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Det nye
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strømmen
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Nirvana Kvitfjell
Tekst: Irene Thorsplass Foto: Inge Asphoug

Året var 1997 og de første alpinbakkene
så dagens lys på Vestsiden i Kvitfjell. Et
nytt og spennende skiområde med flotte,
familievennlige nedfarter der folk kunne
nyte solsteiken lenger. På den tiden var
det best å nå «siste heisen hjem» til
Østsiden, ellers kunne man se frem til en
heller ensom tilværelse. Bortsett fra noen
spredte privathytter og setergrender, ble
det svært stille på Vestsiden når heisen
stengte. Men det var før Gunnar Jenssen
oppdaget «solsiden».
La det være sagt med en gang; å ha en
intervjuavtale med Gunnar Jenssen, er ikke
det enkleste. Man skal henge godt med i
svingene om man skal få mer enn 15 minutter i ro og mak med en travel byggherre.
Her går det i byggemøter, kommunemøter,
salgsmøter, og telefonen ringer i ett sett.
Det handler mest om å være tilgjengelig.
Men når kveldsmørket siger på en sen fredagskveld, stilner omsider telefonen av, og
ekteparet Lindberg/Jenssen kan synke ned
i sofaen og nyte varmen fra peisen på sin

praktfulle hytte, kun en liten slalåmsving fra
Bjørnliløypa på Vestsiden. Her kan de slappe
av fra en hektisk hverdag, vel vitende om at
antall hyttenaboer øker dag for dag.

Gunnar
Jenssen
med modell
over «solsiden».

Startet på Østsiden
Gunnar Jenssen er for de fleste kjent for sitt
engasjement med å utvikle Vestsiden til et av
de mest attraktive hytteområdene i Kvitfjell.

Leder´n
Påsken står for døra og mange er selvfølgelig opptatt av hvordan været, og ikke
minst føret, blir. Det har vært mye rart vær denne vinteren. Temperaturen har gått
opp og ned, og vi har hatt flere perioder med mildvær og glatt føre. Heldigvis har
skiføret vært bra på fjellet hele tida. Påsken kommer tidlig i år, og det er derfor ingen
grunn til å frykte at skiføret blir dårlig.
I dette nummeret fortsetter vi presentasjonen av bedrifter. Gudbrandsdal Energi AS
er en stor og viktig bedrift, som er inne i en svært positiv utvikling. GE eies av NordFron, Sør-Fron, Ringebu og Øyer kommuner.
Vi har også en artikkel om Utvandrerdagene 2005, som blir et spennende arrangement. Vi vil komme tilbake med en fyldig presentasjon av Utvandrerdagene 2005 i
vårt sommernummer.
Ringebu helsesenter på Fåvang er nå etablert og i full sving. Vi har en egen artikkel
som nærmere beskriver tilbudene. Jeg håper, og tror, at våre innbyggere, og andre
som har behov for senterets tjenester, vil bli fornøyde.
Det er stor planaktivitet i kommunen vår både på reguleringsplan- og kommunedelsplannivå. Samtidig ser vi stor utbyggingsaktivietet innen flere deler av kommunen.
Av fjorårets statistikk framgår at det er godkjent hele 156 nye
bygninger og 72 nye til-/påbygg. Det meste dreier seg om fritidsbebyggelse. I denne forbindelse har vi en artikkel om utviklingen i
Kvitfjell Vest.
Jeg ønsker alle våre lesere en god påske!
Jon Alver, redaktør

Men det var faktisk på Østsiden det startet
for nærmere 7 år siden. Familien Jenssen
sitt aller første byggeprosjekt i Kvitfjell, var
en storslått privathytte med panoramautsikt
mot Rondane og Gudbrandsdalen. Gunnar
Jenssen, som da drev sitt eget konsulentfirma innen offshore-virksomhet, så tidlig
hvilke muligheter det lå på eiendomsiden
i Kvitfjell. En etter en ble nye tomter kjøpt
opp, hytter oppført, og deretter solgt. Jenssens Kvitfjelleventyr var for alvor i gang.
Første dusj på Vestsiden
Etterhvert ble det ikke lenger så lett å skaffe
flere attraktive tomter på Østsiden. Det hele
stoppet nærmest litt opp. Men Jenssen ville
ikke gi seg, og kastet snart sine øyne på
de urørte arealene på Vestsiden. Året var
1999 og Kvitfjell Vest AS ble etablert. I et
tett samarbeid med kommunen, Kvitfjell
Utvikling og Terra Eiendomsutvikling ble
60 millioner investert i ny infrastruktur.
«Solsiden» ble raskt et begrep som med
stor suksess ble brukt i tomtesalget, og ikke
lenge etter var Jenssen i gang med å bygge
ny privathytte. 1. 9. 2001 ble vann og avløp
koblet til, og Gunnar Jenssen ble, etter eget
sigende, den aller første som dusjet på Vestsiden! Noen milepæler husker man lettere
enn andre.
I dag er det satt opp 30 hytter, i et området
som totalt er regulert for 300 hyttetomter.
Kvitfjell Vest AS disponerer 210 av disse.
Tregt tomtesalg i starten
Salget gikk ikke helt etter forventningene i
starten, innrømmer Jenssen. Det var tungt å
selge tomter, og han måtte innse at utbyggingen ville ta lenger tid enn forventet.
-Men det siste året har det virkelig løsnet,
og vi har faktisk ikke behøvd annonsere i
det hele tatt-, sier han fornøyd. Avstand
til bakken, utsikt, solforhold, og den planlagte stolheisen har vært viktige faktorer i
salgsarbeidet.

RingebuPosten
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-Samarbeid!- svarer Jenssen kontant da
vi spør han om hva han synes er Kvitfjells
utfordringer fremover.
- Kvitfjell er avhengig av at alle trekker
i samme retning, og ikke sitter der som
småkonger på hver sin tue. Øst og vest
må trekke i samme retning og Kvitfjell må
markedsføres som 1 destinasjon-, sier han
engasjert. Han håper flere vil ta i et tak
for å styrke Kvitfjells posisjon i markedet
fremover.

Nytt leilighetsprosjekt
Det nyeste prosjektet til Kvitfjell Vest
lanseres i disse dager, med det spenstige
navnet Nirvana Kvitfjell. 60 eierleiligheter
med spennende arkitektur kloss inntil slalåmløypa. Dette vil være Kvitfjell Vest største
løft så langt, med over 300 senger fordelt på
flere byggetrinn. Bygningene er utført i en
«tradisjonsrik og moderne arkitektur basert
på den beste byggeskikk fra Gudbrandsdalen», for å bruke byggherrens egne ord.
Solid og kvalitetsmessig utførelse er visst
fellesnevneren på det meste av det Jenssen
engasjerer seg i.
Servicetilbud viktig
-For å lykkes med tomtesalget har det vært
helt avgjørende å bygge opp egne servicetilbud på Vestsiden-, understreker han.
Kafetilbud og afterski er derfor allerede på
plass. Tyrihans har eget vertskap/drivere,
men det er liten tvil om at eieren er sterkt
involvert i driften. Her skal det være kvalitet
både i bygg/interiør og menyutvalg. Og er
man riktig heldig står resultater av eierens gode jegeregenskaper også på menyen!
Velinformerte kilder påstår at etter en lang
dag med mye god mat og drikke i hyggelig
lag på Tyrihans, er det faktisk de færreste
som rekker siste heisen hjem. Skyss med
cabin som fraktes på alpinanleggets tråkkemaskin, er derfor siste nytt innen moderne
befordringsmidler i Kvitfjell. Flere servicetilbud vil komme på plass i samme område,
lover Jenssen.
Positive samarbeidspartnere
Jenssen understreker at det gode samarbeidet med både grunneiere, alpinanlegget
og kommunen, har vært av avgjørende
betydning for å lykkes. Men langvarig poli-

tisk lobbyvirksomhet, sterk påvirkning av
samarbeidspartnere og en stor porsjon tålmodighet, har vært en nødvendighet for
å komme helt i havn. Han berømmer også
den gode hjelpen han har fått av de mange
lokale håndverkerne/leverandører. Men i
perioder har bygge-aktiviteten vært så stor,
at det har vært mangel på fagfolk. Det er
faktisk en stor utfordring, sier Jenssen.
Kvitfjells utfordringer
Selv om Jenssen har flyttet både familiens
samlingsted og forretningsvirksomhet fra
Øst- til Vestsiden, er han levende engasjert i
Kvitfjell som destinasjon.

Lite hyttekos-mye jobb
Det har ikke blitt tid til mange langrenn/alpinturer siden Vestsideeventyret startet
for familien Jenssen. Men det ser ut til at de
trives med det hektiske livet.
Med flere gjestedøgn på hytta enn i huset
hjemme i Oslo, er både Sidsel og Gunnar litt
nølende når jeg ber dem fortelle hva som
egentlig nå er «hjemme». Ingen tvil om at
hytta i Kvitfjell trekker det lengste strået i
vintersesongen, men når vårblomstene titter frem er det nærhet til vann og båtliv i
hovedstaden som foreløpig lokker mer enn
fjellets åpne vidder. Enn så lenge.
For det er jo ingen tvil om at solen skinner
litt lenger på Vestsiden, også om sommeren.
Takket være Kvitfjell Vest AS og Gunnar
Jenssen sitt engasjement er det stadig flere
som får oppleve den, og som finner sitt eget
ferieparadis nettopp her.

Viktige telefonnummer
LEGE/AMBULANSE

Medisinsk nødhjelp: 113
Ringebu helsesenter, Fåvang:
61 28 39 10
Interkommunal legevakt,
Lillehammer sykehus: 61 25 14 50

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

VAKT VANN OG AVLØP
61 28 31 00

RINGEBU KOMMUNE

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

RINGEBU SKYSSTASJON

Nærmeste politistasjon: 02800
Lensmannen i Ringebu: 61 28 43 80

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

VETERINÆRVAKT

DROSJE

POLITI Politi nødnummer: 112

61 28 05 00
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Drosjesentralen: 61 28 07 10

Mange tvillingfødslar i Ringebu
Tekst: Per Åsmundstad Foto: Inge Asphoug Illustrasjon fra «The Scottish Tartans»

Studien var fullført i 1926. Innanfor slekta
St. Clair (også skrivi Sinclair) syner det
seg å vera svært mange tvillingfødslar.

Slik så
Sinclairane ut
i drakta si.

Difor er det stor interesse for å finne
ut om arvegangen i dei norske tvillingfødsels-slektene t.d. her i Ringebu liknar
den skotske Sinclair-slekta.
Tvillingprosjektet er godkjent av Den
regionale komite for forskningsetikk og
har konsesjon frå Datatilsynet.
Kanskje er ringbyggingane
i slekt med Sinclair?
Sinclair-slekta kom til Skottland i samband med at Vilhelm Landvinnar frå Normandie la under seg Dei Britiske Øyane
etter slaget ved Hastings i 1066. Denne
slekta som kom fra St. Clair i Normandie,

meiner dei har sine aner
frå Ragnvald Mørejarl som
levde på Harald Hårfagres
tid og som i følgje Snorre
Sturlason var far til GangeRolf, vikinghovdingen som
grunnla Normandie i
Frankrike, der kalla Rollon.
Gange-Rolf hadde vorte
lyst fredlaus da han hadde
gjort strandhogg i Harald
Hårfagres rike. I St. Clair
gifta han seg med Gisela
og kalla seg jarl av Normandie.

1832-1841 f. 12/12 1831
Gdmsøn Hans Larsen
Romsaas og dp. 01/01 1832
Hst. Mari Eriksd. ¢ b: Lars
(tv.)
Fad.: Ole Larsen Romsaas,
Jørgen Aanden, Ole Bystad, Ømjør Mytting Marte
Romsaas.hhh1872-1877
Garver Peder Thomassen
Romsaas f. 1841 og kona
Marit Olsd. f. 1844 vart
foreldre til tvillingane Elen
og Mathilde f. 25. april
1877. Dei vart døypte 1.
juni same året. Dei hadde
fem fadrar kvar.

Dei som hjelpte Vilhelm
Landvinnar fekk som løn
Tvillinger av nyere dato:
forvaltningsansvar for landDet skal bli interessant å
Martin og Simen
område på Dei Britiske
følgje med om det framLundbakken
Øyane. Sinclairane fekk seg
leis er mange tvillingtildelt delar av Nord-Skottland og bygde fødslar i dei slektene som Kristine Bonsine borger der. Henry Sinclair vart av nor- nevie og Aslaug Sverdrup fann fram til for
skekongen Håkon VI utnemnd til Orknøy- snart 80 år sidan.
jarl i 1379. Den av Sinclair-ætta vi dølar
kjenner best til er kaptein George Sinclair
som ifølgje segna, fall for sølvknappen
frå børsa til Berdon Segelstad 26. august
1612 i Kringen-slaget.
VI SELGER FORTSATT
TOGBILLETTER!
Forskarane må ha lokal hjelp.
Det selges fortsatt togbilletAt arveleg disposisjon for tvillingfødslar
ter ved Ringebu Skysstasjon,
i Sinclair-klanen og i visse slekter her i
billett- og informasjonskonRingebu har nokon samanheng, høyrest
toret. Etter GDs oppslag om
heilt utruleg ur. Likevel tek forskarane
billettautomatenes inntog
dette på alvor og vil ha undersøkt dei
ved stasjonene, fikk mange et
slekter der det er hyppige tvillingfødslar.
inntrykk av at dette er rett
Dette granskingsprosjektet er avhengig
rundt hjørnet. Dette er ikke
av lokale medarbeidarar som er godt inne
tilfelle.
i slektsforholda. I fyrste omgang vil dei
kartleggje arvegangen i tvillingslektene.
På lengre sikt kan det bli aktuelt å ta
NYE TELEFONNUMMER TIL
penselavstryk eller blodprøver for å underRINGEBU HELSESENTER,
søke nærare det mannlege kjønnskromoFÅVANG.
somet med namnet Y-kromosomet. Det er
I forbindelse med innflytting i nytt helseKnut Kvernflaten som er kontaktperson
senter har de forskjellige tjenestene fått
for å finne ut om tvillingfødslar i Ringebu
egne telefonnummer:
fram til våre dagar.
Lege:
61 28 39 10
Helsesøster:
61 28 39 26 og 27
Noen utval av tvillingfødslar.
Jordmor:
61 28 39 25
Frå Ministerialbok 1696-1734 tek vi med
Ergoterapi:
61 28 39 33
dette dømet:
Fysioterapi:
61 28 39 30 og 31
Psykisk helsevern: 61 28 39 40 og 41,
Døbte 1697 2/12
42, 43
Haagen Biørges tv. B: Torgier og Sidsel
Fad.: Lars Vestad, Niels Vestad, Gutorm
Torghandel i Ringebu i sommer også!
Høye, Torgier Gilleberg, Østen Vestad,
Det
kommer torghandlere med salgsboder
Halvor Guttu, Maren Hr. Otto Ørbechs,
til gågata i Vålebru hver lørdag f.o.m
Anna Berg, Siri Biørge, Marit Vaale, Kari
18. juni t.o.m 13. august 2005. Her kan
Guttu, Anna Gilleberg.
du oppleve god gammel torgstemning og
I alt 12 fadrar, seks av kvart kjønn. Alle er
gjøre en god handel!
frå Vekkom og prestefrua er med.

Visste du at...

Forskning kan vera så mangt. I oktober
2004 kom det spørsmål frå professor, dr.
med. Torolf Moen om Ringebu Historielag ville hjelpe til med å spore opp tvillingfødslar i Ringebu etter 1926.
To forskarar, Kristine Bonnevie og
Aslaug Sverdrup, som arbeidde ved «Rikshospitalets Institutt for arvelighetsforskning» publiserte ein studie av
slekter i Ringebu, Meldal og Rennebu
der det på 1700- og 1800-talet var
ekstra mange tvillingfødslar.
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Den tidligere «rangen» er nå reiseklar
med «Konduktøren» på perrongen! Tjitske
Paerels (31) og Allard Blanken (34) fra
Hoogeveen i Nederland har nemlig døpt
den folkekjære jernbanerestauranten om
til Konduktøren. Paret har sine baktanker
når det gjelder navnevalget.

«Konduktøren» være i eks. Tyskland og
ha typiske tyske retter, neste måned kan
reisen gå til et annet land og gi oss nye
smaksopplevelser. Nå må vi fastboende
gi paret litt tid til å innarbeide sin egen
meny. Dette kan bli et nytt og spennende
mattilbud i Ringebu!

Konduktøren
er reiseklar!

Allard serverer faste kunder.

Tekst: Britt Åse Høyesveen Foto: Inge Asphoug

Tjitske og Allard flytta til Ringebu i
desember 2004 og allerede 1. januar
2005 åpnet de «Konduktøren» Paret har
solgt bolig som de hadde i Nederland og
valgt Gudbrandsdalen og Ringebu som
sitt framtidige bosted. Vi skal snakke om
«Konduktøren», men vi må innom det
uunngåelige spørsmålet. Hvorfor Ringebu?
Nederland har blitt et land med lite
plass og kostbare boliger. «Ja det er
greitt, men hvorfor akkurat Norge og
Gudbrandsdalen?» Gudbrandsdalen har
et godt klima sammenlignet med kysten
synes de. Dessuten er Ringebu fint plassert geografisk både i forhold til kort
reiseavstand til Gardermoen og allsidige
reisemåter både sør- og nordover i landet.
Tjitske og Allard har hatt flere ferieturer
til Norge før 2004 og sett seg rundt. Da
lokaler til «Konduktøren» ved E6 ble ledig,
grep vi sjansen. Vi har fått en gjestfri
mottakelse her sier de. «Av ringebuingan?» - de nikker!
Paret har mange ideer om «Konduktøren».
Tjitske og Allard har utvida åpningstida
og har åpent til kl. 18.00 mandag til
onsdag og til kl. 19.00 torsdag til søndag.
Det gamle røykerommet leier de ut til
møterom både på dag- og kveldstid. De
tar også på seg arrangement som konfirmasjoner osv. Pris etter avtale.
I starten har de beholdt samme meny som
før. De skal innarbeide nye retter slik at
de etter hvert har både noen raske varmretter og noen «skikkelige» hjemmelagde
middager. Dette gjelder også på kakesida
der de har valgt noen nye varianter. En
nederlandsk rett er imidlertid på plass
og har allerede gjort suksess: Potet- og
gulrotstappe med grillpølse og bacon. I
tillegg til den vanlige menyen skal «Konduktøren» ut å reise i ulike land gjennom
å variere på menyen! I en måned kan

Allard Blanken og Tjiske Paerels; nye drivere på Konduktøren.

Anders A. Fretheim blir ekspedert.

Turtipset

Tekst og foto: Inge Asphoug

Venabygdsfjellet – Øksendalen
Dersom du liker bratte motbakker og lange utforkjøringer kan du bare bla videre.
Her er det flatt, den eneste bakken er når du krysser Hirisjøåa (på kartet står det
Hiriåa, men dette er feil) og ned mot Øksendalen/Måsåplassen.
For å ta denne turen er du avhenging av å få noen til å hente deg på Øksendalen/
Måsåplassen når du kommer dit. Dersom du er i god form kan du selvsagt gå tilbake
til Venabygdsfjellet. Turen går i lett terreng, og er i overkant av to mil.
Ta av RV 27 ved Frya eller Ringebu sentrum og kjør inn til parkeringen ved Saltashaugen, som ligger ved avkjøringen til Spidsbergseter - Gudbrandsdal Hotell. Følg
oppkjørt løype østover retning mot Gråhøgdene. Den første delen er ei tilførselsløype (ca.1 km.) før du kommer til Trolløypa. Trolløypa, som tidligere gikk over
Stulshøgdene, er nå lagt på Flågåmyrene på sørsida av Stulshøgdene. Trolløypa er
merket og den blir kjørt opp regelmessig, men ikke så ofte som det øvrige løypenettet på Venabygdsfjellet.
Denne turen går i villreinenes leveområder. Villreinen er sårbar på denne tiden av
året så den må derfor ikke forstyrres unødig.
Venabu fjellhotell har skiturer med leder hver tirsdag fra 8. mars. Interesserte kan
kontakte hotellet.
Kart: Turkart Ringebu. (Vær oppmerksom på at løypetraseen er endret i forhold til
det som er oppmerket på kartet.)
God tur!

Utsikt fra Vesle Remdalshøgda mot Flågåmyrene og Stulshøgdene.
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Oppslagstavla
RingebuPosten tar forbehold om endringer i de enkeltes aktørers program

Venabygdsfjellet

Kvitfjell

Utvandrardagane

VENABU FJELLHOTELL
◆ Sledetur med hest på dagtid (min. 4 pers.)
◆ Kanefart om kvelden med servering av gløgg
rundt bålet i villmarksteltet.
◆ Ridning.
◆ Skisafari, skitur med leder utenom løypenettet
hver dag unntatt lør/søn. Påmelding dagen før.
◆ Norsk matbord med tradisjonsmat onsdag 23.
mars kl. 18.30 (bordbestilling)
◆ Lysbildekåseri fra fjellet søndag 20.03 kl. 20.30
(gratis inngang)
Aktiviteter bestilles hos Venabu fjellhotell
61 29 32 00 venabu@venabu.no

◆ Onsdag 23.03: Coca Cola slalåmcup
◆ Torsdag 24.03:
kl 10.00 Familierenn i Familiebakken,
kl 13.30 Barnerenn i Barnebakken
◆ Fredag 25.03:
kl 11.00 Parallellcup for alle i Familiebakken
◆ Lørdag 26.03:
kl 12.00 Påskehopprenn med Espen Bredesen
kl 14.00 -15.00 Finn påskeeggene i Kvitriket
◆ Skiskole alle dager. For booking ring tlf
61283635.
Se www.kvitfjell.no for nærmere informasjon

◆ Fredag 24. juni
Ringebudagene med torghandel og utstillingar.
Velkomstbankett m/middag og helsingstaler på
Gudbrandsgard Hotell.
◆ Laurdag 25.juni
Ringebudagene med bunadparade, folkedans og
idrett i Vålebrua.
Dansefest i Ringebuhallen.
◆ Søndag 26. juni Festgudsteneste i Ringebu
stavkyrkje med kyrkjekaffe i Prestgarden.
Weidemannsamlinga og underholdning. Internasjonal konsert i stavkyrkja.
◆ Måndag 27. juni
Slektshistorisk seminar i Kaupanger.
Boklansering «Uvandringa til Amerika frå Ringebu»
Elgsafari på Kvarvet, Sør-Fon.
Middag på Sygard Grytting.
◆ Tysdag 28. juni
«Finne røter». Kulturkveld på Dale-Gudbrands
Gard med folkemusikk og annan kultur.
◆ Onsdag 29. juni
Turar til Vestlandet. Tilbod om eindagstur og
todagstur for gjestene.
◆ Torsdag 30. juni Lillehammer, Olympiaparken
og Maihaugen, De Sandvigske Samlinger.
◆ Fredag 1. juli Seterbesøk i Fåvangfjellet med
ysting og oljebrenning.
«Jehans Nordbu-spelet» på Tromsvang.
◆ Laurdag 2.juli Vandretur i høgfjellet.
Middag på Venabu Fjellhotell.
Kyrkjekonsert i Venabygd Fjellkapell.
◆ Søndag 3. juli Gudsteneste i Sør-Fron kyrkje.
Avskjedspiknik på Kvitfjell Golfbane

GUDBRANDSDAL HOTELL SPIDSBERGSETER
◆ Akiviteter i skibakken, se eget oppslag
◆ Matbord står dekket til middag, Gudbrandsdalsbord/Påskebuffet (bordbestilling)
◆ Hyttefolket ønskes velkomne til Karlsvogna fjellbad
◆ Aquavit-fjøset er åpent enkelte ettermiddager,
se oppslag. Tlf. 61284000
LUNDES TURISTHANDEL
◆ Lundekroa åpen for matservering kl. 11.00–21.00
RONDEVEGEN TURISTSENTER
◆ Kafeteria åpen for matservering, (Varm buffet)
◆ Golf fredag 25.03 og lørdag 26.03, start
kl. 14.00. 80m til 160m
◆ Barneskirenn lørdag 26.03 kl. 12.00. 4-6 år
800 meter, 7-11 år 1600 meter. Alle får premie,
ekstra premie til beste påskekostyme.
◆ Fjellpulkenrennet lørdag 26.03 kl. 12.00. Voksen med barn i pulk 1600 meter
Påmelding mob. 932 19 623 – 22 49 13 12 eller
Rondane Sport og Fritid.
MÅSÅPLASSEN
Friisvegen Turistsenter Måsåplassen
◆ Kafeteria er åpen for servering hver dag. Påskeaften 26.03 serveres påskemiddag (bordbestilling)
◆ Åpent skitrekk

Gullhaugen, Fåvang Østfjell
Påskeaften arrangeres Gullhaugrennet for 57. gang,
påmelding kl. 09.00-11.30,
åpning kl.11.30, rennstart kl. 12.00

AFTERSKI I KVITFJELL
◆ GudbrandsGard, på terrassen hver dag.
◆ Mammut mat & bar, afterski i Bøygen bar
◆ Koia Bar åpner kl. 12.00 hver dag.
TYRIHANS SKI-CAFÉ PÅ VESTSIDA
◆ Åpen hver dag kl 10.00 - 18.00
Lunsjservering kl 11.00 - 15.00
Grilling ute kl 12.00 - 16.00
Afterski kl 15.30 - 18.00

Gudstjenester
◆ 20.03. palmesøndag
kl. 11.00 Ringebu Stavkyrkje
kl 11.00 Fåvang kirke
◆ 24.03. skjærtorsdag
kl 11.00 Venabygd kirke
kl. 16.00 Venabygd fjellkapell
kl. 18.30 Fåvangfjellet sportskapell
kl. 19.00 Ringebu Stavkyrkje
◆ 25.03. langfredag
kl. 11.00 Fåvang kirke
kl. 16.00 Venabygd fjellkapell
kl. 18.30 Fåvangfjellet sportskapell
◆ 26.03. påskeaften
kl. 23.00 Midnattsmesse i Sør-Fron Kirke
◆ 27.03. Påskedag
kl. 10.30 Fåvang kirke
kl. 12.00 Ringebu Stavkyrkje
kl. 16.00 Venabygd fjellkapell
◆ 28.03. 2.påskedag
kl. 11.00 Venabygd kirke

Bidrag mottas med takk!
I Ringebu kjøres det opp i underkant av 400 km skiløyper, det benyttes trakkemaskin, traktor og snøscooter
til oppkjøringen. Vi har god kvalitet på skiløypene og i 2004 ble det kjørt løyper for vel 1,1 million kroner i
hele kommunen. Løypekjøringen finansieres av reiselivsbedriftene, utmarkslag og infrastrukturmidler fra
Oppland fylkeskommune, samt bidrag fra hytteeiere og lokalbefolkning, uten kommunal støtte. For at kvaliteten på skiløypene skal opprettholdes er vi avhengige av bidrag fra hytteeiere og lokalbefolkning.
Betaler dere 300 kroner i støtte til løypekjøring for at familien skal gå på ski i velpreparerte løyper så er det
en billig fornøyelse!
Si at dere er på hytta i vinterferie, påske og 1 helg i tillegg, tilsammen 20 dager. Det blir 15 kroner for hele
familien per dag. Betaler dere 500 kroner så gir det samme regnestykket 25 kroner for hele familien per dag.
Ringebu Reiseliv ønsker dere en flott skipåske i flotte løyper!

Ditt bidrag kan betales til:
Venabygdsfjellet løypeforening konto 2100 63 38000
Vekkom løypeforening
konto 2100 07 16356

Brekkom utmarkslag
Fåvang utmarkslag
Kvitfjell Alpinanlegg

konto 2100 07 08167
konto 2100 20 19067
konto 2100 07 10242
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Program for
de internasjonale
sommerkonserter 2005
i Ringebu satvkyrkje
◆ 26. juni Konsert Utvandrerdagene 2005
Folkemusikkprogram med Heidal spelmannslag,
Roger Slåstuen, Vegar Vårdal m. flere
◆ 3. juli James Dickenson, orgel, og Øystein Rudi, fele.
◆ 10. juli Andreas Liebig, orgel, og Reidun
Sæther, sang.
◆ 16. juli Iver Kleive, orgel, og Terje Rypdahl,
gitar. Merk dato: Lørdag.
◆ 24. juli Hijoo Moon, orgel, Aslak Brimi, fele, og
Linda Gytri, trekkspill.
De internasjonale sommerkonserter i Ringebu
stavkyrkje 2005 vil bli arrangert etter samme
mønster som tidligere år. Opplegget er at internasjonalt renommerte artister opptrer sammen med
flinke lokale utøvere.
Åpningskonserten den 26/6 blir tilpassa Utvandrerdagene og har derfor basis i folkemusikken,
der Heidal spelmannslag, Roger Slåstuen og Vegar
Vårdal blir hovedaktører. Ellers blir det gjensyn
med organistene Andreas Liebig og Hijoo Moon.
Liebig opptrer sammen med Reidun Sæther, som
er utdannet innen sang. Hijoo Moon, som er den
nye organisten i Ringebu, skal opptre sammen med
Aslak Brimi fra Lom og Linda Gytri fra Olden (fele
og trekkspill).
Det blir en spenstig konsert den 3. juli med James
Dickenson på orgel og Øystein Rudi på fele, der
opplegget er en jazzinspirert konsert.
Den 16. juli blir også noe utenom det vanlige med
Iver Kleive på orgel sammen med Terje Rypdal på gitar.

Det nye helsesenteret for hele kommunen ble ofﬁsielt åpnet medio februar måned i
år. I alt huser senteret seks helsefaglige områder; leger, helsesøstere, jordmor, ergoterapeut, fysioterapeuter og psykiatri/rusfeltet. Medregnet turnuslege, vaktmester
og renholder er det i alt 20 personer som vil ha sitt daglige arbeid på senteret.

Det nye helsesenteret
Tekst: Olav Brandvol Foto: Inge Asphoug

Bygget ble realisert ved en ombygging og
utvidelse av det gamle legesenteret på
Fåvang, og tilstøtende barnehagebygning.
Totalarealet er på 1073 m2, hvorav nybygg
utgjør 340 m2.
Totalkostnad ca 8.5 millioner + ca 1 mill.
til inventar, møbler, utstyr, skilting, m.m.
Helsesenteret medfører et stort løft for
kommunens helsetjeneste. Før senteret var
ferdig var de ulike helsetjenester spredt på
ﬂere ulike bygg. Dette var bygg som ikke
var hensiktsmessige for formålene, og
som over år hadde opparbeidet seg meget
betydelige renoveringsbehov. I tillegg var
det ikke mulig å kunne motta turnuslege
i de gamle legekontorene, noe som var
ønskelig både fra kommunens og fylkeslegen sin side.

Ergoterapitjenesten
Ergoterapeuten har «kontorfellesskap»
med fysioterapeutene. Hun er for øvrig
også kommunens kontaktperson i forhold

At ﬂere ulike tjenester nå er samlet under
ett tak, i en større faglig enhet, er også en
stor fordel med tanke
på å kunne oppnå en
stabil bemanning, og
lettere kunne rekruttere nye fagfolk ved
ledighet. Faglig samarbeid blir bedre da
alle i sitt daglige arbeid på senteret, og i
pauser, treffer en både
kolleger og andre
samarbeidspartnere
som lett kan konsulteres. Dette er i neste
omgang også til stor Ingrid Odlo, Terje Gustavsen, Åse Berg og Wenche Pettersen
fordel for brukerne
av helsetjenester. Sentralt i bygget ligger til Hjelpemiddelsentralen med ansvar for
også et større møte- og opplæringsrom å søke på (og tilpasse) hjelpemidler innen
både bevegelse, syn og hørsel.
med plass til 18-20 personer.
Litt om bemanningen innen de enkelte
fagområdene på senteret:
Legetjenesten
Det er 3 legestillinger + turnuslege på
senteret. Alle fem legekontorer er i bruk i
dag fordi et legeektepar deler en stilling. I
tillegg til legene på senteret fortsetter Dr.
Kristiansen sin praksis i Ringebu sentrum.

Kommunelege Terje Gustavsen
på ﬂyttefot

Fysioterapitjenesten
De to kommunefysioterapeutene holder
begge til på senteret, og de har her en
godt utstyrt treningssal. I tillegg er det
3,15 avtalehjemler for privat fysioterapipraksis i kommunen. Det meste av kurativ
fysikalsk behandling ivaretas av disse.

Psykiatri- og rustjenesten
Utgjøres av 4 hele stillinger fordelt på en
sosionom med videreutdanning i psykisk
helsevern, en psykiatrisk sykepleier og to
psykiatriske hjelpepleiere.

Mange håndverkere i sving under sluttspurten på det nye helsesenteret
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Helsesøstertjenesten
Består av to helsesøstere i til sammen
160% stilling. I tillegg kommer en 40%
midlertidig stilling som arbeider med
helsesøsteroppgaver på asylmottaket i
kommunen.
Jordmortjenesten
Kommunen har et forholdsvis godt utbygd
tilbud med en 60% stilling. På senteret vil
omlag 50 gravide komme innom til kontroll årlig, og ca.12 ganger hver.
Velkommen som bruker av senteret!

En vinner i et tøft marked
Tekst: Bjørn Rønningen Foto: Inge Asphoug , Kai Myhr

«Solid økonomi - stabilt eierskap - dyktige medarbeider og fornøyde kunder...»
Jeg er på besøk hos administrerende direktør Erik S. Winther i Gudbrandsdal Energi,
og han har satt standarden.
Fra Nord Frons elekticitetsverk til
Gudbrandsdal Energi AS
Tida fra 1905 til 1920 var den første store
utbyggingsperioden av elektrisk energi
her i landet. så også i Nord Fron der
Nordre Frons elektircitetsverk så dagens
lys i 1915. Tilsvarende private kraftverk
oppsto også i Sør Fron, Ringebu og Øyer.

Senere fikk kraftverkene kommunalt eier- ◆ Selskapet skal være til å stole på i
skap og fra 1950-tallet og utover startet
all sin virksomhet – fra leveranse av
fusjonene som ble fullendt
strøm, til montøren som
i 1978, da Øyer kommune
kommer hjem til forbrukgikk inn i kraftsamarbeidet
eren.
og det interkommunale
selskapet fikk navnet Midt◆ Selskapet skal ta samGudbrandsdal Elverk (MGE).
funnsansvar. Gudbrandsdal
Dagens selskapsform kom i
Energi har bl.a. vært tungt
stand i 1985 da MGE gikk
inne i utbyggingen av bredover fra et rent interkombånd i eierkommunene, med
munalt selskap til et aksjede muligheter dette gir for
selskap med midtdalskomprivatkunder og næringsliv.
munene og Øyer kommune
Ellers ramser direktøren
som eiere. Utpå 90-tallet
opp selskapets engasjeErik S.Winther
skiftet selskapet navn til
ment innenfor kulturlivet,
Gudbrandsdal Energi (forkortes GE) og er fra store arrangement som Peer Gyntnå en landsdekkende strømleverandør
stemnet, til små lokale kjelkearrangement
som Losna Grand Prix. For ikke å snakke
Gudbrandsdal Energi i dag?
om sponsorvirksomheten innen idretten;
«Gudbrandsdal Energi skal - iflg Winther, til enkeltutøvere og lag/foreningers ulike
være et eie for befolkningen i eierkom- arrangement.
munene Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu
og Øyer, der mye av overskuddet i sel- Og kundene strømmer til fra hele landet:
skapet tilbakeføres til kommunene og Fra 14.000 i 2002 til 35.000 ved utganslik sett kommer befolkningen til gode gen av 2004. Både strømmen av e-post
gjennom ulike kommunale tjenester. Ikke til direktøren og gallup i kraftbransjen
noe tradisjonelt, spekulativt profittforetak dokumenterer fornøyde kunder i GE. Og
med andre ord». I fjor ble 16 millioner vår faste tur til sikringsboksen er snart
tilbakeført til eierkommunene.
en saga blott når GE innfører automatisk
avlesning av strømmåleren.
Vi skal ikke trøtte leseren med tørre tall,
men bare fortelle at selskapet har ca Og Gudbrandsdal Energi i framtida?
75 ansatte, har sitt hovedsete på Vin- Jeg frykter «fusjonsspøkelset» sier
stra og omsetter for ca 250 mill. pr år Winther, der store kraftselskaper lokker
– en av Gudbrandsdalens største industri- sultne eiere og slunkne kommunekasser
bedrifter.
med kortsiktige milliongevinster. Da er
det om og gjøre at vi gjør synlig vårt
Selskapet skal ivareta fire grunnverdier verdigrunnlag og betydningen av å tenke
poengterer Winther:
langsiktig. Vannkraften er jo et arvesølv
– og vannet et «perpetuum mobile» som
◆ Rimelige og konkurransedyktige bare renner og renner.
strømpriser. Gudbrandsdal Energi har
de siste 3 årene vært landets rimeligste Ellers er det en utfordring å hele tiden
kraftleverandør. Selskapet har i flere år være konkurransedyktige både på strømhatt Opplands rimeligste nettleie. Over priser og nettleie. Vi må hele tiden passe
1000 positive medieoppslag er den på å gjøre nødvendige grep for å holde
beste reklame et selskap kan få.
prisene nede.
Og vi skal fortsette å opprettholde engasje◆ Selskapet skal tenke langsiktig i sin mentet både i kulturlivet og den generelle
strategi med kjøp og salg av elek- næringsutviklingen i vårt område.
trisk kraft. Å lure kundene inn med
bunnpriser i en måned for deretter På dette grunnlag skal vi også i framtida
og skru prisen opp, er ikke en del framstå som et selskap med solid økonoav dette selskapet sin policy.
mi, stabilt eierskap, dyktige medarbeidere
og fornøyde kunder, avslutter administrerende direktør Erik S. Winther.
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Det var ei spent og forventningsfull gruppe
på 39 personar frå Fron, Ringebu og Øyer
som landa i Minneapolis om eftan fredag
24. september 2004. Dagen etter drog

vi ut på konsertturné, som vara fram til
laurdag 2. oktober, med besøk til fem statar: Minnesota, Wisconsin, Iowa, Sør- og
Nord Dakota, med sju kveldsarrangement
og to på dagtid. Overnattinga
var ordna på hotell og motell.
I Hanska, Minnesota, budde vi
privat. Fyrste konserten var i
Coon Valley, Wisconsin, der
mange gudbrandsdøler hadde
slått seg ned frå 1850-talet
og framover. Mange av dei vi
trefte der, tala fortsatt norske dialektar. Vi var nedom
Decorah, Iowa, og fekk omvisning på det norsk-amerikanske muséet Vesterheim. Minnesota var den staten vi reiste mest i, med
konsertar i Harmony, Lanesboro, Hanska,
Willmar og Minneapolis. Vi hadde også
ein konsert i Fargo, Nord Dakota, og to
konsertar i Sør Dakota i byane Brookings
og Milbank. Alle stader var det fullt hus.

Knyte
slektskapsband
over Atlanteren
Tekst: Per Åsmundstad Foto: Einar Høystad

Norsk høstfest
Da konsertturnéen var over og sanggruppa, dansarane og spelmenn var reiste
heim, drog fire av oss til Norsk Høstfest i
Minot i Nord-Dakota. Dette var eit ledd

FYSAK i Ringebu kommune
Tekst: Beate Bolten Foto: Inge Asphoug

Bakgrunn for FYSAK
I tråd med forskningsresultater legger
sentrale helsemyndigheter nå stadig mer
vekt på fysisk aktivitet som en enkeltstående faktor i forebyggende helsearbeid. I bunnen for FYSAK ligger St.meld.
nr. 16 (2002-2003) «Resept for et sunnere
Norge». Denne St.meld. legger linjene for
hvordan storsamfunnet skal jobbe med
dette og avklarer strategier og ansvarsforhold. FYSAK er et modellprogram hvor
fysisk aktivitet tas i bruk som en integrert

del av kommunenes forebyggende og
helsefremmende arbeid. Utgangspunktet
er at det er billigere å forebygge mer for å
reparere mindre.
FYSAK i Ringebu
Ringebu kommune fikk medio sept. -04
invitasjon fra Oppland fylkeskommune
om å delta i prosjektet FYSAK Oppland.
Fysioterapitjenesten v/ Beate Golten og
Oppvekstetaten v/ Øyvind Myhrsveen tok
initiativ til oppstart av et slikt prosjekt i
Ringebu. Det ble opprettet en styringsgruppe bestående av de overnevnte, rådmann Jon Alver og Rolf Morken, Ringebu
I.L. På senhøsten hadde vi flere møter,

i å syne fram og fortelja om Utvandrardagane i sommar her i Ringebu og Fron.
Vi samarbeidde med folk frå Gudbrandsgard Hotell i Kvitfjell. Denne festen samlar
over 60.000 personar i løpet av fire dagar
med utstillingar og konsertar av alle
slag. Vi kom i samtale med folk av norsk
opphav og mange sa dei var interesserte i
å koma hit til sommaren.
Program for utvandrardagane
Hovudkomitéen med Jon Ødegård i spissen har vore i arbeid med programmet for
dagane 24. juni – 3. juli. Det meste er no
kome på plass med denne målsetninga:
- Arrangere utvandrerdager sommeren
2005 basert på slektskapsband mellom
Gudbrandsdalen og de norske miljøene i
Amerika, til glede og nytte både for lokalbefolkningen og de besøkende.
- Gjøre utvandrerdagene til et fast
arrangement.
Dette på grunnlag av eit vedtak i Ringebu
Historielag frå 13. januar 2003. Hovudkomitéen er samansett av folk frå Fron og
Ringebu. Det er seks undergrupper i arbeid
med slekt, økonomi, marknadsføring, kulturprogram, lokalkjennskap og turopplegg.

og tre hovedsatsingsområder med tre
tilhørende arbeidsgrupper ble opprettet. Den 16.12.04 vedtok kommunestyret
enstemming å videreføre prosjektarbeidet
og frem mot sommeren videreføres arbeidet med planlegging og tilrettelegging av
tiltak hvor fysisk aktivitet for alle er gjennomgående tema.
Foreløpig handlingsprogram
Målsetting:
- Enkle tilrettelagte muligheter for fysisk
aktivitet for alle
- Tta utgangspunkt i å styrke og utvikle
allerede godt etablerte tilbud for brukergrupper
- Hovedsatsningsområder for prosjektet
vil i første omgang være;
◆ Barn/unge
◆ Voksne/eldre
◆ Kommunens egne ansatte

Vi vil jobbe under følgende modell:
Styringsgruppe
rammebet., økonomi, veiledning
Ikke minst
«papirﬂytterne»
i rådhuset
oppfordres
til mer
fysisk
aktivitet.

Arbeidsgruppe
barn/unge
skole+helsetjen.
tiltak

Arbeidsgruppe
voksne/eldre
etablerte tilbud
nye tiltak

Arbeidsgruppe
komm. ansatte
IA-arbeid
tiltak

Ytterligere informasjon om prosjektet og prosjektets rammebetingelser finnes hos
www.oppland.no under kultur/idrett og FYSAK.
Styringsgruppa for FYSAK Ringebu kommune v/ Beate Golten.
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Kvitfjell alpinklubb
Frivillige i Kvitfjell
under Kvitfjellrennet.
Fra venstre:
Harry Solås, Magnus Kleven,
Knut Marti Aamodt,
Magnar Bjørgen og
Anders G. Fretheim

Kvitfjell Alpinklubb ble starta i 1993.
Ambisjonene var relativt store: Når vi
hadde verdens beste alpinanlegg, så måtte
vi også ha en skikkelig alpinklubb. Oppslutningen var også bra, men etter som
OL-rusen la seg, viste det seg også at det
ikke var så veldig rotfesta tradisjoner for
alpinidrett her i Ringebu. Rekrutteringen
gikk tilbake, og det var vanskelig å få med
så mange aktive at det ble et livskraftig
miljø. Dette sliter vi fortsatt med, selv om
det har tatt seg betydelig opp i vinter.
Klubbens formål er å fremme interessen
for alpinsporten, og gi dem som har
interesse for det en mulighet for å trene
og videreutvikle seg innen alpin skiidrett.
Med det flotte anlegget vi har til rådighet,
ligger alt til rette for en oppfostring av
lokale talenter. Men skal vi kunne rekruttere barn og ungdom, er vi helt avhengige
av at foreldrene viser interesse og oppmuntrer sine håpefulle.
Fordommene er nok mange: Det er farlig,
det er dyrt osv., men i forhold til hva?
Sikkerheten setter vi i høysetet, og det er
ikke snakk om galmannsferd i utforløypa.
Her lærer man på en trygg måte å krabbe
før man kan gå. Og dyrt? Grunnleggende
utstyr koster ikke særlig mer enn vanlig langrennsutstyr – og det er også
muligheter for å kjøpe brukt. Vi legger
stor vekt på ikke å utvikle noe utstyrshysteri. Vi møter også ofte argumentet
om at heiskort er dyrt, men våre medlemmer har muligheten til å få heiskort for en
rimelig penge, både ved dugnad og som
funksjonærer under World Cup, og andre
renn. Det gir ikke bare billig heiskort,
men også spennende og utfordrende oppgaver. Ni dagers deltagelse enten under
dugnad eller renn, gir fritt sesongkort i
Kvitfjell. Dette mener vi er en meget god
ordning, og mange benytter seg av det.
Medlemsskap i idrettslaget gir automatisk
10% rabatt på sesongkort.

Dessuten vet vi at
barn og unge som
får utfolde seg i fart
på ski øver opp ferdigheter de har mye
nytte av også på områder. De som lærer å
mestre seg selv og skiene får med seg mye
mer enn noen eventuelle pokaler. I Kvitfjell Alpinklubb er vi opptatt av å bygge
et trygt og godt miljø rundt klubben og
en støtte til de aktive. Så får resultatene
komme etterhvert.
Men selv om klubben ikke kan vise til så
mange resultater på idrettssiden, så har
den utmerket seg om en topp arrangør.
Erfaringen fra World Cup er et stort pluss,
og har satt Kvitfjell på kartet for mange
utlendinger. Og vi kan forsikre at alle som
jobber frivillig med dette har mye igjen
for det. Her er alle hjertelig velkommen til
å bidra, uansett om de har hatt alpinski
på beina eller ei. Det beviser den store
innsatsen som pensjonistene gjør under
våre renn. Dette er en gruppe som kanskje
ingen ville tro hadde interesse av å være
med i Kvitfjell, men faktisk er omtrent
hele vår stab av portdommere pensjonister, og uten disse hadde vi fått store
problemer med å avvikle arrangementene
våre – takk skal dere ha!

Visste du at...

Tekst: Magnar Bjørgen Foto: Inge Asphoug

«Troll Ski Marathon»
starter på Venabygdsfjellet
9. april. Se vår kulturkalender
på www.ringebu.kommune.no.
ADSL i Brekkom
Abonnenter ved Brekkom
telefonsentral får tilgang
til ADSL frå 1. mars, etter at
Ringebu kommune og Oppland
fylkeskommune har bidratt
økonomisk til utbygging av
sentralen.

Lettvint betaling
Ringebu kommune tilbyr
avtalegiro (automatisk
belastning av bankkonto) for
betaling av kommunale avgifter, både
for fastboende og fritidseiendommer.
Avtale kan inngås ved å kontakte din
bankforbindelse, eller henvende deg til
kommunekassa på tlf. 61 28 30 20.
Avtalegiro kan også benyttes for betaling
av barnehage/SFO, husleie og omsorgstjenester (hjemmehjelp, trygghetsalarm,
matlevering osv.)
Ringebudagene
arrangeres i år 23.06 –26.06., i samme
periode som Utvandrerdagene 2005, som
arrangeres 24. juni – 03. juli.
Ringebudagene satser på et bredere program: St. Hans-feiring i parken torsdag,
fredag blir det nattåpent i butikkene til
kl. 24.00 med mye liv og røre i gågata.
Lørdag blir det selvfølgelig «Midtsommerdans i Ringebuhallen». Ellers nevnes:
Bilbingo, brukt- og antikkmesse, tivoli,
helikopterflyvning, stands med gatesalg,
bunadsparade, hattens dag samt underholdning og konkurranser av mange slag.

Vårt hovedmål er imidlertid å rekruttere
og videreutvikle ungdommer med interesse for alpint.
Har du en liten Kjus eller
Flemmen i magen, ikke nøl
med å ta kontakt med oss,
så skal vi informere så godt
vi kan. Det er fullt mulig å bli
med på en treningskveld i
Kvitfjell, og har dere ikke
utstyr, så skal vi ordne det for
denne kvelden. Kanskje dere oppdager at det ikke er så skummelt
likevel – og at dette kan bli en fin
hobby for hele familien.
Virker dette interessant? Ta kontakt
med Pål Chr. Weldingh, Fåvang.
E-post: pwelding@start.no,
mobil 900 30 082
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Deltaker i Kvitfjellrennet

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.
◆ Aquavitfjøset - 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 familieselskap, 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!

Rondane Gjestegård Enden

Tlf: 62 46 37 20 Fax: 62 46 37 21
e-post: post@rondanegjestegaard.no www.rondanegjestegaard.no
◆
◆
◆
◆
◆

Åpent hele året.
Langs riksvei 27, fjellovergangen mellom Gudbransdalen og Østerdalen.
Kafe og restaurant med nydelig mat i trivelige lokaler. Alle rettigheter. Catering.
10 dobbeltrom og 10 velutstyrte hytter med 4-6 sengeplasser.
Velkommen til kaffe og vafler, eller til en middag utenom det vanlige!

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!

KAI MYHR AS

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

Vi utfører alt innen:
- Skifer/flis/naturstein
- Peiser/piper
- Mur/puss
- Betongarbeider
- Formidling av
andre håndverkere
Arbeidsområder:
- Rehabilitering/skifting
av hyttegrunnmurer
- Autorisert for pipereparasjoner
- Sertifisert for våtromsarbeider

GRAVING . FJELLSPRENGING
V E G - O G L Ø Y P E BY G G I N G
VANN-OG AVLØPSANLEGG . OPPMÅLING
TRANSPORT . GRUS OG PUKK
KAI MYHR AS

FFV FAGRÅDET
FOR VÅTROM

Trenger du VED til peisen?
Vi har tørr, norsk bjørkeved
som virkelig varmer!

Ta kontakt med Bjørner
for befaring og
et uforpliktende tilbud!

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

Dovre gasskomfyr 50x60 hvit
VERA gasskjøleskap 140 liter
VERA Mini, biologisk toalett
VERA solcellepakke 75W (ny type)
VERA hyttedusj m. blandebatteri
VERA vindvifte, Ø110 mm

rt utvalg tyr!
å
v
Se empe teuts
kj v hyt
a
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3.990,6.990,3.690,8.990,3.990,1.590,-

KAI MYHR AS

Dalens hyttebutikk!

Matservering
Alle rettigheter
Påsken 10-21
(Påskeaften og
påskedagene til 18)

Åpningstider
i påsken:

Hver dag
9-21(18)

FASTE, LAVE PRISER
- og Norges tøffeste garantier

Propan 11kg gass 298,Hyttekomfyr 2.990,-

. Ved. . Paraﬁn
Hytteutstyr
. Scootertransport

(avg.fri)

Store og små hytter
2 - 36 sengeplasser
til alle anledninger

www.lundes.no

Hos oss finner du det du trenger både til deg selv og
hytta: Dagligvare- og hyttebutikk med stort utvalg!
Slapp av i hyggelige omgivelser på Lundekroa etter en
dag ute i vær og vind, eller inviter til gjestebud i
Barnåla hyttegrend.
Kontakt oss for priser og nærmere informasjon.

Hos Lundes har du alle muligheter!

Lundes Turisthandel, 2632 Venabygd
Telefon: 61 28 40 43 Telefax: 61 28 40 92
E-post: kariaase@lunde.nu Internett: www.lundes.no
KJØP KJAPT, KJØP TRYGT, KJØP BILLIG
13

KAI MYHR AS - NRF 13

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

MURVERK

FOR VÅTROM
FFV FAGRÅDET

MURMESTER

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

DRØmmEFORHOLD
I FJELLET!

Kvitfjell Alpinanlegg, tlf. 61 28 36 00 - GudbrandsGard Hotell, tlf. 61 28 48 00 - Kvitfjell Booking, tlf. 61 28 36 30
14

www.kvitfjell.no
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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.

KAI MYHR AS
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Vi har bra utvalg i hyttetomter!
TA KONTAKT!
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www.tindehytter.no
Tinde Bygg AS, 2634 Fåvang, Tlf.: 61 28 44 30
Mail: postkasse@tindehytter.no
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Ringebu Natur tilbyr guida turer
• Fotturer i Kvitfjellområdet
• Vandring langs Pilgrimsleden
• Fjellturer: Muvatnet/Flåtjønnet,
Dørdalen/Flaksjøen,
Abborsjøen/Volevegen
• Kanotur Fennatjønnet
• Myaseter – plantefarging
• Lykkjesetra – ysting
• Utleie av hytter og setrer
• Hytteservice
• Fiskeguiding
• Gjestejakt/jakt på elg og rein
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NIGARD ANS
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Tlf. 61 28 38 45 • E-post: einar@ringebu-natur.no • Internett: www.ringebu-natur.no
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stort utvalg i et
trivelig sentrum!
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God påske!
Hilsen

Ringebu
Markedsforening
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KAI MYHR AS

Velkommen til et

27 Leiligheter
BaseCamp - Kvitfjell
- et prosjekt ved Ole Kristian Furuseth

Spesiell byggestil med meget høy kvalitet på materialbruk og interiør,
legg spesielt merke til detaljer som utvendig panel.
Leilighetene organiseres som eierseksjoner i et sameie. Alle leiligheter
har stue/kjøkken, bad og 2 (3) soverom (5 eller 8 sengeplasser).
Foto: Esben Haakenstad

Leilighetene selges i et salg/tilbakeleiekonsept, der hver seksjonseier
selv bestemmer hvor mye utleie man ønsker på hver enhet.
Merk: ikke pliktig utleie. Inntekter er stipulert til ca kr 120.000,- pr. år
for 65 kvm og ca kr 170.000,- pr. år for 85 kvm.
Leilighetene er delvis finansiert gjennom et felleslån til sameiet.
Seksjonseier 65 kvm blir ansvarlig for kr. 1.320.000,- av felleslånet,
seksjonseier 85 kvm blir ansvarlig for kr. 1.670.000,- av felleslånet.
Avtale om bruk av fellestjenester hos Kvitfjell Booking samt
Gudbrandsgaard Hotell kan inngås.
www.basecamp-kvitfjell.no for prospekt og ytterligere informasjon.

65kvm kr 450.000,85kvm kr 600.000,Statsautoriserte Eiendomsmeglere MNEF
Strandengen: +47-97 04 41 00
Suleng: +47-90 86 75 20
e-post: morten.strandengen@noreiendom.no
DnB NOR Eiendom - Lillehammer / Otta

ALLSIDIGHET
ER VÅR
STYRKE

BYGGE NYTT – BYGGE PÅ – RENOVERE GAMMELT?
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

VI HAR SPESIALISTENE
INNEN ALLE DELER AV ELEKTROFAGET:
❖ Elektriske installasjoner
i bolig, hytte, industri, landbruk
❖ Service - vedlikehold
❖ Alarm, brann og tyveri
❖ Telefonsentraler
❖ Spredenett for data
❖ Antenneanlegg
❖ Enøk – energisparing
❖ Internkontroll av el-anlegg

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

FOR Å BETJENE VÅRE KUNDER RASKT
OG EFFEKTIVT HAR VI 20 SERVICEBILER
MED UTSTYR OG MATERIELL
Kontakt oss:

Ringebu Sag

RINGEBU, Ole Steigsgate 11, tlf. 61 28 13 00
VINSTRA, Nedregate 28, tlf. 61 29 28 20
KAI MYHR AS
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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

Klær - sko
- leker
ONSDAG 16.3.
TORSDAG 17.3.

÷20% på GENSERE
Barn - dame - herre

Fin
Hytte-TV

÷20% på Bratz
FREDAG 18.3.
LØRDAG 19.3.

1795

÷20% på ECCO sko

Mark 20’’
Med fjernkontroll og tekst-TV

Ridderheims produkter
MANDAG 21.3.
TIRSDAG 22.3.

Vi har fått nyheter
i diverse snacks til å bruke
i Tapas og salater.

÷20% på BUKSER
Barn - dame - herre

Kom og se vår nye

brødavdeling!
SUPER BRØD
fra Baker Hansen

990
BREDT OG GODT VAREUTVALG
Coop Sør-Gudbrandsdal BA, 2630 Ringebu. Tlf. 61 28 18 80

www.coop.no
www.dialecta.no
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Møbler
• Salonger fra Interstop,

& interiør

Saxo og IDP
• Norske Bygdemøbler
• Storgårdsmøbler
• Kristensen & Kristensen
eikemøbler
• Covent Garden Collection
• Miele
• Persiske tepper
og kelimer
• Antikviteter
• Balstad Lysfabrikk

DELIKATESSE-

FORRETNINGEN
I GUDBRANDSDALEN
Kjempeutvalg av
ferskt, egenprodusert
pålegg, grillmat og
pølsevarer
Nyskåret kjøtt av
ypperste kvalitet
Masse tilbehør til et
vellykket måltid

Vår
interiørkonsulent
Grynet Borg

Kaffe og te i løs vekt

hjelper deg å ta de rette valgene når det
gjelder stil, farger o.s.v. Vi skreddersyr
kjøkken- og baderomsinnredninger,
samt garderober etter dine ønsker.
Valgfrie dekorasjoner og farger.
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TOMTEGT. 2
2630 RINGEBU

TLF: 61 28 03 54
FAX: 61 28 11 48

KAI MYHR AS

Storgt. 132, 2615 Lillehammer
Tlf. 61 25 60 88 • Mob: 922 46 146
Fax: 61 25 52 21

GD reklame

Møbel- og interiørspesialisten

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

BYGGEVARER

Landets største byggevareforretning uten kjedetilknytning.
• SERVICE •KVALITET
• RASKE LEVERINGER AV DYKTIGE SJÅFØRER
• LAVE PRISER •STORT UTVALG
DU RINGER – VI BRINGER
KJØP HOS OSS – DET LØNNER SEG!

Dombås
Otta
Vinstra
Gausdal

61 24 23 20
Lillehammer
61 23 69 40
Moelv
61 29 29 60
Gjøvik
61 22 00 00
Oslo
www.gaus.no

61 27 17 40
62 35 14 60
61 13 42 20
22 05 49 00

K AI M YHR AS, 61 28 06 66

B

Returadresse:
Ringebu kommune, 2630 Ringebu

