, rød og svart i stedet for punktmarkering)

•	 Svært lett – stolpen kan nås med rullestol

•	 Lett – familievennlig

•	 Middels

•	 Vanskelig

Stolpejakten gir en ekstra motivasjon til fysisk aktivitet i nærområdet. 
Kanskje kommer du til steder som du ellers ikke ville besøkt. Stolpejakten 
er miljøvennlig og gir liten risiko for smittespredning, dersom du følger 
råd fra folkehelseinstituttet.

Mer informasjon og eventuelle endringer av stolpeplassering finner du på  
www.ringebu.kommune.no under fanen tjenesteenheter, kultur

Bli en stolpejeger du også!
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Stolpejakt i Ringebu kommune

Stamstadbua

Båtstein

Storfjellet

Svartvatnet
Fellesbua

Hestknappen

Segelstadseterkampen

Gråen

Strutsberg

Kjønnåsrunden

Nårkampen

Kviotfjellet

Rolldalen

Midtre demningen

Ringebu stavkirke

Munningen Vaala

Kilgardsrunden
Tromsafossen

Flomvollen

Skarvollan

Lindvikskampen

Olavskilden

Høgkleiva

Skakkula

Fryajuvet

Bånseterkampen
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Dette er en grov oversikt over stolpepunkt, eksakt oversikt finner du på Stolpejakten.no 
når stolpene er utplassert.

Stolper i Statsalmenningen er ikke inkl.  i denne oversikten i påvente av tillatelse

Hemromsvarden

Breifallet

Svarttjønnet

Gapahuk
Langtjønnet

Skottåsen

Svangkampen

Høgåsen

Rolldalen

Turrhaugtjønnet

Vangen

Djupdals-
kampen
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Stolpejakt på Venabygdsfjellet
Tekst Tom Torkehagen, Venabygdsfjellet Vel
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Det er med stolthet og glede vi Venabygdfjellets Vel kan ønske velkommen 
til en ny stolpejakt i fjellheimen. Det er nå det sjuende året på rad vi 
inviterer til mange spennende og fine turer i Rondanes forgård på jakt 
etter de ulike stolpene.

Det har vært økende deltagelse hvert eneste år, og hvert år har vi også 
tenkt at nå har vi satt en uslåelig rekord. Så også i fjor.  Da var det over 
2500 unike stolpejegere som registrerte nesten 31 000 stolper. En økning 
på nesten 25 prosent. Og det ble registrert stolper absolutt hver eneste 
dag fra St.Hans til 1. november.

Men rekorder er til for å slås, så kanskje kan vi klare det likevel? Ikke fordi 
det er veldig viktig med rekorder, men fordi det er morsomt å registrere 
at så mange mennesker går så mange turer i fjellet.  Forholden er i hvert 
fall nå lagt til rette. Sammen med Fjellstyret og ansvarlige myndigheter 
har vi justert stolpeplasseringene slik at potensielle interessekonflikter 
kan unngås. Det kan være grunn til å tro at etter denne spesielle våren 
og forsommeren vi har hatt, grunnet Koronaviruset, vil det være ekstra 
mange som vil søke fjellheimen i år. Og det er rikelig med plass til alle 
sammen. 

Stolpene er plassert på en slik måte at det kan være naturlige runder å 
gå. Det er viktig å nevne at Stolpejakten på fjellet skiller seg litt ut fra 
de fleste andre rundt omkring, ved at enkelte stolper kan være litt mer 
krevende å nå. En litt mer «ekstrem»- versjon av selve konseptet.  Det 
kan bli mange høydemetre som skal forserer, før skanningen av QR-koden 
kan skje og oppmuntringen dukker opp på telefonen. (NB. Husk å ha nok 
strøm på telefonene, særlig hvis barn er med. Litt nedtur å ikke få scannet 
når stolpen er funnet.) Skulle det likevel være tomt er det bare å notere 
ned koden og legge den manuelt inn seinere)

Nye plasser, kjente og ukjente stier.

Vi prater stadig med folk ute i fjellet på stolpejakt, som kan fortelle at de 
har hatt hytte, eller feriert  i årevis på Venabygdsfjellet, men som i de siste 
årene har sett og oppdaget så mange nye fine plasser, plasser der de aldri 
har vært før, og det er takket være Stolpejakten. Det er trivelig å høre. 

Trivelig er det også å møte folk som er på besøk på Venabygdsfjellet 
for første gang, takket være Stolpejakten, og som ikke kan få fullrost 
området vårt sterkt nok.

Det blir 50 stolper i år også, veldig mange er flyttet på, mens andre rett 
og slett hører til der de står. Nye stolpejegere må kunne få med seg både 
høye topper, store fosser og flotte utsiktsposter. Vi må innom de mest 
kjente og kjære plassene i fjellet vårt. Stor takk til Per Morten Nyeng og 
hans venner i skimiljøet for stor jobb med stolpene.

Og som tidligere er det slik at hver stolperegistrering er en vinnersjanse 
når gavekortene/premiene trekkes ut når sesongen er over.

Som før er vi å finne på vår egen Facebookside - Stolpejakten 
Venabygdsfjellet, og mye spennende stoff ligger også på nettsiden 
stolpejakten.no

Så gjenstår det å ønske alle sammen god sommer, gode turer og lykke 
til med årets jakt. Startskuddet går lørdag 20/6 og står åpen til og med 
søndag 1/11.

Kartene er å få kjøpt både hos Libris og Sport 1 i Ringebu sentrum, samt 
på Turistdestinasjonene på Fjellet, Trabelia Camping, Kiwi på Lundes, på 
Venabu og på Spidsbergseter.

Foto: Ian Brodie
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Kortreist byggeånd
Tekst: Veslemøy Einteig Wedum.  Foto/Illutrasjon: Alpinco AS

KVITFJELL. Denne våren settes første spade i jorda for Kvitfjells nye 
leilighetskompleks, Yttersvingen. Og her er kun lokalt arbeidsliv satt i 
sving. 

Mens restene av fjorårets snø sakte men sikkert smelter bort til fordel for 
grønt gress og fuglekvitter, skal noe helt annet også vokse og gro utover 
våren og sommeren. 

I bunnen av Kvitfjells vestside, også kalt Skitorget, skal det denne våren 
rulles ut et helt nytt og omfattende prosjekt. To bygg på tilsammen 38 
leiligheter som har fått det passende navnet, Yttersvingen. Det hele er 
del av en større plan for utviklingen av kompakte fjellsentrum og er den 
største enkeltinvesteringen til Alpinco siden Gudbrandsgard i 1990-99.

- Dette er et omfattende og krevende prosjekt, men helt sentralt   
 at vi nå kommer igang med for den videre utviklingen av   
 Kvitfjell, sier daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud.  
 
Etter en brå slutt på skisesongen, 6 uker før planlagt, har svært  
mange lokale arbeidsplasser også fått merke effekten av tiltakene 
som regjeringen satte i verk for å hindre spredningen av Covid-19.   
Derfor har det vært en viktig faktor for Alpinco og benytte seg av lokal
kompetanse i forbindelse med det nye prosjektet som vil bidra i lang   
tid fremover med arbeidsplasser. 

- Stenumgård Bygg AS skal stå for utbygging og kom best ut i  
 konkurranse med flere landsdekkende entreprenører. I tillegg til det er
 det flere lokale underentreprenører med i prosjektet. Det er utrolig bra
  at det finnes så mye kompetanse og kapasitet lokalt til å gjennomføre
  et så stort prosjekt, sier Stensrud. 

Og stort er det. Yttersvingen og de to bygningene er kun første byggetrinn 
og har en  kostnadsramme på 150 mill. Det vil også bli bygget et 
garasjeanlegg under de to bygningene. På sikt er det planlagt enda flere 
byggetrinn som vil resultere i en fullverdig fjellandsby. 

