Leder’n
Kommunene har en viktig rolle innen
energi og klima. Statlige myndigheter har
ikke stilt konkrete krav til kommunene
ennå, men dette kan komme. Kommunene
trenger ikke pålegg fra statlig hold for å
forsterke innsatsen lokalt. Kommunestyret
i Ringebu formulerte for en del år siden
klare målsettinger og konkrete tiltak for vår
kommune. Dette ble nedfelt i kommunens
første energi- og klimaplan. Kommunens
egen virksomhet har stått sentralt. Kommunen vil gå foran som
et godt eksempel. Kommunen har avlagt eget klimaregnskap
de siste to årene, informasjon ligger tilgjengelig på kommunens
hjemmesider. I høst starter arbeidet med revisjon ov kommunens
energi- og klimaplan, hvor våre folkevalgte skal sette ambisjoner for
de kommende år. Dette blir kommunens tredjegenerasjons plan på
området.
•

•
•

•
•
•

Ringebu kommune fullførte miljøsertifisering av alle virksomheter
i 2016. Enhetene blir sertifisert for tre år, og neste år har vi fullført
resertifisering av alle enhetene. Vi er inne på en konsernmodell,
og har etter hvert gode måledata på avfall og energibruk.
Miljøsertifiseringen gir tallmateriale til klimaregnskapet.
Kommunen har lagt om avfallsordningen ved barnehager og
skoler med bruk av nedgravde tanker (såkalte Molok-tanker)
Våren 2018 ble EPC-prosjektet (energisparekontrakt) fullført,
med investeringer i energisparetiltak på vel 40 mill kr, i
tilsammen mer enn 20 kommunale bygninger. Investeringene
er lønnsomme, med garanterte innsparinger i energibruken. Det
blir interessant å studere effekten i praksis.
Kommunen investerte i 2017 i 12 semihurtigladestasjoner til
egen bilpark, og gikk samtidig over til ladbare biler i helse- og
omsorgssektoren. I alt 13 ladbare biler.
Kommunen har egen tilskuddsordning til utskifting av gamle
vedovner i boliger, og mange har benyttet seg av den.
Denne sommeren fikk vi tilskudd fra klimasatsordningen til
innkjøp av seks elsykler. Disse syklene skal utplasseres i Fåvang
og Ringebu sentrum neste vår til fri bruk. Bruk av elsykler er i
sterk utvikling. Vi ønsker erfaringer med hvordan elsykler kan
planlegges inn i lokale transportløsninger i framtida. I løpet av
vinteren skal vi få avklart hvordan elsyklene skal utplasseres og
oppbevares.

Det viktigste er at energi og klima hele tiden er på dagsorden på ulike
arenaer i lokalsamfunnet, i barnehagene og skolene, i forbindelse
med arrangement og i møter med innbyggerne, fritidsinnbyggere
og næringslivet. Våre bevisste holdninger til disse spørsmålene er
avgjørende i det lange løp. Vi må være synlige og tydelige på hva vi
står for.
Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR), som Ringebu er
administrasjonskommune for, er regionens fremste redskap for
kildesortering og gjenvinning av ressurser. MGR har lang tradisjon for
kildesortering og gjenvinning av avfall. Skrapmetall, glass, matavfall,
plast, papp og papir er fraksjoner som har vært gjenvunnet i mange
år. I fjor ble hytterenovasjonen utvidet med sorteringsmulighet for
matavfall i hele regionen. Innsamling av plastavfall på ubetjente
mottak i hytteområene er under utprøving, og skal utvides som
ordning i hele regionen. Gjenvinningsgraden i Midt-Gudbrandsdal
ligger på landsgjennomsnittet, og kan bli bedre. Gebyrene i MidtGudbrandsdal er blant de laveste gebyrene i landet, og det ønsker vi
å videreføre.
I disse dager bygges ny miljøstasjon på Fåvang. Denne vil gi forbedring
av tilbudet for innbyggere sør i kommunen og ikke minst for hytteeiere
i Kvitfjell. Miljøstasjonen vil stå ferdig til påske 2019. Snart utvides
kapasiteten på det ubetjente mottaket i Kvitfjell. MGR har fått midler
fra klimasats til å utrede en biogassløsning basert på husdyrgjødsel.
Det er for tidlig å si noe om hva som vil være i fokus i ny energiog klimaplan. Vi håper på mange innspill og godt engasjement. Vi
tror det er riktig å ta utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Det kommer
sikkert også til å bli fokus på supplerende fornybare energikilder,
som jordvarme, solfangere og solcellebasert energiproduksjon. Når
det gjelder gjenvinning av avfall gjenstår blant annet å legge til rette
for kildesortering av avfall i sentrumsområder og ved arrangement.
Ulike miljøutfordringer kan komme på dagsorden i samband med
planarbeidet; hvordan vi sikrer oss best mulig mot plastforurensning,
herunder mikroplast, og hvordan vi sikrer samfunnet mot farlig eller
ulovlig forurensning, alt fra nedfalls piggtråd i fjell og utmark, til
«henslengte» bilvrak og til ulovlige fyllinger og dumping av skrot.
Dette handler om miljøet og det handler om hvordan vi vil ha det
rundt oss. Det handler om klima og miljø, og det handler om estetikk,
våre holdninger og framtida.
Jeg ønsker alle en fin høst!
Vi sees i Ringebu!

Viktige telefonnummer
LEGE/AMBULANSE: 113
Ringebu helsesenter, Fåvang: 61 28 39 10
Interkommunal legevakt,
Lillehammer sykehus: 61 25 14 50
BRANN: 110
Brannstasjon Ringebu (informasjon): 61 28 31 80

RingebuPosten
Gis ut av Ringebu kommune
Redaktør: Per Lervåg, tlf. 61 28 30 00
e-post: per.lervaag@ringebu.kommune.no
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Ninas Blomster
Tekst og foto: Jorid Dalberg

Jeg er overraska over at det er såpass stor handel på et sted som Ringebu,
jeg har kunder fra hele midt-dalen og selvfølgelig er alle hytteinnbyggerne
våre gode kunder. De liker også å pynte med blomster og ting og tang
på hytta. En annen grunn som undertegnede vil påpeke er jo at Nina har
mye fint, både av blomster og tilbehør, å tilby i butikken
Med seg i butikken har Nina to fast ansatte, Tone og Borgny og ei
ekstrahjelp Anette som nå går på Norges grønne fagskole Vea på
Ringsaker.
Nina har fått til en utrolig flott butikk og gjort den til sin. Her bugner det
av flotte blomster både ute og inne. Nå er det tid for høstlige blomster
og lyng, og her finnes et stort utvalg. Små interiørgjenstander og potter
i fine farger som matcher det store utvalget av blomster. Her blir man
fristet til å handle.
Hvilken årstid liker du best Nina? Det er høsten sier Nina, noe som ikke
overrasket meg da jeg spurte. Nina ler og sier, det visste du Jorid, du ser
fargene mine.

Gleden var stor da vi fikk høre at noen skulle overta butikken Jarles Blomster.
Det har mye å si for landsbyen Ringebu å ha en fin blomsterbutikk, en god
faghandel som kan binde de fineste kreasjoner til både glede og sorg.
Nina Berger er ei blid og trivelig dame med en smittende latter som flytta
fra Sør-Odal til Ringebu for å drive blomsterbutikk. Nina har tidligere
jobba 25 år i en Interflora butikk på Skarnes.

På spørsmålet om hva som er favorittblomsten til Nina kommer
svaret raskt, gule roser og så må vi ikke glemme høstfarger da.
På fritiden liker Nina godt å lese og så trives hun veldig godt ute i naturen
og påpeker at hun skulle ønske seg mer tid til å bruke det vakre fjellet her
i Gudbrandsdalen.

Hva var det som gjorde at du starta blomsterbutikk i Ringebu Nina? Jeg
har hele tiden hatt en drøm om å drive for meg selv, og bestandig hatt
lyst til å bo i Gudbrandsdalen.

Er det noen spesielle farger og trender for høsten i en blomsterbutikk?
Det som er rart sier Nina, er at fargene på interiør følger fargene på klær.
Nå har vi fått inn masse fint fra Lene Bjerre, og så kommer det mye nytt
og fint fra Ment.
Takk for en koselig prat Nina. Ønsker deg lykke til videre med den fine
butikken, og ikke minst , Velkommen til Vålebrua.

Jeg trives veldig godt og har fått en hjertelig mottagelse her.
På spørsmålet om hun er fornøyd med trafikken? Ja! svarer Nina.
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Den politiske ledelsen har sammen med andre medlemmer av
kommunestyre og tatt opp en viktig sak med administrasjonen, der vi
ønsker et nytt opplegg for mer politisk involvering i investeringsprosjekter
for 2019.
Sentrumsnære boliger/leiligheter er prioritert fra den politiske ledelsen
sin side.
I løpet av høsten legges noen tomter ut for salg i Ringebu, slik at
investorer kan få bygge leiligheter for salg eller utleie. Leilighetene på
Fåvang som Stenumgård Bygg holder på med er utsolgt, og vi registrer
en bra etterspørsel etter sentrumsnære leiligheter.
Ringebu kommunes overordnede mål er å skape et samfunn med identitet
som kjennetegnes innad og utad ved at vi er rause, solide og spenstige,
med kjerneverdier som er godt forankret i lokalsamfunnet.
Formannskapet skal i løpet av høsten arbeide med budsjett og
økonomiplan og årsbudsjettet for 2019 blir lagt frem for kommunestyret
den 18. desember.
Det er viktig for oss å ha gode tjenester til enhver tid. Det er viktig å
prioritere sterkt innenfor barnehager, skoler, SFO og helsetjenester, slik at
alle som bor i vår kommune blir fornøyd med de kommunale tjenestene.
Det er viktig at brukerrådene kommer med sine innspill, fordi brukerråd
er en av flere måter å sikre god brukermedvirkning på til de kommunale
tjenestene.
Ringebu kommune har to møter i året med fritidsinnbyggerne gjennom
de respektive hytte- og velforeninger. På dette møtet kan de komme med
sine innspill og ønsker om saker som ønskes prioritert.
De økonomiske rammene er meget stramme, men Ringebu kommune er
opptatt av at vi i kommende år skal levere gode tjenester til våre innbyggere.
Det er ingen tvil om at Ringebu kommune i årene framover vil få store
utfordringer med budsjett og investeringer som er lagt til grunn i neste
12-årsperiode. Kommunestyrerepresentantene må være forberedt på å ta
flere grep for få å budsjett og innvesteringer i balanse. Eiendomsskatten
for 2018 har vært uendret, og vi er spent på resultatet av retakseringen
for 2019.
Politiske saker:
Fv. 388 Brekkebakken og fremdriftsplanen fra Statens vegvesen:
Byggeplan er ferdig. SVV vil i løpet av sommeren/høsten kvalitetssikre
konkurransegrunnlaget, samt foreta et byggherreoverslag i løpet av
august. Et brev til grunneierne med forslag om erstatninger skal være
sendt ut. Hvis dette går greit vil grunneieravtalene være underskrevet
i løpet av august, og SVV tar sikte på å lyse ut prosjektet i Doffin i
starten av september 2018, noe som gjør at de kan komme i gang med
utbyggingen/vedlikeholdet medio oktober.
Det arbeides fortsatt med trafikksikring for skoleelever og andre
trafikanter i sentrum v/ Circle K, sammen med Statens Vegvesen. Noen
tiltak er startet opp, og ny gang/sykkelbru håper vi kommer på plass så
raskt som mulig i 2019. En ny gangbru er nødvendig for en trygg skoleveg.
Flomforebyggingen/avlastningsvegen på Fåvang skal være ferdig asfaltert
ca. 1. september 2018. Denne veien har vært sterkt prioritert fra politisk
side med bakgrunn i få sikret mange lokale industriarbeidsplasser og ikke
minst fotballanlegget, som har stor betydning for mange.
Kommuneplanens arealdel angående fjellområdene blir sendt til
departementet for avgjørelse, men i meklingen med fylkesmannen ble vi
enige om bolig og næringsarealer.
Det arbeides videre med kommunedelplan for Fåvang kirke / Elstad.
Formannskapet har fordelt midler fra utviklingsfondet til landbruksbaserte
søknader.

4

Ringebu kommune sitt regnskap for 2017 viste et mindreforbruk på kr
8.411.569.
Av dette har kommunestyret avsatt kr 1. mill. i tilskudd til forsterkning av
eksisterende flomvoller i kommunen. Samtidig bevilget kommunestyret
kr 300.000,- i stimuleringsmidler for å få ungdom ut i arbeid, dvs.
sysselsetting av ungdom for sommeren 2019.
Ringebu kommune har fått til gode løsninger med partene rundt
Marienhøsaken, og ser frem til en videre god prosess med bygging av
leiligheter.
Kommunestyret har bevilget penger til kjøp av Linåkervegen 4 ved
Linåkertunet for å bedre og opparbeide flere parkeringsplasser. Dette
vil også bedre tilkomsten til varemottaket, og en slik løsning bedre
trafikkbildet og trafikksikkerheten rundt hele Linåkertunet.
Trøndelags-, Hedmarks- og Opplandsordførere har sendt brev til
Statsministeren med oppfordring om å følge opp Rovviltforliket slik det
er vedtatt og ta beitenæringen og lokalbefolkningen på alvor. Flere
Opplandskommuner ber Statsministeren på det sterkeste om å engasjere
seg i den eskalerende utfordringen. I brevet står det b.la. at nok en
beitesesong med stort trykk på beitenæringa i flere av landets fylker,
på nytt viser at det er påkrevd med en fullstendig gjennomgang av
apparatet som er satt til å følge opp forliket i praksis. En slik fullstendig
gjennomgang må, etter vårt syn, omfatte følgende:
- Rovviltforlikets todelte målsetting
- Beiteprioriterte områder
- Bestandsmål
- Kalvingsområder for villrein
Det er mange andre politiske saker som kunne vært nevnt, men jeg
oppfordrer alle til å gå på kommunens hjemmeside, som har et bredt
utvalg av interessante saker.
I NHOs kommune-NM (tall fra 2017) og rangering etter attraktivitet og
lokal vekstkraft som er basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked,
demografi, kompetanse og kommunal økonomi scorer Ringebu kommune
meget bra på flere nivå.
Rapporten som ble lagt frem i slutten av august viser at ved de siste
fem årene er det Ringebu kommune som gjør det best i Lillehammer/
Gudbrandsdalen, med hele 70 plasser opp. Med det, er Ringebu kommune
nest best i hele Innlandet. Ringebu har ifølge NHO sin beste indikator på
arbeidsmarked og kommuneøkonomi.
Dette er en positiv utvikling som viser at det jobbes godt i kommunen
både administrativt og politisk. Langsiktig og målrettet jobbing gir
resultater.
Jeg ønsker alle en riktig fin høst
Arne Fossmo
Ordfører

MTB Ringebu
Tekst og foto: Julia Hamre

Høsten er rett rundt hjørnet når dette skrives og vi har lagt en innholdsrik
sykkelsommer bak oss. Sykkelmiljøet vokser stadig og på fellesturene med
Ringebu sykkelgruppe har det dukket opp både lokale og tilreisende for å
få med seg noen av godbitene i området. Her er noen smakebiter på hva
som har skjedd denne sesongen:
- På Værfast satses det på proff stisykkelguiding fremover. Driverne
har nå tatt steg 1 av 3 i en internasjonal utdanning for å bli sertifiserte
stisykkelguider. Gjengen er i dialog med grunneiere, fjellstyre og andre
aktører for å kartlegge mulighetene for å legge til rette for et godt
produkt som kan tilbys både lokale og tilreisende nordmenn og ikke minst
et internasjonalt marked i fremtiden.
- Redaktøren i Terrengsykkel uttalte på ledersiden tidlig i sommer at han
krysset fingrene for at Ringebu blir det nye IT-stedet for norsk stisykling.
Det er saker!

- Et filmteam fra ”Stipatruljen” i FriFlyt har vært på tur gjennom
dalen og gjort opptak som slippes i løpet av september. Det ryktes at
programlederen var meget fornøyd med produktet fra fjell til dal.

NOTS sine stivettregler

- Fjellmillom Stisykkelfest ble gjennomført for andre gang i slutten
av august. Med nesten fulltegnet camp ble det sykling fra fjell til dal,
fra topp til topp, i skikkelig dårlig vær og i skikkelig fint vær - alt med
utgangspunkt fra Spidsbergseter på Venabygdsfjellet og akkurat som i
fjor var deltagerne veldig fornøyde med opplegget og stiene. Nytt for året
var at Lågen CK arrangerte barn/ungdoms stisykkelkurs samme helgen,
med den meget profilerte instruktøren Aslak Mørstad. Her var det mange
som lærte noe nytt og som fikk finpusset sykkelferdighetene sine.

Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.

Det er bare å holde øyne og ører åpne for å få med seg hva som skjer i
miljøet fremover. Det blir jobbet for å få ting på plass fra bunn av og for å
bygge et bærekraftig sykkelprodukt som kan eksistere ved siden av andre
interesser og ikke minst fungere langsiktig for naturen. Det er derfor et
sterkt ønske fra det lokale sykkelmiljøet at det tas hensyn til turgåere, dyr
og natur på alle turer på to hjul. NOTS sine stivettregler er et veldig godt
utgangspunkt for dette. Nå på høsten er det for eksempel veldig lurt å
tenke på å sykle rolig/gå rundt store flokker med sau, det blir brukt mange
timer i fjellet for å samle dyrene etter en lang sommer og da er det veldig
ergerlig hvis de blir spredt for vinden ved at vi skremmer dem.

Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.

Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs
veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
Ikke lag nye spor, dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring,
gå av sykkelen.
Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover
forkjørsrett.

Med ønske om en fin sykkelhøst med dager i krystallklar luft og kvelder
i magisk lys.
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Høstinspirasjon fra Venabygdsfjellet
Tekst og foto: Julia Hamre

Etter en rekordvarm sommer med støvtørre stier, sydentemperaturer i
fjellvannene og flertallet magiske lyse, varme kvelder er det nå lov å glede
seg til høsten. Det er noe spesielt ved det å dra på seg lua, ullgenseren og
en varmere jakka når en ny sesong starter.
Det blir spennende å se hva naturen byr på av farger denne høsten etter
en tørr sommer, men heldigvis har vi hatt noen ordentlige regnværsdager
i august som ha fylt opp vannstanden noenlunde og fått det til å gro mer
de siste ukene enn det har gjort i hele sommer.

Ridning høst Venabustallen Foto: Venabu

Muen høst Foto Julia Hamre

Høstkos Foto Venabu

Luften er allerede kaldere og klarere og nattefrosten er ikke langt unna,
men på dagtid kan du fortsatt finne de lune plassene for å nyte nistepakka
hvor solen varmer i lyngen. Tiden fremover er perfekt for fine turer i fjellet
til fots, på sykkel eller på hesteryggen.
Vi lar bildene tale for seg selv og håper at du bli inspirert til å oppleve
Venabygdsfjellet denne høsten!
Varmt velkommen ønsker Spidsbergseter Resort Rondane, Venabu
Fjellhotell og Lundes Turisthandel.

Svartfjell sykkel Foto Julia Hamre

Visste du at ...
Spidsbergseter Resort Rondane er den perfekte plassen for å arrangere fjellbryllup?
Både om sommeren og vinteren – ta gjerne en tur innom for å se alle fine takkekort i resepsjonen!
Venabustallen har hester for ridning til og med 10. oktober
Venabu arrangerer skinnfellkurs 12-14. oktober
Venabu har Norsk Matbord hver onsdag og arrangerer Viltaften 27. oktober og 3. november
Høsten er en fin periode hvor det fortsatt er mulig med fiske, kano og sykling i tillegg til vandring på Venabygdsfjellet.
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Arnemoen Gard, en oase på Kjønås
Tekst: Brede Holdbrekken, Foto: Bente Thomassen og private bilder

Ikke bare er Arnemoen en gard med fantastisk beliggenhet og utsikt,
men stedet har også blitt en musikalsk oase for oss som liker flott musikk
i flotte og trivelige omgivelser.
Arnemoen ligger midt i Randstedgeilen, ca. en kilometer opp for Ringebu
sentrum med avkjøring fra Kjønåsvegen.

Per Ove sier selv at han ønsket å skape en intim konsertscene med god lyd
og trivelig atmosfære, en arena for musikalsk, kulturelt og sosialt påfyll.
Videre sier han at intensjonen var å gi noe tilbake til bygda i form av å
tilby kvalitetsmusikk med varierte artister/band, da som et supplement til
andre scener i området, og som en tilvekst til kulturlivet i Gudbrandsdalen.
Undertegnede har selv vært tilstede på flere av arrangementene, og kan
skrive under på at dette har Per Ove fått til! Personlige høydepunkter er
Susto (US), Hannah Aldrigde (US), og Cordovas (US).
Artister og band bookes selv, samt med bistand av booking-byrå, men det
går ikke en uke uten at Per Ove får henvendelse direkte fra artister, som
har ønske om å komme å spille på Arnemoen..!

Per Ove Hagestuen, som har garden i dag, jobber som lege i Ringebu
kommune, og flyttet tilbake til Ringebu i 2010, før han tok over garden i
2013, som fjerde generasjon etter at hans oldefar, Ole Randsted, kjøpte
garden i juli i 1916.
Per Ove ønsket å feire 100-års jubileet for kjøpet av garden, og arrangerte
derfor 12.juli 2016 et privat arrangement i låven, da med to artister,
Anders Bjørnvold (N) og Jack Stillwater (N).
Dette inspirerte til videre satsing, og det har blitt mange flotte konserter
etter dette. Ved utgangen av 2018 vil over 40 artister ha gjestet Arnemoen,
og dette er meget imponerende! Sjangeren er varierende, men i hovedsak
coutryrock, americana og popcountry.
Det er låven som blir brukt som konsertarena, og Per Ove har fått
bruksendring med alle formaliteter i orden, for låven med uteområde.
Det er også investert en del i lyd- og lysutstyr, samt noe instrumenter.
Sesongen varer fra mai til oktober, og det tas høyde for å arrangere 10-12
arrangementer i denne perioden, med første helg i juni som en ”minifestival”, da med flere artister både fredag og lørdag.

Høstens program lover
også bra, og når dette leses
har blant annet Bjølsen
Valsemølle (N) spilt den
1.9., samt vokalisten i
The
Rainmakers,
Bob
Walkenhorst og datteren
Una den 14.9.
Videre program utover
blir: 12.10: Stig Ulv (N),
19.10: Vincent Flatts Easily
Led (GBR), 20.10: Hege
Øversveen (N) og Trond
Svendsen & Tuxedo (N),
25.10: The Northern Belle
(N), 26.10: Girls, Guns &
Glory (US), 27.10: Otis Gibbs
(US), 28.10: Robbie Fulks
(US)

For opplysninger om arrangement og bilder, se Facebook: Arnemoen Gard.
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En ordentlig patriot!
Tekst og foto: Frode Martinsen

Så ringer mobilen og i andre enden er det en «ny» Fåvang patriot, nemlig
Per Tore Teksum. Investor og en som er kjent for å bygge fortetninger.
Per Tore vil snakke med deg sier Åge og langer over mobilen.
Du må skrive at hadde det ikke vært for Åge så hadde ikke jeg bygget og
investert på Fåvang. Han er en ekte Fåvang patriot og du er vel i ferd med
å bli Fåvang patriot du også da spør jeg. Litt latter og Per Tore benekter
ikke det, men det er takket være Åge. På meg virker det som om de to
har blitt et godt tospann som vil det godt for Fåvang og Gudbrandsdalen.
Coop byttet fra Prix til Extra etter at Kiwi kom, det var også bra for Fåvang
sier Åge. Jeg må si meg enig i patriotens påstand om at det virkelig har
skjedd mye på kort tid i Fåvang nå.
Vi tok over Fåvangtorget og kalte det Ysteriet, der er det nå 10 leiligheter
Hvordan ser en ekte patriot ut? Utsendt reporter tok en prat med Åge
Stenumgård, han sies å være en ekte patriot for Fåvang og Gudbrandsdalen.
Du vet det et skal ikke være mulig, men vi gjør det likevel sier Åge
og snakker om bygging og etablering av Kiwi butikken på Fåvang. Vi
startet i mars 2017 og nå er den på plass. Jeg må samtidig få rose
Ringebu kommune og politikere for raskt og smidig saksbehandling.
Bygget og område rundt ble utrolig bra, jeg sier meg enig i det.
De fleste kan sikker huske tilbake på hvordan det så ut tidligere.
Begynner å bli gammel, har ikke tid til å vente vet du sier Åge, det
må skje noe og det raskt. Ja dette virker da lovende patriotisk.
Se hva som kom ut av tomten som ble kjøpt for å bygge leiligheter, nå står
det snart 7 nye leiligheter klare for innflytting. Dette prosjektet er for øvrig
tidligere omtalt i RingebuPosten.

Nytt fra Plan og teknisk
Tekst: Anne Lise Martin

EIENDOMSSKATT: Eigedomsskattelova § 8A-3 2.ledd sier: Det skal vere
ei allmenn taksering i kommunen kvart tiande år.

si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under
vanlege salstilhøve ved fritt sal.

Det er årsaken til at alle bygg i Ringebu kommune har vært besiktiget
sommersesongen 2017 og 2018. Likehetsprinsippet gjør at absolutt
alle bygg har vært sett på. Faktaskjema med det som er målt opp ved
besiktigelsen og med litt forklaring, sendes til alle hjemmelshavere.
Sakkyndig nemnd skal på grunnlag av disse faktaene sette en
eiendomsskattetakst.

Gjennom www.eiendomsverdi.no finner vi omsetningverdien de siste 5
årene som da benyttes for å bygge opp kvadratmeterpriser og sjablonger
til takseringen.

Eigedomsskattelova § 8A-2 1.ledd sier om verdien/taksten: Verdet av
eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter
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Retningslinjer for takseringen er under utarbeidelse og det innhentes
hjelp blant annet fra KS –advokatene på lovligheten i enkelte punkter.
Innen 1.mars 2019 skal de nye eiendomsskattetakstene være satt og
gjort kjent for hjemmelshaverne.

som leies ut og vi har søkt kommunen om å bygge to til. Vi har brukt en
del ressurser på deler av forretningsbygget og mere skal det bli. Åge sier
ikke alt, men lar det skinne gjennom at noe nytt er på vei. Ting tar lit tid,
men vi skal få det til.
De to herrer har også fått med seg Andre Stenumgård, sønnen til Åge.
Det virker som et aktivt trespann.
Det er også andre aktører som har bidratt på Fåvang, men det får vi
omtale en annen gang.
Vi, som da betyr trekløveret, kjøpt 10 mål med areal ut mot E-6 som må
fylles opp. Det er fylt opp en god del masse, men vi har igjen å fylle 7 000
kubikk, da er det kjørt inn total 40 000 kubikk med fyllmasse. Det er
mange lastebillass det.
Da er det flomsikkert og godt synlig fra E6. Hva skal dere bygge der da
spør jeg. Jeg har vært litt for løsmunnet og vi holder nå kortene tettere til
brystet. Jeg kan si så mye at det vil bli noe som det er behov for og som
betyr noe for Fåvang. Det er flere aktører som er interesserte og som kan
tenke seg å bli med å etablere seg her.
Plutselig sier Åge, trenger ikke Ringebu en ny brannstasjon, skal vi bygge
den? Det som er helt sikkert er at det ikke er kjedelig å snakke med Åge,
her kommer ideer og muligheter i stor fart, men alt vi driver med skal se
bra ut sier han.
«Vi er for gamle til å bygge stygt», vi bruker litt ekstra ressurser på å gjøre
det pent. Akkurat det tror også skribenten er viktig og at de fleste setter
pris på.
Tiden flyr og jeg synes å ha fått et tydeligere bilde på en ekte og ordentlig
patriot.
Er det ikke næringsdrivende i Vålebrua som også ønsker å drive butikk i
Fåvang også da sier Åge. Jeg mener Fåvang er porten til Gudbrandsdalen,
sier Åge, med et lurt glimt i blikket. Ja er det ikke det! Da kan det være lurt å
drive business her. Husk at hyttebyggingen i Kvitfjell vokser i rasende fart.
Det har vært utrolig morosamt å møte en så stor lokalpatriot og entusiast
som Åge Stemungård. Jeg spør til slutt. Dere startet byggingen Kiwi i mars
2017, kan vi forvente ny start på noe i mars 2019? Er det slik Åge, at vi kan
forvente oss noe nytt hvert andre år? Ja den som lever får se sier Åge lurt.
Her er det bare å følge med på alt det spennende som skal skje framover.
Vi trenger alle patrioter vi kan få, skal vi bo og arbeide i Gudbrandsdalen
framover.

De årlige politiske vedtakene angående bunnfradrag og promille samt
hvilke eiendommer som skal ha fritak, gir grunnlaget for å skrive ut
eiendomsskatt.

Skriftlig tilbakemelding gjerne som epost:
post@ringebu.kommune.no eller

Eiendomsskatten innkreves sammen med de andre kommunale avgiftene.

Ringebu kommune
Eiendomsskatt - Plan og teknisk
Hanstadgata 4
2630 RINGEBU

Klagemulighet etter Eigedomsskattelova § 19:Skattytaren kan klage
på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til
eigedomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av
den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen
skattesetelen vart sendt i samsvar med § 14. Klage over verdet kan bli
fremja kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt,
dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.

Se også Ringebu kommunes hjemmeside for mer informasjon
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Bidra til en bedre klode og et livskraftig lokalsamfunn
Tekst: Torhild Solbakken, Norsk Turistutvikling og Kristin Prøven Visit Lillehammer

Foto: Didrick Stenersen

Foto: Didrick Stenersen

Bærekraftig utvikling er i vinden som aldri før, og «alle»
snakker om det. Men det holder ikke å snakke, vi må alle bidra
med tiltak!

som tar vare på og formidler vår kulturarv. Gode eks. er Peer Gynt
festivalen, Fårikålfestivalen, Ringebu Stavkirke, Ringebu Prestegard,
Annies pølsemakeri, Akevittfjøset på Spidsbergseter m.m. Engasjer deg
gjerne som frivillig i arrangementer.

Visit Lillehammer har nylig blitt godkjent som et bærekraftig reisemål
etter Innovasjon Norges standard. Arbeidet mot en mer bærekraftig
reiselivsutvikling har involvert alle kommunene (Lillehammer, Øyer,
Gausdal, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Nordre Land og Sjusjøen i
Ringsaker) og mange reiselivsbedrifter. Å være et bærekraftig reisemål
innebærer å ta vare på natur, kultur og miljø, styrke sosiale verdier og
styrke økonomisk levedyktighet for bedriftene. Merket er et verktøy
for å forbedre miljøtilstanden, men det betyr ikke at destinasjonen er
bærekraftig på alle områder i dag.
Ta vare på vår flotte natur
Bærekraftig utvikling av regionen er viktig for oss som bor her, for hytteeiere
og alle tilreisende. Ressursgrunnlaget for våre aktiviteter og opplevelser
er i stor grad basert på natur, kultur og klima. Markedsundersøkelser viser
at gjestene blir mer og mer opptatt av å velge bærekraftige bedrifter
og reisemål, og derfor er dette et viktig verdivalg i måten å tenke
reiselivsutvikling framover.

Det er viktig å opprettholde lokalsamfunn som er attraktive å bo og leve i.
Det gir også hytteområdet større attraktivitet og verdi. Alle bør handle
lokalt for å opprettholde tilbudene. Lag mat av lokale råvarer som du får
enten direkte fra bonden, på utsalgssteder eller i lokalbutikken.
Hvis du vil ha tilbudet i morgen, må du handle idag!
Godt miljøarbeid i Ringebu kommune
Ringebu kommune er Miljøfyrtårn kommune, og er langt framme i sitt
miljøarbeid med alle 16 virksomheter i kommunen miljøsertifisert. Fra
2016 til 2017 hadde kommunen en utslippsreduksjon på 56 tonn CO2,
tilsvarende 5,7%. Dette er en bra utvikling, og vil sannsynligvis oppnå en
enda kraftigere reduksjon i inneværende år når flere energisparende tiltak
og utstrakt bruk av el-biler får helårsvirkning. Det vil også bli innkjøpt
el-sykler til utlån for fastboende og tilreisende. Ringebu kommune har
satt seg som mål å være en bevisst klimaaktør og rollemodell, og ønsker
i tillegg å jobbe etter FN´s bærekraftmål.

De fleste av oss ønsker ikke at påvirkning på klimaet skal bidra til
temperaturøkning på kloden med de konsekvenser det fører med seg. Vi
ønsker heller ikke at vår flotte natur forsøples og ødelegges, at det kastes
mat, at det kastes klær og utstyr som kan gjenbrukes osv. Hver enkelt
av oss kan bidra ved å redusere og sortere vårt avfall. Istedet for å kaste
brukt turutstyr og sportsutstyr kan du f.eks. levere det på Fretex hvor det
går til gjenbruk, og blir til glede for andre.
Ha fokus på energisparing, og la bilen stå mest mulig når du er på hytta.
Bruk beina eller sykkel, så får du også ekstra trening. Ringebu kommune
er i ferd med å kjøpe inn el-sykler som skal lånes ut til både innbyggere
og tilreisende.
Bruk gjerne naturen så mye som mulig til aktiviteter og opplevelser, men
husk å etterstrebe sporløs ferdsel og følg gjerne oppmerkede stier. Ta med
deg søppel hjem og plukk det søppelet du finner i naturen. I høstferien
(uke 40) vil Visit Lillehammer og kommunene sette fokus på å holde fjellet
rent med «Hold fjellet rent» aksjonen.
Vår kulturarv er vår identitet
Vår kulturarv gir et område identitet og er viktig å ta vare på både for
dem som bor her og hytteeiere. Besøk de bedriftene og arrangementene
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Foto: Ian Brodie

Vegen videre som et bærekraftig reisemål
Ved å bli merket som et bærekraftig reisemål har Visit Lillehammer og
kommunene akkurat startet på reisen med å jobbe i en felles bærekraftig
retning. Gjennom en felles handlingsplan for de tre neste år skal
det iverksettes lokale tiltak, gjøres riktige miljøvalg og ikke minst øke
bevisstheten blant reiselivsnæring, lokalbefolkning og tilreisende.
Hvis hver enkelt gjør litt, så kan vi
sammen få en bærekraftig utvikling av
regionen for alle som bor her hele eller
deler av året!

Kollektivsatsing i Midt-Gudbrandsdal
Tekst: Frank Asle Mathisen

Vi skal bli best!

Kjære alle lesere. Denne gangen ønsker jeg å ta
opp en sak som nok mange har meninger om,
men som samtidig ikke er en del av vår ”vanlige”
hverdag, i alle fall ikke på lik linje som innbyggere
og besøkende i byene. Jeg ønsker å ta opp nytte og
muligheter rundt større bruk av kollektivtransport.
I første omgang høres det kanskje litt fjernt ut, for
vi har jo bil og vi er vandt med å bruke privatbil
i hverdagen. Vi bruker den til alt vi skal; aktiviteter, jobb og utflukter.
Gammel vane er vond å vende sies det, men i dette tilfellet gjelder det
vel også mangel på faste ruter der folk bor og når folk trenger det mest.
I januar dette året søkte Midt-Gudbrandsdal Næringsforening om
støtte til å utrede et sømløst kollektivsystem og jeg skrev litt om det i
vinterutgaven av Ringebuposten. I juni fikk jeg en hyggelig telefon fra
Klima- og miljødepartementet der de nærmest lovpriste søknaden og sa
de ville bevilge omsøkte beløp til et forprosjekt. Klima- og miljøministeren
ønsket selv å følge dette arbeidet personlig da dette aldri var blitt gjort i
Norge før. For at dere skal skjønne hva dette går ut på, skal jeg beskrive i
korte trekk tanken bak dette:
Vi vil forsøke å etablere et kollektivtilbud (av lokale aktører) som knytter
fjell og dal og våre sentra mer sammen. Vi ønsker busser som står klare
på togstasjonen når toget kommer. Vi ønsker en bussrute som gjør det
mulig at innbyggere kan ta meg seg skiene og bli kjørt opp til Kvitfjell,
Venabygdsfjellet osv. som er tilpasset skiheisenes åpningstider. Vi ønsker
at det skal være mulig for fritidsboligeiere å ta en enda større del i
Fårikålfestivalen, Landsbyrock osv. ved at bussen går både på dagen og
etter at serveringa er slutt på kvelden. Vi ønsker at en løsning skal favne
bredt og gjøre det mulig for en person å hoppe på bussen om det er
et større arrangement på Rudi Gard, vel vitende om at bussen også tar
en hjem når arrangementet tar slutt. Kanskje i kombinasjon med taxier
osv. Vi har ikke funnet svaret på hvordan enda, men det er nettopp det
prosjektet skal ha som mål. Best av alt; det skal omtrent oppleves som
gratis. Det er målet vårt! Om det blir en 50 lapp i egenandel eller ikke,
uansett er det milevis unna det folk må betale i dag for en svipptur til
fjellet eller et arrangement.
Nedover i Europa er det fler destinasjoner/regioner som har fått dette til.

Der betales kollektivsatsingen fler steder gjennom transaksjoner som
allerede gjøres til daglig. Det ligger et lite påslag på skipakka, heiskortet,
middagen, jakka på butikken, hårklippen i sentrum, ølen på arrangementet
osv.Ikke mye ( i Werfenveng er det 1 cent per transaksjon), men når alle er
med, da blir det penger ut av det. I tillegg legges det til rette for offentlig
støtte og det må også være en del av bærebjelken her.
Norge er myntet på dugnad og kanskje er dette vår neste felles dugnad?
Det beste er at denne dugnaden omtrent ikke er merkbar i det hele tatt.
Men tenk hva dette kan medføre av lokal verdiskaping, lokal handel og
knytningen det kan skape mellom fjell og dal? Det må være enkelt å finne
ruteinformasjon, lett tilgjengelig og tilrettelagt tider og arrangement.
Klima- og miljødepartementet beskrev det slik:
”Forprosjektet kan være et godt grunnlag for satsing på klimavennlig
kollektivtransport til erstatning for bil. Å finansiere kollektivtransport
gjennom andre transaksjoner i området er en ny og uprøvd løsning i
Norge. Prosjektet kan ha stor overføringsverdi til andre fritidsdestinasjoner
hvor bil er det dominerende transportmidlet, og et effektivt og attraktivt
kollektivsystem kan være en utfordring.”
Ettersom dette er nytt og spennende fikk jeg i samtale med TV2 lovnader
om at de ville følge dette nærmere når det har begynt å materialisere
seg. Vår region kan fort bli en pilot på dette feltet, og vi vet alle hvor
viktig det er å være først ut med noe som kanskje kan bli malen for flere
destinasjoner i Norge på sikt. Brukeren er oss, innbyggere i kommunene
som trenger det både til fritid og jobb, gammel som ung. Fritidsboligeieren
som ønsker seg opp og ned fra fjellet. I korte trekk, alle sammen.
Så når er målet om å materialisere dette? Så raskt som mulig! Og vi skal
sammen med næringsaktører i ulike grupper jobbe frem et forslag til et
system som skal være klart allerede til jul i år! Da har midtdalskommunene
mulighet til å søke tiltaksstøtte allerede fra 2019.Så vi har ingen tid å
miste.
Dette blir moro!
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DNTs satsning på barn og unge i Gudbrandsdalen
Tekst Therese Hvattum Heramb

For de aller minste har DNT Gudbrandsdalen noen nybakte mødre som
har dratt i gang trilleturer en fast dag per uke. Hittil i år har de hatt flere
hundre deltagere med, og det gledes! Tidlig krøkes, er det vel noe som
heter.
Høstferiecamp
I høstferien skal det arrangeres høstferiecamp for barn og unge.
Høstferiecampen varer i tre dager fra 1. til 3. oktober. Det er leid inn
aktivitetsleder og aktivitører, og det blir lagt opp til aktiviteter som leker,
turer, kanopadling og hesteridning, og opplegget passer best for barn og
unge i alderen 8–12 år. Siste dagen er det også mulighet for å overnatte!
Setra til Pernille og Henning Olstad på Jønnhalt er godt besøkt gjennom hele

året. DNT Gudbrandsdalen er priviligert som får lov til å låne stedet til mange
av aktivitetene sine for barn og unge. Foto: Henning Olstad.

DNT Gudbrandsdalen er en av 57 foreninger under Den Norske
Turistforening, og er blant foreningene som er i sterkest vekst i disse dager.
Foreningen dekker de ni kommunene Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel,
Vågå, Lom, Skjåk, Dovre og Lesja. Med NRKs storsatsing “Monsen på
tur, minutt for minutt” i sommerferien og DNTs 150-årsjubileum i år, er
det ikke rart det har blitt en overveldende og generelt økende interesse
for friluftsliv og norsk natur. I Gudbrandsdalen finnes de mest kjente og
kjære nasjonalparkene, blant annet Jotunheimen og Rondane, og det er
ingenting som gleder den lokale foreningen mer enn at de snart når 1200
medlemmer.
Stor satsing på barn og unge
Det siste året har DNT Gudbrandsdalen hatt en frisk satsning på flere turer
og aktiviteter tilrettelagt for barn og unge. Gjennom årets turprogram
har det blant annet vært arrangert nasjonale turdager som Kom deg utdagen og Opptur, samt lokale arrangement som familiedager, kanefart,
påskeeggjakt og tur med selveste Kjetil Jansrud.

I høstferien arrangeres camp for barn mellom 8 og 12 år på Jønnhalt i
Ringebu. Foto: Den Norske Turistforening.

Avhengig av frivillige krefter
Som alt annet DNT-arbeid baserer drift og aktiviteter seg på frivillige
krefter. DNT Gudbrandsdalen har for øyeblikket én ansatt som daglig
leder i 40 % stilling, og det sier seg selv at med 100 fellesturer i året og
ellers mye aktivitet på stands og arrangement, trengs det også drivkraft
blant medlemmer og frivillige.

Digitaliseringsarbeidet i Ringebu kommune
Tekst og foto: Bente Borgen

Jeg
er
nytilsatt
digitaliseringsrådgiver,
40 år, samboer, mor og gardkjerring på
mjølkebruk i Sør-Fron. Jeg har en master i
ledelse, med husdyrfag i bunn. Jeg kommer
fra en prosjektlederstilling i Nortura, med
arbeid i skjæringspunkt digitalisering og
endringsledelse. Jeg trives best med å jobbe
med folk og lite er mer tilfredsstillende enn å se
at kunder/brukere og medarbeidere opplever at
varer og tjenester som tilbys er verdiskapende
og skikkelig bra!

Som nytilsatt digitaliseringsrådgiver er det en glede å få skrive noen ord
i RingebuPosten. Digitalisering er et ord i vinden, som mange relaterer til
datamaskiner og kald teknologi. Heldigvis er det ikke slik.
Færre hender, mer arbeid.
Vi går inn i en tid der det blir færre hender til å utføre et økende antall
oppgaver. Digitalisering handler om å utnytte teknologien slik at vi som
brukere opplever bedre tjenester.
I første kvartal 2018 var 21 % av innbyggerne i Ringebu kommune over
70 år. Dersom utviklingen fortsetter vil hver tredje innbygger være over
70 år innen år 2040. For ikke å måtte løpe alt for fort, gjøre feil og bli
syke, må vi fokusere på hvor vi vi setter inn arbeidskraften og hvordan vi
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utfører arbeidsoppgavene våre. Omsorgen i et varmt blikk, en hjelpende
hånd, eller slagkraften i et godt resonnement kan ikke erstattes av
datamaskiner, verken innen helse og omsorg, oppvekst, plan og teknisk
eller andre kommunale tjenester. Med færre hoder og hender å ta av, må
vi sette folk til de oppgaver mennesket er best på, og utfordre teknologien
til resten.
Teknologiske hjelpemidler er allemannseie.
I følge Norsk Mediebarometer for 2017, hadde 91 % av befolkningen
mellom 9-79 år tilgang til smarttelefon i hjemmet, mens andelen
Internettbrukere en gjennomsnittsdag, for samme aldersgruppe, lå på
90 %. Teknologiske hjelpemidler er allemannseie og gir brukeren tilgang
til informasjon og digitale tjenester døgnet rundt. Brukerens forventninger
til tilgjengelighet, fleksibilitet og brukervennlighet øker i takt med den
teknologiske utviklingen.
Den gode brukeropplevelsen
For å møte brukernes forventning, og takle den økende forsørgerbyrden
øker kommunen fokuset på digitalisering. Riktig bruk av teknologi gjør oss
i stand til å effektivisere arbeidet uten at det går på bekostning av kvalitet,
eller at brukeren mister følelsen av å «bli sett». Rutineoppgavene kan
automatiseres, saksbehandling forenkles og dataflyten strømlinjeformes
på tvers av sektorer. Innføring av systemer og tekniske løsninger har
ingen hensikt, hvis ikke brukeren opplever løsningen som god nok!
Brukeren må ha tillitt til at teknologiske løsninger fungerer og at blant

Daglig leder i DNT Gudbrandsdalen, Therese Hvattum Heramb, får aldri
fullrost nok det engasjementet som medlemmer, styret og turlederne
til foreningen har. – Det blir lagt merke til at vi i DNT Gudbrandsdalen,
en forholdsvis liten forening basert på antall medlemmer, har et så rikt
aktivitetstilbud og drar i gang så mye nytt og spennende hele tiden. Vi
har et hardtarbeidende styre, samt veldig mange gode, pliktoppfyllende
og kunnskapsrike frivillige. Dette bidrar til at det vi tilbyr betyr kvalitet.
– Gudbrandsdalen er jo også det fineste utgangspunktet for turer og
friluftsliv! Hevder hun.
Arena for barn og unge
Til mange av arrangementene til DNT Gudbrandsdalen for barn, unge
og familier, har de vært så heldige å få låne setra til Pernille og Henning
Olstad på Jønnhalt. Familien har oppgradert en gammel seter, og der er
det et fint setertun med gapahuker, bålplass og bålpanner, samt masse
stor boltreplass for de minste. Hester har de også med seg, så det blir
alltid en anledning for litt ridning eller kjøring både sommer som vinter.
– Vi er utrolig priviligert som får bruke et slikt sted. Setra har raskt fått
rykte på seg at det skjer mye aktiviteter der, så nå spør mange meg hvem

Gleden er stor da de minste får lov å prøve seg på hesteridning i DNT

aktiviteten er av familien selv i privat regi, men ikke minst mange DNTarrangement gjennom året blir avholdt her. Og Pernille og Henning selv,
stiller alltid opp som frivillige med fyr på bålpannene og varme, lune smil.
– Hos oss er alle alltid velkomne, sier Henning selv, og vi i DNT
Gudbrandsdalen vet han mener hvert eneste ord.
Dronningsetra
Det trengs arenaer der barn, unge og familier kan møtes. Særlig her, på
små bygder og steder som i Gudbrandsdalen. DNT Gudbrandsdalen skal
dermed bygge sin første hytte, Dronningsetra, som skal ligge i Skåbu.
Hytta bygges blant annet med tanke på å huse skoleklasser fra alle
kommunene i Gudbrandsdalen, og er også et ledd i satsingen mot barn
unge og friluftsliv.
Håper å få med flere deltidsinnbyggere
I DNT Gudbrandsdalen er alle hjertelig velkomne til å delta på turer og
aktiviteter, uansett om du er medlem i DNT eller ikke. Flere av kommunene
i Gudbrandsdalen har så mange deltidsinnbyggere, så foreningen håper
i fremtiden at enda flere av disse vil bli med på aktiviteter og turer som
avholdes i Gudbrandsdalen i deres regi.
– Det vi ønsker, er at folk skal komme seg ut på tur, enten om det er i
nærområdet eller på toppturer, til lands eller vann. Og det som gleder
oss ekstra mye, er å få med barn og unge, og gi de gleden av å ferdes
utendørs, sier Therese.
Tar i bruk sosiale medier for å øke interessen blant den yngre

Gudbrandsdalens regi. Her med hester fra Venabu Fjellhotell på familiedag
på Jønnhalt. Foto: Henning Olstad

det er som driver “DNT-hytta” på Jønnhalt, forteller Therese. Mye av

annet personvernet er ivaretatt. Skal teknologi skape gode opplevelser
vil kritiske suksessfaktorer være kunnskap, holdninger og motivasjon hos
alle involverte. I kommunal sektor vil det stille krav til at tjenesteenhetene
i større grad tenker helhetlig og tverrfaglig, gjennom å sette brukeren og
brukeropplevelsen i fokus.
Hvor står vi?
For å kunne satse på digitalisering trengs tilrettelagt infrastruktur,
kompetente medarbeidere og ledere som gjør de nødvendige grep for
at arbeidet skal kunne utføres på andre måter. Takket være en tradisjon
for fremoverlent tenkning i politisk og administrativ ledelse, kan
Ringebu kommune innen utgangen av 2018, skilte med fibertilgang
i alle kommunale bygg. Dette blir motorveien for det digitale arbeidet.
Oppvekstenhetene innfører bruk av nettbrett og fokuserer sterkt på
skolering av ansatte gjennom både kurs og videreutdanningsløp. Helse
og Omsorg bruker «mobilt tilsyn» i hjemmetjenesten og innfører løpende
velferdsteknologiske hjelpemidler over hele linja. Plan og Teknisk lanserte
«E-torg» som første kommune i landet, en tjeneste hvor du blant annet
finner digitale kartdata, 3D-modeller og situasjonskart. «Min Eiendom»
gir brukeren full oversikt over de ulike tjenestene som er knyttet til
innbyggerens eiendom i kommunen, slik som skatt, gebyrer, avfallsrutiner,
feiervesen, etc. Dette er bare noen, av mange eksempler på det som
er gjort. Mange kloke tanker har vært tenkt, og ingenting tyder på at
tankene stopper opp med dette.

målgruppa
Tidligere i år vant DNT Gudbrandsdalen en sum penger fra Norsk Tipping
som skal gå til å synliggjøre friluftslivet i Gudbrandsdalen til de barn og
unge, gjennom sosiale medier som Facebook, Instagram og Snapchat. –
Dette prosjektet gleder vi oss til å sette i gang, og vil begynne allerede
i høstferien, forteller Therese. Det er ungdommen selv som skal stå for
publiseringen av innhold, og Therese tror det er lurt at de unge kan bruke
de sosiale mediene selv for å fenge interessen til sine jevnaldrende. – I
dette sosiale medier-prosjektet får ungdommen bruke sitt eget språk og
måter å kommunisere på som de gjør til daglig, og får de friluftsliv til å se
interessant ut, da får vi kanskje med enda flere ut i naturen også!

Videre arbeid
Høsten 2017 vedtok kommunestyret en kommunal strategi for
digitalisering. Første versjon av «handlingsplan for digitalisering»
behandles i kommunestyret 11.september. Utforming av handlingsplan
har foregått i arbeidsgrupper, med deltakere fra alle tjenesteområder i
kommunen. Det har utledet i underkant av hundre små og store tiltak som
alle vil bli realisert i løpet av planperioden 2018-2020. Handlingsplanen
skal revideres årlig, i takt med den teknologiske utviklingen, brukernes
forventninger og økt digital kompetanse hos både ansatt og innbygger.
Det er gledelig å se at vi allerede i den første utgaven kan vise til en
overvekt av tiltak med fokus på god brukeropplevelse. Dette hadde ikke
vært mulig uten tidlig satsning på blant annet infrastruktur.
Realisering av handlingsplanen er et arbeid jeg opplever stor utålmodighet
og entusiasme rundt, både blant ledere og medarbeidere. Jeg gleder meg
og håper du som leser vil være med oss på reisen. Hvis du sitter med en
tanke eller idè jeg kunne ha nytte av å høre om, må du gjerne ta kontakt!
Døren min på rådhuset og mailboksen min er alltid åpen.
«Man kan ikke bruke samme tankesettet når man løser et problem, som det
man hadde da man skapte problemet»
Albert Einstein

Ønsker du mer informasjon om våre tjenester, gå inn på ringebu.
kommune.no eller ring Servicetorget, tlf 612 83 000.
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Freskus 5 år 25.09
Tekst og foto Berit Aarnes

25.september er det 5 år siden Freskus åpnet dørene, dette må selvsagt
feires. Vi vil gjøre dette med ei jubileumsuke fra 24.09-29.09. Denne uken
blir det jubileumstilbud på medlemskort til nye medlemmer. Kjøper du
halvårskort får du første måneden gratis og ved kjøp av årskort får du
de to første månedene gratis. I tillegg tilbyr vi gratis treningsveiledning
mellom kl. 12 og 17 fra mandag til fredag i jubileumsuka. På 5 års
dagen den 25. september er det planlagt to foredrag. Lørdag den 29.09
blir det åpen dag der alle er velkommen til helt uforpliktende å stikke
innom. Gjennom dagen blir det mulighet for å prøve seg på treninger,
artige aktiviteter og konkurranser. Mer info om jubileumsuka kommer på
kommunen og Freskus sine hjemmesider.
Ikke mange kommuner har et kommunalt drevet treningssenter/
frisklivssenter. Senteret er en del av kommunens folkehelsesatsning og
er derfor noe mer enn et vanlig treningssenter. Freskus har et spesielt
fokus mot de som i dag er lite fysisk aktive. Vi vet at det er en ekstra stor
helsegevinst å bli mer aktiv dersom aktivitetsnivået er lite fra før.
Mange ungdommer trener på Freskus, spesielt på ettermiddagen når
skolen er ferdig er det mange ungdommer der. Senteret fungerer både
som treningsarena og sosial arena for både unge og gamle.
Freskus har en 100% stilling som Frisklivsveileder/daglig leder og 20%
kontorressurs. Frisklivsveileder følger opp personer som trenger hjelp til
å legge om livsstilen sin av helsemessige årsaker. Du kan selv ta direkte
kontakt med frisklivsveileder eller bli henvist av lege, NAV eller annet
helsepersonell. Tuva Brevik har de siste årene vært ansatt som daglig
leder og frisklivsveileder. Hun er for tiden ute i svangerskapspermisjon,
vikar er Jan Egild Andersen som er nyutdannet fysioterapeut.
Freskus har et godt utvalg av treningsapperater til ulike brukergrupper fra
nybegynnere til de som vil løfte jern. Senteret har en gruppetreningssal
med tilbud om treningsgrupper på dagtid og kveldstid og en spinningsal
med 18 sykler. Ringebu kommune samarbeider med Friskis&Svettis som
eier spinningsyklene og som har et variert treningstilbud i spinningsalen
og gruppetreningssalen. Spinningsalen og gruppetreningssalen lånes
også ut til andre lag og foreninger.

Senteret har 3 behandlingsrom til utleie,
et er i dag ledig. Anne Berit Melkin
har leid lokaler siden mars 2014. Hun
er utdannet frisk konsulent i klassisk
massasje og avspenning. Hun tilbyr
klassisk massasje og hårmineral analyse.
I samarbeid med kommunen har hun
medisinsk yoga som en del av tilbudet til
frisklivssentralen.
Silja Skjåvik Engen startet opp som
privatpraktiserende fysioterapeut på
Freskus 1. august i år. Hun har lang
fartstid som fysioterapeut blant annet
fra Øyer og er et positivt tilskudd på
senteret.
Rose- Marie Sydengen er glad i å trene på Freskus.

Freskus er bemannet på dagtid. På kveld
og helg kan alle med medlemskort bruke
senteret. Tilbudet er tillitsbasert og vi er
helt avhengige av at medlemmene følger
senterets regler, som de skriver under
på ved opprettelse av medlemskap. Når
senteret står ubemannet vil det bli gjort
systematiske kontroller på kveld og helg
for å følge opp regelverket.
For mer informasjon om tilbudet på
Freskus, gå inne på www.freskus.no
Marianne Dokken Langseth får treningsveiledning av turnusfysioterapeut
Live Haugen Slettemoen og vikarierende daglig leder Jan Egil Andresen.

Utbedring av Brekkebakken
Tekst: Kjersti Moltubakk

Utbedring av Brekkebakken har vært høyt prioritert av Ringebu
kommune i mange år, og skal nå realiseres. Tiltaket omfatter
kurveutretting og bredding av fylkesveg 27 Kjønnåsvegen fra Brugata
i Ringebu sentrum opp til kryss med Høystadvegen. Statens vegvesen
har ansvar for prosjektet på vegne av Oppland fylkeskommune.
Fylkestinget har avsatt midler til gjennomføring av prosjektet i 2020,
men Ringebu kommune har vedtatt å forskuttere midler, slik at
utbedringen startes opp nå i 2018.
Reguleringsplan for strekningen ble vedtatt i februar og
byggeplanleggingen er i full gang. Nødvendig grunnerverv
gjennomføres i disse dager, og mulig oppstart av anleggsarbeidet kan
bli i oktober/november. Arbeidene med murer og overvann kan gjøres
nå i vinter, hvis entreprenøren ønsker det. Utbedringen forventes å
stå ferdig sommer/høst 2019. Vegen må stenges i perioder under
anleggsarbeidet. Nærmere informasjon om dette vil bli gitt.
Modellen viser framtidig vegtrase med murer, skjæringer og fyllinger.
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Helsestasjon for ungdom i Ringebu
Tekst: Silje Enger Foto: Edel Bakken

Jordmor Silje - jobber som helsesøster,
og helsesøster Edel

Helsestasjon for ungdom er et gratis lavterskeltilbud for
ungdom mellom 13 og 23 år. Det er et supplement til
skolehelsetjenesten. Ringebu kommune har hatt tilbudet
tidligere, men ikke hatt egnede lokaler. Nå åpner helsestasjon
for ungdom i flotte, nyoppussede lokaler i Ringebu sentrum.
Helsestasjon for ungdom vil i første omgang ha åpent hver tirsdag mellom
kl. 14-17. Det vil si at ungdom kan komme til oss etter skoleslutt. Også
de som kommer med bussen fra videregående skoler i andre kommuner.
Hos oss kan ungdommen komme hvis de trenger noen å prate med om det
meste. Det kan for eksempel være fysisk og psykisk helse, seksuell helse,
sex, kjønnssykdommer, identitet, hvordan du har det, kropp og livsstil,
forelskelse, kjærlighetssorg, vennskap, rus, dårlig nattesøvn, etc. Hos oss
kan også ungdommen komme for å teste seg for seksuelt overførbare
sykdommer, graviditet og for å få prevensjon.
På helsestasjon for ungdom møter ungdommen helsesøster, sykepleier
og/eller jordmor, i tillegg til en lege som vil være tilstede deler av
åpningstiden.

Vi kan skrive ut resept på prevensjon og sette inn p-stav og spiral. Dette
er også et gratis tilbud, innenfor målgruppen.
Vi har «drop-in» timer, det vil si at det ikke er timebestilling. Det er bare
å møte opp. Vi er også tilgjengelige utenom åpningstidene på telefon og
mail, og svarer så snart vi har mulighet.
Lokalene til helsestasjon for ungdom har i sommer gått gjennom en
oppussing, og blir «nye» og «freshe». Vi holder til i 2.etg i Ole Steigsgate
9, hvor det også er personheis i bygget.
Kontaktinformasjon:
Ole Steigsgate 9, 2630 Ringebu.
Tlf: 474 65 363 e-post: silje.enger@ringebu.kommune.no
Vi gleder oss, er veldig stolte av tilbudet vi kan gi, og nå håper vi at
ungdommen vil bruke oss.
Følg oss på Facebook:
https://www.facebook.com/helsestasjonforungdomringebu
Velkommen til oss!

Status for oppgradering av FV27 i Venabygd og Brekkebakkene
Tekst og foto: Eirik Trøften Aas

Statens vegvesen holder i disse dager på med å utarbeide
detaljreguleringsplan for utbedring av fv. 27 Rondevegen, Venabygd.
Arbeidet gjøres på vegne av Oppland fylkeskommune og i samarbeid med
Ringebu kommune.
Planområdet strekker seg fra øverst i Venabygd til litt nord for avkjøringen
til Pyntasetervegen. Vegen på strekningen smal og har dårlig kurvatur. Det
har over tid kommet setningsskader og sprekker i vegdekket som skyldes
dårlig stabilitet i grunnen. Oppland fylkeskommune ønsker å utbedre og
sikre strekningen for å unngå ytterligere setninger.
Planforslaget har vært på høring (fristen var 7. september) og nå arbeides
det med å behandle innsendte kommentarer og klargjøre planen for
oversendelse til kommunen for sluttbehandling.
Tiltaket finansieres gjennom statlige tilskudd til skredsikring på fylkesveger.
Oppland fylkeskommune ønsker at tiltaket bygges i 2019.
https://www.ringebu.kommune.no/tjenester/plan-og-teknisk/plan/
horinger-og-kunngjoringer/
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Ungdomshuset i Ringebu
Tekst og foto: Marte Bjerke

Det må ha noe for seg, og ja, det har det.
Ungdomshuset i Ringebu er en åpen arena for ungdom å møtes på.
Her tar vi ungdommene og fritiden deres på alvor.
Vi er partipolitisk uavhengig og religiøst nøytralt og rusfritt.
Ungdomshuset er for alle i kommunen vår i alderen 13 til 18 år.

Det er ungdommens egne innspill og ideer som er med på å bestemme
hva som skal foregå på klubben. Vi har et styre, slik at de som ønsker det,
kan ha mer innflytelse og påvirkning og få mer ansvar med sitt prosjekt
eller aktivitetsønsker. Vi hjelper til med motivasjon, erfaring og skriving av
søknader om økonomisk støtte til aktiviteter og arrangement.
Jobben vår er å være der som trygge voksne som bygger relasjoner.
Snakke om livene deres og bry oss om dem, på ekte. Vi stiller ingen krav
til prestasjoner og vi evaluerer eller kategoriserer ingen. Alle vet hva som
forventes av dem når de er på ungdomshuset, og om de ikke vet det, så
får de vite det. Vi har et firkantet og tydelig regelverk som fungerer veldig
bra. Det jobbes kontinuerlig for å opprettholde en trygg, inkluderende
arena med god stemning. Og det har vi.
Nå i høst skal det bl.a. jobbes med å arrangere Tusenfryd tur,
pizzamekkefest, nattklubb, utekino, Vi lager fårikål etter Fårikålfestivalen,
utprega jentekveld med ballkjolesalg før juleballene, redesignkurs,
fotoprosjekt med utstilling, Halloweenparty og Ringebu folkehøyskole
kommer på besøk og introduserer oss for Street art. Vi arrangerer åpen
scene for å rekruttere, men mest for å ha det artig, i tilknytning til
arrangementet UKM. Så da kan alle som vil prøve scena vår! Den er
verken høy eller stor, så den skal ikke fremstå som «farlig».

Hvorfor? Vi synes ungdom er skikkelig viktige, ærlige, direkte og bra folk.
Vi trenger dem, og vi trenger at de har det bra. På ungdomshuset jobber
vi med holdningsskapende og forebyggende arbeid. I samarbeid med
ungdommen finner vi aktiviteter og arrangement som er relevante for
de. Vi jobber for at interesser blir hørt og satt ut i livet her hvor vi bor.
Det er viktig at ungdommen skal være/bli engasjerte i seg selv, oss og
arrangementene i nærområdet og i bygda vår.
Ungdomshuset ønsker å være med å tilby muligheten for å kunne ta plass,
få ansvar, ta utfordringer og erfare mestring og oppleve mer glede. Det er
viktig for oss at ungdommene kan se sider av seg selv som de ikke har
sett før, og hvordan de kan være gode forbilder ovenfor seg selv og andre.
Det sosiale og det å kunne møtes uten forpliktelser er for ungdom enormt
viktig, og det prøver vi å legge til rette for. Det er mye å finne ut av som
ung, det er en stor jobb.

Det er stort fokus på UKM, der “ung kultur møtes”, ungdommens
egne største kulturfestival. UKM er en nasjonal organisasjon, der lokale
ungdommer mellom 13-20 år kan vise frem sine kulturuttrykk. Sang,
musikk, kunst og litteratur, her er det kun fantasien som setter grenser.
Her møter unge likesinnede som elsker det samme, eller noe helt annet...
UKM er et av Midt-dalens største ungdomsarrangement.
I høst kommer Lillehammer Lacrosse klubb hit til Ringebu og vil
inviterer oss til å prøve deres idrett. Vi jobber med å få til en tur til Rush
trampolinepark og vi gleder oss også til å få startet på videreutviklingen
av uteområdet vårt.
Så skal vi gjøre det vi gjør aller mest av: diskutere, tullprate, grine, fnise,
spille biljard, henge med venner, arrangere arrangement, spille foosball,
lage og spise mat, spille kort, spille volleyball, synge karaoke, spille
brettspill, øve på instrument, ta bilder, gjøre lekser, se på film og så skal
vi skravle litt mer.
Faglig så har vi et tett samarbeid med Vinstra ungdomshus og med Ung i
Midtdalen (UiM), vi har jevnlige nettverksmøter og fagdager.

Er du klar for en magisk høst
Tekst Stein B. Olsen

Den flotte tida er her. Naturen kler seg i vakre farger og det lokale matfatet
bugner over av fantastiske råvarer. Drømmer du om lave skuldre, flotte
naturopplevelser og kvalitetstid med dine nærmeste? Da er dette det
perfekte tidspunktet å ta en liten pause fra hverdagsstresset på og omgås
med familie og venner.

Tilbudene står i kø, og selvfølgelig har vi tilbud og muligheter for alle i alle
aldre, det er bare å sjekke ut vår hjemmeside www.lillehammer.com. Her
vil du finne masse informasjon og ikke minst inspirasjon til en fantastisk
høstferie, forteller reiselivssjef Ove Gjesdal.

På høsten er det supre forhold for alt fra turer i fjellet til flotte byturer
med gode kultur- og matopplevelser. September og oktober byr i tillegg
på mange flotte arrangementer, med alt fra matfestivaler og konserter til
kunstutstillinger, og en høstferie med mange gode familietilbud.

I høstferien har alle våre mest kjente steder åpne. Vi nevner raskt,
Hunderfossen Eventyrpark, Lilleputthammer Familiepark, Hafjell Bike
Park, Norsk Vegmuseum (Gratis), Maihaugen, Barnas Gård, Lekeland
Hafjell.
I tillegg er det egne aktivitetsprogram på de aller fleste av våre
destinasjoner, og skiheisen vil gå de fleste stedene.

-Vi gleder oss, og håper mange tar turen til regionen for å lade batteriene
mot vinteren.
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Vi deltar på Landskonferansen for ungdomsarbeidere i regi av Ungdom
og Fritid, en interesseorganisasjon for åpne møteplasser for ungdom i
Norge (som alle ungdomshus med respekt for seg selv, er medlemmer av).
Vi er med i EVS prosjektet, som styres av UiM. Her får vi inn internasjonal
«feel», med 2 personer fra det store utland som jobber hos oss på
klubbkvelder og under arrangement, disse har søkt seg til prosjektet
og bidrar inn på ungdomshusene med nye ideer, masse hjelp og nye
influenser.

Vi som jobber her på huset må alle levere politiattest, vi har taushetsplikt
og meldeplikt.
Alt av aktiviteter og arrangement legges ut på snapchat, instagram
og den splitter nye facebooksida vår https://www.facebook.com/
ringebuungdomshus/ følg oss da vel, se hva som skjer :)
Er du en som lurer eller vil noe, ta gjerne kontakt, jeg vil gjerne snakke
med deg.

UiM er vertskap av EVS prosjektet og er lokalisert på Vinstra. UiM er en
regional ungdomssatsning som er eid av kommunene Ringebu, Sør-Fron
og Nord-Fron.
Så, det har noe for seg, å besøke ungdomshuset synes vi. Vi er her for å få
gi et godt tilbud til ungdommen og kunne tilby de en litt rikere hverdag. Et
trygt sted å henge og at de får gode opplevelser i hjembygda si.
Litt praktiske saker: åpningstidene våre er tirsdager 16.00 til 20.00 og
annenhver fredag i partallsuker 17.30 – 22.00. Vi har stengt i skolferiene.
Vi selger mat fra enkel kiosk, send med kontanter eller bruk Vippsen vår.

Marte Bjerke

Noen høydepunkter fra festivalkalenderen:
Sheep O Høy - Bondeaction på sitt beste!
Lørdag 15.sept kan du oppleve en festkveld med
bondeaction som har blitt en årlig happening på Rudi Gard.
Fårikålfestivalen
Sauetråkket starter lørdag 29. September med værlamkåring
og marked på Huset Granmo i Fåvang. Festivalen har
arrangementer hele uke 40, og avsluttes med Fårikåfestival
i landsbyen Ringebu 6. oktober.
Vandring, sykling, ridning, rafting, kano, barnas museum,
hundekjøring, klatring, bading og mye mer. Sjekk
ut anbefalte høstopplevelser på Lillehammer.com/hostferie.
Det blir en fantastisk høst Foto: Ian Brodie
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Nytt fra Kvitfjell
Tekst: Vibeke Fürst Holtmann, Foto: Alpinco

Skisesongen 2018/19 er nærmere enn noen gang. Planlagt
sesongstart på lagret snø er lørdag 29. september! Første høstferie på
lagret snø. Vi har produsert i overkant av førti tusen kubikkmeter snø som
har blitt lagret over sommeren. Til høstferien åpner vi Familiebakken og
Familieheisen primært for treningsgrupper, men også for deg som har lyst
til å prøve deg på en sving eller to i høst.
”Først på snø” gjelder fra planlagt sesongstart 29. september frem til
planlagt ordinær sesongstart 3. november. Vi tar også sikte på å sette opp
en tidligpark med enkle elementer der snøhaugen ligger nå.

Ekstra lang sesong
Kvitfjell blir enda mer snøsikkert med ekstra lang sesong. Kjøper du
sesongkort for sesongen 2018/19, har du mulighet til å bruke det fra
høstferien.
Vi gleder oss til å prøve ut dette tilbudet og ønsker velkommen til å være
først på snø i høstferien!
Andre nyheter:
Varden comfort
Vi bygger 10 nye høystandard utleiehytter med flott beliggenhet på vår
nye fjellside Kvitfjell Varden. Alle hyttene ligger i umiddelbar nærhet ski
inn/ski ut til både langrenn og alpint. Gjestene på Varden Comfort får
en komfortpakke med i prisen. Varden Comfort-hyttene står klare til jul
kommende sesong, og kan allerede bookes.
Mer snø
Kvitfjell er et snøsikkert skianlegg. Likevel er et godt snøanlegg viktig for
å få det gode og stabile underlaget. Enda flere snøkanoner vil komme på
plass for å sikre enda bedre snøkvalitet. Åsendenebakken (løype 37) på
Varden, får nytt snøanlegg, og Gondolen får nytt overbygg på begge sider.

Fem gode grunner til å bli utleier!
HafjellKvitfjell booking opplever en økende
etterspørsel fra hytteeiere i Kvitfjell som ønsker å leie
ut sine hytter og leiligheter når de ikke bruker dem
selv. Kitty Myhrsveen, som er ansvarlig for å ivareta
hytteeierne i HafjellKvitfjell Booking, deler 5 gode
grunner til hvorfor enda flere bør vurdere å leie ut
fritidsboligene sine i Kvitfjell.
Tjen penger på fritidsboligen når du ikke bruker den selv
-Noe av det viktigste vi fokuserer på, er at hytteeierne skal kunne bruke
sine fritidsboliger selv i den grad de ønsker det.

Vi skreddersyr sesongen med hver enkelt eier for at de skal få dekket
sine behov for egenbruk, samtidig som de får inntekt og oppnår fordeler.
Hytteeierne skal føle seg trygge på at eiendommene deres blir ivaretatt
på best mulig måte.
Lønnsomhet
-Siden etterspørselen i Kvitfjell øker, går også prisene opp. Dette betyr
høyere inntekt også til hytteeierne. I dag estimerer vi med mellom kr.
14 000 – 18 000,- pr. seng i året i netto inntekt ved full utleie. Egenbruk,
standard, størrelse og beliggenhet vil påvirke prisen man kan få for sin
fritidsbolig. Vi trenger noe for etthvert behov, fra mindre leiligheter til
storhytter. De mest attraktive hyttene som gjerne bookes først, har 4
soverom, 8-10 sengeplasser, 2 bad, badstue og peis.
Trygghet
-I all hovedsak er det familier som leier hytter og leiligheter hos oss.
Fellesnevner for alle våre gjester er at de ønsker seg snø, ski, fjell, god
mat og trivelige kvelder med familie og venner. Våre serviceteam av
vaktmestere og renholdere sørger for at alt er i orden til ankomst og
avreise.
Enkelt
-Vi tar oss i praksis av alt som har med utleien å gjøre. Vi har egen
renholdsavdeling, vaktmesteravdeling, callsenter, nøkkelutlevering og
døgnåpen servicetelefon.
HafjellKvitfjell Booking ordner alt vedrørende innsalg markedsføring.
Platinakort med fordeler
-Våre hytteeiere får et bredt fordelsprogram i både Hafjell og Kvitfjell
som blant annet innebærer to gratis sesongkort første året som utleier
og påfølgende mulighet til å kjøpe sterkt rabatterte sesongkort til opptil
to voksne og tre barn. Andre fordeler er gratis dagskort, rabatter på
skiservice, sportsbutikk, restauranter og velvære på GudbrandsGard
hotell.
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Nytt fra Friisvegen turistsenter Måsåplassen

Tekst og foto: Hans Morten Bjørge

Vi ønsker velkommen til nyoppusset kafe og butikk på Måsåplassen, det
er satt opp ny portal med gammeldagse grinder. Den lille lekeplassen med
to fastboende killinger har vært flittig besøkt i sommer og det samme
med det nye bordtennisrommet.

Etter høstferien og Fårikålfestivalen går man inn i en stille periode på
fjellet og vi oppforder alle til følge med på “Hva skjer på Måsåplasssen”
på de nye internettsidene www.friisvegen.no. Her vil man også finne
åpningstidene for de ulike sesongene gjennom året.

Neste sommer utvikles dette videre samt at vi ved Måsåtjønnet vil legge
til rette for en bedre badeplass, grillmuligheter og en mer tilrettelagt
fiskeplass.
Innvendig er både butikk og kafeteria pusset opp og alle utstoppa dyr er
samla for å vise mangfoldet av dyrene vi har rundt oss på fjellet.
Kursfasilitetene er rusta opp med noe nytt AV-utstyr, her er det plass til
50 kursdeltakere. Ny vedfyrt sauna med spisefasiliteter kommer også på
plass før jul. Toalettavdelingen skal rehabiliteres og skal stå klar i løpet
av senhøsten.
Under Fårikålfestivalen byr vi på trivelig samling ved «Jegern» lørdag 29.
september og lørdag 6. oktober fra klokken 16.00. Det blir grilling av
pølser og retter av fårekjøtt samt levende musikk. Konkurranser som
økse- og hesteskokasting samt tippekonkurranse på vekta på våre 2
killinger, der vinneren hver dag får et saueskinn.
Alle som forhåndsbestiller vil få gratis test av vår nye “Vedfyrte sauna”
kommende vintersesong. Pris per person inkludert 1 valgfri drikke kr. 295.
Barn under 12 år halv pris.
For bestilling eller mer informasjon – 45043162 – post@friisvegen.no

Velkommen til Måsåplassen!

Visste du at ...
E-torg:
Visste du at Ringebu kommune har tatt i bruk E-Torg?
Dette er en selvbetjent markedsplass som gjør eiendoms- og kartdata
fra kommunen tilgjengelig, for både innbyggere og profesjonelle aktører.

Headlights:
- Selvbetjent markedsplass hvor eiendoms- og kartdata tilbys
- Oppdaterte data
- Gjør jobben din mer enklere og mer effektiv.
- Åpen 24/7

Skal du bygge hus kan e-torg hjelpe deg med å visualisere området,
sjekke grunnforholdene, sende nabovarsel og byggesøknad. Raskt og
enkelt. Arkitekter eller ingeniør kan skaffe grunnlagsdata i både 2D og
3D for bruk i prosjektering og planlegging.
e-torg gjør mye enklere og sparer deg for masse tid til innhenting av kartog eiendomsinformasjon.
I tillegg er e-torg tilgjengelig på alle plattformer, og er åpent 24/7.
Link til løsningen: https://ringebu.e-torg.no

illustrasjon: norkart.no
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Sentrumsnære turer i Ringebu
Tekst og foto: Tina Lie Vestby

Du trenger ikke alltid å reise langt til fjells for å ta del i friluftslivets gleder. Nærhet til tilrettelagte turer gir gode opplevelser og kan senke terskelen for
å komme seg ut. Naturen er jo lett tilgjengelig de fleste steder i Ringebu, hele året, men for de minst aktive gruppene er god tilrettelegging, trygghet,
enkel og nær tilgang til rekreasjonsområder viktig.
Ringebu og Fåvang tur og trimgruppe i samarbeid med Ringebu kommune søkte Oppland fylkeskommune om støtte til å merke sentrumsnære turer.
Tre turer i Ringebu og tre turer i Fåvang er nå merket og klare for å bli tatt i bruk.Det er satt opp to hovedtavler som beskriver turene med kart, den
ene står på Skysstasjonen i Ringebu og den andre står ved badedammen på Fåvang.
Turene er merket 1-6, hvor starten på hver enkel tur har et GPS koordinat, antall kilometer og beskrivelse av terreng.
De sentrumsnære turene er merket etter nasjonal standard og er en del av Turskiltprosjektet. Vi ønsker nye og gamle turgjengere en riktig god tur.

20

21

Driftsbygningen i Ringebu Prestegard
Tekst: Eivind Slettemeås Foto: Anne Vestad

i Fylkesutvalget 26. juni, blant annet med begrunnelsen at Ringebu
Prestegard og Ringebu Stavkirke er utpekt som ett av tiltakene som er
særlige satsningsområder i Oppland fylkeskommunes kulturstrategi
2018. Byggekomite med ansvar for prosjektet har siden januar i år bestått
av Anders A. Fretheim som leder, Arnhild Baukhol som representant for
stiftelsesstyret, Jan Erik Brenden fra teknisk avdeling Ringebu kommune
og undertegnede som prosjektleder for Ringebu Stavkirke og Prestegard.
Arktitekttegninger fra LPO og sikkerhetsrapport fra SWECO ble utarbeidet
med tanke på godkjenning av ny bruk av bygningen.
Status for byggeprosjekt før høsten er at grunnarbeid og arbeid med
forsterkninger til etasjeskillene i silokummen er ferdige. Det søkes om
igangsettelsestillatelse for oppstart av byggeprosjektet nå, med planlagt
ferdigstillelse av silokummen innen 1. mai 2019. Samtidig etableres det
sprinkelanlegg for hele bygningen, og i underetasjen klargjøres ny garasje
for Soknerådet, teknisk rom, verkstedsrom for stiftelsen og lagerrom
for hagegruppa. Et spennende planlagt tiltak for videre utbygging, er
monumentalverksted for keramikk i den tidligere møkkjelleren under
utstillingsrommet Fjøset. Planen er å invitere et bredt kompetansemiljø
med internasjonale gjestekunstnere og workshops, der Torbjørn Kvasbø
fungerer som mentor for programmet.

I Ringebu Prestegard er et nytt kulturbygg for Gudbrandsdalen i ferd
med å bli realisert. Det har gjennom flere år pågått restaureringsarbeider
og utvikling av bygningene og hageanlegget i Prestegarden. Siden
Stiftelsen Ringebu Prestegard overtok som eier med driftsansvar i 2006,
har publikum kunne glede seg over fruktene av arbeidet, besøke et stort
antall utstillinger og oppleve den vakre Prestegardshagen i fullt monn.
Nå er det driftsbygningen som står for tur, med sine totalt 1150 m2 og
to utstillingsrom i silokummen som er tiltenkt Ringebu barnehagene.
Fra før disponerer Torbjørn Kvasbø Fjøset i driftsbygningen som
utstillingsrom for egne prosjekter, og fortsetter med ansvar for utstillinger
her. Driftsbygningen vil by på mange muligheter som flerbrukshus for
både lokal kulturaktivitet og for profesjonell kunst og kultur. I første
omgang ferdigstilles silokummen, sikring av bæring i etasjeskillene, samt
brannsikring og teknisk rom for hele bygget.
Det hele startet med at Ringebu kommune kjøpte driftsbygningen i 2015 av
Opplysningsvesenets Fond i forbindelse med kirkegårdsutvidelsen. Ideen
er at bygget skal utvikles av og med stiftelsen til kunst- og kulturformål.
Målsetningen er å skape en regional kulturarena og destinasjon for både
tilreisende og innbyggere. Det første klarsignalet for utbygging kom da
Sparebankstiftelsen overrakte stiftelsen tidenes største pengegave i MidtGudbrandsdalen på 2.1 mill. i desember 2017. Gaven ble overrakt med
følgende begrunnelse: «Prestegarden har utviklet seg som et resultat av
langsiktig og møysommelig arbeid etter hvert som økonomien har tillatt
det», og videre: »Pågangsmotet, gjennomføringsevnen og prosjektet som
sådan har gjort inntrykk har gjort inntrykk på Sparebankstiftelsen DnB».
Med tilskudd fra Ringebu kommune og Oppland fylkeskommune samt
gave/sponsormidler fra de lokale bedriftene Gudbrandsdal Energi og
Sparebank1 er prosjektet i dag fullfinansiert for første byggetrinn.
Prosjektet ble bevilget 1. mill. fra «Desentralisert ordning for kulturbygg»
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En forsmak på dette får publikum allerede med neste års utstilling i
Fjøset, når den koreanske kunstneren Hyangjong Oh kommer for å lage
en stedsspesifikk installasjon i råleire. Utstillingen vil bli til i samarbeid
med studenter fra Kunsthøgskolen i Oslo gjennom en to uker lang
workshop. Arbeidet foregår direkte i utstillingslokalet og vil bli et prosjekt
som passer perfekt til det røft tilrettelagte rommet. Torbjørn Kvasbø har
fra starten av ønsket å beholde lokalene minst mulig endret i forhold til
opprinnelig utseende, med tanke om at omgivelsene med sine spor og
merker etter landbruk skal utgjøre selve rammen for kunsten.
Driftsbygningens utseende skal i størst mulig grad forbli intakt, og der
det er nødvendig med endringer skal dette videreføre byggets særpreg
og romlighet. Hvordan dette løses når et tidligere uisolert hus skal bygges
om for helårsbruk, står sentralt i mange spørsmål som byggekomiteen tar
stilling til. På toppen av silokummen skal det bygges et utsiktsrom med
glass hele veien rundt, og isolering av utstillingslokaler gir funksjonalitet
og mulighet for helårsbruk. Men hvordan tilføre og gjenspeile noe nytt
til bygget og samtidig ivareta området og bygningen som helhet? Dette
er utfordringer og spennende problemstillinger å jobbe med, og det skal
tas gode beslutninger for framtidige brukere. Et brukerforum er derfor
knyttet til prosjektet for å holde disse orientert og for å ivareta kunnskap,
interesser og medvirkning i byggearbeidet. En styringsgruppe bestemmer
byggekomiteens mandat og orienteres om milepæler i byggeprosjektet.
Det unike miljøet og felleskapet bestående av frivillige og profesjonelle,
foreninger og medarbeidere i Prestegarden er grunnlaget for utvikling
av driftsbygningen. Et helt lag av kreative, dyktige og kunnskapsrike
personer bidrar dermed til å trekke byggeprosjektet i riktig retning, med
et helhetlig fundament i Prestegarden historie og med spenstige visjoner
for området.
Følg oss gjerne i prosessen og byggearbeidet på Instagramkontoen
«Driftsbygningen».

Lek på ramme alvor!
Tekst: Tone Kolaas

Tre kritikere om fire kunstnere og hvorfor det er viktig å snakke om kunst
Kunsten må plasseres i hverdagslivet – og belyses der.
Kanskje særlig i vår tid, som er preget av så mye rastløshet
og distraksjon. Vi trenger steder å gå til for å få en pause. Vi
trenger steder å gå til for å få forslag til hvordan man kan se
verden. Vi trenger steder vi vet at vi kan forventer oss noe av
betydning. Det i seg selv er ekstremt verdifullt.
Utsagnene oppsummerer på mange måter samtalen mellom de
tre kunstkritikerne Kjetil Røe, Mona Gjessing og André Gali i
Fjøset på Ringebu prestegård søndag 19.august.
Ringebu Prestegard fra 1743 ligger vakkert til ved siden av Ringebu
stavkirke. Prestegarden fungerer i dag som kultursenter med historisk
hage, museumsavdeling, galleri, kafe og kunsthallen Fjøset.
Søndag 19. juli inviterte prestegarden til åpen samtale mellom de tre
kunstkritikere; Kjetil Røe, Mona Gjessing og André Gali.
Ringebu Prestegard som kunstnerisk møteplass – skaper
forventninger
Arrangementet er støttet av Oppland fylkeskommune og på spørsmål
om hvorfor fylkeskommunens kulturavdeling bidrar med ressurser til
arrangementet, sier fylkeskultursjef Kyrre Dahl at han på vegne av
fylkeskommunen mener at det er viktig at man bygger opp forventningene
rundt den kunstneriske møteplassen; Ringebu Prestegard. Stedet syder av
historie, bygningskunst og tradisjon.
-En kritikersamtale med kunstkritikere og kunstnere av nasjonal dignitet
er ikke hverdagsmat i Gudbrandsdalen. Jeg ser derfor med forventning
på fortsettelsen av det viktige arbeidet som er startet, både når det
gjelder utstillinger, kompetanseoppbygging og bygningsmessig utvikling,
avsluttet Dahl.
Fire kunstnere med nasjonal og internasjonal oppmerksomhet
Tema var først og fremst betraktninger rundt fire kunstneres arbeider;
Torbjørn Kvasbø, Patrick Huse, Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir
og Mads Andreas Andreassen - alle representert med en lang rekke
utstillinger og prosjekter nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er de
initiativtagere til fire forskjellige kunstnerdrevne gallerier og visningsrom
i Gudbrandsdalen og Lillehammer: Fjøset i Ringebu Prestegard, Harpefoss
hotell i Sør-Fron, Prosjektrom3 på Vinstra og Elephant kunsthall i
Lillehammer, samt verksted- og residensfasiliteter som inviterer inn andre
kunstnere og fagmiljøer til regionen. Samtalen ble ledet av prosjektleder
for utviklingen av Ringebu Prestegård Eivind Slettemeås.
Vi trenger et språk for vårt møte med kunsten, fordi Kunst handler om
kommunikasjon.

Uten fasit, sa redaktør i tidsskriftet Billedkunst og anmelder i ukeavisen
Vårt Land, Kjetil Røe innledningsvis. - Kunstkritikken kan hjelpe oss til
meningsbrytning, og til å tydeliggjøre, analysere og samtale om kunst.
For uten dialog er det vanskelig å utvikle noe. Det gjelder både for selve
det kunstneriske arbeidet og kunstens interaksjon med stedet der den
skapes eller vises.
Spørsmålet er - hva er kvalitet i kunsten?
Kunst handler om kvalitet. Men hva er kvalitet i kunsten? For å kunne svare
på det trenger vi kvalitet i kritikken - og en slik kvalitet etableres gjennom
samtale, fortsatte Røe, som innledet sin presentasjon av kunstnerne
Patrick Huse og Mads Andreas Andreassen med å stille spørsmål om
kunstens autonomi - selvstendighet - er under press?
Hvordan snakke om en kunstners kunst?
Vi mangler et hverdagslig språk for kunstnerisk kvalitet. Særlig i dag når
næringslivets språk mer og mer preger måten vi snakker om kunst på, er
det maktpåliggende å etablere en større samtale om kunst. Vi må forstå
hva kunst kan bidra med og tilføre oss som mennesker, understreket Kjetil
Røe og inviterte oss med inn i en fortelling om kunstnerskapene til Patrick
Huse og Mads Andreas Andreassen. Den første en etablert, meritert,
erfaren kunstner med nasjonal og internasjonal oppmerksomhet - den
andre en ung kunstner i starten av sitt arbeid.
Huse og Andreassen - to forskjellige kunstnerskap – men viljen
til risiko er felles
Huse og Andreassen er to svært forskjellige kunstnere. Men i følge Røe
er en stor vilje til risiko i kunsten en fellesnevner. Begge benytter seg av
abstraksjon i formspråket, verkene er i en form for prosess, samler opp
fragmenter av verden rundt seg og lar seg ikke styre av noen form for
instruks.
Manifestasjon av minner
I flere år har kunstner Patrick Huse drevet sitt Prosjektrom3 på Vinstra.
I sommer avsluttes prosjektet med en stor utstilling av arbeider av Anna
Widèn, Patrick Huse, og John Erik Riley i en 800 km industrihall og
gammel fabrikk i Vinstra sentrum.

Huses bilder kan betraktes som en abstraksjon av naturen og en regi av
livsbegreper i samspill med naturelementer. En slags rytmisk bevegelse
som forener menneske og natur. Eller en visualisering av følelsene og
tankens kretsløp. Selv sier Patrick Huse at arbeidene er en manifestasjon
av minne.
Dette minnet finnes i kropp, i natur, i livets slitasje. Bildene blir derfor et
minnearbeid alle kan ta del
i. Et tenkende minne der aldring og slitasje blir gjenskapt visuelt. Det er
derfor ikke bildet, men din - betrakterens - relasjon til bildet som er det
vesentlige.
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Språket kan åpne dører mellom betrakter og kunstverk
Kritiker Kjetil Røe er opprinnelig litteraturviter og kom inn i kunstkritikken
via litteraturen. Som tilhører til kritikersamtalen i Fjøset på Ringebu
prestegård - kan man nesten høre det. Språket til Røe er presist og
inviterende og fungerer faktisk som en utstrakt hånd mellom kunstverket
og oss som så gjerne vil forstå hva samtalen handler om. Det er ikke alltid
så lett. Til tider utfordrende.
Grensegangen mellom språket som inviterer og språket som ekskluderer
er hårfin, og ikke alltid faller ordene fra kritikerpanelet ned på rett side
av grensen. Men Røe er en fryd å lytte til. Det er nesten som han hjelper
oss til å få nye venner. Kunstverk-venner. Kunstkritikkens verbale trådene
mellom den som betrakter og det som betraktes skaper kommunikasjon
- og gir mening.

Obsternasig nysgjerrighet – lekende alvor
Parallelt med egen kunstnerisk produksjon driver Mads Andreas
Andreassen Elephant Kunsthall i Lillehammer. Kunsthallen er en sentral
aktør i gruppen kunstnerdrevne visningssteder i Norge.
Sommeren 2018 har Andreassens arbeider derimot blitt vist på galleriet og
kunstnerresidensen Harpefoss Hotell – på Harpefoss i Gudbrandsdalen.
Om arbeidende til Mads Andreas Andreassen sier kritiker Kjetil Røe at de
er obsternasige, trassige, antiautoritære og uvillige til å la seg plassere
i en etablert sannhet. Andreassen gir betrakteren mulighet til å se med
barnets nysgjerrighet: Ser du det fra min side? Ser du hva jeg har sett?
Kunstverkene er en slags beskyttelse av barnets impuls til å leke - uten å
måtte kle leken opp i aksepterte gevanter. For hva er kunst?
Kunst er profesjonell lek
En definisjon på kunst kan være at det er profesjonell lek, sier Røe. En
forvandlende kraft. En konstruksjon av alternative verdener. En avvisning
av etablerte kategorier. En fordypning i evnen til å se en annen vei og
ikke gi etter for kravet om å gjengi noe spesifikt. Eller rett og slett bare en
estetisk berøring - uten at det må forklares.
Kunstverket som medvandrer mot noe ukjent
Mona Gjessing, skribent for tidsskriftene Billedkunst og Numer og
tilknyttet KORO - kunst i offentlige rom, har fordypet seg i Anna Marie
Sigmond Gudmundsdottir (Harpefoss hotell, Harpefoss) sine arbeider.
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Om bildene sier hun at de er fulle av musikalitet - som en komposisjon
av linjer organisert i asymmetriske felt med assosiasjoner til strenger og
klang. Eller trådene i en vev, eller linjene i en treflate. Bildene er fullendte
i seg selv - men likevel del av en prosess som ikke er avsluttet. Dette
uavsluttede blir en slags felles skjebne mellom bildene, kunstneren og
publikum: Alle tar del i en undersøkelse som ikke er avsluttet og som ikke
gir noen lovnader om hvor vi skal.
Kritikersamtalen som utvidelse av en kunstnerisk opplevelse
Å sitte slik og lytte til kritikernes samtale om de fire kunstnernes arbeider
er utfordrende, og spennende. Og lærerikt. På mange vis blir det som en
kunstopplevelse i seg selv. Noen ganger litt provoserende, non ganger
veldig inspirerende. Provoserende når jeg opplever samtalen som en fasit
på hva kunstverket er og hvordan min opplevelse bør være. Inspirerende
når samtalen blir en medvandrer som styrker kunstopplevelsen. Dette
understrekes tydelig i Gjessings betraktninger rundt Anna Marie Sigmond
Gudmundsdottir sine bilder fra sommerens utstilling på Harpefoss hotell.
Bildet er fullkomment i seg selv. Avklart, men ikke en fasit. Avsluttet, men
ikke låst. Dette siste er særs viktig, tenker jeg - fordi da blir jeg som
betrakter og bildet likeverdige. Jeg skal ikke løse en gåte og finne et rett
svar. Jeg skal strekke meg mot bilde og synge duett med det, for å bruke
Gjessings musikalske metaforer. Vi blir et fellesskap, og ikke en innenfor
og en utenfor.

Kunsthåndverk fra bruksgjenstand til kunstform
Siste mann ut for å snakke om de fire kunstnernes arbeider var kritiker
André Gali, leder i organisasjonen Norwegian Crafts, samt frilans
kunstkritiker og redaktør. Gali ga oss en innføring i utviklingen av
kunsthåndverket i Norge fra brukskunst, via design til egen kunstform
- og Torbjørn Kvasbø (Fjøset i Ringebu Prestegård) sin rolle og posisjon i
denne prosessen.
Abstrakt ekspersjonisme - utfordrende lek på ramme alvor
Da Kvasbø var student i Bergen på 70-tallet var frontene steile mellom
billedkunstnerne og kunsthåndverkerne. Kunsthåndverket utviklet seg fra
primært å være bruksgjenstander med fokus på funksjonalitet, til større
arbeider der leiren ble materiale for metaforer på form og estetikk.
Gali beskriver det som at kunsthåndverket beveget seg bokstavelig talt
vekk fra butikkutsalgene og inn i galleriene og kunsthallene.
- Kvasbøs kunst i dag kan beskrives som en abstrakt ekspresjonisme
der arbeidet med leiren er metaforer på kropp, form, hud, lemmer. Det
kunstneriske arbeidet er en fysisk kamp med leiren, en utforskende lek på
ramme alvor der målet er det tilsynelatende umulige. Kvasbøs tilnærming
til den kunstneriske har alltid vært utforskende og lærende. Slik har han
blitt en kunstner som har åpnet dører internasjonalt for andre norske
kunstnere, han har undervist, stilt ut og bygget nettverk - og brakt
kunstnere fra hele verden til Ringebu der han bor. Slik blir hans nærmiljø
katalysator for en samtale som strømmer utover og sprer seg til hele
verden, avsluttet Gali.

En formende kraft
I sitt dikt Kunstneren, fra samlingen Den hemmelige sommer (1951),
beskriver André Bjerke kunsten som en «…formende kraft i oss alle...»
Deretter fortsetter Bjerke med å si at kunsten «…er alt som er fruktbar
uro, en fjær i vårt indre, en drift som vil skape et større av det som er
mindre…» Og deretter avslutter han med «…Driv kunstneren ut: all lek
vil du dermed fordrive og mister du evnen til lek, da mister du livet…»
Disse fire kunstnerne, deres kunstnerskap og de initiativene de har
tatt for å skape lokalt forankrede institusjoner, kunstnerresidenser og
visningsarenaer for kunst i Gudbrandsdalen og Lillehammer er viktig.
Andre steder i fylket skjer det også spennende ting; på Toten med
Henning, Johannes og Tore Espedal, i Vågå der Kjell Erik Killi Olsen har
slått seg ned og Morten Krogvold holder sine seminarer og får sitt galleri,
Anita Killi og Trollfilm på Dovre, Mjøsa - et kunstposjekt, Tankeplasser
langs veien gjennom Gudbrandsdalen, Balke & Myskja på Madstun ved
Ransfjorden, Glasslåven på Hadeland, for å nevne noen.
Periferi og sentrum
Alle disse fire kunstnerne, Torbjørn Kvasbø, Patrick Huse, Anna
Gudmundsdottir og Mads Andreas Andreassen, og visningsstedene de
representerer (kanskje med unntak av Elephant Kunsthall i Lillehammer),
har etablert seg i randsoner, utenfor byene, i distanse til de tradisjonelle
kunstinstitusjonene og kunstnermiljøene.
Alle fire representerer et kraftfelt som styrker kunstmiljøet rundt seg og
fremmer interessen for kunst rundt virksomhetene sine. De jobber solid,
de slår røtter og de utøver arbeid av høy kvalitet.

Felleskapets ansvar
Det sier seg selv at man ikke kan pålegge kunstnerne oppgaver
utenom forpliktelsene til egen kunst og arbeid. Men kommunikasjon
med stedet er viktig. Man kan senke terskelen for samtalen, man kan
tilrettelegge for dialog, man kan formidle og invitere og prøve seg frem.
Men ansvaret for at felleskapet har tilgang til kunstnerisk kompetanse,
kunstneriske prosesser, kunstopplevelser, mangfold av stemmer - må
være det offentliges. Lokalsammfunnenes støtte og oppmerksomhet er
selvsagt viktig for kunstnerne, som for alle andre. Men lokalsamfunnene
trenger kanskje sin kunstnerbefolkning mer enn enkeltkunstneren trenger
lokal støtte. Derfor må lokalmiljøene, offentligheten, gi muligheter og
tilrettelegge. Disse synspunktene kom tydelig frem i debatten som fulgte
kritikersamtalen i Fjøset på Ringebu prestegård.

Geografiske avstander er ikke lenger så avgjørende
Jeg hører i løpet av samtalen i Fjøset på Ringebu prestegard, at alle på
ett eller annet vis gir uttrykk for en sterk tilknytning til det lokale. Det
stedsspesifikke kan være en kunstnerisk kvalitet, og begrepene sentrum
- periferi er ikke lenger så entydige. Periferi er ikke lenger synonymt med
utkant. Maktsentrene flytter rundt, store bevegelser er på gang og veien
fra Ringebu til Paris kan være kortere enn veien fra Ringebu til Oslo. Man
er ikke nødvendigvis mer faglig ensom i periferien enn i storbyen. Men
nettopp fordi disse begrepene nå utfordres - er det viktig at det skjer noe
lokalt. En kunsthall kan springe ut av stedet og gi noe tilbake til stedet
den står på. For alle steder har en autonomi, karakter, uavhengig av
størrelse. Men hvem har ansvaret for at det finnes arenaer for produksjon
og formidling av profesjonell kunst lokalt?

Å møte det ukjente er å møte seg selv
Det offentlige skal investere i lokalbefolkningen, i de som bor på stedet.
Det innebærer også ansvar for tilbud om profesjonelle kunstopplevelser.
For kunsten kan være et redskap til å tenke med, som kritiker og kunstviter
Kjetil Røe uttrykte det. Eller bare noe å oppleve. Eller føle med. Kunstverket
kan også være et møte med det fremmede. Og det er viktig. Viktig å
oppsøke ting man ikke er vant til, ting man ikke forstår. Det er det som er
grunnlaget for å bevege seg som menneske - og som
samfunn. Det
betyr at man også lokalt må bygge institusjoner. Ikke nødvendigvis som
fysiske hus, men som strukturer og organisasjoner som har et langsiktig
perspektiv og profesjonell ledelse, faste åpningstider, forutsigbart program
og tydelige forpliktelser i lokalsamfunnet - året gjennom.

Visste du at ...
du kan bli med på medisinsk yoga på Ringebu bibliotek?
Hver fredag kl.11.00 vil instruktør Brit Nielsen lede alle interesserte gjennom en time med medisinsk yoga.
Denne yogaformen er spesielt utviklet for medisinske formål, og er tilpasset de fleste fysiske og psykiske begrensninger. Medisinsk yoga
passer også godt for deg som er nybegynner, og du trenger ikke ha erfaring med yoga for å delta. Tilbudet er gratis, og alt du trenger å ha
med deg er en yoga-matte, noen myke klær og et pledd.
Oppstart er fredag 7.september og siste time før jul blir etter avtale med instruktør. Det er ingen påmelding, det er bare å møte opp.

Visste du at ...
du kan låne symaskiner på Ringebu bibliotek?
Biblioteket har to symaskiner som du kan bruke på biblioteket i åpningstiden.
Tilbudet forutsetter at du er selvdreven og inkluderer ikke brukeropplæring ut over det å komme i gang.
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En annerledes skoledag i Imsdalen
Tekst og foto: Tina Lie Vestby

Dagen kunne ikke vært blåere, finere og full av forventning når rektor
blåser i fløyta ute på gårdsplassen på Imsdalen skole. Leken avsluttes fort,
noen slår på ring andre kaster på stikka og et par gutter går på stylter.
Elevene fra 7. klasse ved Ringebu skole kommer løpende og stiller seg på
to rekker. Dette er dagen de har forberedt seg på så lenge og som ingen
helt vet hva vil bringe. Det er duket for gammeldags skole i Imsdalen.

Praten stilner og alvoret trer frem. Øverst på trappa står lærerne
Åge Knuts, Knut Edvard Olavsen og Olaug Widme som for
anledningen hadde andre navn, de ønsker velkommen til skoledagen.
De er korrekt antrukket, som tatt ut fra en skolehverdag før andre
verdenskrig ved en hvilken som helst liten bygdeskole, et sted i Norge.
Trygt leder rektor elevene inn til klasserommet i den gamle skolebygningen
i Imsdalen. Gutta barføtte med nikkers og skyggelue, jentene med skjørt,
strikkajakker og fletter. Klasserommet har pulter med plass for to, på
kateteret står det en globus, blekk, gamle plansjer og griffeltavler. Først
opprop, så salmesang.
Skoledagen går med til regning, skriving med både griffel og fyllepenn.
Historie, geografi og linjegymnastikk. Midt på dagen blir det besøk av
helsesøster, en skummel affære for noen. Ingeborg Grimsrud kommer
med både tran, pirket prøve og lusekam, hun var streng og effektiv i sin
sykepleier mundur, Ingeborg.
På kjøkkenet rører kokka, Reidun Hallum rundt i den digre kjelen med
vassgraut. Husholdersken holder på med kraft til kjøttkakene som skal
serveres til dugurd.
Ute på gardsplassen rusler drengen,
eller vaktmesteren som en ville
ha sagt i dag,han setter på plass
styltene som noen av guttene har
slengt fra seg.
To stillfarne og litt fillete jenter
kommer heseblesende opp trappa
en stund etter at de andre har gått
inn i klasserommet, de er for seine.
”Far sa vi måtte bære inn ved til
mor før vi fikk løpe til skolen, det
blir nok skammekroken på oss”
grøsser den ene søsteren, de banker
forsiktig på døren og smetter inn i
klasserommet.
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Husholdersken og kokka serverer vassgraut med sur melk, kjøttkake
på gaffel etter å ha sjekket om hendene er rene nok. ”Spiser dere opp
maten, kan dere ta et kamfersukkertøy”. Alle smaker, noen spiser opp alt
og spør etter mer.
En av de siste elevene som gikk på skolen i Imsdalen før den ble lagt
ned var Torleif Borgedal. Torleif ble spurt om han ville fortelle elevene om
hvordan hans opplevelser som skoleelev i Imsdalen.

uforglemmelige dagen. Tanken var å finne på noe litt utenom det vanlige
når en tar med seg klassen på tur forteller de to lærerne, Martin Onsum
Berg og Beate B. Hovde.
De kontaktet undertegnede for å finne ut om det var mulig å få til en slik dag.
En må heie på slikt et engasjement som disse to lærerne her viser, de
hadde ideen og trua på at det gikk, og sist, men ikke minst er de hjertelig
tilstede hele tiden. Jammen var det moro å få være med på sidelinja.
I Ringebu historielag finnes det en stor skolesamling som møysommelig er
registrert, fotografert og katalogisert av ekteparet Knut og Thea Olavsen.
Det var naturlig å høre med dem, var det overhodet mulig å få låne med
seg noen gjenstander slik at en kunne prøve å gjenskape et noenlunde
autentisk klasserom.
Så begynte ballen og rulle, Ringebu historielag var mer en villige til å stille
med skuespillere (lærere), utsyr og bidro ivrig som rådgivere i forkant.
Ringebu kan være stolte av å ha så sterke resurspersoner i sitt lokale
historielag som uforbeholdent ville være med å gjøre en forskjell denne
dagen.

Det ble et sterkt gjensyn med skolen for Torleif, som kunne berette
om redsel, frykt og juling. Det var mange lydhøre, unge skolelever på
grassletta utenfor skolen da Torleif fortalte om sine skoledager, noen med
gråten i halsen.
Undertegnende fikk rollen som nysgjerrig tjenestejente og ble pent nødt
til å gjøre som hun fikk beskjed om av den strenge husholdersken som
spilles av lærer Beate B. Hovde, en av de to initiativtakerne til denne

Forberedelser ble også gjort i klasserommet på Ringebu skole hvor
elevene fikk roller, noen som prestedatter andre som fattiglus osv. Temaer
fra gamledager ble diskutert og spørsmål stilt. Hva slags klær brukte man
og hvor skulle en finne noe slikt nå, grublet elevene på.
Foreldre kjørte pulter og andre remedier inn til Imsdalen og Den Kulturelle
Skolesekken bidro med penger til busstransport.
Til slutt må en få lov til å rekke en stor takk til alle elever som var med på
leken i blodig alvor, uten deres unike iver og vilje til å spille spillet, ville
ikke denne dagen ha blitt så vellykket som den ble – en suksess.
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Søndag 30. september

Gjeterhundprøve på Tromsnes Gard, Fåvang kl. 8.00
og utover dagen

Arr. Midt-Gudbrandsdal gjeterhundlag

Eldres dag på Ringebu ungdomsskole, Ringebu kl.17.00.
Underholdning med Helge og Jørn med varme viser og glade takter.
Åpent for alle, gratis inngang, servering og loddsalg.

Arr. Eldrerådet og kulturelles spaserstokken i samarbeid med andre lag.

Mandag 1. oktober
En festival med fokus på sau, mat, hygge og tradisjon.
Sauetråkket starter fredag 28. september på Fåvang og
avsluttes med Fårikålfestival i landsbyen Ringebu 6. oktober

Fredag 28. september

Fårepub med folkemusikk og gammeldans på Tunet Kro,
Fåvang kl. 18.30.
Gratis inngang.

Arr. Tunet Kro og Ringebu spellemannslag.

Lørdag 29. september

Værlamkåring og aktiviteter i Nesseskogen park,
Fåvang kl. 09.00 – 15.00.
Eksteriørbedømming av sau kl.10.00.
Speedklipping av sau kl. 12.30.
- Diverse underholdning.
- Potetens dag med gratis servering av potetsuppe.
- Aktiviteter for barna i parken.
- Stands og torghandlere.
- Utstilling av gamle traktorer.
- Ringebubarnehagenes utstilling - Barns møte med og tanker om
sau - utstilling av bilder, utsagn og kunstneriske uttrykk.
Gjeterhundoppvisning på Tromsnes Gard kl. 10.30.

Arr. Midt-Gudbrandsdal gjeterhundlag

Gammeldags markedsdag på Huset Granmo,
Fåvang kl. 11.00 – 15.00.
En stemningsfull dag med lokale selgere i gammeldagse klær.
Lokalproduserte varer selges med humor og tradisjon. Underholdning,
salg av kaffe, svele og kjøttkake på gaffel.

Arr. Huset Granmo, facebook.com/husetgranmo

Åpen dag på Freskusk
i anledning 5-års jubileum inviterer Freskus til uforpliktende besøk med
morsomme konkurranser og aktiviteter.

Arr. Freskus

Ullaktiviteter for barn på Fåvang skole kl. 14.00 – 18.00
Bli med og lær å trykke på skinn. Du lager ditt eget sitteunderlag av
saueskinn og lærer å tove bilde av ull. Materialkostnader kr 150.
Påmelding innen 26.9 tlf. 95189117 (Beate Myrhagen).
Arr. Ringebu Fåvang husflidslag
Fårelag på Friisvegen Turistsenter Måsåplassen fra kl. 16.00.
Grilling ved «Jegern» med retter av fårekjøtt og pølser. Levende musikk.
Konkurranser som økse- og hesteskokasting. Tippekonkurranse: Hvor
tunge er killingene? Saueskinn i premie til vinner i tippekonkurransen.
Pris per person inkl. 1 valgfri drikke kr 295, barn under 12 år halv pris.
For bestilling tlf. 45043162 eller post@friisvegen.no

Arr. Friisvegen Turistsenter Måsåplassen
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Foredrag - Stikkingens betydning for bruken av norsk ull –
Norsk strikkehistorie kl. 19.00 på Ringebu innovasjonssenter
Foredrag ved Ingun Grimstad Klepp, Seniorforsker ved
forbrukerforskningsinstituttet SIFO/OsloMet og Tone Skårdal Tobiasson,
journalist og redaktør nicefashion.org
De vil ta tak i norsk strikkings unike posisjon, og hvordan dette har ført
til at vi fremdeles utnytter vår norske ull, og nå bedre enn noensinne.
Utstilling «Om bruk av ull og ombruk av ull».
Enkel servering, gratis inngang.

Arr. Ringebu Fåvang Husflidslag

Tirsdag 2. oktober

Får-fatterbesøk med Helga Flatland.
Ringebu bibliotek kl.19.00.
Helga Flatland regnes blant de fremste av unge norske
fremadstormende forfattere. Hun har fått et stort publikum for måten
hun beskriver menneskelige prosesser som sorg, tilknytning og
oppbrudd på. Helga Flatland presenterer sitt forfatterskap og romanen
"En moderne familie". Gratis inngang.
Boksalg ved Ringebu Libris.

Arrangementet er samarbeid mellom Ringebu bibliotek og
Fårikålfestivalen.

Torsdag 4. oktober

Kjerringtreff med Ull-moteshow for bondekjerringer,
bygdakjerringer og andre trivelige kjerringer i Fårikålteltet i
landsbyen Ringebu kl. 19.00.
Bli med på enn trivelig kveld med quiz, god prat og god mat fra Annis
kjøkken. Ull-moteshow av landsbybutikkene.
Inngang kr. 200 inkl. mat.
Påmelding: 61284700 eller skysstasjon@ringebu.kommune.no
Innen 1. oktober.

Arr. Annis pølsemakeri

Fredag 5. oktober

”Får-spiel” i Fårikålteltet i landsbyen Ringebu
kl. 19.00 – 24.00.
Levende musikk med Tordensky.
Servering av fårikål og lammespesialiteter.

Arr. Annis pølsemakeri

Ølsmaking med Doblougs på Værfast i landsbyen Ringebu
kl. 20.00.
Mer info. og påmelding på Værfast sitt Facebook arrangement eller på
e-post til post@vaerfast.no.

Arr. Værfast AS

Lørdag 6. oktober

Ellers byr vi på masse moro:

Vi fyller gata med utstillere, Kaupangerparken med sau og
scena med underholdning.

- Femkamp i ekte "farmen-ånd" på spredte plasser i sentrum
med Værfast og Ringebu arrangement.
- ULL er GULL & SKINN er INN. Diverse aktiviteter, salg og 		
demonstrasjoner med sau i fokus i Kaupanger.
Ved Ringebu husflidslag.
- Palletten maleklubb med utstilling maleri, akvarell og 		
tegninger i Ungdomssenteret.
- Ringebubarnehagene utstilling - Barns møte med og tanker
om sau - utstilling av bilder, utsagn og kunstneriske uttrykk.
- Håndverkstradisjoner
- Torghandlere
- Småskalaprodusenter mat.
- Utstillere landbruksnæring.
- Festivaltilbud og aktiviteter i butikkene.
- Mye underholdning
- Utstillere og butikker har åpent kl. 10.00-16.00.
- Fårikåltelt med servering kl. 10.00- 01.00.

Fårikålfestival i landsbyen Ringebu

Randi Marie kl. 11.00
Randi Marie er vokalist og låtskriver. Hun
ga ut sitt første album, "Safe Place" i
november 2017, der blant annet låten
"Better not call me" har ligget på
A-lista på NRKp1. Randi Marie er kjent
for sin kraftfulle stemme og inderlige
formidlingsevne. Tekstene er ærlige, der
de fleste vil kunne kjenne seg igjen.
Katrine Stenbekk kl. 12.00
Katrine Stenbekk er vokalist, komponist
og låtskriver, kanskje mest kjent som
vokalisten i bandet Kalandra. Det siste
året har hun utviklet et solo oppsett
innen live electronics og har sin debut på
Fårikålfestivalen i Ringebu. Musikken er
en kombinasjon av låter hun har skrevet
i Kalandra samt noen eksperimentelle
verk som tar i bruk både akustiske og
elektroniske virkemidler. Inspirert av tradisjonell vokalteknikk fra alle
deler av verden viser hun ikke bare et stort musikalsk spekter, men også
hvordan å kombinere gamle tradisjoner inn i et moderne uttrykk.
MaVe kl. 13.00
MaVe alias Marita Vestad, opprinnelig
fra Ringebu i Gudbrandsdalen er
en artist og låtskriver som lager
breial elektronika i et landskap av
suggerende beats, følelsesfylte tekster,
og en kraftfull, unik vokal som kan
gi de mest hardbarka bakoversveis.
Under Fårikålfestivalen får vi høre noen
av hennes nye låter helt nedstrippet.

Attitunes vokalgruppe kl. 14.00.
Attitunes er en 40-/50-talls inspirert
vokalkvartett som fremfører et variert
repertoar innen jazz, swingjazz, viser
og klassisk. Gruppa består av Anniken
Ottersen Lindbak, Jenny Ness, Rebekka
Fredsrud og Christine Udjus og har
base i Oslo. Gruppa jobber på hele
sør-østlandet og har blant annet vært
med på programmer som "Norge
Rundt" (NRK) og Norske Talenter (Tv2). Her møter du gruppa a cappella.
Attitunes er også produsent av forestillingen "Vel møtt igjen - en hyllest
til The Monn Keys" som settes opp i Holmestrand og på Østre Toten
denne høsten.  

Fårikålfestivalen fortsetter lørdag kveld:
"Ettersank"i Fårikålteltet i landsbyen Ringebu kl. 19.00 - 01.00
Stones Rock med Little Boy Blue and the Blue Boys (LBBBB) i
Fårikålteltet.
Bandet ble stiftet etter en Rolling Stones konsert på Valle Hovin I august
1990. Gruppens medlemmer fra Hønefoss ble så begeistret at de
dannet «tribute bandet» LBBBB med kun Rolling Stones «live-låter» på
repertoriet. Identiske instrumenter og kostymer er med på å danne et
fantastisk Stones show.

Arr. Annis Pølsemakeri

Fårelag på Friisvegen Turistsenter Måsåplassen fra kl. 16.00.
Grilling ved «Jegern» med retter av fårekjøtt, pølser og levende musikk.
Konkurranser som økse- og hesteskokasting. Tippekonkurranse: Hvor
tunge er killingene? Saueskinn i premie til vinner i tippekonkurransen.
Pris per person inkl. 1 valgfri drikke kr295, barn under 12 år halv pris.
For bestilling tlf. 45043162 eller post@friisvegen.no
Arr. Friisvegen Turistsenter Måsåplassen

Søndag 7. oktober

Konsert med Sandum trio. Ringebu bibliotek kl.19.00.
Sandum trio består av Øyvind Sandum, Rikke Van Ommeren og Vegard
Moshagen. På konserten vil det bli presentert både tradisjonell norsk
folkemusikk, nykomponert musikk og noen innslag fra irsk og canadisk
tradisjonsmusikk. Gratis inngang.

Arr. Ringebu bibliotek i samarbeid med Fårikålfestivalen.

Informasjon:
Ringebu skysstasjon tlf. 61284700
e-post: skysstasjon@ringebu.kommune.no
Detaljert dagsprogram for 6. oktober se:
www.ringebu.com
Facebook: Fårikålfestivalen
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Jønnhalt Gjesteseter feirer 25-års jubileum
Tekst og foto: Halldis Myhre Tvete

Han og Astri arbeidet med planene på setra og startet fem år før OL med
arbeidskraft fra garden. Da OL ble lagt til Lillehammer, ble det fortgang i
byggingen og anlegget ble åpnet av Petter Rønningen i 1993.

Seterstulen Jønnhalt ligger ca. 6 km fra fv. 27, og er ei stor setergrend
med 23 setrer. Navnet kommer av at det var jernutvinning her i gamle
dager. Dette er ei setergrend som er godt bevart. Her er det fortsatt fred
og ro med mange gamle seterhus. Setring på gammeldags vis er slutt,
men det er mange dyr på beite. I utkanten av grenda ligger Jønnhalt
Gjesteseter, med Astri og Anders A. Fretheim og sønnen, Øyvind Nordrum,
som vertskap, se www.jonnhalt.no Det er et lite eventyr, med vakre
gamle hus i et fredelig tun.
Setra tilhører garden Nigard Nordrum på Kjønnås. Ole Steberg bygde
nye hus på setra på 1870-tallet. Han kjente Anne Hov («mor» til
Gudbrandsdalsosten) og var den første som produserte rauost slik vi
kjenner den i større målestokk og solgte i Oslo. Selet er stort, 100m2 og
det stod 3 ystpanner der. Nå er selet oppholdsrom og moderne kjøkken
med godt utstyr. De fleste gruppene har selvstell, og mange har med
egen kokk. Ellers bruker Astri og Anders en del catering, ofte fra Annis
pølsemakeri eller fra Venabu fjellhotell.

Det er i alt 9 dobbeltrom, alle med egne bad, låven er kurslokale og
yogarom, og i tillegg er det bygd badstue og bygg for biovarmeanlegget.
Det er vannbåren varme og strøm fra egen generator. Varmen kommer
fra et nytt, moderne og miljøvennlig flisfyringsanlegg til 1,1 mill. der
Innovasjon Norge har bidratt med 40%. Det er sønnen, Øyvind Nordrum,
som har stått for anlegget, og hvor de stort sett bruker tre fra egen skog.
Den 20 år gamle oljefyren måtte skiftes ut, og da var det naturlig å tenke
på bioenergi. I det store flishuset er det nok til 1 års forbruk, og erstatter
12.000 liter olje. Øyvind bruker ca. 50m3 tømmer i året som tilsvarer 120
løskubikkmeter og er akkurat det flislageret rommer. Han styrer det hele
med touchskjerm, og er veldig godt fornøyd med anlegget – som han
regner med er nedbetalt på 15 år. Øyvind har overtatt garden, og selger
oppvarming til gjestesetra.
Hva har Anders og Astri vært opptatt av, og hva har de lært disse 25 åra?
Høg standard med bad på alle rom var viktig fra første stund, og de satset
på høg kvalitet, noe som viste seg å være både viktig og riktig. De var
heldige i starten og fikk inn et par som drev med yogainstruktør-kurs som
leide gjestesetra 10-12 uker hvert år i 20 år. Omtale av stedet spredte
seg, og stedet går rundt, men en blir ikke rik av det, sier Anders. Derimot
treffer en mange interessante mennesker, bl.a. en tysk prest som kommer
med grupper – de er blitt gode venner og vertskapet har vært på besøk
i Tyskland.
Det er mange yogagrupper. Først går de på kurs, og så kommer de igjen
med egne grupper. Ellers er det jubileer og vennegrupper som vil være
for seg selv. Om vinteren er det særlig tyske grupper som kommer for å
gå på ski, meditere og bruke badstua. Astri forteller at yogagruppene var
spesielt opptatt av badstue. I 1997 ble det bygd badstue, og etter hvert
ble badedam gravd ut rett nedenfor badstua.
Denne uka var det kurs her, og da jeg nærmet meg, hørte jeg vakre toner
– en slags lydmeditasjon. Jeg kunne sittet lenge bak grantrærne og lyttet.
Det er sangpedagogene Beate Myrvold og Marius Holth som har kurs i
stemmebruk. Det er lyd og bevegelse, en personlig prosess for å gå litt
dypere i seg selv og finne sitt uttrykk – se www.stemmekraft.com og
www.stemmenbakstemmen.no
De feirer også jubileum, det er 15. året de har kurs her – 2 kurs à 1 uke
hvert år. Hver morgen er det yoga, en dag er det tur til Muen og ellers
bruker deltakerne nærområdet flittig i det lille de har av ledig tid utenom
kurset. Moren til Marius hadde vært på yogakurs her, og sa at dette var
perfekt for kursene deres.

Setra var i bruk til midt på 1950-tallet, men fra da av var dyra på heimsetra
hele sommeren. Da det skulle bli turistbedrift 30 år senere, var grunnmur
og tak i dårlig stand, og setra måtte enten rives eller restaureres. De
valgte å restaurere setra på Jønnhalt, men flyttet husa litt lengre opp, hvor
det bl.a. er mere le. Den gamle låven som stod utpå kvea, ble også flyttet
til tunet. Det er landskapsarkitekt Gro Treider som har vært rådgiver for
utformingen av det nye tunet – gamle hus, men nye inni.
Anders og Astri får spørsmål om hvordan de fant på dette. Anders forteller
at han er nesten født til det - han kom til verden i en liten leilighet på
Fretheim hotell i Flåm! Han arbeidet med reiseliv i DU (Distriktenes
Utbyggingsfond) i mange år og hadde lyst til å skape sitt eget anlegg.
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På spørsmål om de har vurdert andre steder er svaret nei.
Her er det perfekt for formålet.

Astri og Anders A. Fretheim

Øyvind Nordrum

Oppslagstavla
21. september: Konsert på Arnemoen Gard, Ringebu med Silver Lining (N)
Dørene åpner kl. 20. Konsertstart kl. 21,
Billetter tilgjengelig på: www.tikkio.com Følg med på Facebook: Arnemoen Gard

10. november: Høstmarked med salg av hageprodukter i Ringebu Prestegard.
Arr. Hagegruppa og Norsk Roseforening avd. Gudbrandsdal
www.ringebuprestegard.no Facebook: Ringebu Stavkirke og Prestegard

22. september: Konsert på Arnemoen Gard, Ringebu med Kåre Indrehus (N)
Dørene åpner kl. 20. Konsertstart kl. 21,
Billetter tilgjengelig på: www.tikkio.com. Følg med på Facebook: Arnemoen Gard

11. november Greasekonsert med Ringebu-Fåvang skolemusikk, Fåvang
musikkforening, band og solister på Tromsvang, Fåvang kl. 19.00

28.og 29. september: Stort lagersalg av brukte gjenstander på
Giax i Randkleivgata. 10, Ringebu kl. 10.00 – 15.00

15. november: Drømmen om Everest. Ringebu bibliotek kl.19.00
Vibeke Andrea Sefland har det meste av sitt voksne liv vekslet mellom sitt arbeid i
internasjonal tjeneste og sin store lidenskap for høye fjell. I mai i fjor besteg hun Mount
Everest og Lohtse i løpet av den samme uken, og i tillegg avbrøt hun et toppforsøk
for å hjelpe en klatrer i nød. Under sitt foredrag vil hun fortelle om sine eventyrlige
ekspedisjoner og prosjekter hun leder.
Værfast informerer om høstens kurs og tilbud.
Salg av kaffe og biteti ved Værfast. Gratis inngang.

28. september: Konsert med Tordensky på Ringebu bibliotek, Ringebu kl.12.30
Tordensky er en musikalsk duo bestående av Erik Granlien på gitar og Frode
Brandstadmoen på vokal/gitar og trampekasse. Musikalsk spenner de fra Johnny Cash til
AC/DC. Elever fra Ringebu ungdomsskole er spesielt invitert, men konserten er åpen for
alle. Gratis inngang. Arr. Ringebu bibliotek
24. september – 29. september: Jubileumsuke på Freskus, Fåvang
Jubileumsuke i forbindelse med at Freskus er 5 år den 25. september.
Rabatt på medlemskort, foredrag og ulike aktiviteter gjennom uka.
Åpen dag lørdag 29. september
29. september – 6.oktober
FÅRIKÅLFESTIVAL I RINGEBU, se eget program
Sauetråkket starter med værlamkåring og gammeldags marked på Fåvang 29. september.
Mange arrangement i hele uke 40 og avslutning med Fårikålfestival i landsbyen
Ringebu 6. oktober
2.oktober: Får-fatterbesøk med Helga Flatland.Ringebu bibliotek kl.19.00.
Helga Flatland regnes blant de fremste av unge norske fremadstormende forfattere. Hun
har fått et stort publikum for måten hun beskriver menneskelige prosesser som sorg,
tilknytning og oppbrudd på. Helga Flatland presenterer sitt forfatterskap og romanen «En
moderne familie". Gratis inngang. Boksalg ved Ringebu Libris.

Arr. Ringebu bibliotek I samarbeid med Fårikålfestivalen.

7.oktober: Konsert med Sandum trio.Ringebu bibliotek kl.19.00.
Sandum trio består av Øyvind Sandum, Rikke Van Ommeren og Vegard Moshagen.
På konserten vil det bli presentert både tradisjonell norsk folkemusikk, nykomponert
musikk og noen innslag fra irsk og canadisk tradisjonsmusikk. Gratis inngang.

Arr. Ringebu bibliotek i samarbeid med Fårikålfestivalen.

12. oktober: Konsert på Arnemoen Gard, Ringebu med Stig Ulv (N)
Dørene åpner kl. 20. Konsertstart kl. 21,
Billetter tilgjengelig på: www.tikkio.com Følg med på Facebook: Arnemoen Gard
16.oktober: Åpning av kunstutstilling under Barnas bokuke.
Ringebu bibliotek kl.10.00.
Åpning av kunstutstilling. 2.klassingene viser fram noen av sine kreative produksjoner.
Servering av boblevann og snacks.
Åpen for alle. Gratis inngang. Arr. Ringebu bibliotek

Arr. Ringebu-Fåvang skolemusikk og Fåvang musikkforening

Arr. Ringebu bibliotek og Værfast

17.november: Jubileumskonsert med Ringebu musikkforening på Ringebu
ungdomsskole, Ringebu kl.18.00.
Jubileumsfest på Kaupanger etter konserten, Ringebu.
Alle er velkomne både på jubileumskonsert og jubileumsfest.
Det vil bli forhånds salg av festbilletter.

Arr. Ringebu musikkforening

20. november: På talefot.
Møte med Oddvar Brå på Ringebu bibliotek kl.19.00
Thor Gotaas samtaler med Oddvar Brå om hans liv og eventyrlige skikarriere.
Boksalg med signering, og servering av kaffe og kake. Gratis inngang.

Arr.: Ringebu Libris, Sport 1 Ringebu og Ringebu bibliotek

Konsertserien Innunder Jul
23. november Ringebu Stavkirke
24. november Sør-Fron Kirke
25. november Lillehammer Kirke
Tradisjonelle julesanger med artistene Anne Vada, Sigmund Groven og Iver Kleive.
Lokale artister i år blir Kari Hanne Rudrud, Randi Marie Steig,
Johnny Lønning og Trond Halle.
Overskuddet av konsertene går til kreftforeningen.
Billetter legges ut på GD nett og Hårstugu i Ringebu
Følg med på Facebook: Innunder Jul for informasjon om forhåndssalg
23. november
Julegrantenning på Fåvang kl. 18.00
Fåvang musikkforening spiller

Arr.: Fåvang vel-og næringsforening

24. november: Julemesse på Venaheim i Venabygd kl. 10.00 -16.00

Arr: Venabygd bygdekvinnelag

25. november: «Syng med oss» på Ringebu ungdomsskole, Ringebu kl. 19.00
17.oktober: Familieforestilling under Barnas bokuke.
Ringebu bibliotek kl.18.00.
«To menn og en tavle» er en morsom tegneforestilling for barn der illustratørene og
tvillingbrødrene Svein og Egil Nyhus tegner og forteller for og sammen med publikum.
Brødrene lærer bort noen forfattertriks også, og de som har en god idé, kan være med på
å bestemme hvordan historien skal se ut.
Åpen for alle, ta gjerne med søsken eller besteforeldre – dette blir moro for store og små!
Gratis inngang. Arr. Ringebu bibliotek
Konserter på Arnemoen Gard
19. oktober: Vincent Flatts Easily Led (GBR)
20. oktober Hege Øversveen (N) og Trond .Svendsen & Tuxedo (N)
25. oktober: The Northern Belle (N).
26. oktober: Girls Guns & Glory (US)
27. oktober: Otis Gibbs (US)
28. oktober: Robbie Fulks (US
Dørene åpner kl. 20. Konsertstart kl. 21, Billetter tilgjengelig på: www.tikkio.com
Følg med på Facebook: Arnemoen Gard
30.oktober: Konsert med Vaffelbandet.Ringebu bibliotek kl.19.00
Vaffelbandet byr på et bredt musikkaspekter, og varter også opp med egne sanger og
melodier. Til konserten vil bandet være forsterket av Bjørg Nygår og Magne Bekkemellem.
Egil Mjogdalen fremfører også egne dikt.

Arr. Ringebu sangkor

29. november: fra Disney til Grieg: familiekonsert. Ringebu bibliotek kl.18.00
Midt-Gudbrandsdal Orkester spiller fra et variert repertoar når de inviterer til
familiekonsert. Gjesteartist Kristine Sletten Hansen synger kjente og kjære sanger fra
barnas musikalske skattekiste. Kaffe, saft og boller i pausen. Dette blir en hyggekveld for
store og små med overraskelser underveis! Gratis inngang.

Arr. Ringebu bibliotek

30.november: Julegateåpning i landsbyen Ringebu kl. 17.00.
Julemarked med Ringebu skole, aktiviteter og nissebesøk

Arr. Ringebu markedsforening

2. desember: Julemarked Rudi Gard, Sør-Fron kl. 12.00-16.00
Håndverk, kunst, mat og trivelig førjulsstemning.

Arr. Rudi Gard

6. desember: Julekonsert på Ringebu bibliotek kl.19.00
Ringebu kulturskole inviterer til julekonsert hvor bredden av kulturskolens mange tilbud
blir fremført av elevene i en staslig ramme. Alle er hjertelig velkomne til en stemningsfull
og vakker konsert! Servering av gløgg og julekaker til alle fremmøtte. Gratis inngang.

Arr. Ringebu kulturskole og Ringebu bibliotek

Arr. Ringebu bibliotek i samarbeid med Nærmiljøsentralen.

2. november: Kulturkveld med utdeling av Ringebu kommunes kulturpris og
kulturstipend på Tromsvang kl. 18.00
Kulturprisen 2018 deles ut til Halvor Aaby og kulturstipend deles ut til Mette Strandlien.
Underholdning, salg av kaffe og kake. Åpent for alle. Arr. Ringebu kommune

RingebuPosten tar forbehold om endringer
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Visste du at ...
Norsk motorklubb Midt-Gudbrandsdal har fått godkjent Lavik gruva i Ringebu
som tilleggsområde til sitt anlegg på Vinstra for 2 år med formål trialkjøring.
Trialkjøring legger vekt på balanse og presisjon og foregår i lave hastigheter.
Vi er akkurat i gang i denne gruva og har som regel kjøring en gang i uken på
søndager fra kl 15.00, men for å være sikker ser du inn på vår hjemmeside,
http://www.nmkmg.no eller vår facebookside nmk Midt-Gudbrandsdal.
Dersom noen har lyst til å prøve eller være med, er det bare å ta kontakt med
Stig Dalen 45790727, Ole Petter Seielstad 41451969
eller Jan-Ove Møller 91171734.
Med vennlig hilsen Trialutvalget NMK Midt-Gudbrandsdal.

Landsbyen Ringebu og
Fåvang sentrum
Rondane 85

Opplev
Tindekvaliteten
(->) Enkelt

(->) Valgfrihet

(->) Fagfolk (->) Trygghet

Vi gjør det enklere
å være hyttekjøper.
Du får en komplett
leveranse og Tinde
håndterer hele
byggeprosessen
for deg!

@tindehytter
postkasse@tindehytter.no
+47 940 89 000

Din økonomipartner

Regnskap
Lønn og personal
Fakturering
Administrasjon
Bedriftsrådgivning
Eierskifte
Driftsplanlegging

Vinstra:

Nedregate 63
2640 Vinstra
61 29 52 70

Fåvang:

Stasjonsvegen 1
2634 Fåvang
Telefon: 61 28 43 30

gudbrandsdalen@vekstra.no
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V F

V F
Skiferpanelene monteres raskt og enkelt. Ser ut
som tørrmur. Brukes f.eks. på brannmur, pipe,
grunnmur, fasader, pipe over tak etc.
Vi leverer
også pipeheller og
skifer ettermål. Otta
Pillaguri og
Oppdal lys
og mørk er
våre bestselgere.

Foto: Vinstra Bygg og Restaurering

Velkommen til dalens
spesialforretning innen
• Fliser • Skifer • Marmor
• Ovner • Peiser • Stålpiper
Foto: Murer Lars Gonstad

Kom og
besøk vår butikk
i Lomoen!

Vi fører ovner
og peiser fra Otta,
Norsk Kleber As.
Trenger du håndverker?
Vi har mange seriøse
håndtverkere på
vår kundeliste.
Ring for kontaktinformasjon!

Alt innen fliser og tilbehør til • Bad • Hall • Vaskerom • Kjøkken • Stue • Terrasse

Vi skaffer alt innen
skifer og fliser.

Bruddskifer fra Oppdal.

Vi leverer til
hele landet.

Vinstra Flis & Naturstein AS
Maskinveien 8, 2640 Vinstra
Telefon: 415 94 200
mandag-fredag: 09.00-16.30,
lørdag: 10.00-14.00
(Ved høytider - ring for info)
Sjekk vår nettside for mer inspirasjon:

www.vinstraflis.no

Fliser • Fasadeskifer • Skifer • Granitt • Marmor • Belegningsstein • Glassbyggerstein • Ovner og peiser • Baderomsinnredning • m.m.

Er du Innbygger eller
Deltidsinnbygger?

n

Bli en Landsbyvenn!

Du kan gå
innom en av våre
medlemsbedrifter,
eller kontakte oss på
Ringebu skysstasjon
tlf.: 61 28 47 00 eller e-post
skysstasjon@ringebu.kommune.no
og vi vil hjelpe deg. Du kan også gå
inn på ringebu.com og registrere deg.
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Som landsbyvenn
kan du få nyttig informasjon om hva som
skjer, gode tilbud og
rabatter, samt invitasjon til å
engasjere deg i ulike saker som
angår landsbyen og fjelldestinasjonene.

Meld deg inn i dag!

Ringebu.com
landsbyens eget nettsted

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

REISELIV
STREET ART
BC - JIBBING HAFJELL
FRIKJØRING KVITFJELL
SPORT & VILLMARK - GO PRO

krible design as

Ringebu Folkehøgskule er en tradisjonsrik og
moderne skole med internatplass til 75 elever.
I tillegg til å drive skole, er vi gode til å lage i stand
ulike arrangementer. Mange holder bryllup, konfirmasjon, jubileum, møter og andre tilstelninger
hos oss.
Vi dekker bord til 80 personer i en sal og 200 i en
annen. Kjøkkenet vårt er kjent for sin gode mat.
Om sommeren har vi innkvarteringsmuligheter.
WWW.RFHS.NO

Ringebu
Brugata 9, 2630 Ringebu
Åpningstider:
7-23 (9-21)
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Ditt lokale bilverksted
og dekksenter!
Vi hjelper deg med det meste når det gjelder bil, enten bilen
trenger service, reparasjon, EU-kontroll, nye felger eller dekk.
Ta kontakt med oss for timebestilling eller mer informasjon.

Fåvang Dekk & Bilservice AS
Tlf: 61 24 57 50
Åpningstider
Mandag - fredag: 07:30 - 15:30

Gudbrandsdal El-Installasjon (GEI)
og Eløk Installasjon har fusjonert.
Vårt nye navn er Minel Gudbrandsdal.
Vi er de samme folka, på de samme stedene (Otta, Vinstra
og Ringebu) og tilbyr de samme tjenestene som før.
Vi utfører alle typer el-installasjoner.
Ring oss for en uforpliktende prat på tlf. 61 23 65 10 eller
kontakt oss på e-post: post.gudbrandsdal@minel.no.

minel.no

mammut reklame as

Returadresse:
Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu

