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Leder’n Sommersesongen står for døren. Det er mye å se fram til. I skrivende stund er det fortsatt nattefrost og godt skiføre på

fjellet. Mange benytter anledningen til fine skiturer, med termos, appelsin, kvikk-lunsj og det som ellers hører til. Når
skiene er satt vekk, står tilbudene og arrangementene i regionen vår nærmest i kø. Utvalget er stort. Her kan en velge
og vrake. De fleste arrangement er det bare å møte opp på.
Aktivitetene spenner fra de kjente sommerlørdagene i gågata i Ringebu sentrum, med mange forskjellige arrangement
og med vaffelgaranti, til spelet Peer Gynt. Aldri har forestillingene ved Gålåvatnet vært så populære som nå. Multikulti
blir starten på Sommerfesten 2016. Multikulti skal arrangeres for fjerde året, og er nå utvidet til hele helga. Søndag
blir det vandring i pilegrimsleden fra Fåvang til Ringebu. Sommerfestens Fåvangdågån og Ringebudagene er vel kjent,
likens Fårikålfestivalen i Ringebu på tampen av sommersesongen.

I begynnelsen av juni starter sommersesongen i prestegarden. Området ved Ringebu Prestegard er et av de fineste stedene i hele Gudbrandsdalen,
rik på kulturarv og velegnet som et sted å møtes. Her kan en rusle rundt, ta en kaffekopp, studere kunst og kultur og nyte omgivelsene. Rosehagen
framstår finere enn noen gang, barnehagene har sin nye sommerutstilling, og mer kunst fra Rune Amrud vises fram i år. Nedenfor prestegarden
tar den nye kirkegården form. Når den er ferdigstilt med ny gangbru over Prestbekken, vil området fra Ringebu stavkyrkje i den ene enden til
prestegardstunet og driftsbygningen i den andre enden, framstå som en helhet, med rusleruter og gangveier og opparbeidede grøntarealer.
Det pågår et forprosjekt med utarbeidelse av en masterplan for prestegardsområdet. Masterplanen har fokus på innholdet; hvordan det
kunstneriske og kulturelle skal utvikles videre, hvordan driftsbygningen kan brukes til beste for området og hvordan det skal legges til rette en
god driftsmodell. Uansett hvordan en snur og vender på det må frivillighet fortsatt stå sentralt i videreutviklingen av Ringebu Prestegard. En
spennende side ved dette er å finne måter å engasjere yngre på i prestegarden.
Det er en spennende tid for landet, og da tenker jeg ikke på kommunereformen. I høst var det stor tilstrømming av asylsøkere til landet, og
vi har gjennom vinteren utarbeidet beredskapsplaner for økt bosetting. Regjeringens endrede politikk medfører kanskje at utviklingen blir
annerledes. Det gjenstår å se. Samtidig har lav oljepris medført redusert aktivitet i oljenæringene og lavere inntekter for staten. Dette har virkning
for nasjonaløkonomien. Arbeidsledigheten øker, men ikke noe særlig i vårt distrikt. Det sies at svenske og polske gjestearbeidere i større grad
vender hjem, og det hele er noe mer uforutsigbart. På den annen side er rentenivået lavere enn noen gang, og kjøpekraften styrkes. Svekket
kronekurs gjør vilkårene bedre for andre deler av næringslivet. Kanskje legger svekket kronekurs og internasjonal uro også en demper på
utenlandsreisingen, og fører til at flere tilbringer mer tid og investerer innenlands. Ting tyder på det. Interessen for å kjøpe seg hytte har tatt seg
opp det siste året, og antall byggesøknader, ikke minst fra Kvitfjell, har skutt fart. Alpinco har bestemt seg for å starte utbygging av Varden, og
utarbeider i disse dager reguleringsplan for området. Reiselivet opplever generelt god vekst. Det er gledelig. Det er for eksempel veldig positivt
at Gudbrandsgard Hotell igjen skal holde åpent om sommeren.
Reiselivsnæringen og fritidsinnbyggerne er innlandets olje. Kommunene har sammen med grunneierne ansvar for "å forvalte oljen", med
planlegging av nye områder for fritidsbebyggelse, fortetting andre steder, tilrettelegging av infrastruktur, effektiv saksbehandling og god service.
For vår del er det verdiene som tilføres våre områder som er det interessante, ikke bare med salg og utbygging av hytteområder, men like mye
positive ringvirkninger ved levering av tjenester, handel og servering og kultur og opplevelser. Fritidsinnbyggere bidrar til å opprettholde og styrke
lokale tilbud av spesialforretninger og omsetningsnivået i handelsnæringen forøvrig. På den andre siden blir kommunale tjenester i perioder
ekstra belastet på grunn av fritidsinnbyggere og andre besøkende.
Eiendomsskatten er kanskje ikke mye påaktet av mange, men må etter mitt syn til for å opprettholde gode kommunale tjenestetilbud, utvikle
attraktive tettsteder og møteplasser ellers, for å tilrettelegge turstier, skiløyper og mye annet. Det er viktig å se helheten i tilretteleggingen for
reiseliv og fritidsinnbyggere, og se at tilbud for innbyggerne gir fordeler for fritidsinnbyggerne og omvendt.
Et av de mest spennende prosjekter regionen står foran er Gudbrandsdalsvegen. Det er det foreløpige navnet på dagens E6 gjennom distriktet,
og som ganske snart vil bli lokalveg. Målet er at den skal bli vår gyldne omveg. Her gjelder det å få alle dyktige produsenter av lokale råvarer og
matprodukter, servering og overnatting, kunst og kulturopplevelser - og mye annet - fram i lyset til alles beste, og utvikle dette til et regionalt
kjennetegn. Det er ikke opp til kommunene å bestemme hva dette skal utvikles til å bli, her må private aktører sitte i førersetet, men alle bør i
løpet av noen år vite hva Gudbrandsdalsvegen står for.
Ha en fin sommer alle sammen!
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Stenumgård Bygg AS
Tekst og foto: Frode Martinsen

Hva er det med Fåvang og håndverksbedrifter? De starter opp, vokser
seg store og tjener gode penger. Jeg fant tiden inne til å avlegge en
forholdsvis ny bedrift besøk, nemlig Stenumgård Bygg AS.
Der møter jeg Trond Stenumgård og hans stab. Stenumgård Bygg AS ble
etablert i 2012, av Trond og Knut Stenumgård, begge med lang erfaring.
Sindre Myhrsveen kom inn som medeier i 2015. Med 18 ansatte og en
omsetning for 2015 på ca 18,5 mill, en økning fra 2014 med snaut 10
mill., er dette bedrift som har vokst veldig raskt på kort tid. Viktigste
markedsområde er fra Kvam i nord til Lillehammer i sør, men vi har hatt
prosjekter inn mot Jessheim også, sier Trond.
Så var det dette med håndtverksgata da, tydeligvis ingen ulempe å ligge
på Fåvang for å oppnå vekst. At så mange håndverksbedrifter er samlet
i Fåvang sentrum må være ganske unikt. Vi må ha en viss størrelse og
omsetning for å ta på oss større prosjekter, nytter ikke med omsetting på 5
mill. hvis en vil bygge hytte for 10 mill., sier Trond. - Hva er suksessformelen
her da, spør jeg daglig leder Trond Stenumgård. Det må da være noe
som gjør at dere lykkes på Fåvang? Får ingen umiddelbare klare svar. Ingen ting er gratis, men hardt arbeid samt tett oppfølging i alle ledd. Vi
bruker mye tid på å planlegge prosjektene våre og har god kontroll på
kostnadene, samt at vi har flinke folk til å utføre prosjektene og det gir
gode resultater. Kanskje det er ett av suksesskriteriene. Fornøyde kunder
gir den beste markedsføringen sies det, og det kan Trond skrive under på.
Alt overskudd pløyes inn i driften. Nå vil vi investere i bygget vårt og
forskjønne i takt med at Fåvang sentrum forskjønnes. Dette er kjent
som Fåvang styggeste bygg, det blir det definitivt ikke etter ombygging.
Undertegnede fikk se flotte planer og tegninger. Her blir det andre boller.
For i 2016 skal vel dere vokse enda mer? Jeg foreslår et tall og Trond
smiler lurt, vi har passert det alt. Veksten fortsetter oppover. Vi tar på oss
mer enn dagens kapasitet og må dermed vokse oss større. Vi følger likevel
planen vi la da vi startet opp i 2012, mer vil ikke Trond si om den saken.
Få med at vi har tegner, og produserer egne hyttemodeller i egen hall. Skal
journalisten begi seg ut på en spådom, må Tinde hytter og Blåne hytter
passe seg de kommende årene, her blir det kamp om hyttebyggingen.
En annen kjepphest Trond har, er rekruttering. Det er krevende å rekruttere
lokalt, siden alle vil ha de beste folka, vi prøver å satse på de unge. Vi har
en lærling nå og vurderer å ta inn en til. Det er ikke vanskelig å få seg
håndverksjobb i dalen, herved er ungdommen utfordret. Vi er avhengig av
noe utenlandsk arbeidskraft, og av disse krever vi obligatorisk norskkurs.
Bedriften betaler selvsagt. Vi mener det er viktig at medarbeiderne kan
snakke og forstå norsk.

Trond Stenumgård og Sindre Myhrsveen

Er det noe i blodet eller navnet da? Det finnes en ikke ukjent gründer
lengre sør her. Det er utvilsomt slektskap, kanskje en dose flaks også,
mener Trond mht. konjunkturer og marked som er positivt om dagen.
Det jeg ikke helt forstår er hvorfor behovet for leiligheter er større i
kommunene rundt oss. Vi er i hvert fall klare til å bygge.
Noen ønsker for framtiden og Fåvang da? Vi skulle hatt mer næringsareal,
kommer det kontant, det må kommunen tilrettelegge for. Bygger du opp
og selger bedriften om noen år Trond, for å flytte til Spania, eller hva er
planene framover? Trond humrer lett og mener vi ikke er så gamle enda,
skribenten har gått i samme klasse på Ringebu ungdomsskole. Det er et
håp at yngre krefter vil ta over etter hvert. Trond har definitivt ikke tenkt
å gi seg med det første.
For egen regning vil skribenten legge til at den lugne og gode humoren og
glimte i øyet som møter meg når jeg kommer inn døra, ikke er en ulempe.
Konklusjonen fra tekstforfatteren, som leseren kan ta med seg, må være
at det finnes ingen enkel formel for å lykkes kjapt i håndverksfaget. Godt
og hardt arbeid samt god planlegging og kostnadskontroll til enhver tid er
stikkordene. Legg til fornøyde kunder, så er det bare å finne fram hammer
og sag folkens. For de som er villige til å starte opp innen håndverksfaget
så er det ikke noe ulempe å gjøre det på Fåvang.

Visste du at ...
Ringebu kommune sammen med Ringebu - Fåvang tur og trim klubb har fått støtte gjennom
turskiltprosjektet til merking av nærturer.
Formålet med turskiltprosjektet å bidra til økt og trygg friluftsferdsel der folk bor og oppholder seg
gjennom informasjon, skilting og merking av turløyper.
Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt i samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen,
fylkeskommunene og DNT.
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ønsket en ny E6 ut mot Lågen har det ikke vært mye positiv støtte å få.
Derfor var det for oss som har stått på for E6- saken i Ringebu en gledens
dag den 14. mars. Samferdselsdepartementet ga oss full tilslutning og
la Ringebu kommunes vedtak til grunn for en ny E6 langs med Lågen.
Det gjenstår å se på hva Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir
som sitt endelige svar. Når denne utgaven av Ringebu Posten kommer ut,
kan resultatet være avklart.

Kommunereformen har hatt og vil ha svært mye fokus frem tilfolkeavstemmingen 22. mai.
Personlig har jeg valgt å gå inn i denne reformprosessen med et åpent
sinn, og ser at en kommune som Ringebu vil få store utfordringer med
å ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet på flere områder framover.
Om svaret blir en større kommune, eller om det vil bli flere interkommunale
samarbeidsordninger er håpløst å spå, men mere samarbeid i begge
retninger tror jeg blir nødvendig i fremtiden. Vi har hatt, og kommer
til å få økonomiske utfordringer i budsjett- og økonomiarbeid i årene
fremover. Bedre blir det ikke ved å bestå som egen kommune, når vi ser
på høringsforslaget til et nytt inntektssystem, som også stortingsflertallet
ønsker. Overføringene fra de overordna myndigheter blir mindre og
mindre for hvert år og det satses mye mer i byene enn i distriktene.
I innbyggerundersøkelsen ang. en eventuell kommunesammenslåing
med Sør-Fron og Nord-Fron, som var utført i februar/ mars, var
innbyggerne i kommunen delt i sitt syn. Det var flertall i Ringebu for en
kommunesammenslutning, mens det i Venabygd og Fåvang var flertall
mot.
Innbyggernes syn i folkeavstemningen blir viktig og en rådgivende
folkeavstemming med god valgdeltagelse har stor betydning.
Jeg er nok helt klar på at uansett hva vi ender på i denne reformprosessen
så vil det bli en endring i kommunestrukturen. Dette med bakgrunn i at
det er et bredt flertall på Stortinget for kommune- sammenslutninger, så
får vi håpe på at det blir på frivillig basis og ikke tvang.
Gledelig nytt: Vi er i god dialog med Statens Vegvesen angående
utbedring i Brekkebakken. Denne veistrekningen har vært en problemvei
i svært mange år. Flere avtaler med grunneier, både muntlig og skriftlig,
var noe Ringebu kommune ble utfordret på og som vi har fått på plass.
Vegvesenet har signalisert at de vil finne løsninger for strakstiltak. De sier
at det ikke vil bli optimalt, men bedre enn i dag. Brekkebakken fører stor
trafikk opp til Ringebu barnehage, flere kommunale boligområder og i
tillegg flere tusen hytter på Venabygdsfjellet.
Når det gjelder ny E6 i Ringebu så har det i denne saken ved flere
anledninger blitt brukt stor spalteplass i lokalavisene. For oss som har

Det er stor aktivitet i kommunal regi i Ringebu kommune for tida.
Opprusting og sentrumsforskjønnelse i Fåvang prioriteres høyt og vil
forhåpentligvis være sluttført dette året.
Dette medfører dessverre en del ulemper for næringsdrivende og alle som
bruker butikkene. Arbeidet har tatt svært lang tid og jeg ber om at alle
viser forståelse og tålmodighet med dette. Det kommer til å bli svært bra
når det blir ferdig!
På St. Olavs plass har det startet en ny prosess med byggingen av åtte
nye gjennomgangsleiligheter. Dvs. to bygg med fire leiligheter hver med
ferdigstillelse september/oktober. Dette vil gi et svært godt tilskudd til
botilbudet i kommunen, og gjøre det lettere for mange i etableringsfasen
å komme seg inn på boligmarkedet. Dette er ikke tenkt som varig
botilbud for noen, men skal i første rekke være et tilbud til de som har
vanskeligheter med å skaffe seg bolig på annen måte.
Det skal også bygges et bygg med fire leiligheter nord for sentrum, og
en tomannsbolig på Ulberg med ferdigstillelse våren 2017. Det har vært
gode tilskuddsordninger gjennom Husbanken og framtidige leieinntekter
på leilighetene, som gjør at disse prosjektene i svært liten grad vil belaste
kommuneøkonomien. Dette viser at Ringebu kommune har en aktiv
politikk for å skaffe nok boliger nært sentrum i Ringebu, så får vi håpe at
det også gjøres noe for å bygge sentrumsnære leiligheter også i Fåvang.
Det skal i løpet av 2016 startes opp ombygging av lokaler til nytt bibliotek
i Ringebu sentrum. Plasseringen blir i det gamle DNB-bygget og her har vi
mål om å få til et flerbrukssenter/innovasjonssenter, gjerne tilrettelagt for
slektsgransking, et senter for lokalhistorie og gjerne med et nytt arkiv for
Gudbrandsdalsmusea a/s. En god prosjektorganisasjon må etableres for å
få avklart om disse ideene er gjennomførbare.
Ringebu Prestegard har blitt et utrolig flott sted og jeg anbefaler alle
å ta turen dit i løpet av sommeren, og ta gjerne med venner og andre
besøkende.
I Ringebu har vi alle muligheter til å drive et aktivt friluftsliv sommer som
vinter. Jeg håper alle både store og små vil benytte seg av den flotte
naturen vi har i vår kommune.
Jeg ønsker alle en riktig god sommer!
Arne Fossmo, Ordfører

Plan og teknisk informerer
Tekst: Wenche Hagestuen Dahle

Kommuneplanens arealdel 2015 - 2027
Ringebu kommunestyre har i møte 29.03.16, sak 13/16, vedtatt å legge
kommuneplanens arealdel 2015 - 2027 ut på 2. gangs høring og offentlig
ettersyn i perioden 25.04.16 – 13.06.16.
Planen skal avløse gjeldende arealdel fra 1993 og sju kommunedelplaner.
Planforslaget omfatter hele kommunen (unntatt Kvitfjell), og inneholder
bl.a. forslag til nye områder for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse,
sentrumsformål, næringsbebyggelse og spredt fritidsbebyggelse i LNF-

4

områder, samt tilhørende bestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanen
er kommunens overordnede styringsdokument, og består av en
samfunnsdel og en arealdel. Det er arealdelen som revideres nå.
Plandokumentene er tilgjengelige på kommunens hjemmeside under
«Høringer», i papirutgave på rådhuset og hos Baker Hansen på Fåvang.
Merknadsfrist: 13.06.2016

Familiebarnehagene i Ringebu kommune
- Med hjerte for barna

Tekst: Gry Bakken. Foto: Ringebu barnehage

Vi vet en god del om hva som er viktige kriterier for å gi de yngste barna
gode dager i barnehagen. De har først og fremst behov for et trygt,
forutsigbart miljø der de kan knytte nære bånd til faste voksne. Dette
forutsetter små oversiktlige barnegrupper og krever voksne med generell
kunnskap om små barn og spesielt deres behov for tilknytning.

”Når vi snakker om småbarnspedagogikk, snakker vi først og fremst om
pedagogikk knyttet til god kvalitet på opplevelser i hverdagen” (Sitat:
May Britt Drugli, Småbarnsekspert).
“De voksne må bo på gulvet! For god småbarnspedagogikk er samspillet
rundt leken viktig! Den voksne må bekrefte barnet i leken, følge med på
barnet og hva det er opptatt av. Hjelpe barnet til å strekke seg litt lengre”
(Sitat: May Britt Drugli, Småbarnsekspert).
Dette er områder som familiebarnehagene bl.a. vektlegger med fokus
på tilstedeværende voksne, språk, kommunikasjon, samspill og lekens
betydning i hverdagen.
Familiebarnehagene har egen hjemmeside:
www.familie.barnehage.ringebu.no

I Ringebu kommune er det kommunale barnehagetilbudet for barn i
alderen 0-3 år, dekket av familiebarnehager tilknyttet en kommunal
organisering med bred faglig veiledning, noe som på landsbasis er ganske
unikt. Familiebarnehagene i Ringebu og Fåvang har hatt et godt og stabilt
tilbud over mange år, hvor familiebarnehagene tilbyr barnehageplasser
med voksne som har god kunnskap og erfaring om hva som er kvalitet
for de minste barna. Noe av særpreget ved familiebarnehagene er å dra
nytte av de kvalitetene som bare et hjem kan gi. Det at det er få personer
å forholde seg til, gjør det trygt, stabilt og forutsigbart for barna. Som
beskrevet i virksomhetsplanen for barnehagene i Ringebu kommune, har
familiebarnehagene fokus på omsorg, trygghet, tid, ro og gode rutiner for
de minste barna i hverdagen. Gode tilknytningsrelasjoner til de voksne
i barnehagen, samt en godt organisert hverdag er kvalitet for de små
barna.

Merknader sendes skriftlig til Ringebu kommune,
på e-post: post@ringebu.kommune.no
evt. pr post på adresse Hanstadgt. 4, 2630 Ringebu. Innspillene merkes med sak. 08/114
For mer informasjon, se Ringebu kommune sine hjemmesider:
www.ringebu.kommune.no
Kontaktpersoner for kommuneplanarbeidet er:
Wenche Hagestuen Dale:
61283096 e-post: wenche.dale@ringebu.kommune.no
eller Gunhild Haugum:
61283063 e-post: gunhild.haugum@ringebu.kommune.no
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Utvikling, prestasjon og moro med TIMBR

Tekst: Birgitte Bay Foto: Guro Vollen/ Dølen /TIMBR

Hva får du om du kombinerer svunnen gardshistorie fra Ringebu,
de råeste naturopplevelsene Gudbrandsdalen byr på, og solid
lederutviklingskompetanse og nettverk fra Oslo og omegn?
En av de nyeste næringsetableringene i kommunen: møt TIMBR.
«Satsar på heimgarden: Skal vera nummer ein om fem år». Tittelen er
hentet fra en sak i lokalavisa Dølen i januar i år, og levner ingen tvil
om ambisjonsnivået til det ferske selskapet. Med utgangspunkt i de
to hovedpillarene «TIMBR Ledelse» og «TIMBR Experience», skal
både norske og internasjonale ledere få oppleve utvikling, prestasjon
og moro – i Gudbrandsdalen. Jeg møter Silje Flatmoen, daglig leder
for TIMBR Experience for å bli bedre kjent med det nye selskapet.
Lederutvikling med naturen som klasserom
- Hvem er dere som står bak TIMBR?

- Siv Sviland Høye kommer fra Høye gard et par kilomenter opp fra
Ringebu sentrum. For noen år siden kjøpte hun slektsgarden sammen med
ektemannen Kjetil Høye Sviland. Planen var hele tiden å skape noe eget
med utgangspunkt i garden som ressurs. Med bakgrunn som siviløkonom
og gestaltterapeut og over 20 års erfaring med ledelsesutvikling, de siste
fem årene innenfor Statoil ASA, ville hun tilby lederutvikling på en ny,
innovativ og effektiv måte. Hun ville skape kortprogrammer for ledere,
som er direkte knyttet til individets utfordringer. Ved å bruke naturen og
garden som base for skreddersydde ledersamlinger ville hun tilby unike
lederutviklingsprogram som gir stor effekt for hvert individ, forteller Silje.
-Så kom du inn i bildet?
-Ja, jeg har erfaring fra reiselivsnæringa i Gudbrandsdalen, og er godt
kjent med både lokale opplevelsesleverandører og alle mulighetene
naturen i dalen byr på. Det er en forutsetning for å kunne tilby et produkt

Siv Sviland Høye og Silje Flatmoen i TIMBR.

Visste du at ...
Ringebu kommune tilbyr nå sine kunder eFaktura.
Du kan få regningen fra Ringebu kommune rett i nettbanken og slippe tastejobben ved betaling.
Når du betaler fakturaen vil du, i de fleste nettbankene, få automatisk tilbud om eFaktura.
Du klikker for ”ja takk” og registrering skjer.
Du kan også registrere eFaktura manuelt i nettbanken. Der finner du oversikt over tilbydere av eFaktura.
Husk at eFaktura referansen, som finnes på papirfakturaen, må registreres. Normalt tar det ca. 1 døgn til etablering.
Når du er etablert med eFaktura vil du motta neste faktura i din nettbank.
Når du inngår avtale om en eFaktura får du spørsmål om du vil ha melding via e-post når regningen sendes til nettbanken din.
Svar ja på dette, og legg inn e-postadressen din.
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i den klassen Timbr tar sikte på, og som markedet krever. Vi må tilby gode
grunner til at ledere skal velge et lederutviklingsprogram som innebærer
å reise noen timer utenfor Oslo-området, eller til Norge for den saks skyld.
Tilbakemeldingene så lagt tilsier at TIMBR har lykkes med dette.
-Et ord som går igjen fra deltakerne er «magisk». Folk ønsker å ta med
familie og venner tilbake hit, og det kan vi selvsagt tilrettelegge for, legger
hun til og sier at de ser et potensiale for mersalg av opplevelsesprodukter
til privatmarkedet.

til å mestre lederrollen, forklarer Silje. Av verktøyene som benyttes
nevnes individuell coaching, personlighetstester, bevisstgjøring
og ulike former for oppgaver som deltakerne skal jobbe med.
TIMBR ser opp og fram
TIMBR er i startfasen, og har lagt lista høyt. Når man først gjør noe, skal
man gjøre det ordentlig. Blant annet er Snøhetta Arkitekter AS innhentet
for å skissere fremtidsvisjoner for Høye gard, og arkitektkontoret ser på
mulighetene som ligger i både gardens beliggenhet, historie og nærhet til
nasjonalparkene. Gode medspillere er viktig i næringsliv så vel som i idrett,
og Silje forteller om en av de nyeste samarbeidspartnerne, Peer Gynt AS.
- «Internasjonalt» er ett av satsingsområdene våre, og ved å bruke Peer
Gynts historie som en metafor for lederrollen og utvikle et konsept rundt
dette, vil vi tilby et internasjonalt lederprogram allerede høsten 2016.

TIMBR bruker tømmer og naturen som arena for lederutvikling

Silje forteller entusiastisk om ulike måter naturen kan brukes som klasserom
i lederutviklingsprogrammene. Noen av programmene innebærer blant
annet styring av eget hundespann, planlegging og konsekvensanalyse med
bruk av tømmerhogst, og å ta riktige veivalg og stå for valget på en stisykkel
i Jotunheimen. Felles for kort-programmene i naturen er implementering
av ulike nyttige lederverktøy som ledere trenger i dagens samfunn.
Mer enn «bare en tur»
For det handler ikke «bare» om å sende ledere på tur i naturen;
naturen er rammen for de utviklingsoppgavene og målene det jobbes
med. Programmene med naturen som ramme, deles inn i ulike faser
og strekker seg normalt over flere måneder, der forberedelser og
implementering i etterkant er vel så viktige elementer som turen
i seg selv. Timbr har flere pilotprogram, hvorav et av fyrtårnene,
Haute Route Jotunheimen, allerede har rukket å gjort seg bemerket
gjennom blant annet et større oppslag i Dagens Næringsliv.
-Dette kurset går over 6 måneder, og innebærer en tøff fem dagers tur
på randonee over fjelltoppene og isbreene i Jotunheimen. Det stilles
stadig tøffere krav til dagens ledere, og verktøyene som tas i bruk
før, under og etter en slik ekspedisjon gjør deltakerne bedre rustet

Påmelding for lederprogrammet med Haute Route 2017 er i gang

Vi anser TIMBR, Høye gard og de verdiene vi jobber med
som «større enn oss sjøl», og er bevisste på å ta et samfunnsansvar dette
er også et viktig satsingsområde for oss.
Kravene som omgivelsene stiller til oss som mennesker er mange, og flere
unge sliter med dårlig selvfølelse som følge av å ikke føle seg tilstrekkelig.
Ved å tilrettelegge for tettere samarbeid mellom næringslivet og
skolesystemet vil vi imøtekomme utfordringer relatert til spesielt mental
helse og selvfølelse. Unge mennesker skal føle seg gode nok og være
tilfredse med seg selv, det er jo de som skal styre Norge fremover!", smiler
Silje. Det gir trygghet både i egne liv og i potensielle senere lederroller.
Jeg slutter meg til heiagjengen og ser frem til å følge TIMBRs utvikling
fremover.
Les mer: http://www.timbr.as/

