
Fredag Stands og butikker 
har åpent til kl. 22.00

• Gatepub, livemusikk og matservering i teltet hos Annis pølsemakeri.  
 Teltet er åpent fra kl. 12.00, grillbuffet kl. 15-20.
  Liv og røre med E, Broder`n & 1T fra kl. 20.00 og utover kvelden 
• Timetilbud i butikkene 
• Funzballer i Kaupangerrparken kl. 14.00 -19.00
• Utstilling av Messehakler i Ringebu ungdomssenter kl 12.00 -18.00.  
 
Messehakler er kapper som prestene bruker utenpå prestekjolen. De ble 
laget på enestående stor dugnad av 55 kvinner i Ringebu for 40 år siden.  
Messehaklene er i klare liturgiske farger.   De har fine mønstre i billedvev 
og broderier med motiv fra bestemte bibeltekster.  De er utformet  av den 
svensk tekstilkunstneren Inga Karin Jonson.   Hun valgte tekster og motiv 
med tanke på landskapet og bygget der ville bli brukt.  

Flaskepostløp i Vaala lørdag kl 15.00

Salg av deltakerflasker hos Sport1, Libris og Coop Trend fram til kl 13.00 
lørdag.  
Flotte premier:
1. premie gavekort kr. 3000 Ringebu markedsforening
2. premie gavekort kr. 2000 Ringebu markedsforening
3. premie gavekort kr. 1000 Ringebu markedsforening
Samt en mengde gavekort fra bedriftene på kr 500 pr stk i 
uttrekkspremier.

Sceneprogram fredag

12.00 Ringebu barnehage underholder fra sena i Jernbanegata
18.30 Dans ved landsbybedriftene og Loftet dansestudio fra scena i  
 Jernbanegata
19.00 Øksekastkonkurranse i Kaupangerparken i regi av Værfast.   
 Åpent for alle. Flotte premier 
19.30 Bilpulling
20.00 Liv og røre med  E, Broder`n & 1T i teltet hos Annis 
20.00-21.00 
 Timetilbud i butikkene
21.00 Sport1 og Ringebu Libris har auksjon med ”gi-bort” priser på  
 trappa hos Sport1 i Jernbanegata

Lørdag   
Stands og butikker har åpent til kl. 16.00
• Funzballer i Kaupangerrparkenkl.10.00 -16.00
• Gatepub, livemusikk og matservering hos Annis pølsemakeri.   
 Teltet er åpent fra kl. 12.00, grillbuffet kl. 15-20
 Liv og røre med Blue Lynx fra kl. 20.00 utover kvelden
• Bunadsringen har utstilling i lokaler til tidligere Kremmertorget  
 kl 10.00 -16.00
• Velværemesse i Kaupanger kl 10.00 - 16.00
• Utstilling av Messehakler i Ringebu ungdomssenter kl 12.00 - 16.00

Sceneprogram lørdag

10.00 Ringebu musikkforening åpner dagens underholdning med  
 marsj i gata
10.00 Vaffelbandet fra sena i Jernbanegata
10.10 Yoga med Ellen Clausen fra Bra Fokus i Kaupangerparken.   
 Passer for både barn og voksne, ta med yogamatte hvis du har  
 (noen matter tilgjengelig)
10.30 Ringebu sankgor fra scena i Jernbanegata
10.30-12.00
 Bli med Maria & Chris fra ESKIL AS/Eskil Balance i   
 Kaupangerparken og øv deg sjonglering og  å balansere   
 på line. For barn under 10 år 
11.00 Marita Brandstadmoen fra scena i Jernbanegata
11.30 Sangelever fra Ringebu kulturskole ved Hanne Dalen  og   
 Martine Meiningen  
12.00 Konsert med Ringebu musikkforening i Kaupangerparken. 
 Nyt en god marsjkonsert med kake og kaffe i parken
12.30 Informasjon om utstilling av Messehakler fra scena i   
 Jernbanegata
13.00 Maria & Chris i forestillingen FISKEN OG PLASTEN, forestilling  
 for barn opp til 10 år, fra scena i Jernbanegata.  
13.30 Randi Marie fra scena i Jernbanegata
14.00 Dølakvartetten fra sena i Jernbanegata
15.00 Flaskepostløp Vaala på strekningen fra kraftuttaket til   
 gangbrua ved Coop
15.45 Kunngjøring av flaskepostvinnere 
20.00- 24.00 Liv og røre med Blue Lynx i teltet hos Annis

Søndag 24. juni
Rabarbrafest i Ringebu Prestegard kl. 14.00 -17.00
Underholdning, hagevendring,  servering og salg av rabarbraprodukter 
gratis inngang og loddsalg.
Arr. Ringebu prestegards venner  


