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Koia i Kvitfjell
Tekst: Espen Hansen Foto: Inge Asphoug

Finnes det noe flottere enn
Kvitfjell når vintersola
skrår gyllen inn sørfra, og
barten rimer på toppen av
stolheisen? Cruise på nystrøken cordfløyel, med
himmel og vidder på alle
kanter? Neppe.

glühwein. Det er da jeg oppdager at Kvitheim, mannen bak Twin Pigs i Ringebu,
fjell har tatt et langt skritt mot sivilisasom har funnet ut at kommer ikke skitusjonen: Koia.
ristene til han, så får han komme til dem.
Et steinkast fra terrassen på GudbrandsOm det var et lurt trekk? I alle fall for skigard har det nemlig vokst opp et nybygg
turistene. Mer midt i bakken enn dette er
i løpet av sommeren, og det lyser varmt
det vanskelig å komme, det er nesten
fra vinduene. Jeg stamper
inn, litt usikker på om det er
hytta til verdens heldigste
tomtekjøper. Selv om det
ikke er noen pizzaovn i sikte,
blir jeg i alle fall møtt av en
vennligsinnet gråsteinspeis
med lokale aner. Og minst
Men vinterdagen er ikke lang. Sola forlike vennligsinnet er mansvinner trygt ned i Jotunheimen, kulda
nen bak disken, som kombiter i kinnene og magen skulle også ha
mer med en livgivende kafsitt – utsikten til tross. Dvask burger og
fekopp før jeg får brukket
pappcola er ikke noe å feire dagen med.
løs de stivfrosne kjevene til
Lars og Nina Harsheim mangler ikke initiativ og pågangsmot!
Tankene flyr til fortidens vinterferie i
å spørre om noe som helst.
alpene, med koselige vertshus som snøMen det gjør ikke så mye, verten kan
ikke nødvendig å ta av seg skiene gang.
stjerner på en snor; levende peiser og
snakke for seg sjøl. Joda det er Lars HarsI følge Lars var det heller ikke så dumt.
- Det var spennende den første tiden,
men det har vært en bra vinter, med godt
besøk i Kvitfjell generelt, så Koia har fått
en pangstart. Håper vi har truffet det
mange ønsker seg på et sted som dette.
Et uformelt sted hvor man kan hvile
beina og treffe folk. Dekke primærbehovene.
Vi har hatt en fin vinter med mye snø og passe kulde. Nå nærmer vi oss påske og
-Hva slag sted er det egentlig? Vi kan vel
vintersesongen er snart på hell. Mange turister og hyttefolk vil innta kommunen
ikke kalle det en café?
vår og benytte seg av skiløyper og alpinbakker. Det er mye arbeid som legges ned
-Helst ikke. Alt annet enn det.
av reiselivsbedrifter og alpinanlegg for å legge til rette for oss som brukere. Vi
Harsheim peker entusiastisk på de gamle
har en egen artikkel om løypekjøring i dette nummeret.
tømmerveggene.
-Huset er opprinnelig fra lenger nord i
Jeg synes også det er hyggelig å kunne presentere nye eiere og drivere på
Gudbrandsdalen. Vi tok det pent ned i
Skjerdingen. Det er svært positivt for alle at det igjen blir drift ved hotellet.
sommer, og satte det opp her. Litt nytt er
De ønskes lykke til!
bygget på, men sjela sitter i disse veggene.
På andre sida av dalen, i Kvitfjell, vil jeg ønske velkommen to nye serveringssteder, nemlig Midgard og Koia. Begge er verdt et besøk. Jeg registrerer også
Og han har rett: Her er det virkelig sjel.
med tilfredshet signaler om at aktiviteten når det gjelder tomtesalg og hytteOg mer enn sjel får jeg vite:
bygging er i ferd med å ta seg opp. Med dagens rente, vil kanskje ennå flere
realisere etterlengtede hytteplaner. Jeg ser gjerne at flere bygger hytte i vår
kommune.

Leder´n

Kommunen har akkurat fått utarbeidet en egen presentasjonsmappe med egne
faktaark, som skal brukes i markedsføringsøyemed. Alle husstander får tilsendt et eksemplar, og andre som eventuelt måtte
være interessert, kan ta direkte kontakt. Materiellet ligger for
øvrig også ute på vår hjemmeside www.ringebu.kommune.no.
Jeg håper RingebuPostens påskenummer vil falle i smak, og
ønsker samtidig alle en god påske!
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Jon Alver, rådmann

Framsida: Foto Kai Myhr
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pølse, og som om ikke jeg har fått nok
overraskelser i dag, er de gode. Veldig
gode. Etter vertens anbefaling valgte jeg
en gourmetpølse med tomat og basilikum. Ikke vanlig bensinstasjonkost!
Harsheim forklarer:
-På Ringebu finnes et av landets beste
pølsemakerier. Anni har vunnet NM for
disse pølsene, så da vi skulle velge leverandør, var det ikke mye å lure på. Og til
påske blir det spareribs på terrassen.
Hickoryrøykt, med twinpigs-saus. Det er
viktig å satse på kvalitet i alle ledd.
Helhetsopplevelsen av Kvitfjell er viktig.
Når folk reiser herfra skal de ha følelsen

-Det sies at det skal spøke i dette huset.
Der det opprinnelig sto, skjedde en gang
et tragisk mord. Ei bondekone drepte ei
fattig kjerring, og var visst den siste som
ble halshugd her i dalen – i 1694. Men
vi har ikke sett noe til henne her, antagelig har hun blitt igjen nord i dalen.
Jeg tiner valne fingre foran peisen, og ser
på veggene igjen, nå er de plutselig litt
mer enn bare stokker.
Men signerte startnumre fra kjente alpiness på veggene forankrer oss i en mer
moderne tid. Her har både Kjus og
Aamodt vært innom, og jeg spør ikke hva
de fikk servert. For her hersker privatlivets fred med alle rettigheter. Vil du ha
en god konjakk mellom granleggene er
det ingenting i veien for det. Og menyen?
I god norsk tradisjon begrenser det seg til
pølse og suppe. Survival food. Jeg går for

av å ha opplevd litt mer enn bare en
vanlig skitur.
Og sånt blir det stemning av. Det skal
ikke mer til enn god mat, en hyggelig
vert, varme på peisen, og et trehundre år
gammelt spøkelseshus.
Når skumringen gjør grantrærne til troll og snødrivene blir hviskende huldre – da
trekker lykkelige skiløpere mot Koia som
møll rundt det flammende peisbålet.
Og hvem vet om ikke den sjalu bondekona endelig har funnet sin fred med en
jägermeister der borte i det mørkeste
hjørnet...