Hva er fordelen med eFaktura?
•
eFaktura er enkelt, oversiktlig og fleksibelt, dessuten miljøvennlig, da slipper man bruk av papir og transport.
•
Du mottar fakturaen rett i nettbanken istedenfor på papir i postkassen.
•
Du slipper å taste inn KID-nummer, kontonummer eller beløp når du skal betale, alt er ferdig utfylt og du kan bare bekrefte
betalingen med et ”klikk”.
•
Du har full kontroll og oversikt, og kan endre beløp og forfallsdato.
•
Du er ikke avhengig av postkassen hjemme for å få betalt regningen, - praktisk når du er på reise.
•
Du har i nettbanken tilgang til elektronisk arkiv over alle dine betalte (og ubetalte) regninger.
•
eFaktura har akkurat samme fleksibilitet som om du mottar papirfaktura i postkassen. Du kan endre både beløp og forfallsdato.
Du må selv akseptere/bekrefte betalingen for at den skal betales.
Hva koster det for meg som kunde å bruke eFaktura?
Å motta fakturaen er gratis! Selve betalingen koster det samme som en vanlig nettbankbetaling. Hør med din bankforbindelse hva dette koster.
Hva skjer om jeg bytter bank?
Det skjer ingen ting om du bytter bank. eFaktura fungerer på tvers av alle norske banker.
Har du flere nettbanker, vises eFakturaen i alle, og du betaler fra den banken du ønsker.
Vi håper e-faktura gir deg som kunde i Ringebu kommune et bedre tilbud.
På vår hjemmeside, www.ringebu.kommune.no, ligger det ytterligere informasjon om eFaktura.
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Utstillinger i Ringebu Prestegard 2016
Tekst: Einar Høystad, Foto: Pressefoto

Sesongen 2016 vil bli den ellevte sommeren det blir arrangert
kunstutstillinger i Prestegarden etter overtakelsen i 2006. Med stor
frivillig innsats, og mot alle odds, har dugnadsfolket klart å holde
hjulene i gang. I tillegg til at drifta er holdt oppe, er det også utført
store vedlikeholdsarbeider på bygningene, særlig er oppgraderinga av
Vognskjulet imponerende. Mest gledelig av alt er at drifta har gått med
overskudd de fire siste årene.
Fram til 2014 var bildene til Jakob Weidemann en hovedattraksjon, men
etter at utlånet fra Lillehammer kunstmuseum opphørte, har det ikke vært
Weidemannkunst i Prestegarden.
I 2015 ble det, i forbindelse med innvielsen av Vognskjulet, holdt en
utstilling med avdøde Rune Amruds kunst, der særlig skulpturene vakte
beundring. Denne utstillingen kom i stand etter samarbeid med Runes
søsken og faglig veiledning av billedhoggeren Kirsten Kokkin. I 2016 vil
det bli vist en ny utstilling med Rune Amrud.

Særlig har hagen blitt et fantastisk utstillingsvindu med staude og
rosehage, eplehage og bærhage, som har oppnådd en spesiell status fra
Norsk Genressurssenter.
Utstillere i Ringebu Prestegard 2016
-Marianne Aulie, maler
-Einar Sigstad, maler og grafiker
-Rune Amrud, billedhogger og bildende kunstner
-Hilde Frafjord Brunvoll, maler
-Nina A. Standerholen, keramiker
-Historisk utstilling, Ringebu historielag, tema De gamle grendeskolene
-Barnehagene i Ringebu, temautstilling
-Ringebu husflidslag, veving
-Skoleutstilling
-Aune Sand (fra 7. juli)
Åpningstider i Ringebu Prestegard
sommeren 2016:

Strategien for utstillingene er å ha minst én velrennomert kunstner i året,
de fleste kunstnerne har en viss tilknytning til vårt distrikt. Uttrykksformen
deres kan være høyst forskjellig; bildende kunstnere, fotografer, keramikkeller glasskunstnere, skulptører, smeder, veversker, etc. Sentralt i konseptet
er også deltagelsen til barna, som har sin egen barnehageutstilling.

4. juni – 4. september, 10 – 17 alle dager
Offisiell åpning lørdag 4. juni kl. 14.00
Einar Sigstad

Stavkirkeutstillingen og Prestegardshagen er andre interessante tilbud.

10-års jubileum for barnehagenes sommerutstillinger
Tekst: Gry Bakken

«Kunst er noe man kan lage for å få folk glade» Sondre 6 år
Årets deltakelse på sommerutstillingen i Ringebu Prestegard er den
tiende i rekken for barnehagene i Ringebu kommune. Det hele startet
med prosjektet «Stavkirkeutstillingen» i 2007. Hilde Vedvik Guttu som
er pedagogisk leder i Ringebu barnehage hadde tidligere vært guide i
Ringebu Stavkirke og hadde med seg de eldste barna i Ringebu barnehage
på besøk i stavkirken våren 2007.

SOMMER UT ST ILLIN G 2011

SOMMERUTSTILLING

2008

“KUNST ER NOE M AN KAN L AGE FOR Å FÅ FOLK GL ADE”
Sondre6 år

31. MAI ~ 31. AUGUST
RINGEBU PRESTEGARD

Barnehagebarn lager kunst av gjenbruksmateriell
FÅVANG BARNEHAGE • VENABYGD MONTESSORI BARNEHAGE • RINGEBU BARNEHAGE

SOMMERUTSTILLING
“VI ER BARN AV REGNBUEN VI”

Eirin, 4 år

”SNOG ER VÆR”

En utstilling om farger, regnbuen og barns tolkninger av Jakob Weidemanns bilder.

30. mai – 30. august
RINGEBU PRESTEGARD

04. juni – 30. august
Ringebu Prestegard

2009

Me pero beris iliqui di blab iniento qui ipid que sit rem voluptatur re nate evelest, qui quo vit odis et il mosanti
onserum endiant voluptius et ullorescia simus. Hicietur adi doluptio. Umque ipsam etus quassint enihitam, simi, quatur
re elicimus molupis doluptatur simaximiad exeritate ent laborrovid mo ipsant.

FAMILIEBARNEHAGENE - FÅVANG BARNEHAGE - VENABYGD MONTESSORI BARNEHAGE – RINGEBU BARNEHAGE

SOMMERUTSTILLING 2012
”Friluft er frisk luft” - Mateo 3.5 år

“Vennskap”
Utstillingen er en dokumentasjonsutstilling som viser fotografier,
tegninger og barnas filosoferinger om vennskap.

Barna ble opptatt av detaljer både ute og inne i stavkirken. Malerier,
sitater og fotografier fra dette prosjektet ble stilt ut i Vognskjulet på
Prestegarden sommeren 2007. Ved å kunne delta på sommerutstillingene
har barnehagene i kommunen hatt en unik mulighet til å synliggjøre
barnas kreative uttrykk, hvordan de tenker og filosoferer. Barna har
kommet med mange gode utsagn underveis i prosjektene: «Smilet er
opp-ned når en er sur» «Å være stolt er når du har klart noe du ikke har
klart før» og «Kirka er et minne om det som var før» for å nevne noen.
Barnehagene i Ringebu kommune er inspirert av Reggio Emilia
pedagogikken. Utgangspunktet er at barn har hundre språk og at det
fødes med en rekke muligheter, uttrykk og evner. Det handler om en
bestemt måte å se barnet på og hvordan vi forholder oss til det. Barna
skal kunne oppleve med alle sine sanser, og de skal kunne fordype seg i
opplevelsene. De skal få være nysgjerrige, utforske, innhente informasjon
og bearbeide erfaringer og opplevelser. «Vi voksne må hele tiden være
nysgjerrig på alt det barna opplever, tenker og uttrykker» sa Loris
Malaguzzi, grunnleggeren for Reggio Emilia-filosofien.
På utstillingene synliggjøres barnas opplevelser om de ulike temaene
gjennom fotografier, sitater, tegninger og kunstverk.
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SOMMERUTSTILLINGEN 2015
6. JUNI - 1. SEPTEMBER RINGEBU PRESTEGARD

“Vennene mine er så gode, og da blir jeg snill!”

Elise, 6 år

02. juni - 02. september
Ringebu Prestegard
Ringebu

barnehage

-

Fåvang

barnehage

-

Familiebarnehagene

Utstillingen viser hvordan naturfenomener og friluftsliv blir
samtaleemner, kunnskapsutveksling og kunstneriske uttrykk av barna.
FA M I LI EBA RNEHAG ENE

-

FÅVANG BAR NEHAGE

-

R INGEBU BAR NEHAGE

Prosjektene som har vært stilt ut i Prestegarden har hatt sin egen
kunstplakat og det er barna selv som har stått for motivene.
Barnehagene mottok den Den Nasjonale barnehageprisen for kunst og
kultur både i 2011 og 2015 for prosjektene «Vær sett med barns øyne»
og «Det er stas å syngje gåmålt».
Det har i alle disse årene vært et godt samarbeid med Stiftelsen i Ringebu
Prestegard og Einar Høystad. Et samarbeid barnehagene setter pris
på. Det har betydd mye for barnehagene å få være en del av de årlige
sommerutstillingene. Barna har på denne måten fått satt spor etter seg
i bygda. Det at barna skal være synlige i bygda er noe barnehagene skal
ha mer fokus på i tiden framover med prosjektet «Barna som aktive
samfunnsborgere».
Tema for årets sommerutstilling er «KROPPEN». Vi håper dere tar turen til
Prestegarden i sommer for å oppleve utstillingen.

Skoleutstilling i Vognskjulet
Tekst: Olaug Widme. Foto: Knut Olafsen

Utstillinga er tenkt å være en temautstilling om skolen i Ringebu i
tidsrommet fra Kong Kristian VIs Forordning om skoler på landet av
25.januar 1739 og fram til 1940, altså ca 200 år.

familielikheter også. De fleste personene på bildene er det navn på.
Her tror vi de besøkende vil finne noe av interesse, noe som gjenkaller
minner hos noen og være gjenstand for undring hos andre.

Eksplosjonsmotor

Tellrium

Skolegjenstander
Siden utstillinga har denne tidsbegrensninga, er det lagt vekt på å bruke
skolegjenstander som er så tidsriktige som mulig. De fleste tingene
er kommet fra bygda og de nedlagte skolene. I starten var skolen en
kristendomsskole, og materiellet bestod av bibelske bøker og etter hvert
en del kart og plansjer. Derfor finner du en del kristendomsbøker.
Utover på 1800- og 1900-tallet var utstyret fremdeles sparsomt, men
det kom etter hvert noen flere fag og noe mer utstyr etter som det også
kom flere lover for skolen med nye krav, og skolen gikk over til å være en
samfunnsskole, mer enn en kristendomsskole.
Du finner et eksemplar av en koffert som en omgangsskolelærer
har brukt. Noen kjenner sikkert igjen dobbeltpulten med skrå plate.
Griffeltavla og griffelen er på plass. Det er gamle pennaler og lesebøker.
Materiell til fysikkundervisninga finner du, samt pennesplitter, blekkhus
og blekkflasker og selvfølgelig gamle lærebøker, enkelte med bokpapiret
på der navnet til brukerne står skrevet. Spyttebakken er der og et
salmodikon, samt trefigurer til å tegne etter. Dette er noe av det du vil
finne på utstillinga.
I tillegg til skolegjenstander og undervisningsmateriell er det gjort i
stand en samling bilder fra skolene som var i bygda i aktuell tidsperiode,
pluss bilder av skoleklasser i tilknytning til disse. Det er interessant å
se personene og klærne de brukte. Noen kan kanskje gjenkjenne

Influensmaskin
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Nytt fra Venabygdsfjellet
Tekst: Julia Hamre. Foto: Wenche Løfsgaard

Årets tidlige påske førte til ideen om å arrangere en vintersesongavslutning
i slutten av april på Venabygdsfjellet for hytteeiere, tilreisende og
lokalbefolkning, med målet om å forlenge sesongen. Det nye konseptet
ble gjennomført i strålende vær med Venabu Fjellhotell, Lundes
Turisthandel og Spidsbergseter Resort Rondane som engasjerte vertskap.
Et godt utvalg av aktiviteter, mat, musikkunderholdning og milevis med
perfekte trikkeskinner var noe av det man kunne oppleve. Det var bare
store smil å se gjennom helgen og bedriftene sier seg derfor enige i å
fortsette med konseptet også neste år!

eksotisk og spennende og det å ha en guide med seg føles trygt» sier
Wenche. Turene utenfor de merkede løypene er også hennes egen favoritt,
gjerne inn mot høydene sør fra Muen, sommer som vinter.
Avslutningsvis filosoferer hun litt om det å være på tur: «En tur er ikke
bare å gå, det er det å nyte: matpakken, utsikten, bare legge seg ned
på lyngen, se på himmelen, høre på stillheten og fjellydene. Det er en
totalopplevelse: det å føle roen og samtidig være i fysisk aktivitet»
Wenches topp 5 tips for
sommerturer på Venabygdsfjellet:
•
•
•
•
•

Kort tur til Kyrkjegardsfjellet
Familietur til Veslefjellet – eventuelt ned til Myfallet for forlengelse
Muen - den høyeste toppen i Ringebu Kommune
Ramshøgda – den høyeste toppen på Venabygdsfjellet
Svartfjell – for en svalkende dukkert i et fjellvann

Hva skal være med i tursekken?
Alltid noe varmt og vind/vanntett, kart, mat, drikke og sitteunderlag. Har
du med barn på turen så er «nødproviant» lurt å ha med, det skal være
kos på tur! Husk også kamera for å forevige turen.
Wenche Løfsgaard nyter dagene som guide på Venabygdsfjellet

Økt etterspørsel på fjellopplevelser med guide
Uendelige vidder, passe høge topper og nærheten til Rondane
nasjonalpark er noen av Venabygdsfjellets særegenheter og det tiltrekker
seg tilreisende fra hele verden. Mange ønsker å oppleve den storslåtte
naturen på trygge turer med ledere.
Wenche Løfsgaard er ansatt som guide på Venabu og vi tok en liten
prat på tampen av vintersesongen. Hun forteller at jobben som guide på
Venabygdsfjellet bød seg, litt tilfeldig gjennom en studie i turledelse på
HiL. Det som først skulle være en vintersesong har nå blitt til 7 år som
guide for hotellet og med en økende etterspørsel på turer med leder ser
det ut å bli noen flere. I vinter har de hatt totalt 5 guider, hvorav 3 på
heltid. Varmere vintrer sør i Europa fører til at langrennsturisten søker seg
til sikrere snøforhold i blant annet Norge og bedriftene på Venabygdsfjellet
jobber aktivt for at flest mulig skal lande i denne regionen.
Hva er det som motiverer Wenche i denne jobben? «Det er fantastisk
å jobbe med mennesker som er på ferie, de er motiverte og fornøyde!
De som kommer hit har en interesse av å være ute akkurat som meg.
Turer utenfor de merkede løypene er noe av det som oppleves som mest

Myfallet er et av mange flotte turmål på Venabygdsfjellet

Visste du at ...

