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Viktige telefonnummer

Kjære alle sammen

Vi er på oppløpet på pandemien, og det blir nok enda en sommer 
i Norge i år også, ingen tur til utlandet. Ikke fortvil, du vil få gode 
opplevelser her i Ringebu kommune denne sommeren. Vi er klare 
for å gi alle våre innbyggere, fritidsgjester og andre besøkende 
en trygg og god. Her står aktivitetene i kø, og med vår kommune 
som utgangspunkt når du svært mange spennende opplevelser. 

Noen av dere vil bruke mye tid på å bygge eller oppgradere 
fritidsboligen, det er også god rekreasjon. Aktiviteten innen 
fritidsboligmarkedet er svært høyt om dagen, og mange 
planlegger en flott ferie på hytta i år. Dere er alle sammen 
velkomne som alltid. 

Det er spesielt gledelig å registrere at vi i Ringebu kommune er 
attraktive, og har en positiv vekst i befolkningen siste år. Sammen 
med ett rekord år for nyfødte i 2020, ser det litt lysere ut enn på 
lenge. Dette er med på å skape optimisme og fremtidstro, og vi lyser 
litt opp i et landskap truet av nedgang i befolkning. Jeg velger å tro 
at vårt langsiktige arbeid for å skape et godt omdømme, gir gradvis 
gevinst. Det satses godt, og vi gleder oss over stadig nyetableringer, 
til tross for pandemien. I tillegg er det svært lav arbeidsledighet, 
faktisk mangel på arbeidskraft innen enkelte områder. Dessverre er 
noen næringer spesielt utsatt for lav omsetning under pandemien, 
men vi forsøker å bidra med målrettet støtte, slik at flest mulig skal 
komme seg igjennom denne utfordrende perioden. 

Hva skal du gjøre denne sommeren? Prøve alle de spennende 
aktivitetene som finnes her i Ringebu og Fåvang. Vi er kjent for å ha 
en god kafekultur, og du kan spise godt og variert gjennom hele vår 
kommune. Her står spennende retter og gode matopplevelser i kø. Så 
kan du prøve noen av aktiviteten som finnes; stolpejakt, stavkirka, 
kunst og kultur, fiske, jakt, stisykkel, skyting, fotturer i fjellet, bålkos 
ved vannet, eller rett og slett bare kose deg ut i naturen. I år er tiden 
for å være mye ute, men god avstand til de utenfor din egen kohort. 

Ønsker dere alle gode opplevelser i vår flotte kommune, riktig god 
sommer.

Håvard Gangsås
Kommunedirektør
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Fysioterapi i Ringebu kommune gjennom 40 år 
Tekst:  Hans Rosenborg og Berit Kristin Aarnes.  Foto: Berit Kristin Aarnes, Tuva Brevik, Frans Maurits Hjelstuen

Ringebu kommune har hatt stabile, dyktige  fysioterapeuter i mange år. 
For to år siden ble Eva Elstad pensjonist og ved nyttår avsluttet Bergfrid 
Aartun og Hans Rosenborg arbeidskarrieren, alle tre etter nesten 40 år 
som private fysioterapeuter i Ringebu kommune. 

Hans Rosenborg har i den 
forbindelse blitt utfordret til å 
skrive litt om praksisen som han 
har drevet sammen med Bergfrid 
gjennom mange år.

Vi ble uteksaminert fra Statens 
Fysioterapiskole i 1979. I 1982 
etablerte vi Vålebru fysikalske 
institutt i Ringebu. Eva Elstad 
hadde da holdt på i ca. 2 år på 
Fåvang. Våre første lokaler var i 
2. etg. oppe på Marienhø, over 
det som da var helsestasjon og 
kontor for kommuneoverlege 
Terje Gustavsen. Fra årsskifte 
1985/86 flyttet vi ned til Ole 
Steigsgate 9, hvor vi ble værende 
resten av tida.

Det var en helt annen hverdag å jobbe som fysioterapeut de første åra, 
sammenlignet med i dag. Litt forenklet kan jeg si at alt er snudd på 
hodet i den forstand at i starten var administrasjonen svært enkel, mens 
arbeidet var fysisk krevende. I dag er mye av jobben basert på veiledning 
og trening med eller uten apparater, samtidig som alt må rapporteres 
og dokumenteres ned i minste detalj. Alt går nå på data, noe som var 
ukjent i 1982.

Mye av instituttpraksisen de første åra bygde på ideene fra de mange 
kurbadene og revmatismesykehusene. Varmebehandling i form av 
pakninger, lysbehandling og forskjellige former for elektroterapi, var en 
viktig del av tilbudet. Varmepakninger var et kapittel for seg, som gjorde 
at hver terapeut måtte disponere 2 benker og 2 rom. En pasient lå med 
varme, mens en annen fikk behandling. Pakningene lå i termostatstyrte 
vannbeholdere, og kunne bli ganske tunge. Vi kunne være ganske lange 
i armene etter en dag med mye manuelt arbeid og bæring til og fra med 
pakningene. Det ble heldigvis slutt på dette etter hvert, men langt ut i 
90 tallet var det varmepakninger som utløste de høyeste takstene, når 
regningen ble levert til trygdekontoret. 

I 1984 ble ordningen med kommunale driftstilskudd innført, i første 
omgang for å ha en viss etableringskontroll, og for at staten trodde de 
kunne spare noen kroner. Fysioterapeutene kunne da i enkelte tilfeller bli 
pålagt kommunale oppgaver. Bergfrid fikk i noen år ansvar for barnehager 
og helsestasjonen og jeg skolene. Disse oppgavene ble senere overtatt 
av kommunale fysioterapeuter.
Den kliniske undersøkelsen av pasientene var like viktig i 1982 som den 
er i dag. Forskjellen er de hjelpemidler som ikke fantes da, MR og CT var 
ukjente begrep. Røntgen ofte av dårlig kvalitet, var det eneste vi hadde 
å forholde oss til. 

Behandlingsmåter og -regimer har stadig forandret seg opp gjennom åra. 
God medisin i dag, trenger ikke å være det i morgen. På 80 tallet ble for 
eksempel alle menisk operert og lagt 5 uker i gips. I dag er de fleste bra 
igjen etter 2 uker med krykker. Hofter og ikke minst kneproteser var det 
langt mellom de første åra. Først på begynnelsen av 90 tallet «løsnet» 
det, da det ble opprettet såkalte hoftebroer til Tyskland og Nederland. 

Jeg husker godt ei lite bereist dame fra Brekkom, som fikk skiftet begge 
hoftene på under ett år i Tyskland. Helt til første del av 90 tallet, ble det 
ikke foretatt skulderoperasjoner på personer over 40 år. Alle operasjoner 
på denne tida var åpne, kikkhulls metoden var enda ikke tatt i bruk. 
Kunnskap om forskjellige lidelser og skadetilstander forbedres stadig. 
Det samme er tilfelle med hvordan de skal behandles. Den viten vi har 
i dag i forhold til eks. muskellidelser, har ført til treningsmetoder som 
ingen hadde hørt om før på starten av 90 tallet.
De første årene var det legen som ordinerte behandlingen gjennom 
en henvisning som bestemte behandlingsform, varighet og antall 
behandlinger. Etter mange år med forskjellige løsninger, trenger ikke 
pasienten i dag noen form for henvisning for å få behandling. 

Da vi begynte var det tre leger i kommunen. Per Kristian Moen på 
Fåvang, Per H Kristiansen og kommuneoverlege Terje Gustavsen i 
Ringebu. Gustavsen som vi hadde gleden av å dele hus med i noen år, 
var en svært fargerik person. Hver fredag ettermiddag gikk det tungt i 
trappa, vi disponerte kjøkkenet og Bergfrid hadde kaffe og ikke minst 
kaker. En fredag litt senere enn vanlig hørtes ekstra tunge steg i trappa. 
Gustavsen sa «Såg dere hvem vi hadde besøk av nå? Det var sjefen vår, 
Helsedirektør Torbjørn Mork. Han har prøvd seg som vedhogger på hytta 
si. Nå er han på veg til sykehuset med foreløpig 15 sting i høyre legg. 
Tenkte det kunne være lurt å dele litt på ansvaret, dersom noe skulle gå 
galt. Han fikk tenne seg en røyk før de bar han ut, jeg tror han trengte 
det».

På venterommet er mye hørt og sagt, det kunne nok vært skrevet flere 
bøker om dette, men det får holde med et par episoder. For flere år siden 
hadde Bergfrid en pasient, ei dame som var mer enn vanlig opptatt av 
egne og andres plager. Hun skulle skifte hofte, og var svært opptatt av 
eventuell benlengdeforskjell etterpå. En annen pasient ble etter hvert lei 
denne sytinga og maset, og sa «De e itte någgå å ta på væg for detta, 
du fæ berre eit håndtak på siun tå låret, og så kænn du justere lengda 
sjøl» Dama gjorde store øyne. «næmen du store all verda, kå e det dom 
itte greie i dag». 

En dag jeg og en pasient var på inne på treningsrommet, kom det inn 
en fremmed kar med henvisning i hånda. Pasienten min sa: «Du må itte 
kåmmå hit damma gut, her har du den låkaste fysioterapeuten i hæle 
dala» karen mønstra meg opp og ned et par ganger, før han strøk på 
dør. Vi lo godt, og ettersom ventelista var lang, fikk han tilbud om å bli 
tilsatt som dørvakt. 

Det er mange og mangt som skulle vært nevnt. Vi kommer aldri til å 
glemme alle de fine stundene sammen med alle de trivelige pasientene 
som har gått hos oss opp gjennom nesten 40 år. Tusen takk alle sammen. 
En stor takk også til mange gode kollegaer, Eva, Frans, Kari, Silja, Mona 
og Tuva. Takk til alle legene og kontorpersonalet, som har vært til stor 
hjelp i alle år. Sist men ikke minst takk til Berit og Marit i kommunen, 
som alltid har vært greie og lett å samarbeide med. Til sist vil vi ønske 
Berit Hagemo Lindberg, som har tatt over etter oss, lykke til i den nye 
praksisen på Fåvang. Og snipp, snapp snute, så var Vålebru fysikalske 
institutt med Bergfrid og Hans ute!

Vi vil takke både Eva, Bergfrid og Hans for innsatsen gjennom nesten 
40 år. Vi kan bare forestille oss hvor mange pasienter de har hjulpet 
tilbake til arbeid og et bedre liv i løpet av disse årene. Alle er faglig 
flinke fysioterapeuter som har vært med på en periode med enorme 
omlegginger innen fag og behandling. De har hatt stor arbeidskapasitet 
og gjort en kjempeinnsats for Ringebu kommune. 
Kommunen vil også framover ha et godt tilbud til innbyggerne i Ringebu. 
Vi har tre erfarne private fysioterapeuter med ulik fartstid i kommunen. I 
tillegg har vi en kommunal tjeneste bestående av to kommunalt ansatte 
fysioterapeuter og to ergoterapeuter. 
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Kommunen har tidligere hatt en heltidshjemmel og tre deltidshjemler 
som private fysioterapeuter. Ressursene er nå samlet i tre heltidshjemler. 
Frans Maurits Hjelstuen har arbeidet som privatpraktiserende i Ringebu 
siden 2008 og er nå eneste fysioterapeut i Vålebru. Han driver Ringebu 
fysikalske institutt og er samlokalisert med Kari Gunstad Lindvig som er 
kiropraktor. 

På Fåvang er det nå to fysioterapeuter som begge har lokaler ved 
Freskus. Silja Sjåvik Engen startet opp Fåvang fysioterapi i 2018 og Berit 
Hagemo Linberg startet opp i samme bedrift fra februar i år. Begge har 
lang fartstid som fysioterapeuter fra andre kommuner. 

Kontaktinformasjon:
Ringebu fysikalske institutt: 
Frans Maurits Hjelstuen 
Tlf 45615713

Fåvang fysioterapi: 
Silja Skjåvik Engen 
Tlf 95925719 

Berit Hagemo Linberg 
Tlf. 92645776 

Bibliotekaren anbefaler
Tekst og foto: Ellinor Brænd

Den amerikanske urbefolkningen utgjør mindre enn en prosent av 
USAs befolkning, men andelen arbeidsløse og fattige er større enn alle 
andre etniske grupper. Romaner skildret fra deres perspektiv er nærmest 
fraværende i amerikansk samtidslitteratur. 
Nettopp derfor er bøker som «Powwow» av Tommy Orange så 
viktige, selv om virkeligheten den skildrer er aldri så dyster. En powwow 
er ikke bare en indiansk sammenkomst med marked og dans, det er også 
en mulighet for den amerikanske urbefolkningen å møtes på tvers av 
stammer og fra ulike deler av landet. 

I denne boken møter vi en 
samling mennesker som alle 
er indianere og som alle er 
på vei til samme powwow. 
De har ulik bakgrunn og ulikt 
forhold til indiansk kultur og 
historie, men fellesnevneren 
er likevel at de forteller om 
fattigdom og desperasjon, om 
identitetskriser og misbruk, og 
tragedien som rammer dem 
alle opptrer bare i ulik kulør. 

Vi skjønner tidlig at noen av de som skal til powwowen har baktanker 
og at det kommer til å gå fryktelig galt, uten at jeg skal røpe hva. Dette 
er en sterk og viktig bok om en kultur som ble ødelagt av europeiske 
kolonister, og hvor håpløshet og fortvilelse går i arv. Denne boken vil du 
huske lenge!

For noen år siden leste jeg «En deltidsindianers fullstendige sannferdige 
dagbok» av Sherman Alexie. Den gjorde sterkt inntrykk, og nå passer 
det bra å trekke denne fram igjen. Junior er 14 år og vokser opp i Spokane 
indianerreservat. Det er brutalt å vokse opp i et fattigslig reservat, men 
i tillegg er han født med en del handikap som gjør han til et yndet 
mobbeobjekt og mottaker av blind vold. Så mye at han er æresmedlem 
i blåveisklubben. Junior er god på å tegne, og tegningen er hans eneste 
sjanse til å komme seg bort fra reservatet, volden og fattigdommen. Når 
han begynner på den rike middelklasseskolen i nabobyen blir han sett på 

som en forræder av alle i reservatet, men med imponerende pågangsmot, 
galgenhumor og selvironi klarer han å takle hverdagen. Boken er en 
morsom, hjerteskjærende og usentimental historie, og den passer for deg 
som takler både klump i halsen og latterkrampe. Den er beregnet på 
ungdom, men voksne lesere har også mye å hente her.

Etter dette trenger vi en humoristisk bok og det får vi med billedboken 
«Ulf er uvel» av Rebecca Wexelsen. Møt Ulf, en kjekk kar i sin beste 
alder og singel. En dag våkner han og føler seg litt uvel. Ikke skikkelig 

syk slik som mannfolk av og 
til er, bare litt udefinerbar 
uvel. Ulf går til legen, og 
legen lytter til hjertet hans 
med stetoskopet sitt. Legen 
lytter og lytter, flytter på 
stetoskopet og lytter litt 
til. Det viser seg at legen 
ikke hører noen ting, og 
konklusjonen på visitten 
er at Ulf er død. Dette er 
en stusslig beskjed å få og 
Ulf blir litt satt ut, men så 
skrider han til verket og 

starter planleggingen av sin egen begravelse. Og mens han holder på 
med dette så blir han liksom litt oppildnet og nesten munter til sinns. 
Kista bygger han selv, invitasjoner sendes ut, og snart er stuen fylt opp av 
familie og venner som gråter og kondolerer om hverandre. Alle synes det 
er trist at Ulf er død, men alle er glade for at han har bakt kake. Jeg skal 
ikke avsløre hva som skjer videre, men jeg kan berolige dere med at Ulf 
selvsagt ikke er død og at alt beror på en stygg misforståelse.
Dette er en herlig, morsom bok for alle som noen gang har følt seg litt 
ensom. Eller litt uvel.

Disse bøkene og et hav av andre gode bøker finner du selvsagt på Ringebu 
bibliotek. Vi hjelper deg gjerne med å finne de gode leseopplevelsene!

Ellinor Brænd
-biblioteksjef-
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Tiden er inne for å skrive ordførerens side i Ringebu-posten for sommer 2021.
 
Fra mars 2020 til nå har vi vært preget av viruset, Covid 19. Det har vært et 
spesielt år for oss alle. Ringebu med sine mange ansatte har vært igjennom 
ei utfordrende tid. Ansatte innenfor skole, barnehage og ikke minst i 
helseinstitusjoner, har utført et fantastisk arbeid med mange omstillinger og 
uforutsigbare dager. Det har vært og er fortsatt utrolig mange utfordringer 
og vi må være forberedt på at smitte vil komme og gå i lang tid fremover. 
Alle ansatte fortjener en stor applaus fra alle som bor og oppholder seg i vår 
kommune til enhver tid. Tusen takk alle sammen!!

Beredskapsledelsen med kommunedirektør og kommuneoverlegen i spissen 
har utført en meget god jobb som også fortjener honnør. Vi registrerer er at 
Ringebu har klart seg bra mot mange andre kommuner. Påsken som mange 
fryktet gikk veldig bra. Det viser at tiltakene som ble satt i verk fungerte og 
alle tok hensyn til hverandre.

Det er veldig viktig at vi alle sammen fortsetter å forholde oss til de nasjonale 
råd og tiltak som gjelder til enhver tid .

Ringebu kommune fikk ny kommunedirektør høsten 2020. Søknadene var 
mange noe som var veldig gledelig og det ble utført en stor og god prosess 
før ansettelsen.
Navnet  på ny kommunedirektør er Håvard Gangsås og tiltredelsen var 7. 
september. Det har vært mange gode møter mellom den administrative og 
politiske ledelsen  og jeg er overbevist om at vi sammen skal få en god 
fremdrift på mange områder for Ringebu kommune i årene fremover. 

Våre overordna mål om å skape et samfunn med identitet som skal kjennes 
både innad og utad, ved at vi er rause, solide og spenstige med kjerneverdier 
som er godt forankret i lokalsammunnet.
Det er en forventning til at næringslivet, våre innbyggere,
fritidsinnbyggere og turismen har sett ringvirkninger av dette i 2020 og som 
forhåpentlig vis vil fortsette i 2021.
 
Kommunen har gitt økonomiske støtteordninger for bedrifter i 2020 og i 
2021. Dette er penger som har vært avsatt av kommunale og nasjonale 
midler og som har vært fordelt ut til næringslivet.
Det må nevnes at det totalt har vært tilført næringslivet ca. 5,4 mill kr i 
forbindelse med Corona støtte av offentlige midler og ca. kr 500.000  til 
midlertidige støtteordning av kommunale midler.