Viktige telefonnummer
LEGE/AMBULANSE

VETERINÆRVAKT

Medisinsk nødhjelp: 113
Kommunelege i Ringebu:
61 28 00 42
Kommunelege i Fåvang:
61 28 26 00

61 28 05 00

Utenom kontortid:
Interkommunalt legesenter
Lillehammer sykehus: 61 25 14 50

Sentralbord: 61 28 30 00 (8-15)
Telefax: 61 28 32 00
e-post:post@ringebu.kommune.no
www.ringebu.kommune.no

BRANN
Melding om brann: 110
Brannstasjon (informasjon):
61 05 09 00

POLITI
Politi nødnummer : 112
Nærmeste politistasjon: 02800
Lensmannen i Ringebu: 61 28 43 80
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VAKTTELEFON VANN/AVLØP
61 28 31 00

RINGEBU KOMMUNE

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

DROSJE
Drosjesentralen: 61 28 07 10

Bilete fortel historie
Tekst: Erling Raubakken og Per Åsmundstad Foto: Gubrandsdalens Bokhandel og Inge Asphoug

Det er eit langt sprang frå dei fyrste
fotografiske bilete som dei franske kjemikarane J.N. Niepce og L.M. Daguerre
framstilte fyrst på 1820-talet og fram
til dagens digitalfoto. Her i Ringebu var
truleg dei fyrste fotografi tekne av
omreisande fotografar på 1860-talet.
Vi har kome over tre bilete frå om lag
1866: eit par skulebilete
frå Vekkom og eitt av
heradstyret med ordførar
Nils Elstad i sentrum.
Kanskje det eldste bilete
vi har kome over syner
den utfløtte strandværingen Simen A. Myhre
som var med i den amerikanske borgarkrigen 18611864. Simen hadde verva
seg til krigen med ein
gong han kom over i
1862 og døydde i fangeleiren Andersonville i
1864 av skjørbuk.
Ringebu Historielag starta opp med innsamling og
registrering av bilete som
finst rundt i heimane og i
samlingar etter kjende
fotografar. Jon Ødegård
var den gongen formann i
laget, og Erling Raubakken
var frå fyrste stund i
1981/82 krumtappen i
arbeidet. Men allereie i årsmeldinga for 1977 er eit
fotoarkiv under planlegging. På same tida hadde
laget sikra seg, med kulturstyrets hjelp, flyfotosamlinga til FjellangerWiderøe. Dette er ei samling på om lag
800 bilete.

syner at det vart gjort eit grundig registreringsarbeid i Venabygda under leiing
av Torbjørn Hagen og i Brekkom der
Søre Brekkom Bondekvinnelag ved Ruth
Furusæter var den leiande. Seinare har
det vore gjort innsamlingar i dei fleste
grender, men det finst sikkert att mykje
arbeid å gjera. Av dei mange amatør-

Tilvekstprotokollen frå dei fyrste åra

Styret i Ringebu Historielag i 2004:
Einar Høystad, formann; Ola Hauge,
nestformann; Bjørg Avlestuen, kasserar; Mari Hilstad, sekretær og Gudrun
Sylte og Liv Jorunn Braastad er medlemer av styret.

For 100 år sidan...

...og i dag

Erik A. Flyen tok over arbeidet med
avfotografering og ordning av fotoarkivet i 1989. Sidan har det skifta på
med hovudansvaret. Einar Høystad og
Gunnar Evensen leier arbeidet i dag.
Elles er desse med: Alice Heitmann,
Oddrun Kaurstad, Roald Smestad og Ola
Hovdhaugen. Desse møtest kvar onsdag
kl. 19.00 i vinterhalvåret i andre høgda
i Kaupanger der fotoarkivet er lagra.

garanterer at eigaren får att bileta
uskadde. Det har vore nokre vellykka
utstillingar av gamle bilete der folk har
synt stor interesse for å kjenne att folk
og landskap.

I tillegg til fotogruppa er
ei slektsgranskingsgruppe
og ei gotiskgruppe i
arbeid der Anne Thea
Høye Olafsen er leiar i
den fyrstnemnde og
Halvor Aaby i den siste.
Arbeidsmøte samstundes
med fotogruppa. Det er
plass til fleire i alle tre
gruppene.

Gode hjelpemiddel

fotografar som har levert bilete, kan
nemnast Paul J. Kolstad, Paul Nyhagen
og Kristian Madssveen. H. H. Lie og Paal
Kluften er godt representerte. Nyleg
fekk historielaget tak i ei stor samling
J. N. Elstad-bilete frå Narve Hyll. Dermed blir J. N. Elstad truleg den best
representerte i samlinga vår.
Fotoarkivet er til god hjelp når historielaget gjev ut bøker/skrifter som treng
illustrasjonar. Eit bilete kan ofte fortelja meir enn mange ord. Difor er fotogruppa takksam til alle som sender inn
bilete til avfotografering. Gruppa
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Einar Hovdhaugen la eit
godt grunnlag med si
registrering av utflytting
og utvandring. Boka
hans «Utvandring til
Amerika frå Ringebu» frå
1982 vil koma i revidert
stand til utvandrardagene og elles har vi
ministerialbøkene komplett 1696-1898 for
heile prestegjeldet. Vi vil
ha god hjelp av boka
«Nedlagde heimar i
Ringebu» frå 1996. Dessutan vil det
koma godt med at mange personar
gjennom åra har samle mykje informasjon om enkelte slekter. Å finne folk
som meistrar engelsk så godt at gjestene blir hjelpne vil ikkje by på dei store
problem.
Ringebu Historielag vonar at Utvandrardagane blir så vellukka at dette kan bli
et fast arrangement og blir til glede og
nytte både for bygdafolk og gjester.
Dagleg leiar for Utvandrardagane er
Jon Ødegård, Einar Høystad er formann
i nemnda.

Det er viktig...
at du kjøper togbillettene
dine på Ringebu Skysstasjon,
for at vi i framtida skal
kunne opprettholde betjent
stasjon i Ringebu!

Skysskroa
har gjenåpna med nye
drivere; Jan Erik Brenden og
Svein Ivar Sæther. Nå tilbys
middagsretter fra Annis
pølsemakeri, hjemmebakte
kaker og bakervarer fra
Baker Hansen. Her serveres
lokale produkter!

Visste du at...