- Takket være offensive eiere, og ikke minst DNB som har troen på både
  prosjektet og Kvitfjell, har dette blitt en realitet selv i disse tider, sier
 Stensrud. 

Selve byggene blir gjennomført med høy kvalitet og har blitt tegnet 
av Logg Arkitekter. Det er lagt stor vekt på materialvalg, planløsning, 
arkitektur og ikke minst innredning.
 
- Naturgitte forutsetninger, topografi, fjell og godt utbygd infrastruktur
  gir oss muligheten til å utvikle noe unikt i skandinavisk målestokk, sier
  kommersiell leder i Alpinco, Marit Lien. 

Prosjektet har byggestart våren 2020 og skal etter planen være ferdigstilt 
høsten 2021.

Visste du at ...Visste du at ...
Ringebu kommune søker mannlige støttekontakter fra 18 år og oppover. Du må ha førerkort og bil, og oppgaver vil variere ut i fra den 
enkelte brukers behov og ønsker. 

Søk på «støttekontakt» på kommunens hjemmeside for mer informasjon
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Formålet til næringsforeninga kommer frem 
av de rykende ferske, reviderte vedtektene 
som ble vedtatt på årets digitale årsmøte:  

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening 
har som formål å skape et møte- og 
samarbeidsforum for å bedre vilkår og 
vekstmuligheter for næringslivet i regionen. 
Foreningen skal ha en pådriverrolle i å sikre 
at regionen har de kvaliteter som gjør at 
folk ønsker å bo og arbeide her. Foreningen 
skal være partipolitisk nøytral.

Næringsforeninga har hatt en pådriverrolle i lokalsamfunnet i snart to tiår, 
siden etableringen i 2004. Som det står i den aller første årsberetningen; 
MGNF er den organisasjonen som offentlig forvaltning, NHO osv. vil 
forholde seg til som høringsinstans fordi MGNF representerer næringslivet 
i regionen. 
Denne rolla har ikke blitt mindre relevant i dagens samfunn – snarere 
tvert imot.

Verden i endring 
12. mars 2020 ble verden slik vi kjenner den snudd på hodet, i det 
regjeringen innførte «de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i 
fredstid» for å hindre spredning av koronaviruset. Dette fikk umiddelbare 
konsekvenser for samfunnsøkonomien, og ble begynnelsen på en ny tid 
vi ennå ikke vet med sikkerhet hvordan vil se ut på sikt. Nedstengingen 
av samfunnet rammet også det lokale næringslivet i Gudbrandsdalen. 

Blant annet ble reiserestriksjonene og hytteforbudet i påsken en 
påminnelse om hvor viktig fritidsinnbyggere og tilreisende er for regionen 
vår. Samlet sett så har regionen om lag 13400 innbyggere, 8400 
fritidsboliger og 230 000 turister gjennom året. Beregninger basert på 
tall fra Fritidsboligundersøkelsen 2019 tilsier at det i påsken er i overkant 
av 39 000 mennesker i regionen. Det betyr i praksis at «innbyggertallet» 
i regionen er på nivå med Tromsø by i påskeuka. Vanligvis. 
I år ble det ikke slik, noe både handels- og reiselivsnæringa fikk kjenne 
på kroppen. 