Regnskapet for 2020 ble avsluttet med et mindreforbruk i forhold til 
budsjett med kr 10.069.789,91 som er avsatt til det frie disposisjonsfondet. 
Dette er meget gledelig tall i utfordrende tider. Dvs at kommunen har en 
meget bra fondsoppbygging de 5-6 siste årene. Disposisjonsfondet fikk en 
påfyll i 2020 på 14,9 mill kr som er svært bra. Ved utgangen av 2020 var 
fondsbeholdningen ca. 119 mill kr.
Måltallet netto driftsresultat endte på kr 3.511.426,67, som utgjør 0,7 % av 
driftsinntektene. Dette er tolvte år på rad med positivt netto driftsresultat. 
Det viser at politikerne og administrasjon jobber godt.
Det var bra med turister i 2020 noe som var gledelig for næringslivet og 
ikke minst for kommunen. Dette var noe vi håpet på, men ikke helt trodde 
skulle være mulig. Nå håper vi at 2021 vil fortsette med vekst og at 
næringslivet snart kan åpnes for fult. Turistnæringen og de sesongbaserte 
bedriftene er de som har hatt de største utfordringene i Ringebu. 
 

Ringebu kommune utmerket seg angående skatteinntektene som igjen viser 
at mange bedrifter gikk bra. Ringebu kommune var en av få som fikk økt 
skattevekst i 2020. De fleste andre kommunene i Gudbrandsdalen hadde 
nedgang.
  
Politiske saker og informasjon:
Ingen skal være i tvil om at vi ønsker å utvikle våre to sentrum. Fåvang 
er godt i gang og har lykkes med  sentrumsnære leiligheter.  På Fåvang 
er det stor etterspørsel etter næringsarealer. Det er flere bedrifter som har 
henvendt seg til kommunen i løpet av 2021. Jeg tror det blir etablert nye 
bygg og bedrifter i løpet av 2021/2022. Ladestasjoner vil komme i løpet av 
2021.

Ringebu har flere reguleringsplaner som har vært ute på høring. 
Det forventes at det vil bli satt i gang bygging av sentrumsnære 
leiligheter høsten 2021 eller våren 2022. Ringebu sentrum som er 
vår landsby, må videreutvikles. Bobilparkering og ladestasjoner med 
hurtigladere  må prioriteres og det forventes at det kommer noe i løpet 
2021.  Sentrumsnære boliger må stå enda mere i fokus og vi er kjent 
med at det er mange som ønsker å bosette seg nært, eller i sentrum.  
Det er fra politiske side tanker om sentrumsnære fritidsboliger/leiligheter 
i framtida. Dette må vurderes grundig, men flere kommuner har lykkes, 
spesielt i turistdestinasjons kommuner tilsvarende Ringebu. 

Det blir viktig å finne nye nisjebedrifter som vil skape vekst i kommunen. 
Eksisterende bedrifter må kunne vokse og ikke minst videreutvikles. Vi må 
sørge for at det ikke stopper opp pga gamle reguleringsplaner, tiden har 
forandret seg mye de senere årene og vi må være villige tenke nytt.
Kommunen har ansatt en landsbyutvikler som blir viktig ang fremtidig 
sentrumsstruktur. Stillingen skal gi  medvirkning for alle i vårt samfunn og vi 
føler dette prosjektet går bra, slik at landsbyen formes fornuftig for de neste 
50-100 årene. 

Ny gangbru over Våla som et trafikksikkerhetstiltak er  ferdig og åpnet. Den 
høye bro ble høyt politisk prioritert. Raset i Gjerdrum ga oss og mange andre 
kommuner utfordringer ang  prosjekteringer.
Nå er byggingen av den høye bro godt i gang og det forventes at den er 
ferdig i løpet av juni måned. Den skal være klar til bruk for skoleelever ved 
skolestarten høsten 2021.
Bofellesskap for funksjonshemmede er ferdig. Det ble et kjempefint bygg 
som kommunen og brukere er veldig stolte av.
Rehabilitering av vann- og avløpsanlegg (VA) i Gunstadskogen 2020 -21  er 
godt i gang, der vann-, avløp-  rehabiliteres.  

Formannskap skal snart i gang med budsjettarbeid for 2022. Det vil bli 
store utfordringer med årets budsjett, innvesteringer og økonomiplan. 
Handlingsrommet til å kunne skaffe inntekter er begrenset, de statlige 
overføringene minker for hvert år og inntekter er helt nødvendig for 
å finansiere de kommunale tjenestene.  Den økonomisk seigpiningen 
fortsetter fra de overordna myndigheter, der en fremtidig kommunestruktur 
og sammenslåingen av  kommuner fortsatt er målet fra dagens regjering. 
Det er heller ingen tvil om at vi må tilpasse oss det kommunale driftsnivået 
med de inntektene vi har og som gjør at vi må ta grep i årene fremover.

Det er en gledelige sak som nylig kom fra vårt kraftselskap GEH. De har 
valgt å gi ut et større utbytte til eierne. GEH øker utbytte til sine eiere fra ca. 
27.mill kr til 50 mill kr. Dette gjør at Ringebu kommune får ca. 15 mill kr i 
utbytte for 2021 mot ca. 8.1 mill kr i 2020

Jeg vil benytte anledningen til å takke hele kommunestyret for et utrolig 
godt og tillitsfullt samarbeid gjennom denne vanskelige perioden med Covid 
19 der møtestruktur og fjernmøter ikke er optimalt, men vi får gjennomført 
møtene som trengs.

Til slutt vil jeg takke for en god støtte fra svært mange innbyggere og 
fritidsinnbyggere i denne vanskelige perioden som ikke er over. Vi må alle 
fortsette å ta hensyn til hverandre slik at vi ungår smitte i vår kommune. Ta 
godt vare på hverandre!

Ønsker alle en riktig god sommer!

Arne Fossmo
Ordfører
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- lokal feiring i Ringebu

2. juni foredrag med Leif Anker i Ringebu Stavkyrkje 
kl. 19.00 - 20.30
Ringebu Stavkyrkje sin plass i “Stavkirkefloraen”
Stavkyrkja i Ringebu fra 1200-tallet har gjennomgått flere endringer 
gjennom tidene både utvendig og innvendig til slik den er i dag. Her har 
slektene våre kommet og gått i sorg og i glede, og den er fremdeles i bruk 
hele året for oss som lever nå.
Se facebook Ringebu kommune for info. og påmelding
Arr. Ringebu Historielag 

Foto: Inge Asphoug

5. juni åpning av sommerutstillingene 
i Ringebu Prestegard kl.14.00.  
Ringebu Prestegard har åpent alle dager kl. 10.00 -17.00 
6. juni -12. september.
Arr. Stiftelsen Ringebu Prestegard

Facebook: Ringebu Stavkirke og Prestegard

6. juni Pilegrimsledens dag
Vandring fra Fåvang til Ringebu kl. 10.00 fra Fåvang, 
Oppmøte Fåvang skole parkering.
 Arr. Pilegrimssenteret Dale-Gudbrand

 Se www.pilgrimsleden.no for informasjon og påmelding
 tlf. 45604608

12. juni åpning av guidesesongen i Ringebu Stavkyrkje.
Det tilbys omvisning i sommersesongen med fokus på 1000-års jubileet 
i Ringebu Stavkyrkje som er fra 1200-tallet og en av de 28 gjenværende 
stavkirkene i landet.
Åpent alle dager kl. 10.00-15.00 12. juni – 23. august.  Kirka er stengt 
ved kirkelige handlinger.
 Arr. Ringebu sokneråd

 Facebook Ringebu Stavkirke og Prestegard

13. juni Historisk vandring fra Ringebu Stavkyrkje til 
Høgkleiva kl. 12.00
Denne stien du nå befinner deg på har ferdafolk av forskjellig stand og 
i ymse ærend vandret langs til alle tider. Noen har satt foten sin akkurat 
der du har din nå. De har fart her i fred og ufred i gode og vonde ærend. 
Kanskje du skulle låne bort tanken din et øyeblikk: Hvordan kunne det 
være for den som var dømt til å avslutte sin livsvandring her på dette 
stedet, stoppe og vite at fra her førte ingen veg tilbake?
Samla avgang fra Ringebu Stavkirke til Høgkleiva kl. 12.00, historisk 
vandring starter på returen fra Høgkleiva.  
Arr. Ringebu Historielag, Ringebu Amatørteater 
og Pilegrimssenteret Dale-Gudbrand

Facebook Ringebu kommune for informasjon og påmelding
Billett kr 150, 
barn under 16 år gratis
Tlf. kulturkontoret Ringebu kommune 92763736

Mandag 14. juni  Gammeldags konfirmasjon I Ringebu 
Stavkyrkje kl. 19.00. 
Denne handlinga var selve dørstokken til voksenlivet. Konfirmasjonen var 
helt nødvendig både for å kunne ta seg selvstendig arbeid, å komme 
ut i militæret og å gifte seg. Dette var likt for alle. Dagen var også en 
påminnelse om at ikke alle var av lik byrd og stand.
Medvirkende: Ringebu amatørteater og representanter fra årets 
konfirmantgruppe og dramaelever ved kulturskolen.
Se facebook Ringebu kommune for informasjon og påmelding.  
Inngang kr 150, barn u/16 år gratis
Arr.  Ringebu amatørteater og Ringebu historielag.  

Tlf. kulturkontoret Ringebu kommune 92463736 

En Catechisation», litografisk reproduksjon av et maleri av Adolph Tidemand 
til Norske Folkelivsbilleder utgitt i 1854, (bilde fra digitalt museum) 
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Mari Midtli, sang, Aslak Brimi, fele, Bjørn Kåre  Odde , 2.fiolin, Sander 

Tingstad, 1.fiolin.  

20. juni Sommerkonserten OLAVSONG 
i Ringebu Stavkyrkje kl. 19.00
Med Mari Midtli, Aslak Brimi, Bjørn Kåre Odde, Sander Tingstad, Ronny 
Kjøsen, Elin Marie Christensen, Ida Malene Christensen og John Åsnes.
Konsertkaffe i Ringebu Prestegard kl. 17.30.
I 2021 er det 1000 år siden Olav den Hellige kom til Gudbrandsdalen på 
kristingsferda si. Det blir kveldskonsert i Ringebu Stavkyrkje hvor vi får høre 
kraftfull musikk og sang med noen av de fremste musikerne i dalen.  Bjørn 
Kåre Odde fra Lom har skrevet et bestillingsverk for 1000-årsjubileet, og i 
tillegg blir det musikk brukt i kirka siden Olav den Hellige sin tid og fram 
til i dag, samt musikk til tekster av lyriker og ordkunstner Olav Aukrust.
Facebook Ringebu Stavkirke og Prestegard for informasjon og påmelding,
forhåndssalg av billetter på Billetto.no 
Inngang voksen kr 350 , barn u/16 år gratis 
Arr.  Sommerkonsertene i Ringebu Stavkyrkje 

skarpretterblokk og øks, (bilde fra digitalt museum)

Ringebu Prestegard Foto Haldis Myhre Tvete
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Kan ei tusen år gamal historie fortelje dagens menneske 
noko?
Året er 1021, og hausten er i ferd med å trengje sommaren vekk 
mellom dalsidene. Kong Olav Haraldsson har fare sjøvegen til Nordmøre 
og Sunnmøre, og i Romsdalen let han skipa ligge att og tek beina 
(og hesteryggen) fatt opp Romsdalen mot Opplanda. Slik kjem han til 
Gudbrandsdalen, i sitt sjuande år som Noregs konge. 

Han fer ikkje fram slik helgenkongen gjerne blir framstilt i seinare 
skildringar – han og hæren hans drep og tek fangar. 

Snorre skriv: «Både her (Lesja) og på Dovre lot han ta til fange alle de 
mest ansette bøndene, og de måtte enten la seg døpe eller bøte med 
livet, om de da ikke klarte å flykte. De som ble kristne, måtte gi kongen 
og sønnene sine som gisler for sin troskap.» 

Tusen år – tusen historier å fortelje
Tekst og foto: Bjørn K. Sletten

Eit møte mellom stormenn
Kristningsverket er ikkje noko fagert syn. Det er ingen fredsæl Kristus 
på eselryggen som kjem ridande inn porten. Ingen kyrkjelyd står klar og 
kastar grøne palmegreiner for føtene til frelsaren. Eselet er bytt ut med 
krigshestar, palmegreiner med sverd og spyd, og kyrkjelyden flyktar hals 
over hovud. Dei fleste bøyer seg for overmakta, men sume nektar og 
flyktar sørover. For i sør, på Hundorp i Fron, sit kongen over dølane, Dale-
Gudbrand. 

Sigvat Tordsson, som var skalden til Olav Haraldsson, fortalte om Dale-
Gudbrand at han var Erling Skjalgssons likemann. Dale-Gudbrand var 
ingen kven som helst. Møtet mellom Dale-Gudbrand og kongen er eit 
møte mellom stormenn. «Snu dykk nå og sjå mot aust; der fer nå vår 
gud med mykje ljos.», seier kongen til Dale-Gudbrand. Og i det sola bryt 
fram, blir bøndene blenda, kongens mann Kolbein Sterke lyfter klubba si 
og knuser gudebiletet av Tor, og dølane tek etter dette imot kristentrua.
  «Det er enkelt og lettfattelig som den avgjørende scene i et middelaldersk 
mysteriedrama i sin symbolske rikdom. Tinget på Hundorp kommer da til 
å stå for vår bevissthet som det avgjørende optrin i vår kristningssaga.» 
Det er nobelprisvinnar Sigrid Undset sine ord. Kvifor er Hundorp så viktig?

Kulturmøte og endring
Arkeologiske funn i Sør-Fron tyder på at ein har å gjere med svært sterke 
og rike maktstrukturar over ei periode på fleire hundre år. Det er ein grunn 
til at Snorre legg «det avgjørende optrin i vår kristningssaga» hit. Her har 
dei gamle gudane stått sterkast. Dermed er det også her dei fell hardast.

Dette kulturmøtet, og den endringa det førte med seg, er utgangspunktet 
for tusenårsjubileet Hundorp 2021. 

I kjellaren på Kulturhistorisk museum ligg dei arkeologiske funna som er 
gjort, mellom anna på Hundorp. Her ser vi ei spenne frå ein kvinnegrav på 

garden. Nå skal funna «heim» og synast fram under jubileet. 

Så kva kan den tusen år gamle historia brukast til i våre dagar? 
Gjennom fokus på brytningstida jernalder/kristendom vil vi gjere historia 
om brytningstida og kristninga relevant i dag, mellom anna gjennom å 
sette fokus på dialog og gjensidig respekt i møte mellom religionane i 
vår tid.

Jubileumsåret 2021 har vore planlagt sidan i 2016, og består av små og 
store arrangement og prosjekt gjennom heile året. Gjennom konsertar, 
utstillingar, digital tidsreise, skuleprosjekt, pilegrimsvandringar, foredrag, 
og gudstenester skal temaet kulturmøte og endring gjerast aktuelt i vår 
tid. 
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Arkeologiprosjekt og utstilling
Jubileumsåret blir runda av med ei erfaringskonferanse i desember. 
Dette er også det tolvte og siste arrangementet i arrangementsserien 
«Gudbrandsdalen i 1000 år».

– Parallelt med desse tidfesta satsingane er det fleire prosjekt som går 
over lengre periodar gjennom jubileumsåret: Kunstprosjekt, skule- og 
barnehageprosjekt og ei stor satsing på digital formidling, fortel Dørum. 
– I tillegg gjennomfører vi i 2020 og 2021 ei stor arekologisk undersøking 
av området rundt Hundorp ved hjelp av mellom anna georadar. Dette er 
i samarbeid med Kulturhistorisk museum i Oslo, NTNU Vitenskapsmuseet 
og Innlandet Fylkeskommune. 

Eitt av dei store prosjekta under Hundorp 2021 er tingstadprosjektet Hove – 
Hundorp, der ein med georadar prøver å avdekke kva som skjuler seg under 
overflata på gardane. 

Gudbrandsdalen har også ei rik kulturhistorie – men dei mest verdifulle 
arkeologiske funna gjort på Hundorp og Sør-Fron har aldri vore vist til 
publikum i Gudbrandsdalen, men under Hundorp2021 skjer det endeleg. 

Funna er til dagleg trygt plassert i magasin på Kulturhistorisk 
museum i Oslo, men nå kjem dei heim! I ein spesialbygd container vil 
Gudbrandsdalsmusea vise fram dei rike arkeologiske funna frå Sør-Fron, 
avsluttar Dørum som oppmodar alle om å følgje med på Hundorp2021.no 
framover for fleire detaljar.   

 

Storstilt tusenårsfest
Feiringa toppar seg i den store Tusenårsfesten 29. – 31. juli på Dale-
Gudbrands Gard. Da er det tre dagars feiring med innslag av ei rekke 
kjende artistar, både nasjonale og lokale. I 1921 var 8000 menneske 
samla til 900-årsfeiring.

Biskopen i Nidaros kom med vikingskip til Hundorp der ho vart møtt av 
biskopen i Hamar. Saman gjekk dei opp til tunet på Dale-Gudbrands gard 
og tente bål med olskokflammen frå Stiklestad under programlanseringa for 
Hundorp 2021 i september 2020. 

– Kanskje får vi ikkje lov til å samle like mange denne gongen, men 
målet er uansett ein fest ingen skal gløyme. Torsdag 29. juli er temaet 
fortid, fredag 30. juli er temaet nåtid, mens laurdagen er vigd framtida. 
Høgdepunktet torsdagen blir musikkoratoriet «Signe frå Bjølstadmo», 
skrivi av Hans Løkken og Hans Rotmo. Her er lokale korps og spelemannslag 
med, saman med Trondheimsolistene, seier prosjektmedarbeidar 
Stian Stø Dørum. 

Skodepselar Anders Baasmo spelar og syng rolla som Snorre i musikkoratoriet 
«Signe frå Bjølstadmo» under tusneårsfesten på Hundorp.

Fredag blir det myldredag med små talkshow, foredrag og konsertar, 
mens laurdagen blir den store framtidsdagen, der skuleungar og 
-ungdomar frå heile Innlandet deltek. Denne dagen kjem også vikingskip 
seglande oppover Laugen.

Kristningsmøtet på Hundorp i 1021, slik kunstnaren Ragnvald Einbu såg det 
for seg. 
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Tekst: Konrad Skåravik Bryhn  Foto: illustrasjonsfoto

Allemannsretten i sammenheng med møtet mellom 
mennesker, beitedyr og hunder
Ringebu kommune er en stor utmarkskommune hvor landbruket og 
beitenæringen står sterkt. Av et totalareal på 1248 km2 er 97 % 
utmarksareal og 60 % av arealet ligger over 900 moh. I 2020 ble det 
sluppet omtrent 25 000 beitedyr. Ringebu er også en stor hyttekommune 
med ca. 4200 fritidsboliger. Kombinert med attraktive fjellområder kan 
dette medføre ulike interessekonflikter mellom ulike brukere av utmarka. 
I den anledning ønsker Ringebu kommune å minne om noen generelle 
retningslinjer for utøvelse av friluftsliv sett i sammenheng med møtet 
mellom mennesker, husdyr og hunder.  

Friluftsloven skiller mellom utmark og innmark. Som innmark regnes 
gårdsplass, hustomt, dyrka mark, engslått og kulturbeite. Med utmark 
regnes alt som ikke er innmark. Det vil si det aller meste av skog, fjell, 
myr og vann. I Norge er vi så heldige å ha allemannsretten som gir oss 
rett til å ferdes og oppholde oss i utmarka. Samtidig sier friluftsloven at 
ferdselen vår skal skje hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Det er slik 
sett både rettigheter og plikter knyttet til allemannsretten. For ferdsel på 
innmark gir allemannsretten oss rett til å gå tur på veier og stier dersom 
vi holder avstand til gårdstun, hus og hytter som er bebodd. På vinterstid 
kan vi gå tur på frossen eller snødekt åker og eng i perioden 15.10-29.4. 

I Ringebu hvor det går mye dyr på beite er det ekstra viktig at vi tar hensyn 
når vi går i naturen, og forstyrrer dem minst mulig. Det medfører blant 
annet at vi ikke skal åpne grinder å gå inn på dyrka mark med beitedyr. 
Dersom det er stier som går gjennom dyrka mark og ut i utmark, så skal 
en alltid huske på å lukke grinda etter seg og forstyrre beitedyra minst 
mulig. Videre skal en alltid vise forsiktighet ovenfor dyre- og fuglelivet, 
særlig i yngle- og hekketiden, samt at vi skal ta med oss søppelet hjem. 
Husk i tillegg på at storfe er store dyr og en skal være forsiktig med 
sin framferd. Det er derfor et godt råd å legge ruten sin et godt stykke 
utenom der hvor dyra har tilhold. Dette gjelder spesielt dersom en har 
med seg hund som kan oppleves som en trussel for dyrene. Hvis storfe 
angriper hund som går i bånd, bør hunden likevel slippes løs. Dette for å 
unngå at den som holder i båndet blir skadet eller drept.   

Årlig får kommunen inn meldinger om beitedyr som har blitt jaget, skadet 
og drept av løse hunder. Spesielt rundt Kvitfjellområdet har det vært flere 
slike hendelser de siste årene. Det er derfor svært viktig at båndtvangen 
overholdes. Ordinær båndtvang etter hundeloven er fra 1.4 – 20.8. 
I Ringebu gjelder det i tillegg en utvidet båndtvang frem til 15.10 av 
hensyn til beitedyrene. Dette medfører at eier eller innehaver av hund, 
i tillegg til den ordinære båndtvangen, skal holde hunden i bånd eller 
forsvarlig innestengt eller inngjerdet fra 20.8-15.10 i de områdene der 
husdyr har rett til å beite og faktisk beiter. Unntakene fra den utvidede 
båndtvangen er dresserte gjeterhunder i arbeid, tjenestehund i arbeid, 
hunder som brukes i ettersøk etter såret eller sykt vilt, jakthunder som 
brukes under lovlig jakt eller trening eller prøving mellom 20.8-1-4 og 
som blir fulgt på en forsvarlig måte av eier eller innehaver, samt organisert 
trening av brukshunder.  

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor ønsker både to- og firbeinte en 
riktig god sommer!

Gjerder rundt fritidseiendommer
Tekst og foto: Ragnhild Sperstad

Ringebu kommune vil minne om at det ikke er tillatt med strømgjerder, 
nettinggjerder eller trådgjerder rundt fritidseiendommer. Dette er 
av dyrevernhensyn for å hindre at dyr som går på utmarksbeite blir 
hengende fast i gjerder. Hvert år blir det  funnet død sau i slike gjerder 
i Norge. Ringebu kommune har egne gjerdebestemmelser. Disse finner 
du på kommunens hjemmeside eller ved å henvende deg til kommunen. 

Allemannsretten

Bo på hytta? Omdisponering fra hytte til bolig 
Tekst: Jostein Gårderløkken

Fra tid til annen er det spørsmål om hvilke muligheter det er for å kunne bo på hytta si. Ringebu kommune er positive til dette, og 
omdisponering fra fritidsbolig til fast bosetting kan godkjennes under gitte forutsetninger.

Det må da søkes om omdisponering og dispensasjon fra arealdisponeringen, og fritidsboligen må være av boligstandard type med 
innlagt V/A og strøm. Vinterbrøytet vegforbindelse er også en forutsetning.

Omdisponeringen forutsetter at søker melder flytting til fritidseiendommen innenfor 3 mnd. etter innvilget omdisponering, ellers 
bortfaller omdisponeringstillatelsen.

Tillatelse til omdisponering er tidsbegrenset til 10 år fra det tidspunkt omdisponeringen blir innvilget av kommunen. 

Kontakt kommunens planavdeling post@ringebu.kommune.no, tlf. 61283000 for mer informasjon og veiledning.
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Friluftslivets ferdselsårer 2021-2023 Midt-Gudbrandsdalen 
Tekst: Sigrid Grotheim Steig: Foto Bjørn K. Sletten

Hvorfor gjør vi dette? 
Friluftslivet er viktig for helse, trivsel, livskvalitet, tilhørighet og ikke minst 
bolyst! God kunnskap og oversikt over bruken av friluftsområdene våre 
gir grunnlag for å målrette og systematisere arbeidet for å gi befolkningen 
et bedre tilbud og å skape et nyttig nettverk mellom aktørene. 

Stiene, løypene og ledene vi følger på tur er avgjørende for vår utøvelse 
av friluftsliv, og det er klare sammenhenger mellom utforming av 
ferdselsårene og bruken av dem. Rundturer og turer i naturlige omgivelser 
er mer attraktive enn turer som går fram og tilbake eller i bebygde 
og trafikkerte områder. Nærhet til ferdselsårene er også vesentlig. 
Undersøkelser viser at avstanden fra bosted til nærmeste turmulighet er 
helt avgjørende for utøvelse av friluftsliv i hverdagen.

Hvordan? 
Prosjektgruppa har aller først samlet stier og skiløyper i en kartbase. Nå 
trenger vi hjelp fra befolkningen til å kartlegge flere ferdelsårer, samt 
kvalitetssikre de dataene vi allerede har. Planen forventes å være klar i 
løpet av 2022. 

Fristen for å komme med innspill til turstier til temaplanen er 20.08.2021. 
Innspillene sendes inn skriftlig med beskrivelse og kart med inntegnet sti 
til: postmottak@sor-fron.kommune.no, postmottak@ringebu.kommune.
no eller postmottak@Nord-fron.kommune.no
For å se hva som er registrert av ruter, kan du gå inn på denne linken: 
https://arcg.is/0LHXjm

For spørsmål ta kontakt med prosjektleder: 
Sigrid Steig
sigrid.steig@sor-fron.kommune.no
Mob: 95927443
Sør-Fron kommune 
Anne B. Vestad
anne.vestad@ringebu.kommune.no
92 46 37 36
Ringebu kommune
 

Brakjeberget i Nord-Fron er et mye brukt turområde. 

Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommune ønsker å kartlegge og utarbeide 
en felles plan for friluftslivets ferdselsårer i Midt-Gudbrandsdalen. 
Kommunene i Midt-Gudbrandsdal ønsker å lage en felles plattform hvor 
det er enkelt å finne og navigere seg til disse friluftsområdene.
Nå trenger vi innspill fra innbyggerne!

En foreløpig oversikt over registrerte friluftslivsferdselsårer i Midt-

Gudbrandsdalen. 

En plan for friluftslivets ferdselsårer skal gi en oversikt over viktige og 
relevante ferdselsårer for friluftslivet i en kommune. Planen skal gi en 
beskrivelse av nåsituasjon, og skissere tiltak for å ivareta og utvikle 
ferdselsårene i tråd med mål som blir satt for planarbeidet.
Ferdselsårer er traséer for ferdsel som er synlige i terrenget i den sesongen 
som er aktuell for bruk, og leder for ferdsel på vann. (stier, turveger, 
skiløyper, padleruter osv.)
Ved å kartlegge ferdelsårene danner det også grunnlag for videre arbeid 
med kommuneplaner, temaplan for idrett og fysisk aktivitet slik at det blir 
godt ivaretatt i fremtiden. 

Vi ønsker oss bedre oversikt overviktige og relevante 
ferdselsårer for friluftslivet i Midt-Gudbrandsdalen! 

Ferdselsårer er traséer for ferdsel som er synlige i terrenget i den sesongen 
som er aktuell for bruk og leder for ferdsel på vann. I tillegg til ferdselsårer 
er det naturlig at kartleggingen viser utgangspunkt for turer og turmål. 
Eksempler på utgangspunkt og turmål kan være parkeringsplasser, 
kollektivknutepunkt, utsiktspunkt, serveringshytter eller andre 
attraksjoner, som for eksempel kulturminner. Kartleggingen kan vise 
hvordan slike «målpunkt» knyttes sammen med ferdselsårer for å gi et 
godt og attraktivt tilbud. Ferdselsårene som beskrives i planen skal legges 
inn i Nasjonal base for tur- og friluftsruter.

Grønfjell på kommungrensa mellom Sør-Fron og Nord-Fron, og Nårkampen 
på kommunegrensa mellom Ringebu og Sør-Fron er populære turmål med 

mange ferdselsårer. 
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Tekst: Kjersti Brevik Møller.  Foto: Geir Ove Flatmoen

Nye lokaler for Lillehammeradvokatene 
i Ringebu innovasjonssenter

Trenger du hjelp med arveoppgjøret - eller har du behov for litt juridisk 
bistand? 1. november 2020 åpnet LillehammerAdvokatene kontor i 
Ringebu Innovasjonssenter. På kontoret i Ringebu kan du møte advokat 
Kristin Teigen og advokatfullmektig Hilde Heide Baukhol. 

Kristin kan hjelpe deg med alt fra NAV-saker til arbeidsrett og arve- og 
familierett, og har lang erfaring innen forhandlinger og prosedyre for 
domstolene. I tillegg sitter hun som varaordfører i Ringebu, og kjenner 
derfor godt til både forvaltningsregler og lokalmiljøet. Hilde har lang 
erfaring fra offentlig forvaltning, herunder NAV-saker og arbeidsrett, og 
vil derfor jobbe med mange av de samme områdene som Kristin.  

Det er utrolig kjekt å få muligheten til å jobbe her i flotte lokaler i  
innovasjonssenteret i Ringebu. Som innbygger av Ringebu ser jeg behovet 
for å ha et advokatfirma nærmere klientene. I en hektisk hverdag er det 
ikke alle som har tid til å dra til Lillehammer for møte med advokaten, og 
på denne måten kan vi følge opp klientene i området enda bedre.

Lillehammeradvokatene

I tillegg mener vi at Ringebu er et naturlig utgangspunkt for å nå ut til et 
vidt spekter av kunder ellers i dalen, sier Teigen.  

De fleste har behov for juridisk bistand en eller gang i løpet av livet. Enten 
det er for å skrive testamente, fremtidsfullmakt, hjelp til arveoppgjør, 
opprettelse av samlivsavtale eller fordeling av eiendom ved samlivsbrudd. 
Å hyre inn en advokat til å rådgi i de vanskelige problemstillingene kan 
gjøre en tung situasjon lettere, og gjør at du får mulighet til å fokusere på 
deg og dine. Ved samlivsbrudd er det for eksempel nok for de fleste å ta 
vare på seg selv og barna, om man ikke må bli dratt inn i en omfattende 
konflikt i tillegg. Her kommer jeg inn i bildet, og bidrar til å finne løsninger 
og til å sikre deg det du har krav på, fortsetter hun.  

Firmaet LillehammerAdvokatene er et relativt nytt advokatfirma fra 
2019, men har opplevd en enorm pågang i saker siden den gang. Ved 
oppstarten var det ansatt en advokat og tre advokatfullmektiger, men 
det blir stadig behov for flere medarbeidere. LillehammerAdvokatene 
består i dag derfor av 6 advokater og 2 advokatfullmektiger. Faglig jobber 
LillehammerAdvokatene med et bredt felt av saker, som omfatter alt fra 
privatrett til selskapsrett og strafferett. Her er det med andre ord mulig å 
få hjelp til det meste av saker! 

Vi ser at behovet for advokathjelp er stort for tiden, og at vi har mange 
klienter både oppover dalen og sør for Lillehammer. Dette har ført til at vi 
stadig vurderer bedre løsninger for å komme klientene i møte, som blant 
annet å åpne et lokale i Ringebu. Vi ønsker å være en naturlig del av 
næringslivet i dalen, og et trygt sted for folk å komme til for å få juridisk 
bistand, sier advokat Geir Berg, eier av advokatfirmaet.   

Som leietaker på Innovasjonssenteret har vi blitt en del av et 
kontorfellesskap med svært hyggelige folk som innehar høy kompetanse 
på en rekke områder. Per dags dato består dette «kollektivet» av følgende 
virksomheter: Gudbrandsdalsmusea, Skåppå, Krible design, Frisk HMS, 
Isky, Glimt Media, regnskapsfirmaet Snøhetta, og Midt-Gudbrandsdal 
Næringsforening. Som medlem av Midt-Gudbrandsdal næringsforening 
er det enkelt for oss å ha jevnlig dialog med daglig leder som også sitter 
her. I tillegg samarbeider vi tett med regnskapsfirmaet Snøhetta. Vi har 
allerede erfart synergieffektene av å være i et tverrfaglig miljø som dette, 
og det handler om mer enn å være flere rundt lunsjjordet. Faste leietakere 
har sin aktivitet med besøkende kunder og samarbeidspartnere. I tillegg 
er det drop-in gjester som benytter seg av både fleksible kontorpulter, 
møterom og podcast-studioet. Totalt sett skaper dette et dynamisk og 
mangfoldig miljø der man ofte treffer ulike ressurspersoner, noe som er 
både personlig og forretningsmessig givende.

Visste du at ...Visste du at ...
Ringebu kommune har lagd en kartløsning for innsamling av lokale og historiske stedsnavn. 
Målet er å ta vare på lokale navn, med lokal uttale.

Vi har lagt inn stedsnavn fra tidligere arbeid med bøker og turkart og har sendt ut oppfordring 
til historielag og grunneierlag om å registrere inn flere navn.

På kommunens nettsider under menyen «kart»,  finner du lenke til innsynsløsning og mer 
informasjon om hva som er lagt inn og hvordan du kan bidra.

Bilde fra Høgkleiva, foto  Fridtjov Valde Janson
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Status covid-19 
Tekst: Kommuneoverlege Per Ove Hagestuen

De siste 15 månedene har vært krevende for 
oss alle sammen, og kanskje særlig for barn, 
ungdom og studenter, men også de eldre 
har blitt hardt rammet. Norge valgte tidlig en 
strategi der det overordnete målet var å holde 
sykdomsbyrden av epidemien så lav som 
mulig, samtidig som uheldige ringvirkninger 
og kostnader av smitteverntiltakene skulle 
minimaliseres. For å oppnå dette har 
tiltakene blitt justert i takt med utviklingen av 
epidemien. 

I Ringebu kommune har vi stort sett lagt oss på en linje der vi har fulgt 
de nasjonale tiltakene, og hatt færrest mulig lokale tiltak, med unntak av 
munnbindpåbudet denne påsken og innføringen av lokal forskrift. 
Det har hele veien vært et nært og godt samarbeid mellom helsevesen, 
skole, barnehage, administrasjon og politisk ledelse. Her er det mange 
som har gjort en fantastisk innsats, og som fortjener en stor takk.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Regjeringen var tidlig ute 
med å forberede oss på at epidemien ville vare lenge og opptre i bølger. 
Mange tenkte nok at dette var overdrevet da samfunnet åpnet opp igjen 
etter nedstengingen i fjor vår, og vi fikk tilbake noe av normalen, men det 
siste året har vist oss at helsemyndighetene har veiledet befolkningen og 
regjeringen på en god måte. Vi vil også i sommer oppleve begrensninger 

i reisevirksomhet, arrangementer og sosiale sammenkomster, men vi er 
tross alt heldige som bor i en kommune med god plass rundt oss og 
fantastiske muligheter for friluftsliv, fysisk aktivitet, sosialt påfyll og 
varierte kulturopplevelser. 

I kommunen har vi siden starten av epidemien hatt rundt 50 påviste tilfeller 
av covid-19, og vi har dessverre også opplevd koronarelaterte dødsfall. 
Vi har samarbeidet godt med nabokommunene både om smittesporing 
og beredskapstelefonen for koronaspørsmål. I snitt har vi testet 50-75 
personer hver eneste uke etter at vi startet opp med mer målrettet testing 
sist sommer, og vi har god kapasitet og terskelen for å kunne teste seg 
er lav. Det er også veldig stor oppslutning om vaksinasjon, både blant 
innbyggerne og helsepersonell, og det er gledelig å se hvordan folk møter 
opp til fastsatt tid og hvor glade de er for å bli vaksinert. 

Til slutt vil jeg få takke kommunens innbyggere og fritidsinnbyggere for 
at dere hele veien har sluttet så godt opp om smitteverntiltakene og vært 
så tålmodige. Dette har vært helt avgjørende for å holde epidemien under 
kontroll og har vært til uvurderlig hjelp for oss som har arbeidet med 
dette. Dere har alle bidratt til å holde smittebyrden nede og redde liv.

God sommer!

Nytt fra Kvitfjell 
Tekst: Vibeke Fürst Holtmann. Bilde: Illustrasjon av en leilighet på Yttersvingen

Har du lagt merke til de nye byggene som tar form på vestsiden?
Alpinco bygger 38 nye, høystandard utleieleiligheter på Kvitfjells vestside. Yttersvingen blir et strålende utgangspunkt både for individuelle gjester og 
grupper med sine 238 sengeplasser. Alle servicefunksjoner er i umiddelbar nærhet til de nye leilighetene. 
38 komfortable leiligheter med enestående beliggenhet og høy standard

•  Parkering i garasje med ladestasjoner
•  Dagligvarebutikk med lokale varer
•  Ski inn og ut til Vestsiden og Varden, barneområder og langrennsmuligheter
•  Nærhet til populære restauranter som Gondolen Fjellbistro, Tyrihanstunet og Lettvint
•  Skiutleie, skiskole, sportsbutikk og heiskortutsalg i umiddelbar nærhet
•  Snøsikre omgivelser på 700 m.o.h.
•  Dagligvarebutikk med lokale råvarer

Tilgjengelig med ski på bena, kan du kommende sesong handle det viktigste 
du trenger i den nye dagligvarebutikken på Yttersvingen. Utvalget vil bestå av 
dagligvarer, lokale varer og matkasser for frokoster og middager.
 
Yttersvingen er første steg av en sentrumsutvikling mellom Vestsiden og Varden i 
Kvitfjell. Leilighetene vil stå klare til bruk til kommende sesong.

Nyhet!
Sport 1 Skitorget (vestsiden) vil holde åpent i sommerferien. Her vil du finne alt du 
trenger til fjellturen av turklær, tursekker, sommeraktiviteter og snacks. 

Åpningstidene vil være onsdag-søndag fra 30. juni til 15. august 
fra kl. 11:00-16:00. Tyrihanstunet holder også åpent i sommer. 
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Bildetekster:    
Bilde:Arkeologi1  

B i l d e t e k s t : Ordførar Ole Tvete Muriteigen på «skattejakt» i kjellaren på Kulturhistorisk 
mus eu m saman med arkeolog Ingar M. Gundersen. Båe foto: Bjørn K. Sletten
B i l d e : Fake news 1 og 2  

B i l d e t e k s t : Produksjonen Fake News var ute på vegen vinteren 2020. 
B i l d e : Hundorp 2021- logo
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Leilighetsvalget i Ysterigården
Tekst og foto Britt Åse Høyesveen

Jeg er på tur til søre delen av kommunen der leilighetsprosjektene har 

poppet opp som «troll av eske». Her har flere utbyggere tatt initiativ til 
bygging av sentrumsleiligheter. Jeg treffer en av leilighetsbeboerne ute 
ved hovedinngangen og får en omvisning i garasjeetasjen på bakkeplan. 
Der skal det også etter hvert komme boder til alle de 11 leilighetene. 

«For bare noen år siden begynte ideen om å selge huset og anskaffe 
leilighet å bli konkret gjennom byggingen av dette leilighetskomplekset. 
Vi hadde tenkt på det lenge at vi ønsket en annen bolig og så at også 
andre i samme aldersgruppe ble dårlige og ikke i stand til å ha et 
selvstendig liv i en enebolig. Vi ønsket å ordne opp i våre egne saker og 
ikke vente for lenge» sier Eli Sønsteli og Åge Syverrud.

Åge forteller «Vi hadde hus i Tromsnesskogen med bolig både i 1. og 
2. etg. Innkjøringa opp i gårdsplassen var bratt og det var en tungvint 
brøting om vinteren. Vi stod ved et veiskille der vi enten måtte koste på en 
del for å oppgradere huset fra 1978 eller finne på noe annet.»

For to år siden kom de konkrete planene med leilighetsbygget 
«Ysterigården» med 11 leiligheter i Fåvang og de slo til som de først 
kjøperne av leilighet her. De valgte å flytte fra 180 kvm enebolig til 80 
kvm leilighet i sentrum og angrer ikke en dag på det. Ryddinga starta i 
påska 2020. De så raskt ved ryddestart at her må det sterk lut til så de 
begynte å annonsere for å selge, gi bort og kaste. Senga dro til Mo i 
Rana og hun som kjøpte et skap fikk komplette gardiner på kjøpet. Både 
naboer og andre fikk også nyte godt av denne ryddeaksjonen virker det 
som.

Denne søppelåpningen fra Midt-Gudbrandsdal renovasjon her på 
onsdager er viktig å beholde sier Åge. Selv om vi fikk kvittet seg med 
mye på annen måte, var det også en del som måtte kastes så jeg var glad 
hver onsdag jeg kunne kjøre ned et lass igjen sier Åge. Det var vanskelig i 
starten å kaste ting, men heldigvis ble de kvitt en god del på annen måte 
sier de begge to. 

De var de første kjøperne og innflytterne i Ysterigården og rakk innflytting 
før jul i 2020 og feira dermed jula her, noe de ikke hadde trodd var mulig. 
Fordi de var tidlig ute fikk de være med å bestemme både fargevalget 
inne som i utgangspunktet var hvite vegger og ikke minst å få inn mer 
kjøkkenskap og andre løsninger. Vi går opp til 3.etg og inn i leiligheten 
som de sammen har innredet smakfullt og i nymotens jordfarger på 
veggene. «Vi måtte kvitte oss med mye møbler, for denne boligen inviterer 
til helt andre farger og stil enn det vi flyttet fra, sier Eli». Sofaen ble med 
over men mye annet som eks. spisebordet er kjøpt inn for å passe i denne 
boligen. Eli sier hun hadde veldig mye blomster før, men det var på tide 
og kvitte seg med alle disse plantene sier hun. 

Vi har bobil og minimalt med vedlikehold på bolig, slipper plenklipping 
m.m., kan vi dra på tur når vi vil. Vi har fått mye frihet gjennom dette 
valget. Etter flytting til leiligheten har vi fått en god ro og nå hender 
det ofte at jeg om morgenen før jobb tar kaffekoppen og tenner et lys 
på bordet mens jeg ser utover fra stuevinduet sier Åge. Det har vel aldri 
skjedd tidligere sier han med et godt smil mens han ser bort på Eli. 

Mange spør oss om hvordan vi trives  og flere sier at de har lyst til å gjøre 
det samme, men at leiligheten blir dyrere enn det de får solgt huset for. 
Dette så ikke Åge og Eli som problem. De fleste i vår alder har nedbetalt 
lån og om du må låne noe som mellomlegg så får du livskvalitet i gjengjeld 
sier de og ser på hverandre. Et mindre lån er også handterbart for de 
fleste og her vil vi være selvhjulpne mye lenger enn om vi ikke hadde solgt 
enebolig og kjøpt leilighet. Hvis du har igjen lån når du forlater dette livet, 
vil et salg av leiligheten allikevel gi overskudd til arvinger og du har selv 
sørget for best mulig liv for deg selv lengst mulig.

Dette handler om hva du vil velge sier Åge – ansvar for enebolig eller 
lenger selvstendighet og livskvalitet i f.eks. en sentrumsleilighet der du 
kan gå noen få meter til butikken. Det ble valget vårt når vi hadde tenkt 
oss om. Til andre som lurer så har vi ikke angra ett minutt på vårt valg 
sier Eli og Åge. 
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Peer er tilbake
Tekst: Stein B. Olsen Foto Bård Gundersen.

Peer Gynt er tilbake. Hele staben, både profesjonelle og amatører gleder 
seg stort til at publikum igjen kan innta amfiet ved Gålåvatnet. I fjor ble 
det som kjent ikke noe, nå er Peer tilbake. 

Publikum får oppleve enda mer Peer Gynt på Gålå 
sommeren 2021!

Skuespillere, frivillige og kunstnerisk team står nå klare for å gi publikum 
muligheten til å se den kritikerroste forestillingen som hadde premiere 
i 2019. Ellen Horn er kunstnerisk leder i Peer Gynt. Det manglet ikke på 
ros da den hadde premiere i 2019.

– Denne forestillingen var et vidunder da den ble laget i 2019, den 
vekket en bølge av nysgjerrighet og interesser. sier Horn.

Enda mer magisk

Regissør Marit Moum Aune har allerede siden den gang jobbet med 
videreutvikling av forestillingen for å gjøre den enda mer magisk. 
Lena Kristin Ellingsen er ny i rollen som Ingrid og Den Grønnkledde. 
Nils Petter Molvær er kommet med på laget for å styrke Grieg, og har 
komponert ny musikk som allerede er klar og innspilt i studio med 
Bugge Wesseltoft. Snøhettas ikoniske vannspeil er fortsatt det sentrale 
sceniske element i forestillingen.

For å gi publikum anledning til å oppleve Peer Gynt og samtidig 
ivareta smittevern, er løsningen flere halvfulle forestillinger og halve 
saler. Antallet forestillinger på Gålå økes fra 7 til 12 – med 50% av 
kapasiteten.

– Vi tar forholdsregler og planlegger slik at vi kan gjennomføre under 
trygge rammer, og vi vil selvfølgelig alltid følge helsemyndighetenes råd 
og restriksjoner. Vi gir refusjonsgaranti – skulle det mot all formodning 
bli slik at vi ikke kan spille i 2021, får kundene tilbud om å overføre 
billettene til 2022 eller få pengene tilbake, sier Støve.

Som Peer Gynt selv sier: «Hvor utgangspunktet er galest, blir 
titt resultatet originalest!»

-Vi venter bare på å åpne portene og slippe folk inn, sier en entusiastisk 
kunstnerisk leder Ellen Horn.  Etter et år som har vært tungt for alle 
– og som har truffet kulturbransjen hardt, er Ellen Horn opptatt av at 
forestillingene kan fungere som en drivkraft og et lokomotiv for å åpne 
hele Gudbrandsdalen for reiseliv og kulturliv. 

- Nå skal vi trekke godt sammen for å åpne Gudbrandsdalen for 
publikum, sier Horn.

-Peer Gynt har alt alle lengter etter nå. Drømmer, kjærlighet, lengsel og 
håp. Det føles godt å kunne satse på en storartet Peer Gynt-sommer, sier 
Ellen Horn.

Også daglig leder May Brit Støve mener Ibsens sterke tekst har mye å 
fortelle oss i både motgang og medgang, og nå legges alle krefter til for 
å spille Peer Gynt i sommer:

- Nå gleder vi oss til å sette opp forestillingen, og vi tror også publikum 
trenger å se den, sier hun.

Datoer i 2021:
Premiere blir 23.07. Videre forestillinger blir 24.07, 
25.07, 28.07, 29.07 og som tidligere planlagt 30.07, 
31.07, 1.8, 4.8, 5.8, 6.8, 7.8.

Peer Gynt 2021:

 •  26. juni | Åpning Peer Gynt-arenaen med Snøhettas ikoniske   
   vannspeil, Peer Gynt-hologram, Peer Gynt-lydtur, utstilling med   
   årets Peer Gynt-kunstner Runi Langum, åpen kiosk
 •  23. juli | Premiere Peer Gynt på Gålå
 •  24. juli | Peer Gynt-festen, prisutdeling til Årets Peer Gynt og  Vehl-Per
 •  1. august | Morgenstemningkonsert 
 •  8. august | Høgfjellskonserten «Ved Rondane» 

Den blideste jenta er årets Peer.

Hedersprisen Årets Peer Gynt går til en person eller en institusjon som 
har markert seg på en positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og 
som har gjort Norges navn kjent i utlandet. Stortingsrepresentantene 
avgjør hvem som blir årets Peer Gynt ved skriftlig avstemming. I år ble 
det Birgit Skarstein

– Birgit Skarstein er en svært verdig vinner av Årets Peer Gynt. Hun er 
en av Norges fremste idrettsutøvere og hun har brukt sin sterke posisjon 
til å fremme likeverd i samfunnet på en utmerket måte. Birgit Skarstein 
er et positivt forbilde som tør å bryte grenser, og hun har bidratt sterkt 
for å styrke situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, sier 
leder i Stiftelsen Peer Gynt, Rune Støstad.

– Dette var gøy! Jeg tror jo så innmari på verdien av et inkluderende 
og raust fellesskap, og at vi alle kan gjøre noe for å påvirke samfunnet. 
Endring tar tid, og av og til er det ett skritt frem og to tilbake. Da er det 
utrolig hyggelig å kjenne på at vi er mange som har troen på at det 
nytter å engasjere seg. Og så er det jo stas at det er de folkevalgte som 
har stemt. De legger tross alt premissene for morgendagens samfunn, så 
dette leser jeg som at vi deler ønsket om et inkluderende fellesskap, sier 
Birgit Skarstein.

Peer er tilbake. I sommer kan du igjen oppleve Peer Gynt ved Gålåvatnet. 
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Byggesak
Tekst: Edvard Granskogen Kjørstad.  Foto: Illustrasjonsfoto

Plan- og bygningslov, snubletråder, og “forviklinger 
forkledd som forenklinger”. 

En vinter er forbi og byggesesongen er over oss. I de tusen hjem har 
små og store byggeprosjekter blitt skissert og konkretisert. Nå når 

våren er godt i gang, 
er det bare én ting som 
står i veien for å sette 
spaden i jorda, nemlig en 
byggesøknad. Du ringer 
kommunen for å spørre 
hvilke skjema som skal 
brukes, og allerede der 
har vi tatt første steg mot 
å utløse en av de mange 
skjulte fellene i plan- og 
bygningsloven.

«Hvilke skjema skal man egentlig bruke?»

Spørsmålet byggesaksbehandlere i kommunene rundt om i landet blir stilt 
hver eneste dag fra mars til november. Behovet for å søke er noe mange 
har fått med seg: Finner man bare rett skjema kan kommunen kontrollere 
at det man vil bygge er greit, sånn at man ikke gjør noe feil. Her starter 
den første og kanskje største misforståelsen, og det såreste punktet i 
møtet mellom Ola Nordmann og Plan- og bygningsloven:
 
«Kommunen kontrollerer at det man vil bygge er greit, 
sånn at man ikke gjør noe feil». 

Dette er den første snubletråden man møter når man skal manøvrere seg 
gjennom plan- og bygningsloven. Tradisjonelt har kommunen faktisk vært 
en overkontrollør, men med dagens lovverk er ikke dette lenger realiteten. 
Plan- og bygningsloven som lovverk er blitt privatisert til et punkt hvor 
kommunen kan si noe som er helt feil, og allikevel ikke overta ansvaret for 
at en feilinformert tiltakshaver som har bygget i god tro må rive et bygg 
som kom for nærme en veg eller ble satt opp i «villreinens leveområde». 

Dette til tross for at tiltaket er bygget akkurat slik tegningene som ble 
sendt til kommunen viser. 
Kommunen sjekker ikke kvaliteten eller bakgrunnen for løsninger som 
velges, så med andre ord er ikke en byggetillatelse eller en ferdigattest 
verdt kilobytene den består av, dersom ikke tiltakshaver kan dokumentere 
at tiltaket er i tråd med de relevante myndighetskravene i Plan- og 
bygningsloven, med sine forskrifter: TEK17 og SAK10. 

Kommunen vil selvfølgelig alltid prøve å lose tiltakshavere gjennom lovverk 
og spesifikke hensyn som må tas, men det er viktig å være oppmerksom 
på at kommunen har strenge rammer for hva den kan blande seg opp i og 
ikke. Konkrete vurderinger om hvordan noe skal bygges, er en av tingene 
man ikke skal blande seg opp i. Iblant kan derfor kommunens veiledning 
best gjøres gjennom å vise til lovverket for at tiltakshaver skal sette seg 
dypere inn i problemstillingene man står ovenfor, og på den måte gjøre 
et selvstendig valg av løsning og fremgangsmåte.

Siden plan- og bygningsloven er et komplekst lovverk, er grunnregelen 
at alle tiltak er søknadspliktige og har krav om at kvalifiserte aktører 
tar på seg ansvaret for at koordinering, prosjektering, utførelse, og 
uavhengig kontroll blir gjort forskriftsmessig. Bygger du en ny hytte er 
dette en selvfølgelighet for de fleste, og man har trygghet i at man har 
satt bort jobben til fagfolk. Dette er et helt tema i seg selv, men i denne 
artikkelen er fokuset på tiltakene som er unntatt fra denne regelen. Det 
er her man kan trå mest feil og ende opp med å snuble i en av plan- og 
bygningslovens mange snubletråder, siden unntakene gir inntrykk av at 
«her er det bare å kjøre på». 

For å unngå snubletrådene, er det viktig å være obs på at «Tiltak som er 
unntatt fra søknadsplikt» betyr at man ikke trenger å søke for å bygge. 
Det betyr ikke at et bygg som er unntatt fra søknadsplikt kan bygges 
uten å måtte forholde seg til plan- og bygningsloven. Hvis bygget skal 
plasseres på en tomt hvor det ikke vil være i tråd med arealformålet er det 
med én gang ikke lovlig, med eller uten søknad. Snubletråd.  

Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt kan heller ikke bygges hvis grunnen 
det skal bygges på er utrygg. 
Det vil si at dersom det er kjent at grunnen er utsatt for jordskred, 

Nye offentlig toalett i Ringebu sentrum
Tekst: Per Kristian Simengård

Vi bygger nye offentlig toalett i Ringebu sentrum, inntil Kaupanger kulturhus.

Toalettene for publikum som har vært tilgjengelige i kjelleren på Kaupanger er nå stengt og bygging av nye pågår. Universell utforming og 
hærverksikker utførelse er lagt til grunn ved utforming og valg av løsninger og det er lagt vekt på drift- og renholdsvennlige løsninger

I god dialog med rådet for personer med funksjonsnedsettelse er planløsning, adkomst og utstyr tilpasset alle sine behov. Kaupanger 
kulturhus har vernestatus og utforming av tilbygget er utarbeidet i dialog med kulturenheten i fylkeskommunen. 

De har også gitt innspill på materialvalg og farger, som skal være best mulig tilpasset eksisterende bygning.
 
Nybygget på ca. 30 m2 inneholder to toaletter med fri gulvplass til snuareal for rullestol og et ordinært toelett i tillegg til teknisk rom og 
bøttekott.

Det er mål om ferdigstillelse i løpet av juni 2021.



1717

snøskred, leireskred, flom, eller lignende så er det ikke lov å bygge uten 
at det foreligger en rapport fra en kvalifisert aktør som har undersøkt 
forholdene og vurdert det som trygt å bygge. Nok en snubletråd.  
Plan og bygningsloven er mer kompleks og mindre barmhjertig enn mange 
er klar over. Alt som bygges er tiltakshavers ansvar, nesten uten unntak. For 
oss som jobber i kommunen blir unntakene fra søknad og ansvarslegging 
oppfattet som «forviklinger, forkledd som forenklinger», fordi det lokker 
uforvarende tiltakshavere til å bygge i god tro, da man tenker at «her er 
det fritt frem». Vi møter folk som har snublet i bestemmelser oftere enn 
vi skulle ønske, og iblant er det ingenting man kan gjøre for å hjelpe en 

uforvarende tiltakshaver fra å gå skikkelig på trynet. 

Forhåpentligvis har dette synliggjort hvor komplekst det er å navigere seg 
gjennom plan- og bygningsloven. Før du sjekker hvilke søknadsskjema 

som skal brukes, her er våre tips for byggesesongen 2021: 

 1. Plan- og bygningsloven er en «ja-lov». Dersom du kan dokumentere 
  at et tiltak ikke er i konflikt med lovverk og planbestemmelser kan 
  ikke kommunen overprøve dette. Det som ikke er forbudt, er lov.
 2. Alltid, vi gjentar alltid, sjekk at det du bygger er i tråd med 
  planbestemmelsene, at eiendomsgrensene er oppdaterte og 
  nøyaktige, at man ikke bygger for nærme veier som stiller egne krav 
  til avstand, og at man ikke bygger over infrastruktur under bakken.  
 3. Søknadsplikt eller ikke, er det minst viktige aspektet av en byggesak. 
  Prosjektér i tråd med lovverket og dokumenter at valgte løsninger er 
  i henhold til pbl og planbestemmelsene. Dersom du sender 
  en komplett søknad, er kommunen nesten alltid pålagt å gi deg 
  byggetillatelse. Lovligheten av tiltaket står du for selv. 
 4. Selvbyggerstatus, fritak fra søknad, og fritak fra ansvarsrett er ikke 
  frikort fra plan- og bygningsloven. Hvis du skal stå ansvarlig for eget 
  tiltak eller koordinering av profesjonelle aktører uten egen 
  ansvarsrett, så bør du tenke deg om to ganger og sette av en kveld 
  eller to for å sette deg inn i PBL, SAK10 og TEK17
 5. Når tiltakshaver er klar over omfanget av sitt ansvar, kan kommunen 
  være en god sparringpartner. Uansett må man alltid ta en selvstendig 
  vurdering av informasjonen man har fått. Har man ikke kunnskapen 
  til å vurdere dette selv, så ta kontakt med noen som kan. 

Slik finner du informasjon om SAK10 og TEK17: Gå på hjemmesiden 
til Direktoratet for Byggkvalitet, dibk.no. Der finner du link til de to 
forskriftene på hovedsiden: 
 
 - I TEK17 er alle kapitler relevante, og man må gå igjennom alle 
  punkter og sjekke nøyaktig hva som vil gjelde for eget tiltak. 
 
 - SAK10 er bygget opp i fire deler, og det er hovedsakelig første og 
  andre del som er relevant for tiltakshavere. For selvbyggere er hele 
  forskriften relevant. 

 - I SAK10 er begreper som “selvbygger”, “ansvarsrett”, “funksjoner”, 
  og “tiltakshaver” nærmere beskrevet.

 - For tiltakshavere som skal engasjere profesjonelle aktører, er også 
  kapittel 12 i SAK10 viktig å forstå. Dette kapittelet omhandler det 
  formelle ansvaret til ulike “funksjoner” i et tiltak med krav om 
  ansvarsrett. 

Generelt er det også lurt å lese innledningen til plan- og bygningsloven 
“Kort om loven” på Lovdata.no. 

Kommunen har planer om å lage bedre informasjon for å gjøre plan- 
og bygningsloven, med forskrifter, mer forståelig for folk som ikke er 
profesjonelle aktører i byggebransjen. Dette vil komme innen sommeren 
2022. 
 
Lykke til med byggesesongen 2021.

Illustrasjon – endelig utførelse vil avvike noe
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Vålebru inn i framtida
Tekst: Kari Mangset Laaverud.  Foto: Tor Ivan Boine 

Vil du være med å forme framtidas Ringebu sentrum? 
Da har du sjansen nå. 

Vålebru inn i framtida er et toårig stedsutviklingsprosjekt i regi av plan 

og teknisk i Ringebu kommune. Sommeren 2021 er prosjektet nesten 
halvveis, og mye arbeid gjenstår før ny sentrumsplan kan vedtas. 
Planprosessen vil fortsette etter at stedsutviklingsprosjektet avsluttes 
høsten 2022. 

Hvorfor stedsutvikling og ikke bare planprosess? 
I februar ble det varslet oppstart for sentrumsplanen etter vedtak i Utvalg 
for plan og teknisk. En ny reguleringsplan for Vålebru kunne ha kommet 
på plass gjennom en ordinær planprosess med utredning og medvirkning 
etter minimumskravene i plan- og bygningsloven, men Ringebu kommune 
ønsket å bygge videre på et mangeårig arbeid med stedsutvikling, og 
etablere et gjennomarbeidet kunnskapsgrunnlag og godt forankrede 
rammer for revisjon av sentrumsplanen. 

Analyse og utredning
Vålebru inn i framtida er nå i en utredningsfase – hva er det som 
utredes? Det er mange ting som bidrar til attraktivitet i et tettsted. 
Transportøkonomisk institutt forsker på dette, og har funnet ut at mange 

av de grepene som gir attraktive steder også gir klimavennlige steder. 
Bylivssenteret har laget en håndbok for aldersvennlig stedsutvikling og 
kom fram til at aldersvennlige løsninger bidrar til å skape et godt sted 
for alle. 

Transportsystemene - både gåing og sykling, kollektivtransport og 
personbil har stor betydning for attraktivitet. Lokalisering og utforming 
av boliger, arbeidsplasser, handel, skoler og andre offentlige funksjoner er 
også viktige virkemidler for å skape en levende by, eller landsby. 
Det samme er graden av fortetting. Hvor tett skal vi bygge, og hvor høyt? 
Viktig for attraktivitet er også hva tettstedet kan tilby av møtesteder i 
form av offentlige uteoppholdsarealer. Hva slags innhold skal de ha 
og hvor skal de være? Etter vilkår fra Fylkeskommunen utarbeides en 
handelsanalyse for å få på bordet anbefalinger for handel i Ringebu 
kommune som helhet. 

Medvirkning
Hva er viktig for at Ringebu sentrum blir et godt sted å være for deg? 
Kommunen ønsker å mobilisere engasjementet for landsbyutvikling slik 
at de gode idéene kommer fram. På grunn av koronasituasjonen har ikke 
dette blitt helt som tenkt, men digitale løsninger gir også muligheter. 
Fra desember til februar kunne alle legge inn innspill i en digital 
medvirkningsportal i form av en 3D modell av sentrum. 26 engasjerte 
innspill medtas videre i prosessen. Medvirkningsportalen skal brukes 
også i senere faser for å gjøre det enkelt å sette seg inn i virkninger av 
ulike valg for sentrum, og si sin mening i innbyggerdialogen. 

Barnetråkkregistrering ble gjennomført med engasjerte 8. klassinger 
i oktober 2020, og vil være et viktig grunnlag som kan brukes også i 
andre planprosesser i tilknytning til både Vålebru og Fåvang. Prosjektet 
har blitt presentert for folkevalgte i kommunestyret, Utvalg for plan og 
teknisk, Ungdomsrådet, Eldrerådet og Råd for personer med nedsatt 
funksjonsevne. 
Informasjon deles via prosjektets egen Instagramkonto 
vaalebruinniframtida, og på kommunens hjemmeside og Facebookside. 
Her har det også kommet kommentarer som vitner om mye engasjement 
for landsbyutviklingen. Til høsten håper vi å kunne arrangere åpne fysiske 
møter. 
Gode idéer blir ofte alle best i møter mellom mennesker. 

Papir/papp og drikkekartong 
Plastemballasje
Glass- og metallemballasje
Elektrisk og elektronisk avfall
Batterier (små og store)
Dekk og metaller
Hageavfall

Farlig avfall (gratis  
inntil 1000 kg pr. år)
Trevirke (inntil  
4 kubikk er gratis)
Impregnert (inntil  
5 kubikk er gratis) 

Kunden må levere  
avfallet selv.

Avfall som leveres gratis  
til gjenvinningsstasjoner

SORTERT 
AVFALL LEVERES

GRATIS
med unntak av 

restavfall

61 28 31 78 |  post@mgr.no | www.mgr.no

Midt-Gudbrandsdal 
Renovasjonsselskap

Onsdag 11.30 – 19.00

Fåvang 
Industrivegen 11 | Fåvang

Mandag 08.00 – 15.30
Tirsdag 08.00 – 15.30
Onsdag Stengt
Torsdag 11.30 – 19.00
Fredag 08.00 – 15.30

Rustmoen 
Rustmovegen 140 | Vinstra

Mandag 07.30 – 15.30
Tirsdag 11.30 – 19.00
Onsdag 07.30 – 15.30
Torsdag 07.30 – 15.30
Fredag 07.30 – 15.30

Frya 
Fryavegen 131 | Sør-Fron

April til oktober
Mandag 15.00 – 18.00
November til mars
Mandag 15.00 – 16.30

Kvam 
Industrivegen 182 | Kvam

Åpningstider  
gjenvinningsstasjoner

MER INFO
sortere.no
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Opplever du depresjon eller andre belastninger i hverdagen?
Vi tilbyr kurs i depresjonsmestring (KID) og mestring av belasting (KIB). På kursene vil du lære metoder og teknikker som kan hjelpe 
deg i hverdagen. 

Kursene kan også være et forebyggende tiltak i hverdagen eller arbeidslivet. Kursene er for deg over 18 år og du kan melde deg på 
direkte ved å ringe Ingrid Lindsheim tlf. 47473775 eller Katarina Bagge Stormo tlf. 90984440. 

Frisklivssentralen i Ringebu arrangerer kostholdskurset BraMat og Søvnmestringskurset Sov Godt. 
Virker dette interessant ta kontakt med Frisklivssentralen med Tuva Brevik tlf. 47475769.

Kursene er et interkommunalt tilbud i Midt-dalen

også tidligere i livet. Men det var spesielt en periode av livet som fikk 
henne til å reflektere over ensomhet. 

- For fem år sida ble jeg behandlet for kreft og fikk stråleskader i magen. 
Jeg var i Bergen i 6 uker for behandling. Da savnet jeg de hjemme. Det 
gikk jo greit for min del, men det har fått meg til å tenke at det sikkert 
sitter mange ensomme der ute, forteller hun om sin motivasjon for å 
melde seg som samtalevenn. 

Det tok derfor ikke lang tid før hun bestemte seg for å melde seg som 
frivillig i VilMer, da hun kom over plattformen på Facebook.

En positiv opplevelse

Moen har som frivillig blitt kjent 
med ei eldre dame i Ringebu. 

- Vi hadde et par telefonsamtaler 

før jeg besøkte henne, og praten 

gikk veldig lett. Hun er ei veldig 
hyggelig dame. Da vi møttes drakk 
vi kaffe, spiste kake, pratet og gikk 
tur, forteller Moen. 

Damene trivdes godt i hverandres lag og planlegger å møtes igjen.

- Hun liker å kjøre bil, men det blir litt vanskelig nå mens det er korona. 

Men når det blir tillatt, så blir det biltur på oss. Og så vil hun veldig gjerne 
på kafé. Så det skal vi også gjøre snart smiler Moen forventningsfullt. 

Sterkt samhold og giverglede blant Ringebuinger
Frivillige i Ringebu ønsker å bidra som samtale- og 
turvenn mot eldre hjemmeboende i kommunen.
Et lavterskeltilbud som gir mye glede, sier kommunalsjef Høyesveen. 

- Jeg synes man skal fleske til jeg! 
Det er oppfordringen fra kommunalsjef Britt Åse Høyesveen. Hun ser at 
frivilligheten er en stor del av fremtidens eldreomsorg, og hun ønsker 
at eldre i kommunen ikke skal være sjenerte for å ta kontakt dersom de 
trenger noen å prate med eller å gå tur med.

- Ringebu er en kommune der antall mennesker over 80 år øker kraftig. 
Samtidig klarer vi kanskje ikke å bygge og drifte tilstrekkelig antall 
sykehjemsplasser. Så her må vi se hva slags tiltak vi kan gjøre for at de 
eldre klarer seg lenger hjemme, utdyper hun. 

Frivilligheten står klar til å bidra

En rekke engasjerte innbyggere har meldt seg som frivillige etter at 
VilMer Opplevelser, en digital plattform for formidling av frivillighet, kom 
til Ringebu.

Solfrid Moen er en av de som ønsker å bruke litt 
av sin tid på andre. 
-   Jeg liker veldig godt å gjøre andre glade. Det 
koster så lite å gi litt av tida si, mener Moen. 

Hun stiller gledelig opp for eldre i nærmiljøet 
som ønsker noen å prate med, gå en tur eller 
hilse på hunden hennes, Sabina. 

Reflekterte over ensomhet

Moen er åpenbart ei dame med mye giverglede i seg. Hun er lærer, hun 
har tidligere jobbet i hjemmesykepleien og hun har drevet med frivillighet 

VilMer
Tekst Helene Marie S. Paalsrud.  Foto: VilMer

Faktaboks: 

• VilMer samarbeider med Ringebu kommune og Nærmiljøsentralen. 

• Man kan få en telefonvenn, ta en kaffeprat, gå tur, få besøk med dyr, og mye mer.

• Tilbudet er for eldre hjemmeboende.

• Man kan selv ta kontakt eller få hjelp av pårørende eller kontakte Nærmiljøsentralen.

• Les mer på vilmer.no og få kontakt gjennom Nærmiljøsentralen på tlf. 61 28 02 60 (hverdager kl. 10-14)

• Frivillige har taushetsplikt. 

• Tilbudet er gratis. 
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Nytt fra Venabygdsfjellet 
Tekst og foto: Julia Hamre

Når vi ser tilbake på «Nytt fra Venabygdsfjellet» fra sommeren 2020 så 
var det fortsatt uvisst hvordan sommermånedene ville komme til å bli 
her på fjellet. Vi hadde akkurat kommet oss igjennom vinteren etter at 
alt stoppet opp i mars 2020. Sommeren startet litt ekstra sent, både i 
forhold til snøsmelting og trafikk – men Norge ble gjenåpnet og når juli 
måned kom så fikk vi alle oppleve en skikkelig travel og veldig hyggelig 
sommersesong og ikke minst høst! Lite visste vi at Covid-19 ville være 
det store temaet også inn mot vinteren 2021, med kansellerte julebord 
og strengere tiltak i forhold til servering og reiser. Heldigvis så var det 
fortsatt lov for folk å bruke hyttene sine og det skapte hyggelig stemning 
på fjellet også i de periodene hotellene måtte holde stengt. 

Det vi alle har lært i disse månedene med usikkerhet er å være fleksible 
og omstillingsdyktige og et godt bevis på dette er vel at vi alle har 
klart å holde åpent gjennom vinteren med et godt tilbud både for 
daggjester og overnattende gjester. Vi fikk også «tatt tilbake» påsken på 
Venabygdsfjellet sammen med hotellgjester og hytteeiere. 

Nå er vi klar for nye utfordringer og vi håper at sommeren blir tilnærmet 
lik den vi hadde i fjor – vi står alle godt rustet til å håndtere et stort antall 

besøkende og samtidig ivareta godt smittevern. Vi ser frem til å møte alle 
med et smil, enten med eller uten munnbind. 

Norsk fjellsommer har kanskje aldri vært så populært som i disse tider. 
God plass å samles med familie og venner, stort utvalg av aktiviteter og 
uendelig med «Instamoments» i vakker natur! Venabygdsfjellet har et 
fantastisk turområde for fotturer, sykling og fiske. Her finner du snille 
fjellstier som tar deg til flotte utsiktspunkter. Rondane er alltid til stede 
i bakgrunnen og ønsker du mer utfordrende fjellturer så har du hele ti 
2000-meters topper å velge i der. I tillegg er veien kort til landsbyliv nede i 
Ringebu, spennende attraksjoner i Hunderfossen Familiepark, adrenalinfylt 
utforsykling i Hafjell Bikepark, rafting i Sjoa og kunstutstillinger og museer 
både i Østerdalen og Gudbrandsdalen. Etter en innholdsrik dag ute så er 
det viktig med påfyll av energi - velkommen innom til et godt måltid hos 
noen av bedriftene her på fjellet. Dette er stedet du gjerne blir noen dager 
ekstra. 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til oss i sommer!
Hilsen Venabu, Spidsbergseter og Lundes

Visste du at ...Visste du at ...
• Det er utarbeidet et nytt kart for Venabygdsfjellet til sommeren 2021, Venabygdsfjellet VEL står bak initiativet og kartet blir å få kjøpt 

hos alle turistbedrifter. 

• Ridetilbudet utvides på fjellet i sommer da Therese Heramb fra Venavind tar med seg hestene sine opp til Spidsbergseterstallen.   

Dette blir et supert komplement til Venabustallen da rideturer er veldig populært og plassene raskt bookes. 

• Venabu har lang tradisjon med å feire St Hans og Olsok med bål og musikk ved Søre Fiskeløysa 

• Venabu arrangerer ulike kurs, blant annet fotokurs, kurs i ølbrygging og skinnfellkurs

• Lundes, Venabu og Spidsbergseter tilbyr alle Take Away! Dette er et tilbud både for hyttegjester og lokalbefolkning. 

• Spidsbergseter totalrenoverer sine Fjellsuiter og legger dem ut for salg, her kan du sikre deg en rimelig fritidsleilighet med gode leieinntekter.
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Velkommen til stolpejakten i Ringebu 2021

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

Venabygdsfjellet vel har i flere år hatt stolpejakt, Ringebu 
kommune sammen med lag og foreninger, arrangerer 
i år Stolpejakt for andre gang også i andre deler av 
kommunen.   

Vi er svært glade for at Vekkom utmarkslag, Vekkom 
løypelag, Kvitfjell alpinanlegg/Alpinco, Fåvang 
løypeforening, Fåvang hyttevelforening, Fåvang 
utmarkslag, Brekkom utmarkslag, Rotary, Tur og trim 
og Orienteringslaget er med som samarbeidsparter for 
plassering og utsetting av stolper.
I kartet finner du de 50 stolper hvor noen av stolpene er 
flyttet til nye turmål.

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

Eller…

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

Appen og hjemmesiden gir deg oversikt over alle 
stolpejaktkart i Norge, informasjon om den enkelte 
stolpen, hvilke stolper du har registrert og hvem som har 
registrert flest stolper i Norge. 

Stolpejakten 2021 i vil være tilgjengelig 
18. juni - 17 oktober

• Grønn  Svært lett – stolpen kan nås med rullestol

• Blå  Lett – familievennlig

• rød   - Middels

• Svart   Vanskelig

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

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

Bli en stolpejeger du også!

Nivågradering på stolpene:

Det blir plassert stolper på følgende steder.  
Dette er en grov oversikt over stolpepunkt, eksakt 
oversikt finner du på Stolpejakten.no når stolpene 
er utplassert samt publisert på Ringebu kommunes 
facebook og nettside.
Husk også å besøke stolpejakten på 
Venabygdsfjellet.

Fåvang Østfjell
Rolldalen    
Turrhaugtjønnet 
Hemromsvarden
Djupdalskampen
Vardberget Brekkom
Gapahuk Røytjønnet
Gapahuk  -Morketjønnet
Svangkampen
Høgtind 
Høgåsen
Rokfjellet
Kverberget 
Svarttjønn 
 

Kvitfjell
Lindvikskampen
Stamstadbua
Midtre demningene
Hestknappen
Segelstadseterkampen
Olavskilda
Bånseterkampen
Kvitfjellet
Dugurdsnibba
Gråkampen
Skjenafjellet
Skardbua 

Øksendal/Skotten
Breifallet
Skottåsen
Jammerdalshøgda
Gapahuk -Langtjønnet
Øksendalfjellet
Jenstjønnet
Nysæterkampen
Kvitberget 
Gillebergshaugen
Oppbekkfjellet 

Pilegrimsleia
Ringebu Stavkirke og Prestegard
Høgkleiva
Skakkula 
Vangen 
Fryajuvet (ikke i Juvet)

Nærturer Ringebu/Fåvang
Våla Munningen
Gapahuk Kjønås
Vardberget -Kilgarden
Strussberget
Flomvollen Fåvang
Skarvollan 
Gapahuk Ulberg
Ulberg  
Berga 
Skakkula øvre



2222

TTuurrrrhhaauuggttjjøønnnneett
HHøøggttiinndd



2323

TTuurrrrhhaauuggttjjøønnnneett
HHøøggttiinndd



2424

 

Stolpejakt på Venabygdsfjellet sesong 8
Tekst: Tom Torkehagen

Vi i Venabygdfjellets Vel kan nå for åttende år på rad ønske velkommen 
til nye og gode opplevelser og flotte turer i fjellet. Det er ikke lett å si 
noe positivt om Koronapandemien og dens lammende virkning på inn og 
utland, men akkurat for Stolpejakta i Norge førte den til en enorm vekst 
i 2020. Og ikke minst for den jakta som foregikk på Venabygdsfjellet 
i fjorårssesongen. Nesten 4200 unike stolpejegere registrerte mer enn 
43000 stolper. Det er veldig høye tall og gir oss en stor utfordring i år. Kan 
vi få enda flere til å ta en fjelltur med kart og telefon. Det har nemlig vært 
økende deltagelse hvert eneste år.  Ikke fordi det er viktig med rekorder, 
men fordi det er morsomt å registrere at så mange mennesker går så 
mange turer i fjellet.  Et annet fenomen er at det ble registrert stolper hver 
eneste dag fra 20. juni til 31.oktober, uansett vær, vind og temperatur. 

Forholdene er i hvert fall nå lagt til rette. Sammen med Fjellstyret og 
andre ansvarlige myndigheter har vi justert stolpeplasseringene slik at 
potensielle interessekonflikter kan unngås. Stolpene er plassert på en slik 
måte at det kan være naturlige runder å gå. Det er viktig å nevne at 
Stolpejakten på fjellet skiller seg litt ut fra de fleste andre rundt omkring, 
ved at flere stolper kan være litt mer krevende å nå. En litt mer «ekstrem»- 
versjon av selve konseptet.  Det kan bli mange høydemetre som skal 
forserer, før skanningen av QR-koden kan skje og oppmuntringen dukker 
opp på telefonen. NB. Husk å ha nok strøm på telefonene, særlig hvis 
barn er med. Litt nedtur å ikke få scannet når stolpen er funnet. Skulle det 
likevel være tomt er det bare å notere ned koden på kartet og legge den 
manuelt inn seinere.

Kjente og ukjente plasser, kjente og ukjente stier.
Vi møter stadig folk ute i fjellet på stolpejakt, som i de siste årene har sett 
og oppdaget så mange nye fine plasser, plasser der de aldri har vært før, 
og det er takket være Stolpejakten. Det er trivelig å høre. Trivelig er det 
også å møte folk som er på besøk på Venabygdsfjellet for første gang, 
takket være Stolpejakten, og som ikke kan få fullrost området vårt sterkt 
nok. Det er faktisk flest tilreisende av alle som går stolpejakt på fjellet.

Det blir 50 stolper i år også, veldig mange er flyttet på, mens andre rett 
og slett hører til der de står. Nye stolpejegere må kunne få med seg både 
høye topper, store fosser og flotte utsiktsposter. Vi må innom de mest 
kjente og kjære plassene i fjellet vårt. Vi i Velet benytter sjansen her til  å 
takke Tom Torkehagen og Per Morten Nyeng for alt arbeidet de gjør for å 
legge alt til rette år etter år.

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

Som før er vi å finne på vår egen Facebook-side «Stolpejakten 
Venabygdsfjellet», og mye spennende stoff ligger også på nettsiden: 
stolpejakten.no

Da gjenstår det å ønske alle sammen en god sommer med mange fine 
turer og lykke til med årets jakt. Startskuddet går lørdag 19. juni kl. 0800 
og sesongen varer til søndag 31. oktober kl. 2400. 

Kartene er å få kjøpt både hos Libris og Sport 1 i Ringebu sentrum, samt 
på turistdestinasjonene på fjellet, Trabelia Camping, Kiwi, Venabu og 
Spidsbergseter.
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Sommerutstillingene 2021 i Ringebu Prestegard
Tekst: Einar Høystad. 

I likhet med 2020 vil Sommerutstillingene 2021 bli preget av 
Coronasituasjonen. Åpningen blir den 5. juni, men det blir ingen offisiell 
åpning med mye folk. I Prestegarden er det mange hus og et stort område 
å bevege seg på, så vi håper at sesongen kan gjennomføres med gode 
smitteverntiltak. Siste utstillingsdag blir 13. september. Åpningstidene blir 
fra kl. 10 til 17 alle ukedager.

Sesongen 2020 vil bli husket fordi nye deler av Driftsbygningen ble tatt 
i bruk, dermed har vi fått mer plass slik at antall kunstnere er større 
enn før. De fleste er malere og grafikere, slik som: Sverre Bjertnæs, 
Eva Harr, Jan Baker, Arild Yttri, Anders Kjellesvik, Ingrid Lilja Arntzen og 
Thor-Arne Moen, mens Merethe Sejersted Bødtker er billedhogger og 
Aino Jensen er glasskunstner. Erlend Leirdal, som lager større arbeider 
i tre, blir å finne på Kjøringa i Driftsbygningen. I de to første ukene blir 
Benedicte Beldam Sundqvist å finne i Vognskjulet. Hun er årets unge 
kunstner. Ellers vil de faste utstillingene med Jakob Weidemann og Rune 
Amrud være i 2. etasje i Hovedbygningen og Stavkirkeutstillingen og 

Prestegardens historie i 1. etasje i bygningens nordre del. Drengstugua 
blir reservert for en kunsthåndverker og i Det store stabburet vil de lokale 
brukskunstnerne Kreative Døler holde hus. Ellers blir det i Veslestabburet 
et presentasjonsopplegg av Lars Mytting og hans bøker Søsterklokkene 
og Hekneveven. Barnehagene i Ringebu, som holder hus i Silokummen, vil 
dette året ha et prosjekt om barns forhold til leire. I Fjøset vil gjestekunstner 
Katrine Køster Holst fortsette sitt prosjekt fra i fjor og på Trevet blir det 
keramikkutstilling i regi av Senter for keramisk kunst.  Torbjørn Kvasbøs  
skulpturer finnes på Kjøringa. Den store elektriske kermikkovnen i 
monumentalverkstedet er tatt i bruk av gjestende keramikere. Deres 
kunst blir å finne på Trevet under årets utstilling. Keramikk blir et stort 
satsingsområde også dette året. 

I resepsjonen vil det være et rikholdig utvalg av kort, plakater og bøker, 
og kafeen er åpen for servering av kaker og vafler, kaffe og te. Publikum 
er hjertelig velkomne til et hyggelig besøk i Ringebu Prestegard. De som 
ønsker det, kan få omvisning i Hagen og i utstillingene.

Ingrid Lilja Arntzen 
Duenes aften

Thor-Arne Moen
Hør skogen våkne

Thor-Arne Moen
Fjellro

Ingrid Lilja Arntzen 
Natt i Tunisia

Anders Kjellesvik Anders Kjellesvik Merethe Sejersted Bødtker
Ikke slipp!

Barnehagene

Jan Baker
Speilbyen

Jan Baker
Blå kveld
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Senter for keramisk kunst
Tekst: Torbjørn Kvasbø

Monumentalverkstedet

Senter for keramisk kunst i driftsbygningen ved Ringebu prestegard er 
en nyetablert arena for innovative prosjekter, kunstnerisk utveksling og 
utvikling, utstillinger og workshops i leire. 
Senteret består av Monumentalverkstedet, Fjøset, Trevet, og  deler av  
Kjøringa. 

Monumentalverkstedet i Møkkakjellaren ble offisielt åpnet 29. juni 
2020. Verkstedet på 120 m2 er utstyrt med en stor og fleksibel elektrisk 
keramikkovn på 2200 liter, den største elektriske studioovnen i Norge. 
Verkstedet tilbyr fasiliteter og  produksjonsmuligheter på høyde med de 
beste residenssteder for keramisk kunst og er allerede sammenhengende 
bestilt frem til november 2021, av norske og internasjonalt anerkjente 
kunstnere. 

Lin Wang «Rabbit and Grapes» 2021 work in progress.

Piotr Nowak «Blue».  2021. L 85 cm x b 85 cm x h 270 cm.

Made in Ringebu

Trevet
I gruppeutstillingen «Made in Ringebu» vil gjestekunstnere som har 
deltatt i workshops, seminar og brenninger på Ringebu Prestegard og 
i Venabygd de siste to årene presentere arbeidene sine. Utstillingen er 
kuratert av Torbjørn Kvasbø og viser at keramisk kunst omfatter et stort 
register av kunstneriske innfallsvinkler til materialene leire og keramikk.
Utstillerne flytter grensene for leirens og keramikkens relevans og 
anvendelse i samfunnet. 
I programmet utover sommeren vil kunstnerne bidra med 
kunstnerpresentasjoner, kunstnersamtaler, demonstrasjoner og 
omvisninger for publikum.

Irene Nordli / Trude Westby Nordmark / Lin Wang / Sigrid Espelien / Piotr 
Nowak / Mingxuan Tan / Helen Hausland / Mingshu Li / Jørgen Haarstad  / 

Samantha Albert / Nina Standerholen / Sofia Nömm / Joseph Sivilli

Pottemakeriet
For sesongen 2021 vil det også bli etablert et pottemakeri på Trevet, 
med åpningstid hver dag i juli der både de inviterte kunstnerne og lokale 
keramikere demonstrerer teknikker innen dreiing, støping, bygging og 
modellering. Her kan besøkende få innsikt i materialet, håndverket, 
prosessene og historiene som ligger bak hver gjenstand.

Kjøringa
På Kjøringa, nord for låvebrua, viser Torbjørn Kvasbø et utvalg av sine 
skupturer.
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BK V
BILLEDKUNSTNERNES VEDERLAGSFOND

Katrine Køster Holst (f. 1979) bor og virker i Drammen og arbeider 
innenfor en eksperimentell del av det keramiske fagfeltet. Hun har 
deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland. Hennes arbeider 
inngår blant annet i samlingen til Nasjonalmuseet og Permanenten 
Vestlandske Kunstindustrimuseum. Køster Holst er tidligere utdannet fra 
Kunsthøgskolen i Bergen (2006) og har doktorgrad fra Kunsthøgskolen i 
Oslo (2019) 

Samarbeidspartnere for sesongen 2021
Trond Lossius (kunstner og komponist) Janne Camilla Lyster (forfatter, 
danser og koreograf) og Simen Korsmo Robertsen (jazzpianist og 
koreograf)

Alle keramikkprosjektene  støttes av Innlandet fylkeskommune, 
Kulturrådet, Norske kunsthåndverkere

Katrine Køster Holst 
Leirens kollaps derhen og derfra 
Fjøset, Ringebu prestegård

Utgangspunkt for Katrine Køster Holst var et 
monumentalt leireprosjekt utført sommeren 
2019, der kunstneren Hyangjong Oh fra 
Sør-Korea holdt en to uker lang workshop 
i tradisjonell onngiteknikk (leireplater som 
bankes flate og brukes som byggemateriale 
for store krukker) med studenter og 
profesjonelle kunstnere. Prosjektet resulterte 
i 37 store søyler eller krukkeformer i Fjøset, 
som deretter skulle destrueres. 

Det høres med til historien at Køster Holst aldri møtte Hyangjong Oh 
selv etter at hun overtok resultatet fra workshoppen. Gjennom blant 
annet metoder som registrering og improvisasjon, drives det frem en 
arbeidsprosess der leireinstallasjonen stadig transformeres. Et ledetema 
for prosjektet er hvordan ulike «handlingsregler» påvirker komposisjon, 
dialog, brudd, og re-organisering av mening, inspirert av den danske 
dikteren Inger Christensen (1935-2009) 

Køster Holst har invitert inn en rekke kollegaer som deltar i eksperimentet 
med leireinstallasjonen gjennom lyd, musikk, foto, dans og tekst. Prosjektet 
har, med andre ord, et stort omfang i både form og varighet. Samtidig 
som utstillingen endres i en pågående dialog mellom kunstnere, er det 
åpen tilgang til Fjøset der også publikum involveres i endringsprosessene 
«Leirens kollaps, derhen og derfra» fremstår som et labyrintisk prosjekt, 
uoverskuelig i retning og resultat, men et prosjekt det er desto mer 
givende å følge med på. 

Prosjektet i sin helhet avsluttes med bokutgivelse mot slutten 2021. 

Foto: Hilde Jordbruen
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Prestegardshagen sommeren 2021
Tekst og foto: Halldis Myhre Tvete.

Vi gleder oss til å starte opp igjen i Prestegardshagen og håper på mange 
besøkende. Vi blir også veldig glade om det er noen som kunne tenke seg 
å bidra med hagearbeid i løpet av sommeren. Vi er en gjeng med glade 
damer som steller i hagen. Gjennomsnittsalderen er høy, så litt nye krefter 
er kjærkomment. Mange har arbeidet frivillig i hagen i 16 somre! I tillegg 
er det en alle tiders gjeng, mest karer, som klipper plenene slik at det er 
pent og ryddig og blomstene kommer til sin rett.

Midt i april titter de første bladene av Vossakvann opp, en av våre eldste 
grønnsaker/urter. Hvis vi graver litt i jorda der jordskokkene vokser, finner 
vi ferske knoller som kan spises både rå og tilberedt. De spiste vi før vi 
fikk poteter, men potetene ga mere avling.  Jordskokker har også vakre 
blomster senhøstes.  Hvis noen vil ha knoller til egen hage, så har vi noen 
å gi bort.

De som synes at det er rotete nede ved Prestbekken har helt rett.  Men 
der skal det i løpet av sommeren bli plantet ferdig med bregner og litt 
roser. Ved øverste del av bekken skal det være naturlig flora. 

Nå har vi begynt å høste av bærbuskene, og har hatt produkter for salg 
i kafeen.  I fjor plantet vi urtebedet langs Vognskjulet, ca. 80 forskjellige 
sorter. Her blir det frodigere i år. To vinstokker vokser også her, men druer 
blir det nok lite av. Skråningen ved Silokummen er plantet til med ‘Moje 
Hammarberg’, en rose som dufter og blomstrer hele sommeren og får 
masse store nyper.
Det lange rosebedet langs lønnealleen er en samling med nordiske 
roser som vokser seg til og gir mer og mer blomster.  Vi håper alle har 
klart vinteren.  Totalt har vi rundt 170 forskjellige sorter roser - kom og 
bli inspirert til hva du kan dyrke i egen hage.  Lørdag 12. juni satser vi 
på plantesalg slik vi har hatt før, med noen roser, urter og stauder (litt 
forbehold i disse tider, se Facebook).

Vi fornyer eplealleen med gamle sorter, men her sliter vi. Et yrende dyreliv 
av mus, elg og rådyr gjør dette arbeidet utfordrende.  De gnager og 
gnasker så noen av trærne dør og må fornyes. Det er mye liv i hagen, både 
over og under jorda.  Vi satser hele tiden på å legge til rette for mikrolivet 
i jorda som er så viktig for plantene, og vi dyrker mest mulig økologisk. 
Over jorda trives humlene godt, og vi har gjerne en humlevandring 
eller to og lærer om hvordan humlene lever.  Vi er glade for biene, både 
honningbiene fra Gildesvollen og de ville biene.  Vedlikeholdsguttene våre 
har laget et flott insekthotell og vi håper også å få opp noen fuglekasser.

For noen dager siden fikk vi forespørsel fra en skoleklasse som ønsker i å 
bruke noen timer en dag i uka utover våren for å lære mere om hagen og 
det gamle sentrum rundt kirka og Prestegarden.  Det blir spennende. Det 
er slik vi ønsker å legge til rette for barn – med læring og opplevelse for 
å få hageglede. Hjertelig velkommen til små og store til en god sommer 
i Prestegardshagen!

Kort vei til nye eventyr 
Tekst Stein B. Olsen. Foto: Didrik Stenersen

En reise i Gudbrandsdalen og Lillehammer er en reise i hjertet av Norge. Her kan du få et unikt innblikk norsk 
historie og kultur, og du får oppleve "det norskeste av det norske.  Vi er regionen med de store opplevelsene og de 
små avstandene. 

I år foreslår vi at du bruker sykkelen som din turkompis. 

Ordene tilhører vår egen reiselivssjef Ove Gjesdal som gleder seg til en ny 
norsk sommer.  En sommer som blir veldig lik den sommeren vi hadde i 
fjor. Da var oppfordringen om å bruke hytta som base for nye eventyr. Og 
de som har hytte i denne regionen er ekstra heldige. Her er det kort veg 
til nye eventyr, og selvfølgelig vil vi sørge for at vi er innenfor gjeldende 
retningslinjer i forhold til Covid 19.

- Så kanskje denne sommeren er den sommeren du kan gjøre noe litt 
annerledes, ting du har drømt om, men aldri fått gjort. Vi har det du 
drømmer om, vi har de aktiviteten du kan gjøre sammen med de du 
aller helst vil gjøre det sammen med. For ikke å snakke om de kulturelle 
mangfoldet som ni museer blant annet kan tilby. 
-Den fjellturen du aldri har fått gått, eller Den sykkelturen du gjerne skulle 
tatt. Overnatting under åpen himmel ved et eksotisk fjellvann.  Byvandring 
i Lillehammer, kafebesøk på Ringebu. Skattejakt på Maihaugen.. Fra 
gammelt av het det Gudbrandsdalen- en dal med 1000 muligheter. De 
er der, ligger rett utenfor dørstokken uansett hvor du bor. Her myldrer det 
av alt fra gårdshoteller og hytter, til sentrumshoteller, høyfjellshoteller og 
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Barnehageutstillingene i Silokummen
Tekst og foto: Margunn Haugen. 

Ringebubarnehagene deltar med sommerutstilling på Ringebu Prestegard 
for 15. gang. Tema for årets utstilling er «Barns møte med leire». Barna 
fått muligheten til å utforske materialet leire og ulike typer leire. Noen har 
prøvd å brenne leire på bål og andre har forsket på hva som skjer når leira 
tørker inn og smuldrer opp. Prosjektet har ulike innfallsvinkler fordi barna 
har blitt opptatt av forskjellige tema. 

Plutselig har barna begynt å beskrive det som har skjedd og det som de 
har underet seg over. Et barn sa følgende underveis i prosessen: «Det er 
morsomt med leire, for da kan en liksom tenke og så kan en lage någå og 
sjå kå det ser ut som – fugleskremsel, eller åååå… detta kan bli en katt.» 
Formene som oppstår i leire gir barna ideer om hva leirklumpene ligner 
på, og hva de kan forestille. Gjennom lekende utforskning blir barna 
trygge på materialet og tørr dermed å utfolde seg slik de selv ønsker. Ved 
å tilrettelegge for slike prosesser kan barna utvikle og skape sine egne 
uttrykk.

Noen av barna har pratet uavbrutt når de har jobbet med leira, mens 
andre har vært helt stille. Vi har sett at leira er kommuniserende, både 
gjennom den dialogen barna fører med seg selv, med materialet og i det 
samspillet som oppstår mellom barna.

Utstillingen består av barnas leireprodukter, bilder og utsagn som 
dokumenterer barnets prosesser underveis. Det synliggjør barnet og lar 
barnets stemme komme tydelig frem.

Ringebu Prestegards Venner 
Tekst: Anne Aaby. foto: Halldis Myhre Tvete.  
 
Ringebu Prestegard har en flott beliggenhet som nabo til stavkirken med 
utsyn over Laugen og bygda. Den er som et smykke i landskapet med sine 
gamle hus og vakre hage. Hagen er arbeidet fram som en rosehage, men 
også med stauder, krydderurter, eplehage og en samling gamle bærsorter. 
Det er til og med en kvanngard og en grønnsakhage. I bygningene er 
det kunst og håndverk. Det er mye å se og oppleve. Det har vært mange 
bidragsytere som har gjort det mulig å få til alt dette. Det har vært prosjekt 
på prosjekt både i hagen og i husa. Det er gjort et fantastisk arbeid. Når 
det blir spørsmål om penger til drift, er det verre å skaffe midler. Et slikt 
sted kan ikke regne med å gå med driftsmessig overskudd med det første.  

Ringebu kommune har vært en viktig støttespiller og bidragsyter til 
driften. Et avgjørende bidrag er også den frivillige innsatsen inne og 
ute. De forskjellige dugnadsgruppene tar ansvar for hver sine områder. 
Ringebu Prestegards venner hjelper til der det trengs og er en viktig 
økonomisk støttespiller. 

De viktigste inntektskildene er kontingenten fra støttemedlemmene 
våre og basaren med loddsalg om sommeren. Vårt ønske er å få så 
mange støttemedlemmer at de kunne være en stabil økonomisk pilar for 
Prestegarden. Det ville også synliggjøre hvor mye Prestegarden betyr for 
bygda. Velkommen som medlem! 
 
Spørsmål kan rettes til Anne Aaby telefon 905 65 679 eller Brit Nilsen 
telefon 410 41 853. 

eksotiske overnattingssteder, og det er ikke vanskelig å finne et spisested 
som har lokalprodusert mat på menyen – vilt fra fjellene, fisk fra de rene 
elvene og innsjøene eller ost fra fjellysteriene, sier Gjesdal.  
Slår et ekstra slag for sykkelen.

 I år har reiselivssjefen lyst til å slå et ekstra slag for et framkomstmiddel 
på to hjul, sykkelen. 

-Vi har fokus på hvilke muligheter som ligger i denne fantastiske måten 
å bevege seg på som har vært en del av vår kultur i mange mange år. Nå 
handler det selvfølgelig mye om EL-sykkelen som har gitt nye muligheter 
for veldig mange. Og El-sykkel kan du både leie og har du din egen er det 
rikelig med lademuligheter rundt om i hele vår region

- Rutene er mange, muligheten er uendelige enten du er på fjellet eller 
nede i bygda. Ringebu er blitt et kraftsenter for sykkel, og jeg har også 
lyst til å dra fram Sykkelviku  fra 5.-8 august som en mange arrangement 
det er verdt å få med seg, sier Gjesdal.

- Peer Gynt er et must?
- Så avgjort, og det blir forestillinger i år. I fjor fikk vi oppleve en helt 
spesiell Peer Gynt-sommer. Den ble ut ifra forutsetningen en suksess, 
men i år er Marit Moums kritikerroste forestilling tilbake ved Gålåvatnet. 
Den hadde sin premiere i 2019. I år blir det 12 forestillinger, men med 
begrenset kapasitet. Så det er bare å bestille billetter, sier Gjesdal.
-Det har vært tøffe tak for reiselivet?
-Det har det vært, og er det fortsatt, men vi ser et lys i tunellen. 

Vi gleder oss til sommeren, ikke minst fordi vi har mye å glede oss over. Vi 
har naturen, fjellet, de gode turene sommer som vinter, flotte sykkelturer 
unike naturopplevelser som rafting og elgsafari,  de små og bortgjemte 
badeperlene og fiskemulighetene. Museer og attraksjoner, campingplasser 
og masse spennende overnattingssteder. Alt tilrettelagt for hele 
generasjonen, og med ekstra fokus på opplevelser for barnefamilier, så 
det er bare å spre det glade budskapet, sier Gjesdal.
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Sommerkonsertene i Ringebu Stavkyrke og Ringebu Prestegard 2021
Tekst: Lena Gallatin Løsnesløkken.  Foto: Artistfoto

20.juni kl.19.00 i Ringebu stavkirke: Olavsong

I 2021 er det 1000 år siden Olav den Hellige kom til Gudbrandsdalen på kristingsferda si. Denne søndagen blir det kveldskonsert i Ringebu 
Stavkirke hvor vi får høre kraftfull musikk og sang med noen av de fremste musikerne i dalen. Bjørn Kåre Odde fra Lom har skrevet et bestillingsverk 
for 1000-årsjubileet, og i tillegg blir det musikk brukt i kirka siden Olav den Hellige sin tid og fram til i dag, samt musikk til tekster av lyriker og 
ordkunstner Olav Aukrust.

Musikere: Mari Midtli, Aslak Brimi, Bjørn Kåre Odde, Sander Tingstad, Ronny Kjøsen, 

Malin Alander, Elin Marie Christensen, Ida Malene Christensen og John Åsnes.

Billettpris:
Voksen: 350,-
Barn u/ 16 år: gratis
Billetter kan kjøpes på billetto.no fra 20.mai.
På grunn av smittevernrestriksjoner er det kun 60 billetter tilgjengelig.
Første mann til mølla!
Velkommen til Ringebu Stavkyrkje

4.Juli kl.19.00 i Ringebu Prestegard: Utekonsert med Wenche Myhre.

Vår alles kjære Wenche Myhre er en høyt elsket sanger, danser, skuespiller og forfatter. Helt siden 60-tallet har hun gjort suksess med en rekke 
sanger på norsk, svensk og tysk. Denne kvelden er vi så heldige at hun tar turen til Ringebu Prestegard sammen med Anders Eljas. 
Anders Eljas er en kjent svensk pianist, komponist, arrangør og dirigent som denne kvelden vil akkompagnere Wenche Myhre. 
I tillegg vil vårt kjære gospelkor, FriGospel, stille opp som kor denne kvelden. Dere kan med andre ord forvente dere en stemningsfull kveld med 
både sarte toner og fult trøkk.  
Gå ikke glipp av en nydelig kveld i Ringebu Prestegard.

Billettpris:
Voksen: 350,-
Barn u/ 16 år: gratis
Billetter kan kjøpes på Billetto.no fra 20.mai

På grunn av smittesituasjonen ber vi dere også i år om å ta med egen stol, samt klær som passer været.
Om dere ønsker, er det mulighet for å kjøpe seg kaffe og biteti inne i Prestegarden.
Vi vil oppfordre dere til å ta turen rundt i hagen for å se den flotte og unike hagen i full blomst.
Velkommen til Prestegarden.

18.juli kl.19.00 i Ringebu Prestegard: Utekonsert med Frikk Gjeilo og band

Frikk Gjeilo fra Lom, er låtskriver, lyriker og musiker. Han begynte å skrive musikk som ung, men det var først i voksen alder at musikken hans ble 
utgitt. Hans debutsingel, Planet, har vært lista på NRK P1 Innlandet siden den kom ut i januar 2020. Det kommer flere utgivelser utover våren og 
høsten 2021.
På konserten vil dere få oppleve musikk rett fra hjertet, ufiltrert og ektefølt. Spennet i lydbildet er stort, fra det vare og enkle til de større musikalske 
rommene. Frikk sin nære stemme farger og gir liv til tekstene. Med seg på konserten har Frikk noen av dalens beste musikere, 
Bjørn Kåre Odde, Øyvind Sandum og Vegard Moshagen.  Bjørn Kåre Odde er av de mest aktive folkemusikerne i landet. Han har sin utdannelse 
fra Norges musikkhøgskole, og spiller både fele og bratsj. De siste årene har han jobbet som komponist for flere av landets store festivaler innen 
både folkemusikk og klassisk musikk. Øyvind Sandum er en profilert folkemusiker og folkedanser. Han er en aktiv musiker i ulike konstellasjoner, 
og bidrar ofte med det melankolske i musikalske sammenhenger. Vegard Moshagen er pianist, komponist, lydmann og musikklærer. Som 
musiker er han svært allsidig, og har stor erfaring som musiker og komponist/arrangør både fra klassisk musikk, folkemusikk, pop/rock/country og 
jazz. 

Gå ikke glipp av en stemningsfull kveld i Ringebu Prestegard.
På grunn av smittesituasjonen ber vi dere også i år om å ta med egen stol, samt klær som passer været.

Billettpris:
Voksen: 300,-
Barn u/ 16 år: gratis

Billetter kan kjøpes på Billetto.no fra 20.mai

Etter konsert blir det servert jordbær fra Kaurstad bær. 
Vi vil oppfordre dere til å ta turen rundt i hagen for å se den flotte og unike hagen i full blomst.
Velkommen til Prestegarden.
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Tilrettelagte tjenester arbeid
Tekst og foto:  Rolf Arne Berg og Bjørn Per Aspen 

Våre varmepumpehus og tak er laget av impregnerte materialer, skrudd sammen 
med rustfrie skruer. 
Leveres flatpakket, med monteringsanvisning og galvaniserte opphengs-vinkler. 
Standard Hus er skrudd sammen med totalt 141 stk rustfrie skruer når det er ferdig 
montert og gjør kanskje dette til markedets mest solide varmepumpe hus. 
Hus og Tak leveres i flere størrelser, kan sendes mot ett frakttillegg. 
Alle priser inklusiv mva. 

Standard Hus  kr.  990,- Innvendig mål: B=95 cm, H=60-70 cm, D=48,5 cm 
Large Hus       kr. 1990,- Innvendig mål: B=106 cm, H=97-106 cm, D=55 cm
XL Hus              kr. 2990,- Innvendig mål: B=106 cm, H=137,5-147,5 cm, D=55 cm 
Standard Tak  kr.   490,- Innvendig mål: B=100 cm, D=55,5 cm
L – XL Tak        kr.   790,- Innvendig mål: B=110,5 cm, D=60 cm                                                                        

Besøksadresse: Ringebu kommune, Tilrettelagte tjenester arbeid, Elvebakken 2, 2630 Ringebu. Åpningstid: 8.30-15.00
Bestillingsinformasjon: Bestilling av varmepumpe-Hus/Tak, ved, grus eller andre spørsmål, ring 977 14 142 eller 
453 76 416. Bestillinger kan også sendes på e-post til: bjorn.per.aspen@ringebu.kommune.no

TT bolig yter praktisk bistand og opplæring i hjemmet. Tjenesten er 
individuelt tilrettelagt, basert på den enkelte brukers forutsetninger og 
evne til å ivareta egenomsorg.  Tjenesten skal bidra til at den enkelte 
bruker får en trygg og forutsigbar hverdag, med størst mulig grad av 
livskvalitet og selvstendighet.
Ringebu kommune åpnet nytt bofellesskap høsten 2020. Bygget 
inneholder 11 leiligheter, en avlastningsleilighet og personalbase for 
tjenesten. Søknadsskjema kan lastes ned fra kommunens hjemmeside 
under fanen tildelingskontoret, eller fås ved henvendelse til tjenesten.  
TT arbeid har i dag samarbeid med flere bedrifter og direktesalg av våre 
produkter. Ta kontakt hvis DU trenger hjelp.

Vi utfører blant annet:
 • Produksjon og salg av varmepumpe - Hus og Tak  
 • Kapping, kløyving, pakking, salg og utkjøring av ved. 
  (du ringer, vi bringer)
 • Har gratis strøgrus til pensjonister og uføre, kjører også ut til de 
  som IKKE kjører selv
 • Produksjon av engangspaller til Pipelife, i størrelsen: 80x60,   
  120x120, 150x150, godkjent av Mattilsynet
 • Har vår egen ute-modell «Bord med benker» (Bestillingsvare)
 • Pakking av el-poser m.m. til Pipelife
 • Pakking av reklamemateriell i brev
 • Produksjon av juleartikler, veving av filleryer og annet håndarbeid
 • Matutkjøring til eldre i kommunen
 • Intern postutkjøring   

Tidligere J.o.b.a. og miljøterapitjenesten har skiftet navn til Tilrettelagte 
tjenester. Tjenesten består nå av Tilrettelagte tjenester arbeid, og 
Tilrettelagte tjenester bolig.

TT arbeid er et kommunalt tilbud til personer mellom 18 og 67 år. 
Det gis tjenester til personer som trenger et tilrettelagt arbeid, eller et 
aktivitetstilbud på dagtid. Tilbudet kan gis for kortere eller lengre perioder 
og skal bidra til at den enkelte bruker får en trygg og forutsigbar hverdag, 
med størst mulig grad av livskvalitet og selvstendighet.
TT arbeid har fokus på meningsfylte arbeidsoppgaver tilrettelagt for den 
enkelte bruker. TT arbeid server i dag rundt 20 brukere.
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Næringsforeninga utvikles i takt 
med næringslivets behov

2020 var et travelt år for oss, der vi bistod 
næringslivet og våre samarbeidspartnere 
med ulike tiltak knyttet til korona. Det har 
aldri før vært viktigere å utveksle erfaring, 
øke kompetansen sin og tilrettelegge for 
økt lokal handel. Basert på innspill fra 
medlemmene om hva som er viktig at vi 
jobber med fremover, lagde vi i høst en 
ambisiøs handlingsplan for 2021. 

Det ble klart for oss at dersom vi skulle ha mulighet til å gjennomføre denne 
og samtidig yte god medlemsservice, var vi avhengig av å satse. Derfor ble 
vår strategi #1: VEKST: Vi utvikler MGNF til en næringsforening som gir 
merverdi for medlemmene ut i fra dagens og morgendagens behov. Med 
medlemsvekst, samt nye, næringsvennlige prosjekter, kunne vi på nyåret 
i år endelig realisere det absolutt viktigste tiltaket for å kunne utvikle 
MGNF videre; vi investerte i kompetanse og kapasitet i administrasjonen. 
Vi vil rette en ekstra takk til våre nye hovedsamarbeidspartnere Eidsiva 
Bredbånd og SpareBank1 Gudbrandsdal som gjorde denne satsingen 
mulig.

Ansettelse i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening

Den 15. februar 2021 ble champagneflaska sabla for et nytt kapittel i 
næringsforeninga. For første gang siden MGNF ble etablert i 2004, består 
administrasjonen av mer enn kun en daglig leder i 100 % stilling. Etter 
en lang og utrolig spennende ansettelsesprosess kunne vi endelig dele 
nyheten om at vi hadde fått Ole Jakob Grauphaugen med på laget som 
prosjektleder i 50 % stilling! 

Ole Jakob er for mange i Midt-Gudbrandsdalen allerede kjent som en 
solid og trivelig kar av kaliberet «hel ved». Han kommer fra stillingen 
som markedskoordinator i NAV Gudbrandsdalen, der han har bistått 
arbeidsgivere i både Midt- og Nord-Gudbrandsdalen gjennom en 
krevende tid med omstilling i 2020. Ole Jakob er gründer av fjellfestivalen 
Rondaståk, har bakgrunn innenfor karriereveiledning og rekruttering, og 
han har gjennom arbeidslivet opparbeidet seg et bredt kontaktnettverk 
i landskapet næringsliv /politikk/offentlig sektor. Ole Jakob har i tillegg 
vært styremedlem i MGNF siden 2018, og har dermed god innsikt 
i foreningen og våre satsingsområder. Han går nå fra styremedlem og 
over i rollen som prosjektleder på deltid. Ole Jakob vil sammen med 
Birgitte være kontaktperson for MGNF sine medlemsbedrifter. I tillegg vil 
han være ansvarlig for utvalgte prosjekter og tiltak i regi av MGNF og i 
samarbeid med andre aktører.

- For meg er jo dette på mange vis drømmejobben. Det å få lov til å 
jobbe med utvikling og tilrettelegging for næringslivet i regionen - må 
jo rett og slett være et privilegium. Jeg håper at jeg har med meg nyttig 
erfaring fra både rekrutteringsbransjen, NAV og Karriere Oppland som 
kan komme medlemmene tilgode, samtidig som jeg jo selv også har vært 
og er gründer og næringsdrivende. 

At jobben lar seg kombinere med rollen som daglig leder og festivalsjef for 
Rondaståk var viktig for meg. På tross av spesielle tider rundt koronaen, 
så skjer det veldig myepositivt og spennende i Gudbrandsdalen. Dette 
gleder jeg meg til å komme enda tettere på gjennom rollen jeg nå får i 
næringsforeninga sier Ole Jakob

Tekst og foto: Birgitte Bay

Visjonen vår er å forene krefter for å bygge framtida i Gudbrandsdalen. 
Vi er sikre på at vi har rett person med på laget, og ansettelsen har 
allerede gitt mer «trøkk» på medlemsaktiviteten og betydelig forbedrede 
arbeidsvilkår for daglig leder.  
Nytt styre etter årets årsmøte

Det er ikke bare i administrasjonen det er endringer i år. Etter årsmøte 
den 25. februar ble det valgt nytt styre i næringsforeninga. Vi takket 
av styremedlem Hege Tveit fra Tveit Smie, som var det lengst sittende 
styremedlemmet. Styreleder Per Henry Vassdokken fra Jeva Håndverk ble 
også takket av, etter å ha ledet MGNF stødig gjennom en ekstraordinær 
tid for næringslivet. Styret 2021 består av følgende personer: 

• Styreleder: Janne Kolås fra Krible Design 
• Nestleder: Morten Randen fra Nordbohus Vinstra
• Styremedlem: Jostein Tromsnes fra Tromsnes gård
• Styremedlem: Therese Heramb fra Glimt Media 
• Styremedlem: Ivar Nord fra Gålå Handel
• Styremedlem: Svein Skurdal fra Krokkasser.no 

Etter årsmøtet tok vi en prat med Janne og spurte hvorfor hun takket ja til 
styreleder vervet, og hva hun så fram til. 

- Etter å ha vært medlem i ett år og sett og hørt hva som rører seg 
bak kulissene i næringsforeninga så må jeg si at ambisjonsnivået og 
stå på viljen til foreninga gjør det veldig inspirerende, spennende og 
morsomt å ta del i dette arbeidet. Jeg elsker å være med på utvikling, 
og det å jobbe fram noe som er meningsfylt og har en misjon og en 
visjon. Som næringsdrivende i Midtdalen de siste ti årene har jeg selv 
opplevd hvor forvirrende aktørlandskapet av interesseorganisasjoner 
og «hjelpekanaler» kan være for næringsliv og kanskje spesielt 
nyetablerte bedrifter. Det å kunne ta del i å tydeliggjøre roller og hjelpe 
næringsforeninga å ta en tydeligere posisjon for å skape en bedre oversikt 
her er veldig inspirerende. Det siste året har vi jobbet med strategi for 
næringsforeninga, og det å være tett på i arbeid med å levendegjøre 
denne strategien skal bli spennende.

Andre grunner til at jeg valgte å takke ja er at det gir meg bedre oversikt og 
innsikt i hva som rører seg i næringslivet i Midtdalen og Gudbrandsdalen. 
Det er fort gjort å bli seg selv nærmest, og glemme å løfte blikket, som 
styreleder (og forsåvidt som styremedlem) blir en nødt til å koble seg på 
i større grad.
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Som styreleder får jeg også en plass i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal, 
som gir meg enda mer innsikt på andre områder. Jeg vil også få med meg 
et godt styre, med styremedlemmer som både har videreført vervene sine, 
og nye medlemmer inn. For meg er det viktig å vite at det er med gode 
folk i styret. 

I tillegg er det spennende med den nyoppretta prosjektstillingen som Ole 
Jakob skal inn i, og jeg ser for meg at dere vil bli et veldig godt team. 

Gleder meg til å følge med på og delta i arbeidet videre. Jeg tror det ble 
lagt et godt grunnlag i 2020, til tross for at det var et veldig spesielt år, så 
ble det gjort mye bra arbeid for næringsforeninga, som vi må jobbe videre 
med framover, avslutter Janne. 

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg for en prat om 
næringsutvikling i regionen, eller om du og vurderer å melde deg inn i 
dette offansive fellesskapet av lokale verdiskapere! 

Mail: birgitte@mgnf.no, mobil: 47622653
web: mingudbrandsdal.no , facebook: Midt-Gudbrandsdal 
Næringsforening, instagram: @mingudbrandsdal, kontorplass: 
Innovasjonssenteret i Ringebu. 

Høgkleiva
Tekst og foto: Britt Åse Høyesveen

Høgkleiva er blitt et attraktivt og allsidig område for å ta en søndagstur 
eller en eftastur i Ringebu. Fra Ringebusida kan du gå fra Landsbyen 
Ringebu eller parkere ved stavkirka og gå de 2,2 km sørover. 

Du kan også gjøre turen fra sør ved å gå fra Fåvang sentrum eller 
skytterbana. Uansett valg er det å følge merkingen til pilegrimsleden. På 
Høgkleiva finner du det flotte kunstverket «Hovudet, Klokkeporten og 
Falkesteinen» av kunstneren Ånond Versto. 

Bare kunstverket i seg selv er verdt turen. Det er utformet i stein og gir 
oss inngangen til flere historier fra retterstedet rett nord for Høgkleiva 
til pilegrimsvandringen som en indre reise, kirkas posisjon og tidslagene 
som ligger i dette området. 

På Høgkleiva er det også en gapahuk med bålplass og sitteplasser rundt 
så her er det gode muligheter for en lunsj ute i det fri. 

Tar du turen videre fra Falkesteinen og opp til det øverste punktet kan 
du se konturene av bygdeborgen under mose og annen vegetasjon. 
Fra denne toppen er det en massiv fjellvegg mot vest som var vanskelig 
å forsere for evt. inntrengere og det var lett å forsvare også andre veien. 
Rundt hele dette punktet er det vanskelig tilgjengelig terreng, og der det 
var lettest å komme opp lå bygdeborgen som et vern og forsvarsverk 
mot fiende. Men Høgkleiva har også andre element som er verdt å 
finne ut mer om slik som Pilegrimsleden/Kongevegen, Vardsvea og 
vardeplassen. 

God tur til et allsidig turmål.
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Velkommen til Landsbyen Ringebu sommeren 2021
Tekst og foto:  Therese Heramb og Julie Hamre

Landsbyen Ringebu går nok en sommer i møte med Covid 19-restriksjoner. 
Næringsdrivende i sentrum er likevel ved godt mot, da vi alle i lang tid har 
vist hensyn til hverandre og til enhver tid gjeldende smittevernrestriksjoner. 
Takket være besøkende fra lokale, tilreisende og hyttebeboere har vi klart 
oss bra gjennom et turbulent år. Nå er vi klare for å by på den vakreste 
tiden i landsbyen, nemlig Sommer i Landsbyen!
Blomstene er klare for å blomstre i gågata, våre anerkjente, lokale jordbær 
kommer snart for salg, torghandlerne kommer på lørdagene og vi byr på 
ulike aktiviteter gjennom hele sommeren. Vi håper du finner noe du liker, 
enten det er shopping, frisbeegolf, kafé- eller restaurantbesøk – for å 
nevne noe av det vi kan by på.

Uteservering hos Annis Spisested
Utenfor Annis Spisested planlegges uteservering for inntil 70 personer. 
Der ønskes du velkommen til å nyte de herligste retter fra kjøkkenet til 
vår egen kjente og kjære pølsemaker-Anni! Med en blomstrende hage 
og drivhuset tett på, vil du få en koselig og lun atmosfære, selv om du 
befinner deg midt i sentrum. Uteserveringen planlegges å være klar til 
1. juli.

SykkelVIKU 2021

Hold av 5. – 8. august hvis du er glad i stisykling og liker å sykle sammen 
med andre entusiaster.
Ringebu Sykkelgruppe arrangerer sin femte sykkelfestival og SykkelVIKU 
for tredje gang!

I fjor ble arrangementet sluttsolgt allerede i mai og vi ser en stor 
interesse for sykkelfestivalen også i år. Billettene planlegges å bli sluppet 
i begynnelsen av mai.

I skrivende stund er det stor usikkerhet rundt hva som kommer til å være 
mulig å gjennomføre av arrangementer i forhold til antall deltagere og 
andre praktiske detaljer som kan påvirkes av Covid-19-restriksjoner. Vi 
velger uansett å ha troen på at vi kan gjennomføre årets SykkelVIKU 
tilnærmet lik den vi hadde i fjor. Dette betyr at vi åpner opp for ca. 50 
– 70 deltagere og at det blir et rendyrket stisykkelarrangement, med 
lokalkjente guider med på alle turer. Det blir shuttle til start på de fleste 
turene og vi kommer kun til å åpne opp for å selge VIKU-pass, ikke 
noen dagspass. Dette skaper et eksklusivt arrangement hvor deltagere 
og guider får tid til å bli godt kjent og det blir god tid til å utforske et 
stort antall stier fra fjell til dal gjennom fire dager. Utgangspunkt for alle 
turer blir i Landsbyen Ringebu, ved Kaupangerparken. Her har deltagerne 
mulighet til å kose seg med god mat og drikke underveis i festivalen, hos 
noen av spisestedene i sentrum. 

Vi planlegger også noen kule nyheter og kommer selvfølgelig til å fortsette 
med tilbudet for barn/ungdom med egne turer, kurs og sosiale aktiviteter. 

Informasjon om arrangementet og eventuelle ledige billetter finner du på 
www.sykkelviku.no.

Hold deg oppdatert
Du oppfordres til å følge Lansbyen Ringebu og de næringsdrivendes 
Facebook sider, der finnes det informasjon om hva de kan tilby denne 
sommeren. Du kan også bli vår “Landsbyvenn” og motta nyhetsbrev 
om hva som skjer, og gode tilbud, noen ganger årlig. Oversikt over 
næringsdrivende og registrering av Landsbyvenn finner du på ringebu.com. 
I tillegg finner du Kulturnett Innlandets elektroniske arrangementskalender 
på forsiden av www.ringebu.kommune.no.
Velkommen til handel, aktiviteter og sommerhygge i landsbyen vår!

Visste du at ...Visste du at ...
• I sommer vil det være mulighet å leie el-sykler i Midt-Gudbrandsdalen. 
• Et nystarta selskap DølabilE tilbyr el-sykler i ulike størrelser for hele familien.
• Disse får du leid hos Sport1 Ringebu, Værfast i Ringebu eller Sykkelbua Vinstra. 
• Bestilling foregår på Dolabike.no der du vil finne all info samt gode turforslag.
• Vi har dedikerte personer som er tilgjengelige før, under og etter reisen for å besvare dine spørsmål. 
• Utleieaktørene har det meste av det du trenger til turen av ekstrautstyr om du skulle ha behov for det.
• Vi ser fram til å treffe deg/dere i sommer og tilby en fantastisk sykkelopplevelse i flotte omgivelser.

Velkommen til sykkelsommer i Ringebu og Gudbrandsdalen!



3535

Ohlalla sjokola, kafé og interiør:

Her får du en kopp skikkelig kaffe, te eller 
juice med kake, eller lunsjmat ved et lite bord 
foran klebersteinspeisen eller i sola utendørs. 
Vi har belgisk konfekt i et utall av smaker og 
varianter i løs vekt, en gave til deg eller til 
noen du liker. Nyt den særegne atmosfæren i 
den gamle sveitserbygningen fra 1860 som var 
landhandel og pensjonat i mange, mange år.

Venabu Fjellhotell:
Venabus nyhet i sommer er «Lokale godbiter» 
– en tapasinspirert sommerrett. I denne 
retten får du et stort spekter av ulike smaker; 
Elgpølse fra Annis, vellagret spekeskinke fra 
Tronfjell og Venabus varmrøkte reinskjøtt. 
Potetomelett med mandelpotet fra Skjåk og 

lefserull med Venabus speket ørret og ost fra Sollia Ysteri. Saftige jordbær 
fra Kaurstad, hjemmelaget tomatsalsa og olivenmix, multemarmelade 
og hjemmebakt flatbrød og surdeigsbrød. Velkommen innom for en 
spennende smaker med lokal tilknytning!

Villreinen Café & Bar:

Fjellets scrocchiarella hos 
Villreinen Café & Bar 
på Spidsbergseter Resort Rondane
Her kombineres Italiensk bakst med gode, 
norske og lokale råvarer. En deilig lunsjrett 
som kan nytes på stedet eller bestilles som 
Take Away. Fjellets scrocchiarella serveres 
med blant annet spekeskinke, spekepølse, 
blåbær og rømmedressing. 

FriisvegenTuristsenter 
Måsåplassen:

Nyt en poke bowl med rå lakseloin, ris, 

mango, granateple og råkost. Du kan også 
få den ganske vegetarisk med frasig tofu. 
Retten fås også som Take Away!

Årets sommerretter
Tekst:  Therese Heramb. Foto: Bedriftene

På denne siden viser vi deg et utvalg av årets sommerretter, presentert av et knippe av kafeene og restaurantene vi har i kommunen vår.

Kvitfjell:
Tyrihanstunet, Bjønnlia 45, tlf.: 975 69 928
GudbrandsGard Hotell, Kvitfjellvegen 477, tlf.: 61 28 48 00
Lettvint Bar & Café, Segelstadseterlia 5, tlf.: 932 58 883
Beite Restaurant & Afterski, Kvitfjellvegen 477, tlf.: 458 11 711
Varden Restaurant, Varden 310, tlf.: 458 11 711

Ringebufjellet:
Friisvegen turistsenter Måsåplassen, Friisvegen 904,  tlf.: 995 39 110 

Venabygd:
Lundekroa, Rondevegen 770, tlf.: 61 28 40 43
Villreinen Café & Bar, Flaksjølivegen 83, tlf.: 61 28 40 00 
Venabu fjellhotell, Rondevegen 860, tlf.: 61 29 32 00
Trabelia Hyttegrend & Camping, Rondevegen 236,  tlf.: 61 28 40 75

Annis Spisested:

Honningglasert, røkt brisket i hjemmebakt 
brød med smeltet cheddarost, asiatisk 
coleslaw og wasabimajones, servert med 
kløftede ovnspoteter.

Kafé Vaala:

Egg og bacon-sandwich, med cheddar, tomat 
og avocado er Kafé Vaalas sommerrett. 
Menyen inneholder enten søtpotetfries, 
pommes frites eller potetbåter.

Værfast:

Wraps med Værfastbakt, glutenfri tortillalefse, 
kremost, masse grønnsaker, Jarlsberg og vår 
hjemmelagde dressing har vært en favoritt 
helt siden vi startet i 2017. Velg mellom 
spekeskinke, røkt laks eller vår vegetariske 
variant med hummus! Kan nytes på Værfast 
eller bestilles som Take Away. 

Hev Ringebu:

Vi er klare for sommer i landsbyen. På Hev 
Ringebu vil vi servere deg nye og smakfulle 
retter hele sommeren. Selvfølgelig med 
hovedfokus på norske råvarer. Velkommen til 
oss!

Oversikt over spisesteder i Ringebu kommune 
sommeren 2021:

Fåvang:
Ysterikroa, Ysterivegen 2,  tlf. 412 55 202 
A Bite of Norway Kvitfjelltunet, Stasjonsvegen 11.  tlf.: 908 01 231
Kvitfjell Pub & Pizza, Stasjonsvegen 3, tlf.: 61 28 08 00

Ringebu:
Annis Spisested, Tomtegata 10, tlf.: 61 28 03 54

Hev, Jernbanegata 10,  tlf.: 61 40 01 00

Værfast, Hanstadgata 7,  tlf.: 476 67 353

Kafé Vaala, Hanstadgata 5, tlf.: 913 44 665

Ringebu Kro, Gudbrandsdalenveien 2026, tlf.: 61 28 20 38

Ohlalla Sjokola & Kafé, Brugata 24,  tlf.: 466 79 701

Ringebu pizza og kebab, Jernbanegata 15, tlf.: 61 28 12 00

Mølla restaurant, Ole Steigs gate 13, tlf.: 61 28 13 80
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Gudbrandsgard Hotell har en nylig renovert 
konferanseavdeling med innbydende og moderne uttrykk.  

Kurs og konferanse på Gudbrandsgard Hotell

Høstkonferanse på fjellet

Vi har møterom i forskjellige størrelser og teknisk utstyr 
som tilfredsstiller dagens behov. Vi vil sørge for personlig 

oppfølgning og god service.

Vi åpner 20. august! Les mer på 
gudbrandsgard.no

Tekst og foto:Erik J. Rudrud. 

Våren er her og en ny sommer
er i emning. 
Nye liv kommer til verden 
både i fjøs og utmark.
Viltet vårt går en sårbar tid i 
møte, hvor nye liv skal fostres 
opp. I den forbindelse vil vi 
minne om å vise hensyn og 
at hunder holdes i bånd, slik 
at disse nye livene kan få en 
god start på livet.
Dette er rekrutteringen som 
jegerne skal høste av senere.

Dette gjelder også beitedyrene våre. Sau og storfe skal nå ut og høste 
av utmarksbeitene. Vi er så heldige i Ringebu kommune at vi har store, 
gode utmarksressurser som vi utnytter til å produsere verdens tryggeste 
og reneste mat, til glede for den norske forbrukeren. Lammene som vi 
finner i kjøledisken til høsten har hentet alt grovforet sitt på utmarksbeite, 
mens ammekalvene oppnår 50% av tilveksten sin. Renere og bedre 
produkter finner du ingen andre plasser i verden. I tillegg pleier disse 
dyrene kulturlandskapet vårt til glede for innbyggere og turister. Det har 
de gjort gjennom mange generasjoner. De stiene vi benytter på våre turer 
ute i naturen er det viltet og beitedyrene våre som har opparbeidet. 

Uten disse ville landskapet vårt sett helt annerledes ut.
Når du ferdes ute vil du oppleve at noen dyr er kontaktsøkende mens 
andre dyr er mest opptatt av å spise eller hvile. La de være i fred og gå en 
omvei dersom du har med deg hund.

Dersom du planlegger å gå turer med fiskestang i sommer har vi 
mange fantastiske fiskevann. Vi setter årlig ut fisk i mange av disse, 
så det er gode muligheter til å få fisk. Får du fisk over 1500g kan du 
delta i fiskekonkurransen vår om den største fisken. Ta kontakt med 
Jakt og fiskeoppsyn for å melde deg på. Kontaktinfo finner du på våre 
hjemmesider.

Ønsker du jaktoppleveleser til høsten tilbyr vi små- og storvilt jakt. Jakt for 
rådyrbukk og hjort blir utlyst i GD, på vår hjemmeside og facebook i juni. 
Vi lyser ut 10 bukkekort og 19 hjorteretter.
Ordinære rådyrkort selges fortrinnsvis fritt til alle med postadresse 2634 
Fåvang.
Suksessen med Stolpejakten i Ringebu videreføres. Dere vil finne igjen 
noen av fjorårets plasseringer og også noen nye. 

Alle opplysninger om jakt og fiske finner du på utmarkslaget sine sider på 
www.favangostfjell.no. 

Ønsker alle en riktig god sommer med mange fine naturopplevelser.

Fåvang Utmarkslag
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Alle medlemmer får dette gratis.
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Ringebu.com
Se mer informasjon

landsbyens eget nettsted

Ringebu Stavkirke 
og Prestegard

Shopping, 
restauranter 
og kaféliv

Fjellandsbyen

Landsbygalleriet

Gatebibliotek i telefonkiosk

Pumptrackbane

Lekepark med mikrobibliotek
Gratis, trådløst nett i sentrum

Verdens største 

ostehøvel
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Skikkelig kaffe, 
te, smoothie eller juice 
med kake, is eller lunsjmat 
foran peisen eller i sola.

Belgisk konfekt i utall av 
smaker. Variert utvalg av 
småinteriør til 
huset og hytta.

Særegen atmosfære i sveitserbygningen fra 1860.

Brugata 24, innerst i Ringebu sentrum,

der veien går l boligfeltene og Venabygd.

P-plass. Tlf. 46679701. ohlallasjokola@gmail.com

      Egen/Landsbyen Ringebu
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Regnskap 
Lønn og personal 
Fakturering 
Administrasjon 
Bedriftsrådgivning 
Eierskifte 
Driftsplanlegging

Din økonomipartner

Vinstra:           Nedregate 63 
2640 Vinstra
61 29 52 70

Fåvang:       Stasjonsvegen 1
2634 Fåvang

Telefon: 61 28 43 30

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

www.polsemakeri.no

Vi gjør det enklere å 
være hyttekjøper. Du får 
en komplett leveranse 
over grunnmur.

Opplev  
Tinde- 
kvaliteten
(->) Veiledning (->) Valgfrihet  
(->) Fagfolk  (->) Trygghet

postkasse@tindehytter.no@tindehytter +47 940 89 000
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Vi har et 
hjerte for 
ekte sport! TOPP MODERNE 

ski- og sykkelverksted

Jernbanegata 8, 2630 Ringebu

Mandag – fredag: Kl. 09.00 – 16.30
Lørdag:  Kl. 09.00 – 15.00

Telefon: 61 28 09 20Sport 1 Ringebu finner du i Jernbanegata 8 i hjertet av Ringebu sentrum

RINGEBUén av Norges beste 

sykkeldestinasjoner

DølabikE med el-sykler i ulike størrelser hos 
Sport1 Ringebu, Værfast, eller Sykkelbua Vinstra
Bestilling på Dolabike.no - Her får man også 
digitalt kart over Gudbrandsdalsvegen og 
oversikt over når og hvor du kan hente og sette 
fra deg syklene 
Hent ut syklene hos en av aktørene, og få 
veiledning i bruk av el-sykler samt turtips og 
lokalkunnskap 
Møt dedikerte personer som er 
tilgjengelige før, under og etter reisen for å 
besvare dine spørsmål 
Lading av sykler hvor som helst langs veien 
Utleieaktørene har det meste du trenger til 
turen av ekstrautstyr dersom du ønsker det 
Vi ser frem til å treffe deg/dere i sommer og tilby 
en fantastisk sykkelopplevelse i flotte omgivelser!

DølabikEDølabikE
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Tromsnesvegen 37, 2634 Fåvang 

Stenumgård Bygg AS er en totalentreprenør innen byggebransjen og vi kan hjelpe deg
med søknadsarbeid, tegninger, grunnarbeid, forskaling og tømrerarbeid.

Ønsker du å realisere din bolig- eller hyttedrøm? Ring oss for en uforpliktende prat. 

www.stenumgardbygg.no
facebook.com/stenumgardbygg
IG: stenumgardbygg

61 40 03 70
post@stenumgardbygg.no

Ringebu - Tlf. 900 74 845 - 61 28 44 88 
www.bademiljo.no - postmaster@johnlienror.no
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Returadresse:
Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu

- Vaktmestertjenester/hytteservice
- Bilverksted
- Arealplanlegging
- Maskinentreprenør
- Landbruksutstyr
- Regnskap

- Elektro
- Trykk og reklame
- Kro
- Bensinstasjon
- Skog og hage
- Hytteutleie/overnatting

- Kafé
- Dagligvare
- Pub og pizzeria
- Frisør
- Byggevarer
- Alt innen bygg og håndverk

Velkommen til
FÅVANG SENTRUM

- Treningssenter/legesenter/tannlege