Flyktningeguideordningen
Flyktningeguideordningen er et
nytt, spennende tilbud for
flyktninger og den øvrige
befolkning i Ringebu. Gjennom
denne ordningen kan enkeltpersoner fra Ringebu bli guider
for flyktninger som er bosatt i
kommunen. Guidene bruker
ca 2 timer i uka i en nimåneders periode på å hjelpe flyktningene med å bli kjent i lokalmiljøet, få praktisert sine
norskkunnskaper og bli en del
av kommunen de bor i på lik
linje med andre innbyggere. Til
gjengjeld får man som guide et
lite innblikk i en annen kultur
enn den man omgås til vanlig.
Å være guide er en flott måte å
gi sitt bidrag til en vellykket
integrering av flyktninger i
kommunen!
Kunne du tenke deg å bli guide?
Kontakt Oppland Røde Kors,
pb 238, 2802 Gjøvik,
tlf. 61 14 01 20

Turorientering
12 poster på Ringebufjellet
12 poster i Kvitfjellområdet
er satt ut fra midt i juni til midt
i september. Kart fås kjøpt i
sportsbutikkene og på fjellet.
Kontaktperson:
Ragnhild Haugen,
tlf. 61 28 32 40 - 61 28 03 06

Savner du
et sted hvor du
kan være
deg selv
med tårer
og latter?
Ingen meldte interesse for å være med
i selvhjelpsgruppe for mennesker med
angst eller depresjon etter annonse i
avisa. Det er slettes ikke underlig. Ikke
fordi det mangler folk som sliter, men
det er godt å bruke tid til å tenke litt på
dette og forberede seg.
Vi mener fortsatt at tiltaket er godt, og
vil prøve igjen til høsten. Så hvis noen
tror de kan ha glede og nytte av å gå i
en slik gruppe, ta gjerne kontakt. Daglig leder ved Nærmiljøsentralen og

psykiatrisk sykepleier i Ringebu kommune blir sammen med gruppa helt i
starten og vil være tilgjengelig underveis, hvis gruppa ber om det.
Målet er å få en bedre hverdag
gjennom å jobbe med seg selv - sammen med andre som forstår hva man
snakker om!
Ring Nærmiljøsentralen Ringebu
tlf. 61 28 02 60 eller 915 14 681
hvis det er noe dere lurer på.

!

Åpningstider på miljøstasjonene
Gjeldende fra 1. januar 2004
Ukedag

Frya miljøstasjon

Rustmoen miljøstasjon

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

07.30-15.30
11.30-19.00
07.30-15.30
07.30-15.30
07.30-15.30
annonseres

08.00-15.30
11.30-19.00
Stengt
08.00-15.30
08.00-15.30
annonseres

61 29 67 74

61 29 11 73

Telefon

Hytterenovasjon
er en årlig avgift som fra 2004 har forfall den 20. mai hvert år.
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50 mil med løyper
Tekst og foto: Inge Asphoug

lokalbefolkning. Et godt og variert
løypetilbud er derfor avhenging av at
alle yter sitt. En kilometer løype koster
mellom tre og fire tusen kroner
gjennom vintersesongen.

«Klukka fem», er svaret jeg får da jeg
spør om når vi skal reise. Jeg har avtalt
å få bli med en tur med en av løypemaskinene som brukes i Kvitfjell. Selvfølgelig, her begynner dagen tidlig, tenker jeg i det jeg møter Morten Olsen til
avtalt tid og sted. Her skal løypene
være i orden til skiløperne kommer på
formiddagen.
Medbrakt matpakke og mye kaffe –
svart kaffe – skal hjelpe meg gjennom
de første timene, når «bokhandleren fra
Ringebu» vanligvis ligger godt og varmt
i sin seng og sover. Vekkerklokka, som
brukes mest under høstjakta, var i hvert
fall god å ha. Vi starter i stummende
mørke – opplyst av lysene fra løypemaskinen og en måne som prøver å
bryte igjennom skydekket. Der er
en trolsk stemning der vi
starter opp i løypene forbi
Kvitfjell og innover mot
Svinslåa, Allmannskaret
og Bånsetra.

Årlig brøytes det
mellom 400–500 km
skiløyper i kommunen, til
en samla kostnad på 1.5 millioner kroner. Løypekjøringa er
organisert i løypeforeninger/-lag, slik
som Vestsida (Kvitfjell mot Skei og
Gålå), Venabygdsfjellet, Vekkom/Brekkom, Fåvangfjellet og Storfjellseter/
Skjerdingen. Løypene kjøres stort sett
med løypemaskiner og holder for det
meste høy standard. Det er i hovedsak
reiselivsbedriftene som dekker kostnadene. I områder der det ikke finnes
reiselivsbedrifter er det grunneierlaga
som organiserer løypekjøringa. Løypeforeningene samarbeider med nabokommune slik at løypenettet på østsida
har forbindelse med Fron og Øyer, mens
vestsida har forbindelse med Skei og
Gålå.
Løypeforeningene får tilskudd via infrastrukturmidler til reiselivet fra fylkeskommunen og bidrag fra hytteeiere og
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Vi passerer Allmanskardet og fortsetter
mot Skei og Bånsetra, hvor vi nyter
medbrakt niste mens de første solstrålene sprenger seg fram i horisonten.
Videre tar vi løypene mot Veslesetra om
Svinslåa tilbake til Kvitfjell. Da vi nærmer oss Kvitfjell møter vi de første skituristene og Morten blir stoppet flere
ganger av disse med spørsmål om
løypene, lengder på turer og med et
løypekart på plass har Morten svar til
alle.
Noen timer senere enn vanlig kan «bokhandleren fra Ringebu» begynne sin
arbeidsdag, men med en ny opplevelse
å tenke tilbake på – takk for turen,
Morten.

Du tror det ikke
før du får se det...
Dersom du legger turen til områdene
ved Skotta – Annolseter – Øksendalen
og møter en traktor i løypa så er denne
ikke på avveie. Vekkom og Brekkom løypeforening har i vinter inngått avtale
med Pål Brandstad og Arne Syverud om
løypekjøring. Løypene blir kjørt opp
med traktor med påmontert løypefres.
Jeg må innrømme at jeg i begynnelsen
var veldig skeptisk til en slik løsning ,
men etter en grundig demonstrasjon og
bruk av løypene et par måneder har
snudd denne skepsisen. Topp løyper !

Oppslagstavla i påsken
Forbehold om endring i programmet

Venabygdsfjellet

Kvitfjell

På Venabygdsfjellet tilbyr reiselivsbedriftene mange aktiviteter

Aktivitetstilbud i Kvitfjell:
◆ Onsdag 07.04 Coca Cola slalåmcup
◆ Torsdag 08.04
kl 10.00 Familierenn i familiebakken
kl. 13.30 NM i snøfotball
◆ Fredag 09.04 kl. 11.00 Parallellcup for
alle i familiebakken
◆ Lørdag 10.04 kl. 14.00-15.00 Finn påskeeggene i Kvitriket
Kl. 12.00 Påskehopprenn med
Espen Bredesen

Venabu Fjellhotell inviterer til:
◆ Sledetur med hest på dagtid (min. 4 pers)
Kanefart om kvelden med servering av
gløgg rundt bålet i villmarkstelt.
◆ Ridning
◆ Utleie av turski og truger
◆ Skitur med leder utenom løypenettettet
tirsdag og fredag (påmelding dagen før),
forbehold om endring i dager.
◆ Norsk matbord onsdag 07.04, tradisjonsmat (bordbestilling)
◆ Lysbilde-kåseri fra fjellet søndag 04.04 kl.
20.30 (gratis inngang)
Aktiviteter bestilles hos Venabu Fjellhotell
tlf. 61 29 32 00.
Venabu Fjellkapell
◆ Gudstjeneste i Venabygd Fjellkapell
torsdag 08.04 kl. 16.00, fredag 09.04
kl. 16.00, søndag 11.04 kl. 16.00

Kanal 24 med Alex Rosen er tilstede i bakken
fra torsdag til søndag
◆ Afterski:
Midt-Gard skikafe kl. 13.00–18.00 hver dag
GudbrandsGard, med Jesper Edvardsen
torsdag, fredag og lørdag på terrassen
kl. 12-15.00
Koia Bar åpner kl. 12.00 hver dag

Gudbrandsdal Hotell Spidsbergseter
◆ Akiviteter i skibakken, se eget oppslag
◆ Matbord står dekket til middag,
Gudbrandsdalsbord/Påskebuffet
(bordbestilling)
◆ Hyttefolket ønskes velkomne til
Karlsvogna fjellbad.
◆ Aquavitfjøset er åpent enkelte ettermiddager, se oppslag.
Gudbrandsdal Hotell Spidsbergseter
61 28 40 00, e-post: spidsb@online.no

Hestesenteret
◆ Mandag 03.04 og fredag 09.04
Kl.12.00 Rideundervisning for nybegynnere
Kl. 13.00 Rideundervisning
◆ Søndag 04.04
Kl. 11.00-12.00 Miniklubb
Kl. 12.00-14.00 2 timers ridetur til
Gullhaugen
◆ Mandag 05.04 og tirsdag 06.04
Dag-rideleir
◆ Onsdag 07.04
Barneridning, 2-6 år kl. 15.00-16.00
◆ Lørdag 10.04
1-times ridetur kl. 12.00 -13.00

Lundes Turisthandel
Lundekroa har åpent for matservering
kl. 11.00–21.00. Puben har åpent man.–lør.
Kl. 20.00–24.00

For informasjon om påmelding og detaljer
se eget opptrykt program.
Sentralbord i Kvitfjell 61 28 36 00.
Hestesenteret 906 31 545 / 992 31 588.

Rondevegen Turistsenter
◆ Golf torsdag 08.04, fredag 09.04 og lørdag 10.04, start kl. 14.00. 80m til 160m
◆ Barneskirenn lørdag 10.04 kl. 12.00. 4-6
år 800 meter, 7-11 år 1600 meter. Alle får
premie, ekstra til beste påskekostyme.
◆ Fjellpulken Lørdag 10.04 kl. 12.00. Voksen
med barn i pulken 1600 meter
Påmelding mob. 932 19 623 – 224 91 312
eller Rondane Sport & Fritid.

Forbehold om endringer.
Opplev Kvitfjell, tlf. 61 28 36 00, eller
e-post: kvitfjell@kvitfjell.no

Fåvang Østfjell
Gullhaugen
Fåvang Østfjell
◆ Torsdag 08.04 Gudstjeneste i Fåvangfjellet sportskapell kl. 18.30, kirkekaffe
◆ Fredag 09.04 Gudstjeneste i Fåvangfjellet
sportskapell kl. 18.30, kirkekaffe
◆ Lørdag 10.04 Gullhaugrennet arrangerer
for 56 gang, påmelding kl. 09.00 – 11.30,
åpning kl. 11.30, rennstart kl 12.00

Sommerkonserter
De internasjonale sommerkonserter 2004
Ringebu stavkyrkje
De internasjonale sommerkonserter i Ringebu
stavkyrkje 2004 vil bli arrangert etter samme
mønster som tidligere år. Opplegget er at
internasjonalt renommerte artister opptrer
sammen med flinke lokale utøvere. Åpningskonserten med Herborg Kråkevik, som vil
synge sammen med et lokalt kor, blir ekstra
spennende!
Ellers kommer organistene Hans Ola Ericsson
fra Sverige og Emanuele di Cardi fra Italia.
Det blir også en super konsert den 4. juli med
Roar Engelberg på panfløyte og Stein-Erik
Olsen på guitar.
Den 18. juli blir også noe utenom det vanlige
med tangospesialisten Per Arne Glorvigen
på bandoleon sammen med gausdølen
Stein Berntsen og Brendan McKeever, som
spiller irsk folkemusikk. Av de lokale krefter
ellers skal Eli Kristin Hagen, eks Tretten, og
frøningen Lena Lien garantert sette farge på
konsertene.
Ringebu sokneråd håper at det også denne
sommeren vil komme riktig mange tilhørere på
konsertene. Det kunstneriske nivået vil bli høyere enn tidligere, så det er bare å markere
datoene på kalenderen allerede nå! Siden Weidemannsamlingen skal være åpen i sommer, vil
det bli etterpålag i prestegården på minst én
av konsertene
◆ 13. juni Herborg Kråkevik og lokalt kor
◆ 4. juli Roar Engelberg, panfløyte, og
Stein-Erik Olsen, gitar.
◆ 11. juli. Hans Ola Eriksson (S), orgel, og
Eli Kristin Hagen koloratursopran
◆ 18. juli. Per Arne Glorvigen, bandoleon,
og Stein Berntsen/Brendan Keever (IRL),
fele og gitar
◆ 25. juli. Manuele di Carpi (I), orgel, og
Lena Lien, saksofon.
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Ringebu prestegard har trolig vært prestegard siden middelalderen. Det gamle tunet
består av to stabbur , borgstue og hovedbygning. Hovedbygningen er fra ca. 1744,
og er en 30 meter lang to-etasjes bygning i laftet tømmer. Bygningen har siden 1991
vært fredet.

Åpen prestegard med
Weidemannutstilling
i sommer
Tekst: Anders A. Fretheim Foto: Kai Myhr, Esben Haakenstad

Weidemannsamlingen
Investoren Einar C. Nagell-Erichsen
kjøpte i 1995 Weidemannsamlingen i
samarbeid med Ringebu kommune.
Etter noe diskusjon om hvor i kommunen samlingen skulle stilles ut, ble det
inngått avtale med Opplysninsvesenets
fond om leie av det gamle tunet som da
var i sterkt forfall. Nagell-Erichsen restaurerte så den gamle fredede hovedbygningen svært pietetsfullt, og det var
åpning våren 1997. Malerisamlingen
ble i vår lagt ut til salg.
Stiftelsen Sammen for Lillehammer,
Gudbrandsdal Energi As, Gudbrandsdølen Dagningen As, Kvitfjell Eiendom
As, Lillehammer Gausdal Energi As,
Oppland Fylkeskommune og Sparebank

1 Gudbrandsdal, kjøpte bildene for 6,2
mill. kroner. Kjøperne er enige om at
Lillehammer Kunstmuseum skal overta
bildene som gave mot å forvalte og
drive samlingen. Dette forutsettes å
skje både i museets lokaler på Lillehammer og i Ringebu prestegard.
For Ringebu kommune er det av stor
betydning at denne samlingen av Weidemanns malerier, som etter vårt syn er
av nasjonal betydning, fortsatt kan
vises i den gamle prestegarden, da bygningen ble rehabilitert for dette formålet.
Opplegg for 2004:
Fra lokalbefolkningen, reiselivsnæringen m.v. er det et sterkt ønske om å ha
åpen prestegard allerede i år. Det synes
ikke mulig uten at kommunen har en
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sentral rolle. Kommunestyret har derfor
vedtatt å kjøpe inventaret i prestegarden og leie tunet i år. Det er videre
inngått avtale med soknerådet som til
sommeren skal utvide guideopplegget
sitt i stavkyrkja til også å gjelde prestegarden.

Ringebu prestegard:
stor utfordring
Bakgrunn
Fram til slutten av 1800-tallet var
området rundt Ringebu stavkyrkje «sen-

trum» i Ringebu kommune. I tillegg til
kyrkja og prestegarden, lå tingstedet
(Gildesvolden), og formannskapstugua
(Kirkenær) innenfor et lite geografisk
område. I nær tilknytning ligger også
Retterstedbakken
(avretterplass),
Vardsveen, der det ble tent varder for å
varsle om ufred, og rester etter en gammel bygdeborg. Kongsvegen/Pilegrimsleia går også gjennom området.
Ringebu stavkyrkje
er et naturlig midpunkt i området. I
Diplomatarium Norvegicum nevnes kyrkja første gang i år 1360. Imidlertid er
kyrkja på kunsthistorisk grunnlag datert
til ca 1200-1225.
Kyrkja er en av de 29 bevarte stavkyrkjer i Norge, og en av landets største.
Med sin sentrale plassering som eneste

Styre og stell
2003-2007
stavkyrkje i nær tilknytning til E6, er
kyrkja, i Ringebu kommune det mest
besøkte turistmål, med et samla besøkstall på ca 50.000 pr. år og ca 25.000
betaler for omvisning.
Gildesvolden ligger rett nedenfor stavkyrkja, og var opprinnelig tingstedet i
kommunen. Fra riktig gammelt var
dette møtestedet for gilde i Ringebu.
Gildet var et religiøst samfunn og brorskap. Her ble det drøftet og besluttet
mange viktige ting for bygda.
Tusenårssted. Stavkyrkja med området
rundt er kommunens tusenårssted.

Kommunestyret
Anders A. Fretheim
Pål Haugstad
Kirsten Borgedal
Torger Kr. Myrhaugen
Erik Odlo
Jostein Løken Tromsnes
Ole Johan Bjørge
Turi Elise Kaus
Svein Ivar Sæther
Arnfinn Stubrud
Bjørg Dalberg Karlstad
Jan Skogvang
Arne Fossmo
Jan Erik Brenden
Reidun Green Winther
Erik Granlien
Ola Isum
Tove Lund
Inger Bø
Britt Åse Høyesveen
Ulf Borthen

SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
H
V
SV

Formannskapet
1. Anders A. Fretheim
2. Kirsten Borgedal
3. Inger Bø
4. Ola Isum
5. Svein Ivar Sæther
6. Arnfinn Stubrud
7. Bjørg Dalberg Karlstad

SP
SP
H
FRP
AP
AP
AP

Kontrollutvalg
1. Amund Sønsteli, leder
2. Marit Orderløkken
3. Halvor Aaby, nesteleder
Framover:
Prestegarden er en viktig del av dette
tusenårsstedet. Det er grunnleggende å
finansiere den videre drift av Weidemannsamlingen som er en hjørnesten.
Men det vil være sterkt ønskelig å
utvikle flere aktiviteter for å få større
publikum. Det har kommet fram mange
ideer om dette som det må arbeides
videre med. Det er mye som taler for at
det bør skje utenom det kommunale
systemet, gjennom for eksempel venneforening, en stiftelse eller lignende.
Kommunen vil prøve å koordinere dette
arbeidet framover og er takknemlig for
gode råd og innspill.

Utvalg for kultur og oppvekst
1. Jostein Tromsnes, leder
2. Hans Øyvind Lyshaug
3. Lars Tvete, nestleder
4. Anni Hvattum
5. John M. Horsbøl
6. Oddrun Søreng
7. Tina Lie Vestby

SP
V
H
FRP
AP
AP
SV

Utvalg for heøse og sosial
1. Erik Odlo, leder
2. Torger Myhrhaugen
3. Liv Øyen Strind
4. Tove Lund
5. Unni Hovden
6. Erik Granlien
7. Ulf Borthen, nestleder

SP
SP
H
FRP
AP
AP
SV
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Utvalg for miljø, utmark og landbruk
1. Ole Johan Bjørge, leder
SP
2. Gunhild Wetterhus Sylte n.l.
SP
3. Kristine Bakkum
H
4. Hans Brendhagen
FRP
5. Brede Flåhagen
AP
6. Jan Erik Brenden
AP
7. Eva Bystadhaugen
AP
Utvalg for plan og teknisk
1. Kirsten Borgedal, nestleder
2. Wictor Sandvold, leder
3. Øyvind Lindalen
4.Tove Lund
5.Tom Gaustad
6.Jan Skogvang
7.Astrid Frydenlund
Fjellstyret
1. Kjell Hovde, leder
2. Turi Elise Kaus nestleder
3. Audun Amundsen
4. Arnfinn Stubrud
5. Bjørg Dalberg Karlstad
Overformynderiet
Ingeborg Grimsrud
Jon Ødegård

SP
H
FRP
FRP
AP
AP
AP

SP
SP
H
AP
AP

2000 - 2004
2004 - 2006

Kontrollutvalg for alkohol
Fra helse- og sosialkontoret:
Eli Løkken
Fra handelsnæringen:
Ole Andre Gryttingslien
Fra reiselivsnæringen:
Nina Hetland Harsheim
Fra lensmannskontoret:
Hallvard Myrsveen
Liv Øyen Strind (H)
Arnhild Baukhol (AP)
Eiendomsskattetakstnemnda
for boliger
Per Kr. Fossmo, nestleder
Kristine Bakkum
Øyvind Myhrsveen, leder
Eiendomsskattetakstnemnda
for verker og bruk
John M. Horsbøl
Audun Amundsen, leder
Turi Elise Kaus, nestleder

Velkommen til det gode liv!
Tekst: Jostein Rudi Foto: Inge Asphoug

Monica og Robert Bergestad overtok i
fjor haust som eigarar av Skjerdingen
Høyfjellssenter. På ein køyretur over fjellet i fjor vår fann dei ut at hotellet var
stengt – og til salgs.

meste av tida på Skjerdingen. Og det
trengs, for Robert og Monica satsar på å
stå for mykje av drifta sjølve. Dei har eit
par hjelparar, og så er det familiemedlemmar som trør til i perioder.

Robert fortel at han tidlegare hadde eit
hektisk arbeid, og at han ønska seg still-

Hotellet vart bygd i 1948 og er seinare
utvida fleire gonger. Der er 40 rom, med i

RingebuPostens utsendte startar i Vålebru, køyrer over
Venabygdsfjellet og tek til høgre sørover Sollia. Lengre
nede tek vi på nytt til høgre, og køyrer Friisvegen vestover - inn att i Ringebu. Vi er på veg til Skjerdingen, heilt
i det nordaustre hjørnet av kommunen. Om sommaren
hadde vi sjølvsagt køyrd Friisvegen rett over fjellet.
alt 120 senger. Robert syner oss rundt, og
fortel at fyringa er ein vesentleg kostnad.
Nå skal han få på plass ein varmevekslar
som skal begrense straumforbruket.
I det heile er det nye vertskapet opptekne av å halde nede kostnadene. Det er
dyrt å kjøpe tenester utanfrå, og mykje
kostar ekstra når ein held til for seg sjølv
inne på fjellet.
Vi spør kva type gjestar dei har, og får vite
at det er ei blanding av stamgjestar og
nye gjestar. Paret marknadsfører nå
staden intensivt, og merkar at trafikken
aukar. I mars er helgene fylte, og til påske
lokkar dei med Jahn Teigen Show.

Monica og Robert Bergestad

heit og ro. Det meiner han gjeld for
mange andre også, og Skjerdingen kan by
nettopp på dei kvalitetane.
Monica og Robert fall totalt for staden,
og paret fekk kjøpt både hotell, skitrekk
og sju hytter i tilknytting til anlegget.
I tillegg har dei hatt påkostinger på
mellom anna kjøkken, vassanlegg og
svømmebasseng. Den 14. november
kunne dei åpne offisielt.
Begge har tilknytting til området
gjennom slekt og ferier, dei kjenner seg
heime her og er tatt godt imot. Dei
kjøpte seg hus på Koppang, men er nå det
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Dei rettar seg særleg mot familier, og
legg vekt på Skjerdingen som ein plass
for ro og fred. «I motsetnad til dei store
turiststadene der folk opplever same
stresset i helga som dei har resten av
veka, skal vi tilby ei avkobling frå stresset» seier Robert, og legg til at «aktivisering av barna avlaster dei vaksne».
Om vinteren har dei familievennleg
alpinbakke og 70-100 km langrennsløyper, oppkøyrd med eigen løypemaskin.
Om sommaren kjem det flotte turterrenget enda meir til sin rett, med Statskog sitt godt skilta løypenett i nærområdet. Det er spesiell vegetasjon i området,
og interessant geologi.
«Og så må ein stadig tenke på nye ting»,
seier Robert. «Elles blir ein ståande stille,
og da har ein tapt.» Robert seier at setermiljøet rundt dei er ein ressurs som kan
utnyttast. Og elgane som går mellom
hestane og et opp høyet deira, kan også
bli ein attraksjon.
Om Monica og Robert sjølve får nyte den
stillheita dei ønsker å gje gjestane er kanskje ikkje så sikkert. Telefonen kimer jamt,
og Robert må avstad for å starte skitrekket. Det er mange tråder å trekke i for
vertskapet, men det er tydeleg at dei
trivst! Vi ønsker dei lykke til med drifta av
Skjerdingen Høyfjellssenter - og med på
reisa heim får vi ei helsing til lesarane om
at vi alle er velkomne innom!

Gudbrandsdal Hotell Spidsbergseter
Tlf: 61 28 40 00 e-post: post@sgh.no www.gudbrandsdal-hotel.com
◆ Karslvogna fjellbad - velværesenter med 29OC svømmebasseng m. klatrevegg og
motstrøm, barnebasseng, boblebad, steambad, badstuer og solarium.
◆ Daglig servering av forfriskninger, kaker og kaffe i våre koselige tømmerstuer.
Á la carte på ettermiddagen.
◆ Aqavitfjøset - bar med 45 slag akevitt i steinfjøset fra 1850.
◆ Gudbrandsdalsbord hver lørdag. Bordbestilling.Transport kan avtales.
Levende musikk til hygge og dans etterpå. Bar med alle rettigheter.
◆ Nordlyset - glassrestaurant til spesielle arrangement.
◆ Rondesalen - unik kursavdeling med utstilling av utstoppede dyr.
◆ Utelunsj i fjellet i påsken. Milevis med oppkjørte skiløyper utenfor døra.
◆ Ringebufjellet skisenter - 2 skiheiser, flere nedfarter, skiutleie, varmstue,
gunstige priser.

Velkommen til
Karlsvogna fjellbad

Det ideelle sted for familieselkap, bryllup, vennelag osv.

ICA Sparmat Ringebufjellet - Rondevegen Turistsenter
Tlf: 61 28 41 26 Fax: 61 28 41 70 e-post: rondevegen@hotmail.com
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

FJELLBAKERN, hjemmebakte brødvarer
Dagligvarebutikk med stort utvalg og gode priser
Kafé med søndagsbuffé (de fleste søndager)
Selskapslokale - hytteutleie - camping
Varetransport og brøyting
Bensinstasjon med propan, parafin og ved
Vareutsalg Gausdal Landhandleri

Åpent alle dager!

Kvitfjell Hotell
Tlf: 61 28 24 24 Fax: 61 28 47 11
e-post: kvho@online.no www.kvitfjellgrenda.no
◆
◆
◆
◆
◆

Hotell midt i alpinanlegget med panoramautsikt, 750 m.o.h.
40 dobbeltrom med dusj-wc og 20 kombirom med minikjøkken.
9 store og 12 små hytter med høy standard.
Hyggelig salong og spisesal. Alle rettigheter.
Familievennlige omgivelser både sommer og vinter.

Friisvegen Turistsenter - Måsåplassen
Tlf: 61 28 04 21 Fax: 61 28 03 86
◆ Dagligvarer - suvernirer/husflid
◆ Smijernsutstyr;
lampetter/peisutstyr/dekorasjoner
◆ Propanutstyr; kjøleskap/komfyrer/deler
◆ Solcelleutstyr; batterier/pærer/ledninger
◆ Scootertransport

Trabelia Hyttegrend
Tlf: 61 28 40 75 e-post: post@trabelia.no
◆
◆
◆
◆
◆

Hytter med høy standard
Fasiliteter for møter og sammenkomster
Levering av ved, parafin og gass
Varetransport med snøscooter
Vaktmestertjenester, snømåking, fyring etc
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◆ Ved og parafin
◆ Selskaper - møter
◆ Vi leverer mat direkte til hytta
Velkommen til Måsåplassen!
Hilsen Svanhild og Arne

2630 Ringebu
Tlf: 61 28 49 05
Fax: 61 28 49 07
Mob: 902 09 641
Lang erfaring med nybygg, restaurering og
vedlikehold av hytter. Fast pris eller timer.
Referanser. Godkjent for ansvarsrett.
Levering av ved i sekker og paller.

Grunnarbeidet
tar vi oss av!

Til fjells i påsken?
vi tilbyr topp service og
alt du trenger til skiferien!
Alt innen:
• Langrenn
• Slalåm
• Telemark
• Snowboard

GRAVING . FJELLSPRENGING
VEG- OG LØYPEBYGGING
VANN-OG AVLØPSANLEGG . OPPMÅLING
TRANSPORT . GRUS OG PUKK

Vi minner også om vårt skiverksted i vår butikk i
Ringebu sentrum. Vi sliper alpinski og brett
KAI MYHR AS

G-Sport Ringebu
Midt i Ringebu sentrum Tlf. 61 28 09 20
butikken@g-sport-ringebu.no

Tlf: 61 28 00 00 Fax: 61 28 46 98
E-mail: post@karlstad-anlegg.no www.karlstad-anlegg.no

sport er alt

FASTE, LAVE PRISER

Samlingspunktet på
Venabygdsfjellet

og Norges tøffeste garantier!
.
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5

ETS
ARH G

HOLDB

FÅR HVER
DU

2632 Venabygd Tlf: 61 28 40 43 Fax: 61 28 40 92
E-post: kariaase@lunde.nu Internett: www.lundes.no

Hos oss finner du:
Åpningstider:

KJØP KJAPT, KJØP TRYGT, KJØP BILLIG

Mandag-torsdag
+ lørdag 9-18
Fredag 9-21
Søndag 10-18

ALLE RETTIGHETER

For arrangementer, selskaper, ferie:

KJØP KJAPT, KJØP TRYGT, KJØP BILLIG
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Vi
deg

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

HJELPER

MED:

Vi utfører alt innen:
-

- Finansiering
- Plassering
- Fo r s i k r i n g
KAI MYHR AS - NRF 13

nær - vennlig - hjelpsom

Skifer
Flis
Naturstein
Peiser
Piper
Mur/puss
Betongarbeider
Formidling av
andre håndverkere

◆ Gode referanser på rehabilitering/skifting
av hyttegrunnmurer
◆ Autorisert for pipereparasjoner
◆ Sertifisert for våtromsarbeider

TA KONTAKT MED BJØRNER FOR BEFARING
OG ET UFORPLIKTENDE TILBUD !

www.gudbrandsdal.sparebank1.no
Tlf: 61 28 14 80 Fax: 61 28 14 81

DELIKATESSE-

T ø r r k va l i t e t s

VED

FORRETNINGEN
I GUDBRANDSDALEN
Kjempeutvalg av
ferskt, egenprodusert
pålegg, grillmat og
pølsevarer

BJØRK:

60 og 80 liters småsekk, 30 cm.
1,5m3 storsekk, 30 cm.
1 m3 s t o r s e k k , p e i s v e d , 4 0 c m .

Nyskåret kjøtt av
ypperste kvalitet
Masse tilbehør til et
vellykket måltid

BLANDING:

1 , 5 m3 s t o r s e k k , 3 0 c m .

Kaffe og te i løs vekt

KAN LEVERES TILKJØRT

Trenger du hjelp til selskapsmaten? Gi oss dine
ønsker, så lager vi festmåltidet for deg!

v/Fride og Einar Rudi, Frya Industriområde
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TLF: 61 28 03 54
FAX: 61 28 11 48

KAI MYHR AS

KAI MYHR AS - NRF 13

TOMTEGT. 2
2630 RINGEBU

Bergli’s snekkerverksted ❖ Byggmakker Ringebu Sag AS
COOP/Mega/Ideel ❖ Eldrid Rønningen Parfymeri ❖ G-Sport
Gudbrandsdal El-installasjon AS ❖ Hagen Caravan AS
Anni’s Pølsemakeri ❖ Jarles Blomster ❖ Kiwi Minipris
Baker Hansen ❖ Kremmertorget ❖ Ringebu Apotek
Ringebu Farve og Interiør ❖ Ringebu-Fåvang Innkjøpslag AL, FK-Butikk
Ringebu Libris ❖ Ringebu Glasmagasin ❖ Rimi ❖ Salong Sax
Tekstilbua ❖ Stallen smykker og keramikk ❖ Håndarbeidskroken
Gjensidige NOR ❖ Sparebank 1 Gudbrandsdal
Ringebu kummune, kommunesenteret
Gudbrandsdal Industrier AS
Ringebu-Fåvang Regnskapslag

RINGEBU MARKEDSFORENING

KAI MYHR AS - NRF 13
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HÅNDVERKSMESSIG
HØY KVALITET
Med basis i solid fagkompetanse og 15 års
erfaring innen byggebransjen står mitt firma
til din disposisjon.
Oppføring av hus og hytter
(nøkkelferdig eller råbygg)
●
Tilbygg/restaurering
●
Tilsyn av hus og hytte for avtalt tidsrom
●
Vakmestertjeneste med snømåking etc.
●
Vinterved - ferdig oppstablet om du vil
●
Andre oppdrag etter ønske
●
Vi jobber etter fast pris eller timepris

Tinde Hytter er en av de største
hytteleverandørene i Gudbrandsdalen. Vi har
hyttekatalog med over 40 typer fra 45 til 170 kvm
grunnflate. Hvis ingen av typene passer til dine ønsker
eller behov, kan vårt arkitektkontor tilpasse hytten, eller
tegne din spesielle hytte.

Vi har bra utvalg i hyttetomter!
TA KONTAKT!

Referanse for nyoppført hytte i Kvitfjell:
Georg Nic. Toftdahl, tlf: 69 37 39 97, fax: 69 37 91 91

www.tindehytter.no
Tinde Bygg AS, 2634 Fåvang, Tlf.: 61 28 44 30
Mail: postkasse@tindehytter.no

din lokale
elektriker
Elektrisk
installasjon i

Alarmer Telefonsentraler
Spredenett for data
Antenneanlegg
Service og vedlikehold
Kontroll

- bolig
- industri
- landbruk
- hytter
Vi har spesialister innen
alle deler av elektrofaget.
Høy servicegrad med 20
komplette servicebiler med
montører.

Allsidighet er vår styrke!

Gudbrandsdal El-installasjon as
Ole Steigsgt. 11, 2630 Ringebu
Tlf: 61 28 13 00 Fax: 61 28 13 01
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Velkommen til

Kvitfjell Møbler og Interiør
Vi tilbyr skreddersøm av møbler, kjøkken, bad og garderobe.
Vi har gardin- og møbelstoffer fra Green Apple og Astex og er
behjelpelig med gardinsøm. Vi gir råd og tips, samt praktisk hjelp ved
innredning av hytter og hus.

Møbler - gardiner - interiør - gaveartikler - brukskunst.
Hovedforhandler for Norske bygdemøbler as.

Kvitfjell Møbler og Interiør,
Fåvang stasjon, 2634 Fåvang
Tlf. 61 28 19 03 - faks 61 28 19 65 - e-mail haabjoe@online.no

VERA infrarød gassvarmeovn 1.190,VERA solcellepakke 75W (ny type) 8.990,VERA sammenleggbar fritidsdusj 3.140,-
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KAI MYHR AS

Vi klemmer til
Dalens største
med
strømbesparende
og mest innholdsrike
tilbud
gasskomfyr 50x60 hvit 3.990,hyttebutikk! Dovre
VERA gasskjøleskap 140 liter 6.990,-

KAI MYHR AS - NRF 13

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

MURVERK

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

BYGGE NYTT – BYGGE PÅ – RENOVERE GAMMELT?

- Døgnvakt/Telefonvakt
- Utvendig-/innvendig tilsyn
- Vaktmestertjenester
- Salg av safer og brannsikre skap

Hus eller hytte - stort eller lite – Vi har det du trenger!
Kjøp alt på ett sted. I lengden vil det lønne seg.
Vi er distriktets mest komplette byggevareforretning
med bredt utvalg av:

• Trelast og listverk • Byggevarer • Dører og vinduer
• Beis og maling. • Jernvarer • Verktøy og beslag
• Hytteprodukter • Parkett og furugulv • Ovner og peiser
• Leca pipe 8" 10" og 12"
• Alt i taktekking fra Isola, Zanda og Rydab

KVITFJELL
VAKTSELSKAP ANS
OFFENTLIG GODKJENT VAKTSELSKAP

Kort sagt alt til bygget på ett sted.
Gratis tilhengerutlån! - Utkjøring av varer!

Andre tjenester:
- Tilbygg, restaurering og mindre snekkerarbeider
- Snømåking av tak, innkjørseler etc.
- Gartnerarbeider/hellelegging i sand
- Tilkjøring av vinterved - oppstabling om ønskelig
- Vask etter endt helgebruk
- Utleie av polerings-/slipemaskin for tregulv
- Utvendig behandling av vegger og tak

TA KONTAKT
FOR ET UFORBINDTLIG TILBUD
KAI MYHR AS - NRF 13

Kvitfjell Vaktselskap ANS, Dalvegen 5, 2634 Fåvang
Tlf: 61 28 28 57 Fax: 61 28 29 57 Mobil: 959 70 125
E-post: pinloek@online.no
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Ringebu Sag
2630 Ringebu. Telefon: 61 28 17 00. Faks: 61 28 17 39
ÅPENT: 7–16.30. 9–14 E-post: post.bm.ringebu@ringebusag.no

KAI MYHR AS - NRF 13

NEI

til v isse n s o p p o g mu g n e t o ma t er !
Vi i COOP setter vår ære i å tilby deg varer vi vet du
blir fornøyd med. Det tjener både du og vi på.
Ta frukt- og grøntavdelingen for eksempel:
Her finner du et rikholdig utvalg av friske, velduftende varer eksotiske eller mer tradisjonelle. Ingredienser til hverdag og fest.
Du skal føle deg trygg på at det du handler hos oss
er av beste kvalitet.
Det er jo tross alt mat vi snakker om!

Coop
Coop
Coop
Coop
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Mega, Ringebu - 61 28 18 80
Prix, Fåvang - 61 28 21 02
Marked,Tretten - 61 27 62 81
Marked, Øyer - 61 27 60 60

Nyheter

Vi har det du trenger av
smijernsprodukter til hus og hytte!

●
●
●
●
●

Du finner oss i Ole Steigsgt.
(vis á vis Mølla) på Ringebu
Mandag - onsdag - fredag 11-16.30
Lørdag 11-15 Tlf. 61 28 38 64 - 61 28 13 75

Velkommen
til en hyggelig
handel.

ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN:
Man - Tirsd:

10.00 - 16.30 - Onsd: 10.00 - 14.00
Påskeaften: STENGT

Unn deg en tur innom!
Arnes Design & Reklame - 2004

GOD
PÅSKE!

Egenproduksjon av:
Sølvsmykker
Keramikk
Maleri
Grafikk
Bunadssølv til svært gode priser

2647 SØR-FRON - Tlf. 61 29 72 10 - Fax 61 29 72 11
www.tveitsmie.no
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Hilsen Berit og Stein

KAI MYHR AS

hver uke!

Du finner oss
på Hundorp,
midt i Gudbrandsdalen.
Vi har også
forhandlere
i ditt nærområde.
Disse kan du
finne på
www.tveitsmie.no

Returadresse:
Ringebu kommune, 2630 Ringebu

DIN BYGGEVAREBUTIKK!
- Alt på ett sted
- Lave priser
- Topp service

Gjøvik . . . . . . . . . 61 13 42 20 Dombås . . . . . . . . . 61 24 23 20 Vinstra . . . . . . . . . 61 29 29 60 Gausdal . . . . . 61 22 00 00
Moelv . . . . . . . . . 62 35 14 60 Lillehammer. . . 61 27 17 40 Oslo . . . . . . . . . . . . 22 05 49 00 Otta . . . . . . . . . . . 61 23 69 40

www.gaus.no

Kai Myhr AS - 61 28 06 66
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