Visste du at ...

Stolpejakten på Venabygdsfjelleter er satt i stand av Venabygdsfjellet vel
og har vært en stor suksess gjennom to sesonger?

Ringebu - Fåvang tur -og trimklubb
Har i disse dager sendt ut Trimkarusellen 2016 til alle husstander i
kommunen. Turoppsettet består av 20 kveldsturer og 3 søndagsturer i
tidsrommet 21. april til 06. oktober.

Det blir også mulighet for stolpejakt sommeren/høsten 2016. Det blir
plassert ut ca. 40 stolper og du er velkommen til å gå på jakt etter så
mange du vil. Alle stolpene er plassert i naturskjønne omgivelser og har
forskjellige farger i forhold til vanskelighetsgrad og tilgjengelighet.
Grønn – veldig enkel, kan nåes med sykkel og rullestol.
Blå – enkel. Rød – medium. Sort – vanskelig.
Kartmappe med veiledning og registreringsskjema får du kjøpt hos
turistbedriftene på Venabygdsfjellet eller du kan laste den ned gratis fra
Google Play eller AppStore.
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På baksiden av arket finner du som tidligere registreringsskjema for
registrering av toppturer i kommunen.
Alle er velkomne til å delta. Premiering. Innleveringsfrist 10. oktober.
Turoppsett/registreringsskjema er også lagt ut på Ringebu skysstasjon,
G-sport, Fåvang jakt og våpen, Prix og Ringebu kommune. Den kan også
hentes fra www.ringebu.kommune. Søk på Turmål.
GOD TUR TIL STORE OG SMÅ

Nytt fra Kvitfjell
Tekst: Christian Bråtebekken Foto: Kvitfjell

Kvitfjell åpner den tredje fjellsiden

GudbrandsGard hotell blir igjen sommeråpent

Sesongen 17/18 åpner trolig Kvitfjell de første heisene i KvitfjellVarden.
Siden Kvitfjell alpinanlegg la ut interessentlisten før påske har hele 400
personer meldt sin interesse for å bygge hytte i det nye hyttefeltet.
«Vi har et godt inntrykk av de som har meldt sin interesse. Det er folk
som ser aktivt og seriøst etter hyttetomt,» sier Odd Stensrud, daglig leder
i Kvitfjell og Hafjell.
En del er gamle kjenninger av anlegget.Noen har leilighet eller hytte fra
før, og vil bytte seg opp. Men de fleste er nye, og ser etter tomt oppe i
fjellet, med nærhet til bakkene.

Blir utfartsmål for lokalbefolkningen og stoppested for turister på vei
gjennom Gudbrandsdalen.
Etter noen sesonger med sommerstengt eller innskrenkede åpningstider,
holder GudbrandsGard hotell i Kvitfjell igjen åpent hver dag, fra 1. juni
til 15. september.
«Vi regner med å ha et jevnt trykk av turister på vei gjennom
Gudbrandsdalen i denne perioden. I tillegg håper vi lokalbefolkningen
ser nytten av GudbrandsGard som et eget utfartsmål,» sier Christian
Bråtebekken, markedsansvarlig ved hotellet.

Utsikt
Hyttefeltet som er planlagt ligger nemlig godt oppe i fjellsiden, der det
flater ut, har gode solforhold og flott utsikt.
«De som har vært der oppe sier at utsikten er noe av det mer spektakulære
de har sett fra slike tomter. Der, oppe på fjellet, har du utsikt inn i mye
vakker fjellheim,» forklarer Stensrud.
Planen for området er levert inn til kommunen for godkjenning.
«Vi håper at den er ferdigbehandlet tidlig i høst, slik at vi kan ha en
salgsstart i løpet av høsten. Vi må jo ha et visst forhåndssalg for å kunne
realisere dette. Går dette slik vi tror, vil det bli byggestart våren 2017. Det
vil si at man kan ta heisen i den nye fjellsiden allerede sesongen 17/18.»
Får gondol
I første byggetrinn er det planlagt tre heiser. Den mest spektakulære
kommer i bunnen, og vil frakte skiløpere over dalsøkket mellom
velkomstsenteret på Vestsiden, og den nederste delen av Varden.
«Her planlegges det en pendelgondol, det vil si tre gondoler som sitter
fast og pendler mellom endepunktene,» forklarer Stensrud.
Videre oppover fjellsiden blir det to heiser som tar folk til topps, og i
første byggetrinn er det planlagt tre løyper. Området er også godt egnet
for frikjøring.
«Med tre fjellsider blir Kvitfjell et av Norges største og mest spennende
skianlegg,» sier Odd Stensrud.

Populært blant turister
Hovedårsaken til at hotellet går for utvidede åpningstider er økt interesse
fra utenlandske turister.
Vi hadde åpent en del av sommeren i fjor, fortrinnsvis for grupper. Dette
var så populært at etterspørselen er enda kraftigere i år. Derfor har vi
valgt de utvidede åpningstidene,» sier Bråtebekken.
Blant turistene som fikk øynene opp for det vakre hotellet som kneiser i
bakkene med utsikt over Gudbrandsdalen i fjor utgjorde kinesere, indere,
og andre asiater en stor andel av gjestene.
«De faller spesielt for utsikten og stilen på hotellet. Stilen som ble valgt
her skulle jo minne om gammel, norsk stil, litt som en gammel storgård
fra Gudbrandsdalen, med grovt tre, stein og hyggelig interiør. Atmosfæren
er unik, og dette merker turistene som er innom her. Det er mange som
snakker varmt om hotellet til venner og kjente.»
Lokalt utfartsmål
Med de forutsigbare åpningstidene åpner også muligheten for å kunne
legge en utflukt til GudbrandsGard også for lokale.
Det er bare å stikke innom for en kaffe eller en middag. Det er også mulig
å kombinere et besøk med noen fine dagsturer i området. Vi har flotte
veier og stier både for gåing og sykling. Det er selvfølgelig også gode
muligheter for å ta en natt eller flere, enten man har veien forbi gjennom
dalen, eller man vil slappe av i rolige fjellomgivelser noen dager.

Visste du at ...
Ringebu kommunes kulturpris for 2016 ble tildelt Svein Mundal. Det er Levekårsutvalget i Ringebu kommune
som tildeler prisen.
Levekårsutvalget vektla Sven Mundals betydelige engasjement knyttet til Kvitfjells utvikling og ringvirkninger av
dette. Særlig innsatsen i forhold til World cup i utfor og Super-G som har satt Kvitfjell på kartet etter OL i 1994.
Han har gjort en stor innsats for rennet og det er gjennomført 58 World cup renn i Kvitfjell.
World Cup har stor betydning for Kvitfjell i arbeidet med å få investorer som vil satse på Kvitfjell og ikke minst
hvordan han har klart å engasjere kulturlivet i og utenfor kommunen, der kulturskoleelever har fått en unik
mulighet til å opptre på en stor scene med mye publikum gjennom World cup arrangementet.
Involvering av skoleelever fra ungdomsskolen, Vinstra videregående og Ringebu folkehøgskole gir yngre god
arrangørkunnskap. Han har over en svært lang periode vært helt sentral i at destinasjonen Kvitfjell har vokst til det den er i dag.
Ringebu kommune gratulerer med kulturprisen. Prisen på kr. 10 000 overrekkes under kulturkveld på Tromsvang torsdag 16. juni kl. 18.00.
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Badedammen på Fåvang
Tekst :Tina Lie. Foto: Torger Lien

Etter en fin vintersesong på «Svæillbana» ved badedammen på Fåvang,
har vannet som brannvesenet sprøytet på seint i fjor høst smeltet vekk.
Mange skøyteglade unger og voksne har kost seg på bana i vinter.
Nå er det like før badesesongen er i gang og til stor glede for gammel og
ung, fylles badedammen med vann og det blir liv og røre rundt anlegget
nok en sesong.
Bygdas befolking og tilreisende ønskes velkommen til en frisk dukkert
i badeammen i sommer. Gutta i Fåvang Amerikaner klubb har gjort en
formidabel innsats når det gjelder klipping og pynting av området i mange
år og de fortjener all ros de kan få for arbeidet som er nedlagt rundt
anlegget slik at det fremstår som den perlen det er i Fåvang.

Visste du at ...
Foto: Torger Lien

Viste du at, om du går stien på sørsiden av badedammen i Fåvang
og videre under E6 brua, der finner du to benker:
Der kan de sette deg ned og ta innover deg suset fra Laugen og er
du riktig heldig kan det hende du får øye på en bever.
(Neste gang du treffer Torger Lien kan du gi han en klem, for det
er han som har fått benkene dit).

Visste du at …
Gausdal Turbuss AS tilbyr opplevelsesturer til Landsbyen Ringebu og Venabygdsfjellet i sommer?
Opplevelsesturen er et lørdagsprogram som er skreddersydd for grupper. Programmet inkluderer
eksklusiv prøvesmaking hos Annis Pølsemakeri, guida landsbyvandring og god tid til å oppleve ekte
torghandelstemning, før dagen avsluttes med 2-retters middag på Spidsbergseter Resort Rondane.
Noen lørdager er allerede fullbooket, ta kontakt med Tor Helge Grimstad på mobil 90 77 00 70 eller mail
kontor@gausdalturbuss for pristilbud og oppdatert info om ledige datoer.
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Nytt fra Visit Lillehammer
Tekst: Camilla Maanum Trulsen. Foto: Visit Lillehammer

Gudbrandsdalen og Lillehammer -Et eventyrrike for
hele familien.
Gå heller ikke glipp av arrangementene gjennom sommeren som
Birkebeinerarrangementene for alle aldre, sommerkonserter i Ringebu
Stavkyrkje, Furusjøen Rundt, Trollnatt på Hunderfossen, Konserter på
Rudi Gard, Sommeråpent på Skibladnerbrygga, Peer Gynt stemnet og
de mange flere.
For mer informasjon og oversikt over alle opplevelser, aktiviteter,
arrangement, bespisning og overnatting se Lillehammer.com eller last
ned Lillehammer-appen som er en offisiell turistguide for hele regionen.
Velkommen til en eventyrlig ferie fylt med gode opplevelser for hele
familien!
Sommeren byr på aktiviteter og opplevelser for små og store.
Familieparker med nyheter for sommeren, badeland, sti-sykling, fjellturer,
klatring, rafting, hesteridning, hjulbob, downhill- sykling, shopping og
museumsaktiviteter er bare noen av de mange opplevelsene vi trygt kan
anbefale.

Bibliotekaren anbefaler

Der veiene møtes av Tommi Kinnunen.

Tekst: Ellinor Brænd

Tommi Kinnunen er født i 1973 i nordøst Finland og bor for tiden i Åbo hvor han jobber som lærer. Der veiene møtes
er hans kritikerroste debutroman som har blitt nominert til en rekke priser i hjemlandet. Hans mektige slektskrønike fra
1900-tallets Finland skildrer tre generasjoner kvinner, i et lite samfunn i nord. En mann er også funnet verdt en stemme i
boken, den dekorerte frontveteranen Onni. Det er noe som plager denne slekten, og det skaper en uhygge som alle kjenner
på. Boken begynner med prolog som utspiller seg i 1996, og så flytter forfatteren historien hundre år tilbake i tid hvor vi
møter romanens første karakter, den unge jordmoren Maria som nettopp har blitt kalt ut for å hjelpe til under en vanskelig
fødsel. Hun er en sterk og selvstendig kvinne, med føttene godt plantet i jorden, og med et rasjonelt syn på livet. Datteren
Lahja blir født utenfor ekteskap, og hun overtar som bokens andre karakter. Også Lahja blir enslig mor i ung alder, men i
motsetning til sin mor blir hun senere gift og får flere barn med sin mann Onni. Onni er bokens tredje karakter, og han bærer
på en stor hemmelighet som truer med å ødelegge ekteskap og hjem. Forklaringen til den store slektsgåten finner vi hos
ham mot sutten av boken. Bokens fjerde og siste karakter er Lahjas svigerdatter Kaarina. Hun kjemper med forholdet til sin
svigermor, og først mot slutten skjønner hun hvor svigermorens bitterhet og fortvilelse kom fra.
Tommi Kinnunen lykkes godt i å gestalte en hel slekts og flere generasjoners skjebne. Han har investert mye kjærlighet, varme og historisk kompetanse
i denne romanen, og når han skildrer livet til Onni rører han ved vanskelige tema. Romanen tar opp samspill mennesker imellom, og spesielt innenfor
en familie, og prøver å få oss til å forstå hvorfor mennesker handler som de gjør. Dette pusslespillet av en bok vil mange ha glede av å lese!
Ringebu folkebibliotek, Ole Steigsgt.1, 2630 Ringebu. Tlf. 61 28 04 08. www.ringebu.folkebibl.no https://www.facebook.com/ringebu.folkebibliotek
Mandag og onsdag 12-19, tirsdag og fredag 10-14. Sommerstengt uke 28, 29, 30 og 31.

Har du riktig adresse i folkeregisteret?
Etter innføring av gateadresser i hele kommunen opplever både
innbyggerne, næringsdrivende og kommuneadministrasjonen at mye post
kommer i retur pga. feil adresse.
For at riktig personadresse skal bli tilgjengelig for alle, må adresseendring
meldes til Folkeregisteret.
Får du mange påminnelser fra Posten om å oppgi rett adresse til dine
kontakter, eller er du usikker på om du er registrert med rett adresse,
kan du sjekke din registrerte adresse på www.altinn.no eller ved å ringe
Skatteetaten på tlf. 800 800 00 og velge folkeregister på tastevalget.