Oppfordringen om å feriere i eget land gir sårt tiltrengt optimisme. 
Lokalbefolkningen forbereder seg nå på å være et godt vertskap for 
nordmenn som vil ta en roadtrip langs Gudbrandsdalsvegen, tilbringe 
noen ekstra dager på hytta, og oppleve trygge og koronavennlige 
kulturarrangement i dalføret. Peer Gynt er et av mange eksempel på 
tilpasningsdyktige aktører som lenge har forberedt seg på ulike scenarier 
i en usikker tid, og som nå inviterer til spennende, alternative opplevelser 
i sommer. I landbruksnæringa vitner våronna om at naturens sesonger 
går sin gang, og det vakre kulturlandskapet i dalføret vårt pleies med 
omhu, kunnskap og teknologi. Kanskje dette er tiden for å verdsette 
trygg, norsk matproduksjon i større grad? Noe annet vi ikke skal ta for 
gitt, og som gir grunn til optimisme er Alpincos videre satsing i Kvitfjell. 
Nyheten om utbygging for 150 millioner kroner kunne ikke kommet på 
et bedre tidspunkt. Den lokale medlemsbedriften Stenumgård Bygg AS er 
hovedentreprenør, i tillegg til at flere andre underentreprenører er lokale. 
Prosjektet gir grunnlag for betydelig verdiskaping i regionen både på kort 
og lang sikt. 

En forening i utvikling – nytt styre og nye medlemmer 
Næringsforeninga ble som de fleste andre kastet inn i en mer digital
hverdag, og vi avholdt for første gang årsmøtet digitalt. 

Det ble «oppmøte»-rekord! Vi kunne takke avtroppende styremedlem 
Ola Stormorken fra Tiller Vimek AS for god innsats. Bildet viser det nye 
styret. Fra øverst til venstre: 
Nytt styremedlem Janne Kolås fra Krible Design, styremedlem Hege A. Tveit 
fra Tveit Smie, nestleder Morten Randen fra Nordbohus Vinstra, styreleder 
Per Henry Vassdokken fra Jeva Håndverk, styremedlem Jostein Tromsnes 
fra Øvre Tromsnes på Fåvang, og styremedlem Ole Jakob Grauphaugen fra 

Rondaståk AS. 

Det er ikke bare styret som er nytt siden sist, vi har også flere nye 
medlemmer! Jo flere medlemmer vi har i ryggen, jo sterkere blir vår 
stemme på vegne av næringslivet i de foraene vi er representert. Ifølge 
vedtektene kan alle bedrifter og organisasjoner med interesse for 
næringsrelatert virksomhet i regionen opptas som medlemmer. Vi vil gi 
en varm velkomst til de 24 nye medlemmene vi har fått siden i fjor høst. 
Kjenner du til noen av de fra før?  

Altimast GB-Elektro AS, Bravo Group AS, Giax Produkskon AS, 
Grønnfot AS, Gålå Eiendom, Gålå Handel AS, Harpefoss Byggservice 
AS, Haverstad Turbiler AS, Helena Wik produksjoner, Krokkasser.no AS, 
Lillehammeradvokatene AS, Lågen Elektro AS, Mariken og Martin Media 
AS, Rudi Reklamebyrå, Sandbakken Design, SH Media AS, Skeikampen 
Eiendom SA, Skåbu Industri AS (Skåbu Fjellhotell), Snøhetta Regnskap 
Vinstra AS, Snøhetta Regnskap Ringebu AS, Sygard Forr, Underlig Sky AS, 
Wadahl Høyfjellshotell AS og WP Code – Hasse Andre Ruud.  

Spesielt i utfordrende tider er det positivt at medlemsnettverket øker i 
omfang og mangfold, og at flere ser verdien av et medlemskap der man 
får to ting; tilgang og påvirkningskraft. Tilgang til nettverk, tilgang til 
kunnskap og erfaringsutveksling, tilgang til informasjon, og ikke minst 
tilgang til arenaer og forum der man får påvirkningskraft i saker som 
angår bedriften- uansett størrelse. 
Dette fellesskapet er viktigere enn noen gang. Det ligger an til både 
koronavennlige medlemstreff og relevante temamøter i tiden fremover, 
og vi ser frem til å bidra positivt og proaktivt i samarbeid med medlemmer 
og andre. 

Ta gjerne kontakt for en prat. Mail: birgitte@mgnf.no / mobil: 
47622653 / web: mingudbrandsdal.no / facebook: Midt-Gudbrandsdal 
Næringsforening / instagram:  @mingudbrandsdal / kontorplass: 
Innovasjonssenteret i Ringebu 

Birgitte Bay, daglig leder i MGNF  
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Derfor skal du velge hytte som base i sommer 
Tekst og foto: Stein B.Olsen

Reiselivssjef i Lillehammer og Gudbrandsdalen Ove Gjesdal oppfordrer alle 
hytteeiere til å ha den som base for sommerens ferie.

Lillehammer og Gudbrandsdalen er Norges største hytteregion. 
I år er det året du skal velge hytta som din base, for som du 
kanskje vet: Gudbrandsdalen er en reise i hjertet av Norge. 
Her kan du få et unikt innblikk norsk historie og kultur, og du får 
oppleve «det norskeste av det norske» i din sommerferie.   Vi 
er regionen med de store opplevelsene og de små avstandene.

Sommeren 2020 blir litt annerledes enn tidligere. Alle vet vi hvorfor, og 
i Lillehammer og Gudbrandsdalen som alle andre gjøres tilpasninger og 
justeringer.

-Men vi er klare, klare med eventyrlige opplevelser, klare til å ønske 
feriegjester fra Norge velkommen slik vi har gjort i mange hundre år. 
Reiselivssjef Ove Gjesdal tror det blir en annerledes sommer, men ikke så 
veldig annerledes.

-Vi har naturen, fjellet, de gode vandreturene, flotte sykkelturer, unike 
naturopplevelser som rafting og elgsafari, de små og bortgjemte 
badeperlene og fiskemulighetene. Museer og attraksjoner er tilpasset 
situasjonen, campingplasser og overnattingssteder likeså.
Tilrettelagt for hele generasjonen, og med ekstra fokus på opplevelser 
for barnefamilier.
 
 Så kanskje denne sommeren er den sommeren du kan gjøre noe litt 
annerledes, ting du har drømt om, men aldri fått gjort. Vi har det du 
drømmer om, vi har de aktiviteten du kan gjøre sammen med de du 
aller helst vil gjøre det sammen med. For ikke å snakke om de kulturelle 
mangfoldet som ni museer blant annet kan tilby.

-Den fjellturen du aldri har fått gått, eller den sykkelturen du gjerne skulle 
tatt. 

Overnatting under åpen himmel ved et eksotisk fjellvann.  Byvandring 
i Lillehammer, kafebesøk på Ringebu. Skattejakt på Maihaugen.. Fra 
gammelt av het det Gudbrandsdalen- en dal med 1000 muligheter. De 
muligheten og opplevelsen har ikke blitt borte på grunn av Korona. 

De er der, ligger rett utenfor dørstokken uansett hvor du bor. Her myldrer 
det av alt fra gårdshoteller og hytter, til sentrumshoteller, høyfjellshoteller 
og eksotiske overnattingssteder, og det er ikke vanskelig å finne et 
spisested som har lokalprodusert mat på menyen – vilt fra fjellene, fisk 
fra de rene elvene og innsjøene eller ost fra fjellysteriene, sier Gjesdal. 

Og husk at våre fjell er snille, der store og små kan oppleve mestring 
enten til fots, på sykkel eller på hesteryggen
 
 - Det er enkelt å komme seg til vår region, det er enda enklere å bevege 
seg rundt. Vi er regionen med store opplevelsene og de små avstandene, 
sier Gjesdal.
 
Ønsker du flere konkrete tips for ferien? Sjekk www.lillehammer.com. 
God sommer!

Visste du at ... Visste du at ... 

Ny fakturadistribusjon og ny blankett

Ringebu kommune har tatt i bruk en ny måte å distribuere faktura på. Vi forsøker nå å sende alle fakturaer og purringer digitalt, enten 
gjennom Avtalegiro, som eFaktura, Vippsfaktura, via digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. 

Hvis man ikke får treff på noen av de digitale kanalene blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen. 

Ringebu kommune som fakturautsteder kan ikke påvirke hvilken kanal du vil få fakturaen, du styrer dette fullt og helt på egen hånd. 

Utseende på fakturaene fra kommunen er noe endret. Den nye blanketten har ikke girodel i bunnen, så om du ønsker å benytte brevgiro 
må du fylle ut en tom giroblankett. Slike tomme bankgiroblanketter kan du få i din lokale bank eller du kan komme innom på rådhuset, 
Linåkertunet eller Ringebu omsorgssenter.
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Historien og mangfoldet på Høgkleiva
Tekst og foto: Britt Åse Høyesveen

Høgkleiva dukker opp som et eventyraktig lite platå med skogens 
mystikk og to imponerende utkikkspunkt både mot sør og nord i det du 
går opp den bratte leden fra Ringebu eller Fåvang. Ringebu Stavkirke 
og Prestegard kan sees fra utkikkspunktet øverst i Bygdeborgen og 
disse to, sammen med Høgkleiva, danner en trekant med flere historiske 
forbindelser. 

Leden er både Kongeveg og Pilegrimsveg gjennom Ringebu kommune. 
Murene til Bygdeborgen ligger under et lag av vegetasjon, men vises 
fortsatt godt den dag i dag. Ved oppstiging til Høgkleiva fra nord ligger 
retterstedet der unge Sigri Brandstadkleiven ble halshugget i 1763 og 
hodet satt på en stake. Hun fødte et barn som var dødfødt. Faren var 
Gulbrand Brandstad, men han var trolovet til en annen og gikk fri uten 
straff. 

Høgkleiva har også andre historier knyttet til fare, makt og vold gjennom 
flere historiske lag, noe som kunstverket «Hovudet, klokkeporten og 
pilegrimsfalken» av Ånond Versto vil være med å hente fram. Montering 
for kunstverket skjer i løpet av sommeren 2020. Skulpturen Hovudet har 
et stivt og underlig uttrykk med en tydelig snittflate ved halsen med en 
labyrint og kan lett knyttes til den forferdelige historia om hvordan Sigri 
ble behandlet og straffet. Dette skal plasseres på den nordre stien inn 
til gapahuken. «Klokkeporten» er 3,5 meter høy med to klokker på hver 
side av buen på toppen som kan ringes med når du går forbi eller ved 
høytider. 

Kunstneren har lest sagnet om Søsterklokkene fra boka «Ringebu» (1928) 
av Ivar Kleiven, og dette sagnet inspirerte han i arbeidet med å lage 
klokkeporten som en symmetrisk skulptur og minner oss om viktigheten 
av likevekt i livet. Fra Pilegrimsleden er både Hovudet og Klokkeporten 
godt synlige. «Pilegrimsfalken» plasseres like ved gapahuken og blir et 
sted for å sette seg ned og hvile, eller legge seg på ryggen for å slappe 
av, og samtidig se den åpne himmelen som gir en følelse av å sveve høyt 
over jorda. 

Som besøkende kan du kjenne på historier om folk som gjennom ulike 
tider har vært eller oppholdt seg her. Høgkleiva byr på mange ulike 
opplevelser og er et fint turmål for både store og små.

”Falkesteinen” er under produksjon og skal ligge rett opp for gapahuken på 
Høgkleiva

”Hovudet” er ferdig. Det skal plasseres på høyre side fra nord og rett før stien 
tar av inn til Høgkleiva

Visste du at ...Visste du at ...

«Ringebu Kommune v/Tildelingskontoret og Ergo- og fysioterapitjenesten planlegger den årlige Seniordagen onsdag 9.september 2020.

Dette er en informasjonsdag der vi ønsker å sette fokus på hvordan den enkelte kan planlegge sin egen alderdom. 

De fleste eldre ønsker å bli boende i sitt eget hjem så lenge som mulig. Med informasjon og formidling av kunnskap er dette realistisk for 
mange. 

Det er viktig å være i forkant og foreta eventuelle endringer mens man har helse og energi til å gjøre det. 

Målet med dagen er å bidra til trygghet, trivsel og en aktiv alderdom. 

Program for dagen kommer, hold av datoen!»
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Visste du at ...Visste du at ...
Ringebu Røde Kors Hjelpekorps informerer om endring som grasrotmottaker.

Ringebu Røde Kors Hjelpekorps ble stiftet i 2016, dette var en sammenslåing av Fåvang og Venabygd Røde Kors Hjelpekorps. 
I den forbindelse fikk vi nytt organisasjonsnummer som betyr at dere som gir grasrotandel til Fåvang eller Venabygd Røde Kors Hjelpekorps i 
dag, kan endre dette til Ringebu Røde Kors Hjelpekorps om dere fortsatt vil støtte oss med deres grasrotandel. Dette kan dere gjøre selv i Norsk 
tippings app på telefonen eller pc. 

Alle tippekommisjonærer hjelper dere med dette ved forespørsel om endring av 
grasrotandel. Fåvang og Venabygd Røde Kors Hjelpekorps vil i løpet av året 2020 bli 
slettet fra Brønnøysundregisteret som grasrotmottaker. 

Med Vennlig Hilsen
Ringebu Røde Kors Hjelpekorps.

SykkelVIKU i Ringebu 6-9 august
Tekst: Julia Hamre Foto: Movement Media

Det blir sykkelfestival i Ringebu i sommer – noe som lenge var usikkert 
på grunn av restriksjoner som følge av Covid19. Når beslutning om at 
arrangementer med opp til 50 personer ble annonsert som lovlig fra mai, 
så var gleden stor i Ringebu Sykkelgruppe! Vi kunne endelig starte jobben 
med å planlegge årets SykkelVIKU i detalj, og ikke minst oppfordre folk 
til å bli med på moroa!  

Grensen på antall deltagere settes til maks 50, inkludert barn, noe om er 
langt under det vi egentlig hadde planer om dette andre året. Samtidig 
har vi erfart gjennom arrangement som Fjellmillom Stisykkelfest, hvor 
maks antall deltagere alltid har vært 30, at små arrangement gir en helt 
spesiell atmosfære og at guider og deltagere lærer hverandre å kjenne på 
en annen måte enn hva som er mulig på større arrangement. Vi tenker 
derfor at årets SykkelVIKU kommer til å levere maksimal sykkelglede og 
eksepsjonell service til de heldige som sikret seg VIKUpass. I skrivende 
stund er det kun 7 ledige plasser og vi er sikre på å være utsolgt når mai 
måned er over. 

Det kan eventuelt åpnes opp for et begrenset antall dagspass, i tillegg 
til de 50 plassene, hvis myndighetene utvider antallet som kan delta på 
arrangement i løpet av juni. Dette er helt avhengig av at vi kan legge 
til rette for sikker transport og logistikk som etterlever myndighetenes 
retningslinjer til enhver tid. 

Så hva skjer på SykkelVIKU 2020? Størst fokus er på fine sykkelturer, i 
hovedsak på stier fra fjell til dal. Vi har tre fjellsider som alle kan knyttes 
sammen med Landsbyen Ringebu, midtpunkt for festivalen, hvor du 
finner demoleverandører, starten for alle shuttleturer, musikk, quiz og 
andre happenings. Her finner du også et spennende utvalg av god mat 
og drikke. Det blir egne turer for barn og det blir også tilbud om å melde 
seg på diverse kurs for deltagerne. Programmet kommer til å publiseres i 
sin helhet før utgangen av juni.

Vi gleder oss til å vise frem stier i verdensklasse og til å fortelle deltagere 
fra hele Norge, om hvor fint det er å bo her i Gudbrandsdalen! Vi håper 
at akkurat vårt lille arrangement skal være med på å sette området her 
på sykkelkartet og at SykkelVIKU kan være med å bidra til at flere velger 
å ta turen TIL dalen vår og ikke bare gjennom. 

Lyst til å lese mer om SykkelVIKU? Sjekk nettsiden www.sykkelviku.no 
eller følg oss på instagram og facebook. 
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Vi og våre dyktige medarbeidere 
ønsker dere velkommen til en 

trivelig handel i sommer!

Tlf. 932 01 921

Båndtvang for hund i Ringebu kommune 
Tekst og foto Ragnhild Sperstad,  fungerende landbrukssjef

I Ringebu kommune er det egen kommunal forskrift om båndtvang av 
hund, vedtatt i 2007. Det innebærer at hunder skal holdes i bånd eller 
forsvarlig innestengt eller inngjerdet i tiden fra og med 1. april til og med 
15. oktober i de områdene der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter. 
Brudd på forskriften er straffbart (hundeloven).

 

I 2019 ble det dokumentert tre ulike episoder hvor sau ble bitt/jaget og 
drept av løse hunder i Kvitfjellområdet. I Ringebu slippes det hvert år et 
betydelig antall sau, geiter og storfe på utmarksbeite på begge sider av 
dalen. Det er derfor viktig at båndtvangen overholdes.

Gjerder rundt fritidseiendommer
Vi minner at det ikke er tillatt med strømgjerder, nettinggjerder eller 
trådgjerder rundt fritidseiendommer i Ringebu kommune. Dette er av 
dyrevernhensyn for dyr som går på utmarksbeite som lett kan bli sittende 
fast i disse midlertidige gjerdene.
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Regnskap 
Lønn og personal 
Fakturering 
Administrasjon 
Bedriftsrådgivning 
Eierskifte 
Driftsplanlegging

Din økonomipartner

Vinstra:           Nedregate 63 
2640 Vinstra
61 29 52 70

Fåvang:       Stasjonsvegen 1
2634 Fåvang

Telefon: 61 28 43 30

gudbrandsdalen@vekstra.no
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Tomtegata 12, 2630 Ringebu 
tlf. 61 28 03 54

www.polsemakeri.no

Er du Innbygger eller
Deltidsinnbygger?

Bli en Lands-
byvenn!

Som landsbyvenn 
kan du få nyttig in-

formasjon om hva som  
skjer, gode tilbud og 

rabatter, samt invitasjon til å 
engasjere deg i ulike saker som 

angår landsbyen og fjelldestina- 
sjonene.

Du kan gå 
innom en av våre 

medlemsbedrifter, 
eller kontakte oss på  
Ringebu skysstasjon  

tlf.: 61 28 47 00 eller e-post 
skysstasjon@ringebu.kommune.no 
og vi vil hjelpe deg. Du kan også gå 

inn på ringebu.com og registrere deg.

La
ndsby

ven
n

Hva
 gj

ør 
jeg

Ringebu.com
Meld deg inn i dag!

landsbyens eget nettsted
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I tillegg til 
nybygg av hytter 
utvider vi vårt 
marked og tilbyr:
• Ombygging
• Tilbygg
• Påbygg
• Oppussing 
• Renovering
• Reparering og 

skifting av tak
• Skifting av 

vinduer og dører
• Garasje
• Bod

wayne rodwell
+47 902 74 690    
wayne.rodwell@tindehytter.no

Har du et oppdrag du ønsker utført? 
Kontakt oss gjerne for å avtale befaring 
og motta et pristilbud!

tinde hytter
byggservice

Trenger du elektriker? Vi utfører 
alle typer el-installasjoner for  
privat- og næringskunder.
Ring oss for en uforpliktende prat på tlf. 
61 23 65 10 eller kontakt oss på e-post: 
post.gudbrandsdal@minel.no.

Otta | Vinstra | Ringebu | Fåvang

minel.no
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Velkommen til

en hyggelig handel

hos oss!

Brugata 9, 2630 Ringebu
Åpningstider:

7-23 (9-21)

Ringebu

Kjøpmann,
Gunnar
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m
am

m
ut reklam

e asReturadresse:
Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu


