
Med bakgrunn i gjeldende arrangementsretningslinjer har Ringebu kommune åpnet for at arrangører kan gjennomføre 
sine Vinterfestarrangement i løpet av 2021.  

Her er oversikten over arrangement.  Gjennomføringsdato kan bli endret eller avlyst som følge av smittevernregler. 
Følg med på arrangørens facebooksider for informasjon, påmelding og endringer.

DET ER MYE Å GLEDE SEG TIL!

Ringebu barnehagene har Vinterfestpynta paviljongen i Kaupangerparken.  Alle barna har laget en vimpel hver. 

24. – 26. februar SkiVIKU i Landsbyen Ringebu
Værfast og Sport1 byr på nærturer på randonee og splitboard onsdag og torsdag 24. og 25. februar. 
Der er også mulig å delta med truger og brett.
Test av povsurf med Værfast 26. februar.
Gratis deltakelse og lån av utstyr. Bestilling av randonee utstyr kontakt Sport 1, bestilling av splitboard kontakt Værfast innen 
23. februar. Avreise fra Værfast kl. 18.30. Transport i egen bil som følge av smittevernhensyn.
Enkel servering med kaffe og noe attåt på stedet hvor turene går. Det er flere guider på hver tur.  Alle som har lyst kan bli 
med. Det er ikke krav om å ha gått topptur for å være med. Turene går i nærområdet og ikke i skredutsatte områder.  
Ca 30 – 40 min gåtur før man kan kjøre ned igjen.
Påmelding for alle arr. sendes post@vaerfast.no innen kl. 12.00 arrangementsdato.
For mer info. se facebook Værfast og Sport1.
Arr. Værfast, Sport1 og Ringebu markedsforening.

25.februar Konsert med Hasz og Grethe på Ringebu bibliotek kl.19.00
Bård Hasz og Grethe Hvattum sjarmerte alle sist de opptrådte på Ringebu bibliotek.  
Nå er de tilbake med nytt repertoar, men fra samme tidsepoke.
Informasjon: 
Facebook Ringebu bibliotek. 
Påmelding innen 24.februar. Jfr. nasjonale smittevernregler adgang kun for innbyggere i Ringebu kommune.
Arr. Ringebu bibliotek 

28. februar Trugetur med Friskis & Svettis til Hemromsvarden, Fåvang kl. 12.00
Oppmøte ved Freskus kl. 12.00, vi kjører samlet til Mjogdalen. Turen tar ca, 1,5 time opp og ca. 45 min. ned.  
Utsikten på toppen er fantastisk.  Pause med bålkos undervegs.
Påmelding: SMS til turleder Berit Aarnes 93402311 innen 26.2. Begrenset antall plasser.
Ta med truger, staver med stor trinse og nistemat.  Vi har noen truger til utlån til  kr 50 (gratis for medlemmer), bestilles ved 
påmelding. For mer info se Facebook Friskes&Svettis Lillehammer-Fåvang.
Arr. Friskis & Svettis

3. mars Stemningsfull og musikalsk Drive-inn kveldsmesse ved Fåvang kirke kl.19.00
Drive-In kveldsmesse med vaktre toner fra KVItre 
For informasjon se Facebook Ringebu Stavkirke og Prestegard
Arr. Fåvang menighetsråd

4. mars Pilking på Losna, Sør-Fåvang kl.  19.00
Låkåpilking på Losna utenfor Viken Gartneri.  
Kr 50 for voksne, gratis for barn.
Påmelding og info se: Facebook Ringebu og Fåvang Jeger og Fisk
Arr: Ringebu og Fåvang Jeger og Fisk

6. mars Aktiviteter for barn og påskelotteri i Landsbyen Ringebu kl. 11.00
Løveleker for barn og Vinterfestmoro.  
Arr. Lionsclub Ringebu-Fåvang



11. mars I Bakvendtland på Ringebu bibliotek kl. 10.30
Musikals teaterforestilling basert på tekster av Alf Prøysen.  Lukket forestilling for førskolebarn.
Arr. Ringebu bibliotek.

11. mars Kina: fra de første dynastiene til dagens stormakt på Ringebu bibliotek kl. 19.00
Torbjørn Færøvik er forfatter og journalist, og har besøkt Kina over 70 ganger.  Med utgangspunkt i hans egne erfaringer 
forteller han om den oppadstigende stormakten i øst, et land som påkaller både frykt og beundring.  Gratis inngang.  
Påmelding innen 10. mars. Jfr. nasjonale smittevernregler adgang kun for innbyggere i Ringebu kommune. 
Facebook:  Ringebu bibliotek

13. mars  Introduksjonsdag i leirdueskyting på Brandstadkampen kl. 12.00.
Kr 100 for voksne, kr 60  for barn.
Påmelding og info se Facebook Ringebu og Fåvang Jeger og Fisk
Arr: Ringebu og Fåvang Jeger og Fisk

20 mars  Grilling, uteservering og aktiviteter for barna hos Annis Spisested i Landsbyen Ringebu  kl. 12.00 – 15.00
Arr: Annis Spisested og Ringebu markedsforening
Facebook: Annis Spisested

26. mars Konsert med Camilla Granlien og Mjøsfolk i Ringebu Prestegard kl. 19.00
Påmelding og mer informasjon se Facebook: Ringebu Stavkirke og Prestegard.
Arr: Stiftelsen Ringebu Prestegard

8. juni Tangokveld med Midt-Gudbrandsdal orkester kl. 18.30 (Sted kommer senere) 
Inngang kr 150. Detaljer om påmelding og billettsalg se Facebook:  Midt-Gudbrandsdal orkester.
Arr. Midt-Gudbrandsdal orkester

23. september Kulturkveld med mannekengoppvisning på Ringebu ungdomsskole kl. 19.00
Musikk og mote. For mer informasjon om påmelding se Facebook Lionsclub Ringebu-Fåvang
Arr. Lionsclub Ringebu-Fåvang i samarbeid med lokale butikker.

2. oktober Konsert med Levi Henriksen og Babylon Badlands på Arnemoen Gard kl. 21.00
Detaljer om påmelding og billettsalg se Facebook: Arnemoen Gard 
Arr.  Arnemoen Gard og Ringebu markedsforening 

14. november Konsert med Ringebu sangkor og Sør-Fron Sangkor på Ringebu ungdomsskole eller Kaupanger kl. 19.00
For mer informasjon se Facebook Ringebu sangkor
Arr. Ringebu sangkor

Ubesemt dato Digital Vinterfestkonsert med Ringebu musikkforening kl. 19.00
Musikalske lyspunkter «I skyen».  Opptak på Arnemoen Gard.
For info. og lenke til digital konsert se facebook Ringebu musikkforening
Arr. Ringebu musikkforening

Ubestemt dato Filmmusikk med Fåvang musikkforening 
Inngang kr 100 voksen, barn under 16 år gratis.
Detaljer om arrangementet se Facebook:  Fåvang musikkforening
Arr. Fåvang musikkforening

Ubestemt dato Konsert med Fossajazz Storband kl. 18.30 på Kaupanger, Ringebu
Tradisjon tro inviterer Fossajazz til konsert under Vinterfesten.  
Vår egen Johnny Lønning er sangsolist og musikalsk leder er Emil Rolstad.
Påmelding og info se  Facbook Fossajazz Storband
Arr. Fossajazz Storband

Ubestemt dato Juni Dahr og musikere i Ringebu Prestegard kl. 19.00
Musikkteater forestillingen Spor – Svaldbard Movements, om fire kvinner som overvintret på Svaldbard for 100 år siden.
Forestillingn hadde premiere i Longyearbyen 10. juni 2020, og nå vises den for første gang på fastlandet. 
Påmelding og mer informasjon se Facebook: Ringebu Stavkirke og Prestegard.
Arr: Stiftelsen Ringebu Prestegard