Har du ikke riktig adresse i Folkeregisteret endrer du den enklest ved å
gå inn på www.skatteetaten.no og velge «adresseendring». Du kan da
velge mellom å endre i www.altinn.no , eller skrive ut papirblankett for
innsending av endring pr. post.
Har du et firma, enkeltmannsforetak, AS eller NUF, må adresseendring
meldes til Brønnøysundregisteret. Dette gjøres også via www.altinn.
no , der du velger «Samordnet registermelding» fra skjemamenyen.
Alternativt kan du skrive ut skjemaet i papirform og sende det pr. post.
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NM Sauklipping og ullhåndtering 2016
Tekst: Knut Evensen Foto: Knut Evensen/Anne B. Vestad

Årets NM går av stabelen andre helga i oktober, dvs. under avslutningshelga på årets
Fårikålfestival i Ringebu sentrum. Lørdag 8. oktober er det enda mere sau å se i Landsbyen
en tidligere festivaler. Nærmere 800 sauer skal under kniven så her er det bare å begynne å
glede seg.
Lokallagene i sau og geit i Midt-dalen bestående av Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Fåvang
er arrangører, og dette er ingen småjobb. Nærmere kr 400.000 i budsjett og 60 funksjonærer
må til for at vi kan love «tidenes NM», for øvrig en setning som ble benyttet i søknaden for å
få NM til Ringebu. Komiteen består av Øyvind Myhrsveen, Jan Erik Brenden, Per Nyhus, Anne
Kari Veikleenget, Pål Kjorstad og Knut Evensen. Komiteen begynte sitt arbeid tidlig i fjor høst,
så arrangement begynner å ta form. En stor takk til alle som har stilt opp som sponsorer, og
det er plass til flere. Høres det interessant ut så er det bare å ta kontakt med noen i komiteen.
Selve arrangementet finner sted mellom posten og Våla vis a vis Coop. Her blir det satt opp
et stort telt med scene hvor klippingen foregår. Klipperne konkurrerer med 4 menn/damer i
hvert heat. Klipperen bedømmes i forhold til tid og utførelse av klippen. Det konkurreres i flere
klasser og det hele avsluttes med finale hvor årets Norgesmester kåres.
Det konkurreres også i ullhåndtering dvs. å sortere ulla i de ulike klasser slik at vi trygt kan gå
i butikken å kjøpe oss et godt ullprodukt enten det er sokker, lue eller genser mm.
I teltet blir det anledning til å kjøpe seg både mat og forfriskninger, så her kan du nyte både
mat og underholdning i god stemning.

Sindre Myhrsveen i aksjon

Sauklipping er underholdende og er en stor sport internasjonalt. Selv om det kalles sport så er
hovedhensikten for en saueklipper og klippe sauen vår og høst på de ulike gårdsbruk, eller på
slakteriene før slakting. De beste og mest ivrige klipperne finner det interessant å konkurrere,
og øvelse gjør mester så her har vi klippere som klipper mange tusen sau i løpet av året.
Selv om vi velger å kalle det underholdning så foregår det hele under streng bevoktning av
veterinær hvor hovedfokus er at sauen skal ha en god opplevelse.

Nytt bestillingsrutetilbud for eldre i Ringebu kommune
Tekst. Birgitte Bay Foto: Britt Karen Hagen

- Dette er en skikkelig gladsak for mange i kommunen!, utbryter Mona Fæste Knudsen begeistret. Mona er
tjenesteleder på Linåkertunet Bo og Rehabiliteringssenter, som har som mål å gi best mulig tilbud til eldre og
pleietrengende i kommunen. Hun har grunn til å være glad. Fra 30. mai 2016 blir det nemlig enklere for flere eldre
hjemmeboende i Ringebu og Fåvang å delta på de ukentlige aktivitetstilbudene ved både Linåkertunet og Ringebu
eldresenter.
Trivelig å treffes - åpent for alle
- Vi har fast «fredagstreff» på Ringebu eldresenter hver fredag fra kl. 10.00 -14.00. Da er det mulighet for å
kjøpe seg kaffe, underholdning av lokale musikere, kaffeturer stort sett i nærmiljøet, m.m og avsluttes med trim
ledet av fysioterapeut. Det er mulighet for å bestille middag. Det er som regel flest beboere fra eldresenteret på
fredagstreffet, men det er åpent for alle og veldig trivelig, sier Berit Nylende, aktivitør ved Ringebu Eldresenter. Også
på Linåkertunet er det muligheter for sosialt samvær i løpet av uka.
-Hver mandag fra kl. 09.00 - 14.00 har vi en lignende type aktivitetsdag som på eldresenteret, og også her er det
mulig å bestille middag. Det er åpent for alle å delta, og vi har plass til flere, smiler aktivitør Stine Tidemandsen.
Både Berit og Stine påpeker at flere fra bygda antakeligvis ville deltatt dersom det hadde vært en enklere måte å
komme seg til og fra på. Det blir det nå!
Bestillingsruter gir fleksibel skyssmulighet
En ny samarbeidsavtale mellom Opplandstrafikk, Ringebu-Fåvang Taxisentral, og Ringebu kommune gjør det mulig for mange å bestille transport til og
fra aktivitetsdagene, med innlagt handlestopp i Ringebu eller Fåvang sentrum på returruta. Men hva er egentlig en bestillingsrute, og hvordan fungerer
dette? Taxisjåfør Dagfinn forklarer: -Dette er et transporttilbud der vi som lokalt taxiselskap kjører faste ruter til faste tider og med gitte takster, men
kun etter forhåndsbestilling minst 2 timer før oppsatt rutetid. Det er derfor det heter «bestillingsrute», det er som et fleksibelt kollektivtransporttilbud.
Takstene er rabatterte etter spleiselag mellom Opplandstrafikk og Ringebu kommune, slik at hver rute har en fastpris på kun 50 kroner for passasjeren.
Etter innspill fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe, er det i første omgang to ruter som settes opp; tur-retur Venabygd-Ringebu Eldresenter på
fredager, og tur-retur Fåvang Vestside (Losna)- Linåkertunet på mandager.
Dagfinn og kollegaene hans stopper etter avtale langs den oppsatte ruta, og ser frem til å få bestillinger fra folk som vil delta på aktivitetstilbudene.
Rutetabell med rutetider og kontaktinformasjon vil bli tilgjengelig på Ringebu Skysstasjon, Linåkertunet og Ringebu Eldresenter i slutten av mai.
Hjemmetjenesten vil også gi nærmere informasjon til de aktuelle husstandene langs de oppsatte rutene. Ringebu kommune håper så mange som mulig
benytter seg av rutetilbudet, da det kan gi grunnlag for å utvide tilbudet til også andre deler av kommunen der det måtte være etterspørsel.
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I Ringebu har vi et godt miljø av klippere og et av våre lokale håp er
Sindre Myhrsveen fra Fåvang. Sindre er en godt meritert klipper på 24 år.
Sindre har deltatt i flere NM med plasseringer helt i toppen, så kanskje
blir det seier på hjemmebane eller hva Sindre?
Joda, jeg har absolutt ambisjoner om å konkurrere helt i toppen.
Min beste plassering som senior i NM er en 4.plass, og som junior ble
jeg Norgesmester i 2008. Grunnlaget til Sindre bør det heller ikke være
noe å utsette på. Hele 55 000 sau har fått frisyre av Sindre gjennom
hans 10 år som aktiv saueklipper. For å bli en god saueklipper så
kreves det pågangsmot og arbeidsvilje og ikke minst et miljø rundt, sier
Sindre. Klippemiljøet i Ringebu og Fron har utviklet seg til å ligge helt i
Norgestoppen. Dette er takket være gode kurs, inspirerende instruktører
fra lokalmiljøet, mange jevnaldrende og spesielt yngre klippere som har
funnet ut at dette er både morsomt og interessant samtidig som det gir
det en «slant i kassa».

Vi ønsker Sindre og andre lokale klippere lykke til med mesterskapet, og
i god sportsånd; «måtte den beste vinne»…
Etter vi har kåret vinneren blir det bankett i Kaupanger før det hele
avsluttes med fest i teltet hos Anni. Vi lover fartsfylt «underholdning» og
oppfordrer publikum til å møte opp for å se noe dere kanskje ikke har
sett før?
Vi tjuvstarter NM med speedklipping i Fårikålteltet fredagskvelden. Her vil
de antatt beste klipperen, 15 i tallet, konkurrere i å klippe en sau raskest
mulig, såkalt speedklipping. Her forventer vi helklipp av en sau ned mot
20 sekunder, så her går det unna.
Vi gleder oss til å vise fram landets beste klippere og ser fram til å møte
dere i Vålebrua 7. og 8. oktober. Vel Møtt.

Øyvind Myhrsveen og
bukken på kontorbesøk

På vakt for fellesskapets verdier
Tekst: Berulf Vaagan, leder i kontrollutvalget

Alle kommuner skal ha et kontrollutvalg. Det nye kontrollutvalget i
Ringebu mener det er på sin plass med informasjon til innbyggerne og
deltidsinnbyggerne i kommunen om utvalgets virksomhet.
Til det er RingebuPosten en utmerket kanal.
Hva er oppgavene til kontrollutvalget?
Kontrollutvalget skal ivareta det løpende tilsynet med hele kommunens
forvaltning. Denne oppgaven har utvalget på vegne av kommunestyret,
som er kommunens øverste organ. Utvalget skal påse at kommunens
regnskap blir revidert på en betryggende måte og at det blir ført kontroll
med økonomiforvaltningen i samsvar med de reglene som gjelder.
Videre skal utvalget se til at det blir foretatt systematiske vurderinger
av kommunens økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger i
samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Sammenfattet
kan vi si at kontrollutvalget skal passe på at fellesskapets ressurser og
verdier blir utnyttet og ivaretatt på beste måte.
Har kontrollutvalget noe støtteapparat?
Oppgavene er for store til å løses av et folkevalgt organ alene.
Kontrollutvalget har derfor gode hjelpere. Som løpende faglig og
administrativ støtte og til å forberede saker har kontrollutvalget et
sekretariat. Det er uavhengig av kommuneadministrasjonen. I Ringebu
ivaretas sekretariatet av en privat tjenesteleverandør. I tillegg har
kommunen engasjert et privat revisjonsselskap til å revidere kommunens
regnskaper og til å forestå andre kontroll- og revisjonsoppgaver.
Hvem ellers utøver kontroll med kommunen?
Kommunestyret har det øverste ansvaret for tilsyn med kommunens
virksomhet. Rådmannen har et selvstendig tilsynsansvar for hele den
kommunale administrasjonen og tjenesteapparatet. Rådmannen må

sørge for at det er etablert tilfredsstillende rutiner for internkontroll. På
vegne av staten fører fylkesmannen tilsyn med at kommunen oppfyller de
pliktene den har etter lover og forskrifter.
Hva skal kontrollutvalget ikke drive med?
Like viktig som å kjenne til kontrollutvalgets arbeids- og ansvarsområde
er å vite hva utvalget ikke skal befatte seg med. Kontrollutvalget er ikke
en klageinstans over vedtak som er truffet av kommunale organer. Vedtak
som kan påklages (typisk såkalte enkeltvedtak) behandles først av det
organet som har truffet vedtaket, og deretter av kommunestyret, som
er kommunens alminnelige klageorgan. Kontrollutvalget er heller ingen
arena for «politiske omkamper».
Hvem sitter i kontrollutvalget?
Kontrollutvalget i Ringebu har fem medlemmer: Berulf Vaagan, V (leder),
Arnhild Johanne Baukhol, Tvl (nestleder), Bjørn Moastuen, Ap, Reidun
Knuts, Ap, og Einar Widme, Ap. Varamedlemmer for de to førstnevnte er
1) Pål Wålen (H) og 2) Bjørg Dalberg Karlstad (Tvl). For de andre er disse
varamedlemmer: 1) Morten Langset, 2) Eva Bystadhaugen,
og 3) Laila Røen.
Kan publikum ta opp saker med kontrollutvalget?
Svaret er «ja!». Kontrollutvalget må da ta stilling til om henvendelsen
gjelder et forhold som utvalget kan behandle. Utvalget skal ikke
behandle enkeltsaker som hører under andre kommunale organer, og
det er som nevnt ikke noe klageorgan. Derimot kan kontrollutvalget
følge opp spørsmål som gjelder kommunens plikter og ansvar generelt.
Henvendelser kan rettes til Ringebu kommune:
post@ringebu.kommune.no, til sekretariatet: iselfors@online.no
eller til utvalgsleder: berulf.vaagan@ringebu.kommune.no
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Bibliotek og innovasjonssenter i landsbyen Ringebu
Tekst: Anne B. Vestad. Foto: Birgitte Bay

Ringebu kommunestyre har vedtatt visjon for nytt bibliotek
og innovasjonssenter i Jernbanegata 4. Arbeidet med
planlegging og prosjektering av nye lokaler for biblioteket
og innovasjonssenter i «DNB bygget» er i full gang.
Biblioteket vil få hele første etasje til disposisjon, med
unntak av 60 m2 som skal huse DNB Eiendom. Andre
etasje vil romme Innovasjonssenter. Det blir slått hull i
taket mellom etasjene. Biblioteket og innovasjonssenteret
vil dermed bli koblet sammen med ei trapp som skaper
bevegelse mellom første og andre etasje.
Det arbeides med spenstige planer for bygget og vi har
som mål å skape et moderne og spennende bibliotek og
et innovasjonssenter som skal bli den mest innovative og
populære arbeidsplassen i mils omkrets, enten om du vil
ha fast leieavtale av lokale eller om du som hytteinnbygger
trenger kontorplass for noen dager.
Biblioteket er ikke lenger et sted hvor man bare låner bøker, men et sted
hvor man ønsker å være og «gjøre ting», alene eller sammen.
I det store publikumsrommet skal det være plass til mennesker og det
de ønsker å gjøre: lese sammen eller alene, tenke, studere, drikke kaffe,
lære, utfordres, oppleve, spille, leke, diskutere, kose seg, snakke sammen,
tegne, se utstillinger, få informasjon, utforske, slektsforske, se film, lytte,
undre seg, være i fred, kommunisere, låne bøker, trives, foredra, være
sammen eller bare være.
Et nytt bibliotek skal ha plass til alle disse aktivitetene.
Bibliotekene er i endring. Med større fokus på møteplass, debattarena
og kulturelle arrangementer, minskes forskjellen mellom biblioteket og
andre kulturarenaer. Samlokaliseringe av bibliotek og ulike andre kontor
og tjenester vil være en naturlig del av nytt framtidsbibliotek.
Visjonen for Ringebu bibliotek er «Mennesker i sentrum»
i sentrum av landsbyen
i sentrum for kulturopplevelser
i sentrum for kompetanse og utdanning
i sentrum for personlig utvikling og vekst
i sentrum for offentlig samtale og debatt
i sentrum for refleksjon, fordypning og lange tanker
i sentrum for utvikling av vår dannelse og utvidelse av horisonter
Ringebu Innovasjonssenter skal bli en møteplass for mindre bedrifter.
Målsettingen er å skape et senter som skal være et sted der næringslivet
har et miljø for å utvikle seg kommersielt på tvers mellom bedriftene
og i kontakt med kunnskapsmiljø som skapes der. Innovasjonssenteret
skal gi mulighet for å koble bedrifter med hverandre og andre relevante
aktører, slik at de kan skape og omdanne ny kunnskap til kommersiell
utnyttelse og dermed øker sin konkurransekraft gjennom suksessfulle
innovasjonsprosesser.

Visjonen for Innovasjonssenteret er «Der folk og ideer
møtes»
Innovasjon er å skape verdier på nye måter. Målgruppen er alle mindre
bedrifter og frilanser som kan dra nytte av å sitte i et miljø med andre
samt være relevant som møteplass mellom gründere og næringsliv. I
senteret kan målgruppen få tilgang på kontorplasser og møterom, samt
deltakelse i et engasjert og inkluderende innovasjonsmiljø. Ringebu
kommune kan tilby fleksible møterom som passer utmerket fra 2 til
50 deltakere til ulike typer arrangementer enten det er konferanser,
seminarer, styremøter, arbeidsmøter, videokonferanser eller messer. Her
får du også alt du trenger av teknisk utstyr for å bli sett og hørt på en god
måte. Møtefasilitetene er plassert sentralt i innovasjonssenteret.
Det har vært gjennomført workshop med aktuelle leietakere i
Innovasjonssenteret hvor arkitektfirmaet RAM arkitekter framla spenstige
løsninger på kontorplasser i luftige og spennende lokaler for leietakere.
Det var mange frammøtte interessenter som fikk anledning til å komme
med sine spesielle ønsker og behov for sin bedrift.
Det vil bli sett på mulighetene for å etablere slektsforskningssenter i
lokalene. Dette er et omfattende arbeid som det må brukes tid på. Man
kan ikke ta høyde for å få alle tjenester og tilbud på plass fra første
stund og det er viktig at lokalene har fleksibilitet til framtidig endringer
og nyetableringer.
Gudbrandsdalsmusea har ytret at lokalene er helt perfekte for plassering
av det nye midtdalsarkivet, det gamle bankarkivet i kjelleren vil komme
til god nytte igjen.
Planleggingsarbeidet er i skrivende stund på «tegnebrettet». Når det er
innhentet tilbud på ombygging vil det bli lagt fram sak for kommunestyret
før oppstart.

Visste du at ...
Ringebu læringssenter og Tradisjonsbygg Entreprenør AS har
samarbeidet om arbeidsrettet norskopplæring med hovedvekt på basiskunnskaper i arbeidslivet (BKA).
VOX (nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) gir midler til denne type kurs, så 17 trivelige polakker fra
Tradisjonsbygg Entreprenør i Kvitfjell har i vinter tatt A1-kurs ved læringssenteret.
Undervisningen foregikk hver mandag og tirsdag over åtte uker fra kl. 17.00 til 19.30.
Noen av temaene på kurset var daglige rutiner, hus og hjem, helse og trivsel, arbeid og utdanning og
selvfølgelig en del grammatikk. I tillegg ble det gjennomgått brannforskrifter, sikkerhetsinstrukser og andre
arbeidsdokumenter som blir brukt på arbeidsplassen deres.
Kurset ble avsluttet med en øvingstest fra VOX i lytting og lesing, samt en liten samtale med lærer. Deltakerne trenger mer øvelse i å snakke
norsk, men viste god framgang i lesing og lytting.
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Fåvang Østfjell Et ukjent eldorado for utendørsaktivitet og rekreasjon
Tekst: Trond Kleven. Foto: Trond Kleven og Jostein Hernæs

Fåvang østfjell er et seter-, skog-, og fjellområde beliggende på østsiden
av dalen i søre del av Ringebu Kommune. I tidligere tider var dette et
av landets største sammenhengende seterområder, med over 100
setrer i drift på det meste. I nyere tid er seterområdene mest brukt til
forproduksjon for bygdas bønder, men du kan fortsatt møte på storfe på
beite som høster av de rike utmarksressursene.
Området er også blitt et populært hytteområde for folk fra hele
østlandet. Mange av disse har gått sammen om å danne Fåvang Østfjell
Hytteforening. Det forgår fortsatt en kontrollert utbygging i området,
noe som gir mange hytteinnbyggere i sesongen og derav økt handel og
aktivitet i bygda.
I Fåvang Østfjell er det rike muligheter for variert friluftsliv som turgåing,
jakt og fiske. Det felles årlig 50-60 elg i tillegg til hjortejakt, rådyrjakt,
småviltjakt og ikke minst fiske i over 20 små og større vann og flere elver
og bekker.
Fisking er vel også det som trekker flest folk til området som er kjent for

sin bestand av stor fjellørret. Fåvang Utmarkslag, som forvalter jakt og
fiske på vegne av grunneierne i området, premierer hvert år største fisk
tatt innen lagets område. Den største så langt er veid til 2,4 kg.
Mulighetene for turgåing er veldig gode og varierte fra gamle råk i
skogsområdene, til Svangfjellet med sine spesielle geologiske formasjoner,
ispedd små fjellvann med mulighet for fiske og bading. Svangkampen er
det mest besøkte turmålet sommer som vinter, med sine 1149 m.o.h. og
utsikt i det «uendelige» i alle retninger.
Utvinning av skifer har vært, og er fortsatt en betydelig aktivitet i området,
og stedet har gitt navnet til Fåvangskifer som er kjent over hele landet. I
Svangfjellet er det mange gamle skiferbrudd og noen steder små krypinn
for de som hadde sitt virke der fra gammelt av.
Brenning eller utvinning av einerolje var også stort i området og
einebæroljen gikk stort sett til eksport for medisinsk bruk. Går du i
skogsområdene rundt Svangfjellet, kan du mange steder komme over
rester etter gamle oljebrenneri. Utmarkslaget har også restaurert et
brenneri med inventar ved Stulsåa mellom Svarttjønnet og Stulsåtjønnet.
Brenneriet står åpent for alle.
På Gullhaugen ligger Fåvangfjellet Sportskapell og setermuseum med
oljebrenneri. Her er det forskjellige aktiviteter som gudstjenester, sang og
musikkstevner og Gullhaugstaffetten. I sommerferieukene kan du også få
kjøpt kaffe og vaffel her, og med finvær kan dette nytes ute med utsikt til
noen av de beste fiskevann i bygda.
Det er også milevis med veier som er godt egnet til sykkelturer, og etter
disse kommer du også inn til snaufjellet i Statsallmenningen som gir store
muligheter for variert friluftsliv hele året.
Skiløypenettet er godt utbygd, og har forbindelse med Trolløypa som går
fra Venabygdfjellet i nord til Sjusjøen i sør. I 2015 gikk Fåvang Østfjell
Hytteforening, Gopollvegen og Fåvang Utmarkslag sammen og stiftet
Fåvang Løypelag som sørger for gode skiløyper i Fåvang østfjell. Løypene
knyttes sammen med løyper lenger nord via Trolløypa, og i sørlig retning
er det tre forbindelser til det omfattende løypenettet i Øyer.

RFF - Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Tekst: Ingolf Morten Bones. Foto: Stig Walter Nymoen

Rådet består av 5 personer (samt varamedlemmer) som har egne
erfaringer innen psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Rådet ønsker
innspill fra kommunens innbyggere om saker som vi som rådgivende
organ kan bringe videre i kommunens organer.
RFF ble i Ringebu kommune opprettet med virkning fra 1. juni 2008.
Rådet velges for 4 år om gangen og følger kommunevalget. RFF er et
rådgivende organ, og har som formål å sikre åpen, bred og tilgjengelig
medvirkning i de saker som er spesielt viktig for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Et eksempel kan være i byggesaker hvor rådet skal gi råd
angående tilgjengelighet, arbeide mot diskriminering på grunnlag av
nedsatt funksjonsevne..
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, lov av 21. Juni 2013 nr. 61
(erstatter loven av 20.juni 2008) om forbud mot diskriminering på grunn
av nedsatt funksjonsevne. Formålet med loven er å fremme likestilling
uavhengig av funksjonsevne.
Loven forbyr diskriminering og stiller krav til universell utforming,
individuell tilrettelegging, og aktivt arbeide for likestilling.
Loven gjelder på alle områder i samfunnet, som arbeidsliv, utdanning,
varehandel og politikk. Unntak er familieliv og andre rent personlige
forhold som for eksempel utleie av rom i egen leilighet og samvær med
venner.

Begrepet ”nedsatt funksjonsevne” skal forstås vidt: det omfatter både
fysiske og psykiske tilstander som fører til nedsatt funksjonsevne, men
også situasjoner der man antar at en person har dette, har hatt det, eller
vil få det.
Vi i RFF inviterer derfor innbyggere i Ringebu kommune til et
informasjonsmøte om rådet og det arbeidet som blir gjort der. Møtet er
berammet til: 8. Juni 2016 Kl. 19.00 på kantina i Rådhuset.
Det blir en enkel servering.
Påmelding til dette informasjonsmøte innen 05.06.2016 til:
Nina-Karin Lakso Søreng på e-post nina.karin.laakso.soereng@ringebu.
kommune.no eller mobil 97 19 82 70

RFF 2015-2019.
Fra venstre:
Else Sæter
Per Kristian Fossmo
May Kristin Røen
Nina-Karin Laakso Søreng og
i midten leder Ingolf Morten Bones
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Sommerfesten i Ringebu 3. juni – 19. juni
Sommerfesten 2016 starter allerede fredag 3. juni. Multikultidagene er utvidet til å omfatte 3 dager og byr på kunst, gatemat, lek og moro,
ballongslipp, bakgårdsprat, humor, foredrag og pilgrimsvandring er bare noe av det som foregår. En innholdsrik helg som byr på både inspirasjon,
ro og ettertanke, nye impulser og bekjentskaper. Deretter følger Fåvangdågån og Ringebudager i påfølgende helger. Detaljprogram for
arrangementene finner du i programmet, men vi synes det er på sin plass å gi egen spalteplass Pilegrimsledens dag, og ikke minst Fåvang
musikkforenings konsert med VAMP som er oppstart av Fåvangdågån. Vi oppfordrer alle å studere programmet nøye, det er mange nyheter i år.

Vamp til Fåvang
Tekst: Elin Strangstadstuen. Foto: Pressefoto Vamp

De siste årene har Fåvang Musikkforening arrangert mange spennende
prosjekter, men alltid har ønsket om å spille sammen med kjente musikere
vært tilsted. Etter flere års arbeid, er vi nå så heldige å få spille sammen
med selveste VAMP på Fåvang.
For de som ikke kjenner så godt til Vamp har gruppen eksistert i 24 år.

Gitt ut 13 album og blitt belønnet med en rekke hedersbevisninger, blant
annet 5 Spellemannspriser og Prøysenprisen. De har oppnådd å selge til
gull, platina, dobbel eller trippelplatina på omtrent alle sine utgivelser og
har til sammen solgt godt over 1 million plater. Konsertene trekker fulle
hus landet over.
Konserten den 9. juni er starten på årets Fåvangdågån. Publikum slippes
inn i parken fra kl. 17.00 og band og korps entrer scenen kl. 19.00.
Fåvang Musikkforening deltar på 7 låter sammen med bandet. Det vil
være salg av både mat og drikke før, under og etter konserten.
Prosjektet er den største satsingen noen sinne for korpset både musikalsk
og økonomisk, men takket være god hjelp fra det lokale næringslivet samt
utrolig mange gode tilbakemeldinger fra vårt trofaste publikum håper vi
dette blir sommerens store konsertbegivenhet i Ringebu kommune.
Billetter kan kjøpes hos Sparebank 1 Ringebu, Baker Hansen i Ringebu
og Fåvang, YX Kvitfjelltunet, Euronics og Anne Karis Gaver & Klær, det er
også mulig å kjøpe via www.billettservice.no.
Fåvang Musikkforening ønsker alle velkommen til en minnerik kveld i
Nesseskogen park, en konsertopplevelse som garantert vil bli husket i
mange år framover. Vel møtt.

Pilegrimsledens dag
Tekst og foto: Per Gunnar Hagelien

Pilegrimsledens dag blir arrangert for 3 år på rad, i år sammen med
Multikulti, vandringer på alle strekninger og flere arrangement langs
leden. Pilegrimssenter Dale-Gudbrand markerer den 5. juni at en ny
vandresesong er i gang på Pilegrimsleden gjennom Gudbrandsdalen. I år
trekker vi markeringen inn i en større sammenheng.
Tidligere kulturminister Torhild Widvey inviterte sommeren 2015
samfunnsdebattanter, religiøse ledere og redaktører til en dialogvandring
på Pilegrimsleden. "Vandring på Pilegrimsleden kan bidra til å hindre
radikalisering, hatytringer og utenforskap", Det er noe av det som den
tidligere kulturministeren sa i forkant av vandringen.

Søndag 5. juni vandring langs pilegrimsleden Fåvang - Ringebu

Kl. 9.30 buss fra Mega Ringebu til Fåvang.
Kl. 10.00 Avmarsj fra Fåvang ved Høye Bro
Vandring fra Fåvang til Høgkleiva
Kl. 12.30 Lunsj Høgkleiva ved Gapahuken
Vandring til Gildesvollen og Stavkirken
Kl. 14.00 -16. 00 Ringebu Prestegard (Foredrag om bærekraft )
Servering v/ stiftelsen Ringebu Prestegard

Pilegrimssenter Dale-Gudbrand, i samarbeid med Ringebu kommune,
Ringebu flyktningmottak, Ringebu læringssenter og Multikulti, vil derfor
invitere til et bredt arrangement den 5. juni 2016. Her vil det bli foredrag
om demokratiutvikling, integrering, økologisk bærekraft og vandring.
Programmet vil ikke bli begrenset til søndagen, men strekke seg over
hele helgen. Fredag kveld vil det bli foredrag ved Nansen freds- og
dialogsenter om demokratiutvikling, dialog og integrering i Ringebu
ungdomssenter, samt en flyktnings historie og underholdning. På lørdag
arrangeres det årlig Multikulti arrangementet, som er et integreringstiltak,
der vi samles i Vålebrua for å bli kjent med andre kulturer. På søndag
avsluttes arrangementet med vandring på Pilegrimsleden fra Fåvang til
Ringebu, med innlagt kulturstopp langs leden og med lunsj i Høgkleiva.
Etter vandringen vil det bli foredrag om økologisk bærekraft ved Odd Inge
Vistad og vandring i kultur og natur i Ringebu prestegard.
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Ut på tur, aldri sur. Ringebu Læringssenter på tur, Pilegrimsleden."

Program
3.-5. juni Multikultidager
Kunst, gatemat, lek og moro, ballongslipp, bakgårdskonsert, humor,
foredrag og pilgrimsvandring er bare noe av det som foregår under
Multikultidager 2016!
Velkommen til en innholdsrik helg som byr på både inspirasjon, ro og
ettertanke, nye impulser og bekjentskaper.
Fredag 3.juni
Respektfull møte mellom mennesker Kl. 18.00 – 20.00
på Ringebu ungdomssenter.
Velkommen og åpning av arrangementet ved Ordfører Arne Fossmo.
Foredrag demokrati, fred og dialog av Kim Thomas Sivertsen, Nansen
Center for Peace and Dialogue.
Underholdning fra kulturskoelen. En flyktnings historie.
Servering v/ Frivilligheten.
Arr: Pilegrimssenteret og Ringebu kommune

Fredag 3. juni
Parkfest med Stand-up show ved Jonna Støme
I Kaupangerparken Kl. 19.00 – 02.00.
Stand-up show kl. 21:00
Trubadur Roar Sørli spiller fra 22:00
Skjenkebevilling og salg av mat
Arr. M-Rent AS

Lørdag 4. juni
Multikulti i Landsbyen Ringebu kl. 11.00-13.30
Multikulti gatefest! Gatemat fra alle verdenshjørner, spennende
workshops, musikk og ballongslipp. En verden av opplevelser.
Deltakende arrangører: Ringebu læringssenter, Ringebu Asylmottak,
Ringebu kommune og frivillige
www.ringebu.kommune.no.
Arr. Ringebu kommune.

Lørdag 4. juni
Offisiell åpning av sommerutstillingen i
Ringebu prestegard kl. 14.00
Arr. Ringebu prestegard

Lørdag 4. juni
Bakgårdsprat i Landsbyen Ringebu kl. 18.00 -23.00.
Bakgårdsprat hos Jonsgård (Baker Hansen)
Trubaduren Trond Halle spiller fra kl. 19.00, pratevennlig volum. Salg av
gourmetpølser fra Annis med hjemmebakt lompe, gulasjsuppe, brus, øl
og vin. Det blir satt opp telt, men vær godt kledd. Gratis inngang.
Arr. Huseierkvartetten i krysset Jernbanegata/Tomtegata
Søndag 5.juni
Pilegrimsledens dag. Vandring fra Fåvang til Ringebu
Kl. 9.30 buss fra Mega Ringebu til Fåvang.
Kl. 10.00 Avmarsj fra Fåvang ved Høye Bro
Vandring fra Fåvang til Høgkleiva
Kl. 12.30 Lunsj Høgkleiva ved Gapahuken
Vandring til Gildesvollen og Stavkirken
Kl. 14.00 – 16. 00 Ringebu Prestegard. Foredrag om bærekraft
ved Odd Inge Vistad.
Servering v/ stiftelsen Ringebu Prestegard
Arr: Pilegrimssenteret og Ringebu kommune

9.-11. juni Fåvangdågån
Torsdag 9. juni
VAMP spiller konsert sammen med Fåvang
musikkforening kl. 19.00 – 20.00
Nesseksogen Park, Fåvang.
Parken åpner kl. 17.00. Arr. Fåvang musikkforening

Fredag 10. juni
kl.17.00. Rebusløp
Kl.19.00 Offisiell åpning av Fåvangdågån ved Frank Mathisen,
Diverse underholdning.
kl.20.30 Quiz på Fåvangkroa.
Lørdag 11. juni
Kl. 09.30 Frokost på Prix underholdning ved Fåvangrallarne.
Kl. 10.45 Auksjon
Kl. 11.45 MC Crusing i sentrum.
Kl. 12.15 Fåvang linedanceklubb med dansere fra Otta, 		
Lillehammer og Ringsaker.
Kl. 12.40 Øyer swingklubb.
Kl. 13.30 Amcarcrusing i sentrum.
Kl. 14.30 Andeløp.
KL.18.30 Folkemusikkpub på Tunet Kro
Kl. 20.00 Utefesest i Nesseskogen park med Baksia.
Huset Granmo har åpen «godværskafe`» kl. 11.00-15.00
Opplev stemningen fra 20 tallet.
Arr. Huset Granmo, Fåvang.

Torsdag 16. juni Kulturkveld på Tromsvang kl. 18.00
Ringebu kommunes kulturpris for 2016 deles ut til Svein Mundal. Åpent
for alle. Gratis inngang, salg av kaffe og kake
Arr. Ringebu kommune

Torsdag 16.juni Foredrag og reisebeskrivelse på
Ringebu folkebibliotek kl.19.00
Rebekka Lindsheim tar oss med på en magisk reise til Sør-Amerika,
gjennom ord og bilder. Samfunn, kultur og historie er noen stikkord for
reisen. Niste på turen er nachos, guacemole og sommerbowle – og alt
er gratis!
Arr. Ringebu folkebibliotek

17.-18. juni Ringebudagene
Fredag 17. juni
Rockekonsert fra Ringebu kulturskole, salgsboder, underholdning,
auksjoner, kveldsåpent i butikkene til kl. 22.00, gatepub med levende
musikk i teltet til kl. 24.00 og gode tilbud i butikkene
Lørdag 18. junni. 09.00 – 15.00.
Sykkelshow med Eirik Ulltang, Mini-musikkstevne, salgsboder, gode
tilbud i butikkene og mye underholdning Gatepub med levende musikk i
teltet til kl. 24.00
Arr. Ringebu markedsforening.

Detaljert program publiseres på:
www.ringebu.com. Facebook: Landsbyen Ringebu
Arr. Ringebu markedsforening

Søndag 19. juni
Rabarbrafest i Ringebu Prestegard
kl. 14.00 -17.00
Underholdning, servering og salg av rabarbraprodukter.
Gratis inngang. Loddsalg.
www.ringebuprestegard.no
Arr. Ringebu prestegard venneforeningen.
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Arrangement i Mi
Program for Sommerfesten i Ringebu 3. juni – 19.
juni finner du på side 19

9. juli Torghandel og Barnas dag i landsbyen Ringebu
kl. 09.00-15.00.
www.ringebu.com, facebook: Landsbyen Ringebu.

5. juni «Mjukt skjer åra»-Folkore møter modernisme på
Harpefoss hotell kl. 15.00
Konsert med Sean Bell og Andreas Andersen
Arr. Harpefoss hotell

10. juli Suppesøndag i Ringebu prestegard
www.ringebuprestegard.no

10.-12. juni Kåja Camp på Vinstra
Festival for og med ungdom mellom 13 og 19 år.

10. juli Sommerkonsert i Ringebu stavkyrkje med
Samstemt fra Lillehammer kl. 19.00
Klassisk musikk med 2 på fiolin, 1 fløyte og 1 piano.

www.kåjacamp.no

www.stavechurch.no

17. -19. juni Rondaståk på Kvamsfjellet
Musikk- og aktivitetsfrestival

16. juli Torghandel og "mellom himmel og jordbær"
i landsbyen Ringebu kl. 09.00-15.00.
Jordbærfest og mye mer.

www.rondaståk.no

www.ringebu.com, facebook: Landsbyen Ringebu.

18. juni Minnekonsert for Ivar Nermoen
på Rudi Gard kl. 20.30
www.rudigard.no

19. juni Gospelfest med Jason Taylor og tre kor på
Rudi Gard kl. 19.00
www.rudigard.no

24-. 26. juni Amcar treff på Fefor Høyfjellshotell
25. juni Torghandel og ungdommens dag i landsbyen
Ringebu kl. 09.00-15.00.
www.ringebu.com, facebook: Landsbyen Ringebu.

26. juni «1000 åpne hager» i regi av Norsk hageselskap
i Ringebu prestegard

16.juli Gullhaugløpet
Påmelding fra 10.30. Salg av pølser, vafler, brus og kaffe.
17. juli Suppesøndag i Ringebu prestegard
www.ringebuprestegard.no

17. juli Sommerkonsert i Ringebu stavkyrkje med Mari
Midtli med band kl. 19.00
Bandmedlemmer Mads Erik Odde, Bjørn Kåre Odde og Øyvind Sandum.
www.stavechurch.no

17.juli Gudstjeneste på Fåvangfjellet Sportskapell
v/ prest Sigmund Jacobsen. Smørbrød og kakebord m/ kaffe kr 50.
23. juli Torghandel, Rosens dag og Kreative døler i
landsbyen Ringebu kl. 09.00-15.00.

26.juni Gudstjeneste i Fåvang kirke kl. 11.00

www.ringebu.com, facebook: Landsbyen Ringebu.

2. juli Torghandel og Kreativt design i landsbyen
Ringebu kl. 09.00-15.00.
Smijern, kniver og hovslager ved Tveit interiør og kreative aktiviteter ved
Kremmertorget.

23. juli Furusjøen Rundt Rittet på Kvamsfjellet

www.ringebu.com, facebook: Landsbyen Ringebu.

www.ringebuprestegard.no

3. juli Sommerkonsert i Ringebu stavkyrkje med
Brasskompaniet kl. 19.00
10 musikere spiller variert med kjente norske og utenlandske toner.

28.juli Bjørn Eidsvåg med band på Rudi Gard Kl. 20.30.

www.furusjoenrundt.no

24. juli Suppesøndag i Ringebu prestegard

www.rudigard.no

www.stavechurch.no

30. juli Torghandel og spilldag i landsbyen Ringebu
kl. 09.00-15.00.

3.juli Gudstjeneste på Fåvangfjellet Sportskapell

www.ringebu.com, facebook: Landsbyen Ringebu.

Arr: Fåvang menighetsråd - Kirkekaffe

4.juli Kafe på Fåvangfjellet Sportskapell
Salg av rømmegrøt m /spekemat, rømmevafler
Åpningstider: Man-fre fra kl. 12.-18
Søn-Lør fra kl 12-16

31. juli Suppesøndag i Ringebu prestegard
www.ringebuprestegard.no

6. – 10. juli Country Music Festival på Vinstra

31. juli Sommerkonsert i Ringebu stavkyrkje med Tone
Hulbækmo og band Stifinner kl. 19.00
en vandring langs stien og varierte opplevelser. Strengeinstrument inkl.
gammel norsk harpe), munnspill og bass.

www.festivaldrift.no

www.stavechurch.no
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idt-Gudbrandsdal
31. juli Konsert med «Sol i skuggeskog»
på Rudi Gard, Sør-Fron Kl. 20.30.

3. september Furusjøen Rundt-løpet/marsjen
på Kvamsfjellet.

www.rudigard.no

www.furusjoenrundt.no

5.-14. august Peer Gynt- stemnet

4. september Gudbrandsdalsutstillingen på Peer Gynt
kjøpesenter på Vinstra.
Kjøretøy eldre enn 1996- modell

Program se www.peergynt.no

5-7 august Gla`sangfestivalen på Gullhaugen
Starter fredag kl 20.00 og avsluttes med konsert søndag kl 13.00. Gratis
inngang. Salg av grillmat, vafler, kaker, brus og kaffe.
6. august Torghandel og Peer Gynts litteraturfest i
landsbyen Ringebu kl. 09.00-15.00.
www.ringebu.com, facebook: Landsbyen Ringebu.

13. august Torghandel og «Å hjul med din glede» i
landsbyen Ringebu kl. 09.00-15.00.
www.ringebu.com, facebook: Landsbyen Ringebu.

13. august Dølarock med Baksia på Rudi Gard, Sør-Fron
Kl. 21.00.
www.rudigard.no

20. august Torghandel og Jakt og fiske i landsbyen
Ringebu kl. 09.00-15.00.
www.ringebu.com, facebook: Landsbyen Ringebu.

20. august Claudia Scott og Hennig Kvitnes med band
på Rudi Gard, Sør-Fron kl. 20.30.
www.rudigard.no

21. august Barnas dag i Ringebu Prestegard kl. 14.00.
www.ringebuprestegard.no

www.gmvk.no

4. september Ringebuturneringa.
Mer info. på www.rffk.no

7. september Heine Totland og Gisle Bjørge Styve
På Rudi Gard, Sør-Fron kl. 20.30.
www.rudigard.no

10. september Landsbyrock i landsbyen Ringebu.
Frokost og rockegallapå dagtid,utefest i gågata lørdag kveld.
Von er årets headliner
www.laugenrock.no. Facebook: Landsbyrock.

11.september Årsmøte i Fåvangfjellet Sportskapellag
kl. 16.00.
Gudstjeneste kl 18.00.
Kollekt til kapellet – Kirkekaffe.

14. september Konsert med «Tri»
på Rudi Gard, Sør-Fron kl 20.30.
www.rudigard.no

16. -17. september Poesifestival på Harpefoss Hotell
Konserter, opplesninger, utstillinger og foredrag

23. august Dansestafett i landsbyen Ringebu kl. 12. 00.

17. september Sheep o Høy på Rudi Gard
Sør-Fron Kl. 18.00.

Arr: Ringebu seniordans

www.rudigard.no

25. august «Berre kjærleik og død» Trøndelag Teater på
Rudi Gard, Sør-Fron kl. 20.30

17. september Markedsdag i Kvam Kl. 10-15

www.rudigard.no

21. september «En Happening» – Demensdagen.
Kl. 18.00 på Tromsvang, Fåvang

25. -28. august Byfest på Vinstra

Arr. Ringebu kommune

www.nord-fron.kommune.no

27.august Frya Motorshow på Frya Flyplass
kl 10.00 -20.00.
Flyshow/flystevne fra kl 10.00 til 14.00. Fly, helikopter, seilfly,
fallskjermhopping, modellfly.
Streetlegal fra kl 1400 til 2000.
Inngang: kr 200,- Barn under 12 år gratis ifølge med voksen
Arrangører: Gudbrandsdal Flyklubb, NMK Midt Gudbrandsdal,
Amcar HD Fron.

3.september Gudbransdalsløpet
Vel 120 veteranbiler starter på Vinstra og har følgende rute i Ringebu::
Frya - Ringebu gågate - Ringebu kirke -Panoramavegen - Ringebu
sentrum og Kjønås til Frya/Fryatun.

1.oktober – 8. oktober FÅRIKÅLFESTIVAL
Sautråkket starter på Fåvang 1. oktober, arrangement hele uka.
Fårikålfestival i landsbyen Ringebu lørdag 8. oktober.
NM i saueklipp i landsbyen Ringebu 7. og 8. oktober
www.ringebu.kommune.no. Facebook:Fårikålfestivalen
Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.
Fullstendig arrangementsoversikt over arrangement i Ringebu
finner du på:
www.ringebu.kommune.no, under kultur og næring

Arr: Gudbrandsdal motorvognklubb
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Nytt fra Midt-Gudbrandsdal næringsforening
Tekst: Frank Mathisen.

Den gode oppskriften!
Først vil jeg Gratulere til Ringebu!
I hele vinter har Midt-Gudbrandsdal
Næringsforening (MGNF) vært påkoblet
tettstedsutviklingsarbeidet i alle våre
tre kommuner. I alle fora jeg har deltatt
har Landsbyen Ringebu blitt trukket
frem som eksempel på hvordan det skal
gjøres! Og snart er forskjønningsarbeidet
også i gang på Fåvang. Alt henger
sammen med alt og dette er viktig for
at lokal handelsnæring skal kunne leve og ikke overleve hver eneste dag.
Så gratulerer til Ringebu!
MGNF vil hver dag bidra til å støtte næringslivet som interesseorganisasjon,
men vi er også en pådriver for næringsutvikling på andre plan. Uansett
hvordan vi vrir og vender på det vil vi naturlig også ha en markedsrolle.
Det kan handle om promotering slik vi sist bidro til på Hyttemessa. 20
prosent av næringsstrukturen vår i Midt-Gudbrandsdal er direkte reiseliv.
Men ut av reiseliv kommer også fritidsboliger og etableringer på våre
fjellplatå. I Midt-Gudbrandsdal er vi cirka 13 400 innbyggere og har cirka
7850 hytter! Om vi regner verdiskaping ut av disse er kanskje hele 80%
av næringsstrukturen vår på en eller annen måte berørt av ingrediensen;
reiselivet. Uten reiselivsbedrifter som også bidrar til skiløyper, stier

og opplevelser i uterommet, hadde vi heller ikke vært attraktive for
fritidsboligmarkedet. I tillegg har vi et betydelig krydder i arrangement.
Det samme gjelder også lokale handelssentra som sørger for at gode
råvarer og tjenester ikke er langt unna. Som det er med alle oppskrifter;
det er enklere når du vet hvordan du kan få tak i innholdet og hvor
du skal lete. Når ingrediensene er lokalt næringsliv og fritidsboligeieren
ønsker å bruke oss, er det viktig at vi er å finne i hylla. MGNF har vært i
dialog med både ulike fritidsboligeiere og lokalt næringsliv for å finne rett
plattform på hvor vi kan møtes. Resultatet er en felles webløsning hvor
fritidsboligeiere enkelt kan finne hva de leter etter. Denne skal omfavne
hele vår næringsstruktur i Midt-Gudbrandsdalen. Som i butikken skal den
som søker, enkelt finne den tjenesten eller varen de leter etter. Slik kan
vi bidra til at lokalt næringsliv får en enda større del av verdiskapingen
fritidsboligmarkedet gir. Samtidig gjør vi det enklere for den som leter. En
vinn vinn for alle parter og vi vet at vi kan levere de aller beste ingredienser.
Her vil MGNF ta en naturlig rolle og bygge web plattformen vi trenger. Vi
skal rett og slett lage en service side som gir svar på hvem, hva og hvor.
En informasjonskanal vi skal bygge sammen med fritidsboligeieren og det
lokale næringsliv.
Tilbakemeldingen er at dette vil gagne alle parter. Forhåpentlig kan den
allerede lanseres inneværende år. Vi håper og satser på det og gleder oss
til veien videre.
God sommer til dere alle!

Kjekjøtt fra Midt-Gudbrandsdalen
Tekst: Marthe Norbye Dybos. Foto: Kvitfjellkje

I Midt-Gudbrandsdalen er det omtrent 1000 melkegeiter,
noe som medfører at det kommer omtrent 2000 kje til
verden hver vinter. Noen av disse skal inn i produksjon som
melkegeit, noen bukker skal bli avlsdyr, noen få fôres opp
for så å slaktes når de er omtrent 2 måneder gamle, men de
fleste får ikke vokse opp.

De killingene som får gå på beite utover tidligsommeren vil bidra til å redusere
gjengroing av landskapet.
Geiter er flinke til å komme til på «kronglete» steder, plasser der sau og storfe ikke
beiter. Det er lett å se hvor det har vært beitet geit over tid siden geita spiser småbjørk
og vier, mens sau i hovedsak holder seg til gress.
Kjøttet er magert og mørt. Det kan grilles, kokes, stekes og egner seg godt til
marinering og kan fryses over lengre tid. Det betyr at man kan unne seg dette
fantastiske kjøttet hele året, om man bare planlegger litt.
For å vite hvor mange kje som skal fores opp er det ønskelig med bestillinger før
kjeinga tar til rundt jul.
Ta kontakt med produsentene på e-post: kvitfjellkje@gmail.com
for spørsmål og evt. bestilling for neste år.

En gruppe gårdbrukere har gått sammen for å gjøre noe
for å slippe å avlive så mange små kje og for å utnytte den
ressursen som disse dyrene er.
Oppforing gir lokale serveringssteder og hoteller muligheten
til å servere lokal mat med god samvittighet og en historie
som gir mening. Alle som støtter opp om geiteprodusentenes
tiltak bidrar til å støtte opp om norsk landbruk og den
fantastiske naturen vi har i Gudbrandsdalen.
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Landsbyen Ringebu
Fåvang sentrum
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Selge eiendom i
Gudbrandsdalen?
Ingen kjenner Gudbrandsdalen bedre enn DNB Eiendom,
og vi føler oss like hjemme i en hytte i Rondane, som i et
bolighus i Heidal eller et nedlagt gårdsbruk på Otta.
Vurderer du å selge? Med vår hjelp får du
• flere på visning med Norges største boligkjøpperregister
• effektiv boligmarkedsføring og vi legger ut for kostnaden
• gratis verdivurdering*
Lokalkjente meglere og bransjens beste markedsføring gjør
oss til en av distriktets største eiendomsmeglere – men ikke
større enn at vi har tid til en hyggelig boligprat.
Ring eller kom innom oss på Otta eller Ringebu.
* Med forbehold om at vi har et kontor i nærheten av deg og du skal selge

Gunn Toril Jotun
M: 991 02 500

Espen Worum
M: 951 85 252

Malin Odlolien
M: 906 58 037

Ida M. Aasheim
M: 951 85 252

Linda B. Pedersen
M: 951 85 252

DNB Eiendom Gudbrandsdalen

dnbeiendom.no | tlf: 48 29 70 00
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Tomtegata 12, 2630 Ringebu
tlf. 61 28 03 54
www.polsemakeri.no
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DRØMMEHUSET*

Tusen takk for oppskriften. Nå har våre arkitekter svart på ønskene
og tegnet husdrømmen – det moderne folkehuset Prato. Huset har
et bruksareal på 183 m2, med fire soverom, walk-in closet, to bad og
muligheter for overbygd uteplass.
*Markedsundersøkelsen ble gjennomført våren 2015 av analyseinstituttet Norstat på
oppdrag fra BoligPartner.

Ta kontakt for en husprat!
Hus- og hyttekonsulent Bjørner Baukhol
Tlf: 951 07 835 | bjornerb@boligpartner.no
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Hverdagen i næringslivet kan være tøff og mange munner
skal mettes. Vi vet hvilke utfordringer hverdagsheltene
i næringslivet møter hver eneste dag.
Velkommen som kunde hos Vekstra Regnskap Gudbrandsdal.
REGNSKAP • LØNN OG PERSONAL • FAKTURERING
ADMINISTRASJON • BEDRIFTSRÅDGIVNING

Vekstra Regnskap Gudbrandsdal • www.vekstra.no
Vinstra: Tlf 61 29 52 70 • Fåvang: Tlf 61 28 43 30
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Selge hytta?

Tors 12. mai Næringslivets dag
Laur 4. juni

Gudbrandsdalskappleiken 2016

Kontakt din lokale eiendomsmegler!

Laur 18. juni Minnekonsert for Ivar Nermoen
Søn 19. juni

Gospelfest med Jason Taylor og tre kor

Tors 28. juli

BJØRN EIDSVÅG med band

Søn 31. juli

Sol i skuggeskog

Tys 9. aug

Peer Gynt mid med Iren og Mads

Tors 11. aug

ODD NORDSTOGA m/band

Laur 13. aug Baksia, Terje Iversen m/band

Eiendomsmegler 1 er en av de som har solgt flest
hytter i Ringbu de siste 20 årene. Våre
eiendomsmeglere er lokalkjente og har
kompetansen du trenger for å få et godt salg!
Kontakt oss for en uforpliktende samtale - eller møte
på hytta!

Laur 20. aug CLAUDIA SCOTT & HENNING KVITNES m/band
Tors 25. aug «Berre kjærleik og død»
Ons 7. sept

HEINE TOTLAND & GISLE BØRGE STYVE

Ons 14. sept «TRI», Vårdal, Lusæter og Glorvigen
Laur 17. sept «SHEEP´O´HØY» med Belfast Lads
Ons 12. okt

Camilla Granlien og Vegard Moshagen

Ons 2. nov

Tett på Hans og Rasmus Kjorstad

Ons 23. nov Tett på Margit Myhr
Laur 26. nov Freske førjulsspark m/Viggo og Gufrid
Søn 4. des
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Stort julemarked

Tlf.: 61 27 97 10
megling@em1-lillehammer.no
www.em1.no/lillehammer
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Er du mye på farten?
Da kan det være greit å ha banken i lomma. Betal regninger og
sjekk saldo akkurat når det passer deg.
Last ned vår mest populære nettbanktjeneste på mobil eller
Ipad.
Fungerer også på Ipod touch og de fleste Android telefoner.
Hent mobilbank-appen i App store her---->

Utvidet og moderne

tannlegekontor
på Fåvang
• 3 tannleger,

Ingvild, Gina og Lene
• Tar imot nye pasienter
• Åpent man-fre 08.30-16.00
(Tidl. Grete Øfstengs klinikk)
www.s1g.no

Tlf.612 18000

Stasjonsvegen 4, Fåvang Telefon 61 28 29 60
Bank. Forsikring. Og deg.
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www.lillehammertannhelse.no

VI HAR ALLTID
GODE TILBUD
Hos oss får du god service og vi monterer antenner
og paraboler, både i fjellheimen og i bygda:

Vi kan hjelpe deg med hjemkjøring av hvitevarer fra:

Du har mange fordeler hvis du handler hos oss:
EURONICS
HANDLEKONTO

OPPSETT AV MOBIL

EURONICS GAVEKORT

OPPSETT AV PC

Vi kan hjelpe deg med
å sette opp din mobil.

Ta med varen hjem i dag,
og betal senere.

Et smart valg hvis du er
usikker på hva du skal gi

Åpningstider:
Man–tor 09.00–16.30
Fre 09.00–18.00
Lør 09.00–15.00

Vi tilbyr starthjelp og
oppsett av alle PC’er.

RINGEBU

Hanstadgata 5, 2630 Ringebu • Tlf. 61 28 18 82
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Velkommen til vår
butikk med det lille
særpreg.
Bruktbutikken i Ringebu har
både nye og brukte gjenstander.
Vi tar i mot møbler, dekketøy
m.m. Ring oss gjerne for mer
informasjon på 612 83 770.
Oss tållåst!
KIWI Ringebu
Mandag-fredag
lørdag

7-23

Åpent man - fre 10.00 - 15.00

9-21

Følg oss på Facebook

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

krible design as

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

Returadresse:
Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu

