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I «Stallen» blant smyI «Stallen» blant smy

Jeg blir tatt imot av innehaverne
Berit Tyra Meland Pedersen og
Stein Pedersen, som selv har pusset
opp lokalet. Neste år skal også ute-
området pusses opp med hage, sit-
teplasser og parkeringsplass.

Til Ringebu ved en tilfeldighet
Kjøp av gullsmedforretning på Vin-
stra og tips fra venner førte ekte-
paret fra Trondheim til Ringebu. De

er begge utdannet
gullsmeder og har
lang fartstid som
kunsthåndverkere

innen keramikk og
sølvsmykker. Stein

driver også med malerkunst
når tiden tillater dette. Utfordring-
en er å bli kjent, finne en nisje i
markedet og få markedsført pro-
duktene. Da spiller det for så vidt
ingen rolle om utsalgsstedet ligger
i London eller Ringebu – kundene
finner deg uansett.

Godt mottatt
– Siden åpning-

en for 14 dager
siden har vi hatt
ca 450 kundebesøk
og handelstanden i Vålebrua har
tatt vel imot oss. Vi er kort sagt
overveldet over responsen så langt.
Vi holder åpent på mandag, ons-
dag, fredag og lørdag. Foreløpig er
Stallen et rent utsalgslokale, men
vi har planer om å  flytte kera-
mikkverkstedet hit, slik at vi kan
produsere og drive utsalg på samme
sted.

Tekst: Bjørn Rønningen  Foto: Kai Myhr og Narve Bakka
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telefon-
nummer
LEGE/AMBULANSE
Kommunelege i Ringebu: 
61 28 00 42

Kommunelege i Fåvang: 
61 28 26 00

Legevakt: 61 21 91 00
Medisinsk nødhjelp: 113

BRANN
Melding om brann: 110
Brannstasjon (informasjon): 
61 26 65 75

POLITI
Politi: 112
Lensmannen i Ringebu: 
61 28 43 80

VETERINÆRVAKT
61 28 05 00

RINGEBU KOMMUNE
Sentralbord: 61 28 30 00
(kl 08.00-15.00)
Telefax: 61 28 32 00
e-post:post@ringebu.kommune.no
www.ringebu.kommune.no

RINGEBU SKYSSTASJON
Billett- og informasjonskontor:
61 28 47 00
Telefax: 61 28 47 01 
e-post: rbuskyss@online.no 

DROSJE
Drosjesentralen: 61 28 07 10

Det første som slår en når man entrer «Stallen smykker &
keramikk» øverst i Ole Steigsgate i Vålebrua, er den sær-
deles smakfulle innredningen av den tidligere stallen. På
noen måneder er bygningen forvandlet fra en falleferdig
stall til et smakfullt salgslokale for kunsthåndverk. Stallen
smykker & keramikk startet opp 7. september i år og er et
nytt tilskudd til forretningslivet i Vålebrua.
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Leder´nLeder´n
Her kommer RingebuPostens vin-
ternummer. Jeg håper vi har fun-
net fram til stoff som er av interes-
se, men vil gjerne ha tilbakemel-
dinger og forslag til hva vi bør
omtale i framtidige utgaver.

Vi har nå fått tilsatt ny kommune-
planlegger, Solveig Jarstadmarken,
som allerede har kommet godt i
gang. Formannskapet har vedtatt
oppstart av kommunedelplanarbei-
det for Venabygdsfjellet. Jeg ser for
meg et meget interessant arbeid
når det gjelder dette fjellområdet.

Videre er vi i gang med forbere-

delser til utarbeidelse av kommune-
planens samfunnsdel. Denne skal
inneholde mål for utvikling i kom-
munen og retningslinjer for sekto-
renes planlegging i et langsiktig
perspektiv. I tillegg skal vi revidere
kommuneplanens arealdel som
inneholder bestemmelser om for-
valtningen av arealer og andre
naturressurser. Dette blir også et
interessant og utfordrende arbeid.

Gudbrandsdal Energi AS har tatt
initiativ til utbygging av bredbånd
i Midt-Gudbrandsdalen. GE har inn-
gått en samarbeidsavtale med Eid-
siva Energi AS om leveranse av

utstyr og brukerteknologi, samt
driftsansvar hos bruker. Kommune-
administrasjonen er knyttet til
bredbånd og det arbeides med løs-
ninger som gir næringslivet til-
gang.

Høsten og førjulsvinteren er tradi-
sjonelt en travel tid i kommunever-
denen med budsjettarbeid for kom-
mende år. Dette arbeidet byr på
utfordringer både administrativt og
politisk. Alle har vi imidlertid fel-
les mål, nemlig å gi et best mulig
tilbud til våre innbyggere.

Jon Alver

ykker og keramikkykker og keramikk
Ingen vanlige potter
Begge har en forkjærlighet for for-
ming av leire på frihånd og ikke på
dreiebenken. Stein og Berit er
imidlertid nokså ulike i sin kunst-
neriske utforming og dermed blir
produktspekteret nokså vidt. Et
vidt produktspekter finner vi også
i utvalget av sølvsmykker. For den

som for eksempel er ute etter
bunadssølv med litt særpreg kan
det være verdt og ta turen til Stal-
len.

Kunst for enhver lommebok 
Ved sin etablering i Vålebrua har
Berit og Stein lagt vekt på at pro-
duktene skal være økonomisk over-

kommelig også for den «vanlige
borger». Kundene er alt fra hytte-
boere, lokalbefolkning og uten-
bygdsboende. 
– Hittil har vi vesentlig basert oss

på jungeltelegrafen, men andre og
bedre markedsføringsmåter er
underveis.

Få også med at spesielt eldre
fastboende kunder
uttrykker glede
over at bygningen
nå er restaurert.
Hus trenger folk,
keramikk og sølv
fyller et behov i
dag, som Blak-
ken og Dagros
gjorde det i
gamle
dager.
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Tekst: Per Åsmundstad, Ringebu Historielag

SlektsgranskingSlektsgransking

Ofte er det slik at interesse for eiga
slekt  blir inngangsporten til lokal-
historia. I dag er det mange hjelpe-
middel å ta i bruk ved slekts-
gransking. Både folketeljingar,
skifteprotokollar og ikkje minst
kyrkjebøkene (ministerialbøkene)
1696-1898, som no er tilgjengelege
for Ringebu prestegjeld, gjer det
enklare enn før. 

Det ser ut til at leiting etter så-
kalla «røter» har gripi om seg i sei-
nare tider. Omgrepet framand-
gjering er velkjent og det verkar
som mange er på febrilsk jakt etter

ein stad å høyre til.
Fyrst og fremst
merkjest dette blant
utfløtta og utvan-
dra. Mange er dei

som kjem på gjesting til grendene
våre for å leite etter der slekta ein
gong held til. Dermed kjem slita-
ren, den namnlause helten og
kvardagsmennesket til syne att.
Det er ikkje lenger slik som det hei-
ter i Peer Gynt – dramaet om at
«tre velstandsherrer i den nye ver-
den har glemt sin norske far og
skoleferden.» 

Mange har opplevd å sjå den gleda
som strålar frå augo åt norsk-
amerikanaren når han får greie på
at han står på tufta som ein gong
var heimen til oldeforeldra. Ekstra

stas blir det om dei får møte skyld-
folk. Det får ikkje hjelpe om slekt-
skapen går attende både til tredje
og fjerde lekken. Som eit minne
tek somme med seg ein liten grå-
stein, ein neve med jord eller eit
rusta gongjønn frå den heimen for-
fedrane reiste frå for over hundre

år sidan. Det er lett å
flire til slik senti-
mentalitet, men for
mange vitnar det om
djup vørnad for dei
som var før oss. 

Å lære noko om livet
til vanlege menneske
i nær eller fjern for-
tid gjev ofte eit verd-
fullt perspektiv over
historia. Diktaren
Inge Krokann sa ein
gong at lokalhistoria
har som mål «å få
sola til å skine i alle
krær». Gjennom slekts-
gransking kjem ein
ofte nær innpå for-

skjellige livslagnader og levefor-
hold. Slik lærer ein å sjå ein betre
samanheng i livsmønstret, og til-
været blir meir meiningsfylt.

Styret i Ringebu Historielag: 
Einar Høystad, formann
Ola Hauge, nestformann
Bjørg Avlestuen, kasserer
Mari Hilstad, sekretær
Gudrun Sylte, styremedlem
Liv Jorunn Braastad, styremedlem
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Ringebu Historielag har i mange år hatt ei slektsgran-
skingsgruppe i arbeid med faste møtekveldar ein gong i
veka fyrst på hausten og fram til påske. Vi er så heldige at
kommunen har gjeve oss lov til å nytte noen rom i andre
høgda i Kaupanger. Der er det god plass til fleire i dei to
gruppene som driv der. Den andre gruppa driv med gotisk
skriftlesing.

Illustrasjonen viser 
eit slektstre og ei 
forstørra grein av same.
Teikna av 
Gudveig Høystad i 1966.
Lånt ut av Einar Høystad.
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Nå er det ikke akkurat billettsalg
for NSB «stasjonsfruene» beskjefti-
ger seg med. Nei, de satser tøft og
har startet opp med møbel og inte-
riørforretning med målsetting om å
skaffe seg gode kunder blant hyt-
teeiere i Kvitfjell og Hafjell.

I tillegg til «stasjonsfruene» deltar
også ektemennene Rune Volberg og
Håkon Bjørkli i satsingen på
Fåvang. Snekker Arne Listad er
fagansvarlig og den som står for
monteringen av kjøkken og senger
som de selger.

de har blitt
bedre kjent,
selger de mer
og mer møbler
og spesielt litt
finere gave-
artikler lokalt.
Vi gjør oss en
liten runde
rundt i loka-
let. Her er det
ørelappstoler,
skattoll, fram-
skap, senger
og kjøkken-
innredinger i

skjønn forening. Utstillingen er
pent satt sammen med tepper på
gulvet, duker og lysestaker med lys
på bordet. Alle møbler er aldrings-
malt og fargene er godt avstemte,
stilen er typisk bonderomantisk.

«Vi jobber med å videreutvikle
interiøravdelingen,» sier Ann-Kris-
tin. «Vi vil nå ta inn brukskunst,
en del serviser, bestikk, duker og
pyntegjenstander i tillegg til de
varene vi har fra før.»

«Du må ta med at oss e kjøle flek-
sible og serviceinnstilte!» sier Liv
på brei fronsdialekt. «Er det ønske-
lig tar vi hele innredningen av
hytta fra å montere kjøkken og
senger til gardinsøm og pålegging
av sengetøy og håndklær. Ingen
jobb er for liten – ingen jobb er for
stor» avslutter «stasjonsfruene».

Vi gleder oss over nye tilbud på
Fåvang. Lykke til videre!

Vi undres over
valg av salgs-
lokaler og spør
Liv: «Hvordan
fikk dere ideen
til å satse nett-
opp her?» Liv
ler og bekrefter
at jeg ikke er
den første som
tror de har en
skrue løs!
«Du skjønner det
at Ann-Kristin
og Håkon driver
samme type bu-
tikk i lokalene hvor Brua Handel
holdt til på Harpefoss før. Harpe-
foss er ikke verdens navle, men
beliggenheten er ideell i forhold til
trafikk av hytteeiere til Gålå. Det vi
gjør på Fåvang er nærmest å
kopiere konseptet fra Harpefoss
som så langt har vært en suksess.»

Liv presiserer at de også regner
lokalmarkedet i Fåvang og Ringebu
som kundegrunnlag. Etter hvert som

Tekst: Rune Smidesang  Foto: Inge Asphoug 

Nytt liv i stasjonsbygningen på FåvangNytt liv i stasjonsbygningen på Fåvang
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Ringebu fjellstyre setter
årlig ut fisk for 60 – 80 000
kroner. Det meste av fisken er
to-årige, disse er ca. 15 cm
lange, og settes ut i april. Det
brukes snøscooter til å trans-
portere ut fisken. Dette er en
skånsom måte, og bortimot
100% av fisken overlever ved
vårutsetting. Resten av fisken
som settes ut er litt større
(200 g – 2 kg!), og settes ut
i juni.

Foto: Rannveig Helgesen 

På gamle Fåvang stasjon er
det igjen blitt liv og røre i
toppetasjen. Der har «sta-
sjonsfruene» Liv Volberg og
Ann-Kristin Bjørkli inntatt
bygget. De har lært seg rute-
tabellen,og legger knapt nok
merke til at NSB`s nye Signa-
turtog farer forbi bare noen
centimeter fra husveggen.

«Stasjonsfruen» Liv Voldberg
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TurtipsetTurtipset
Tekst og foto: Inge Asphoug

Kvitbladtistel
«Alle» kjenner vel
igjen denne planten
med den karakteris-
tiske blomsten, men
merkelig nok har
den fått navnet sitt
etter bladenes  under-
side.
«Målarkost», «bar-
berkost», «veikost»
og «kostblome» er
lokalnavn som går på
blomtens utseende,
mens  «lækjesblokke»
og «giktgras» fortel-
ler hvilken nytte folk
hadde av planten.
Plantesafta ble brukt
til å stanse blødning-
er når folk skar seg
på ljåen i slåtten.
Dette skulle hindre
betennelse og få såret
til å gro fortere. Eller
så kunne bladene

kokes og smøres på kroppen mot
gikt og forstuvninger.
Kvitbladtistel har hatt mange
andre bruksområder også, bl. a.
ble bladene tørket og brukt som
tobakk under krigen, og nordpå
har frøulla blitt brukt til putefyll. 
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Tekst og foto: Kai Myhr

Svartfjellet rundt - Venabygdsfjellet

Svartfjellet ligger på
Venabygdsfjellet.
Fjellet er lett å
kjenne igjen der det
rager 1154 m.o.h.
Turen kan du starte
enten ved Lundes
Turisthandel eller
ved skitrekket ved
Flaksjølihøgda.
Jeg tar utgangs-

punkt i start ved Lundes. Gå derfra løype mot Flaksjøen – ta av denne
nordvestover ved sydenden av Flakasjøen mot Fjellmillom (området
mellom Dynjefjell og Svartfjell). Løypa følger på vestsida av Svartfjellet.
Selve løypa går ikke om toppen, men vanligvis kjøres det opp en avstik-
ker til toppen. Ta deg tid til denne avstikkeren. Oppe på toppen er det fan-
tastisk utsikt over Venabygdsfjellet – mot Rondane og fjellene i Gud-
brandsdalen.
Løypa fortsetter deretter mot Slavollkampen, hvor den svinger østover
mot nordenden av Flaksjøen. Friske utforkjøringer! Følg deretter løypa på
nord og østsiden av Flaksjøen mot ungangspunktet. 
Anbefales også sommerstid. God tur!

Kart: Turkart Ringebu eller Rondane Sør. (Rondane Sør kartet er det
nyeste og inneholder flere gamle navn som ikke finnes på tidligere kart.)

På Gålå har det bodd rødnisser i alle år, og en av dem er rødnissegutten Tue.
Hva som skjer når Tue får besøk av Blånissejenta Turte fra Blåfjell, kan du
finne ut hvis du tar turen til friluftscena ved Gålåvatnet 21. – 23. februar. 

Forestillingen er unik for Gålå, og inneholder elementer fra segn og
historiske hendelser som har foregått i området. Blånissene er
opptatt av et rent miljø og at alle har gjensidig respekt for
hverandre. Rødnissene derimot, bor blant menneskefolk
og har dessverre lært en del vaner og uvaner. Vil for-
skjellen på rød og blå skape konflikter denne gangen
også? Arrangørene lover en forestilling full av
humor, dramatikk, og spenning. I armkroken til
mor, far eller besteforeldre gjør det ingenting at
det er litt skummelt underveis, for som i de
fleste stykker for barn går alt bra til slutt.

Arr. Peer Gynt Arrangement AS
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kommer til Gålåvatnet!

Vidt utsyn fra Svartfjell, her sørover.



7

Vi tar forbehold om endringer i program og aktiviteter

OppslagstavlaOppslagstavla
Vinteraktiviteter 
på Venabygdsfjellet
Venabu Fjellhotell
Julebord lørdager fra 23. november.  
Lørdag 7. desember har vi internasjonalt
julebord med julemat fra flere land, samt
et utvalg av norsk julemat.

Julen
Kanefart til villmarksteltet med servering
av gløgg rundt bålet. 
Et bedre måltid i jula - lunsj, koldbord
eller middag.
Nyttårskonsert i Venabygd fjellkapell, 
nærmere info Venabu Fjellhotell.
Utflukt med buss over fjellet med omvis-
ning i Sollia kirke, nærmere info Venabu
Fjellhotell

Program hele vintersesongen
Søndager: Lysbilder fra fjellet ca kl. 20.30,
fra 22. desember 02.
Kanefart flere kvelder i uka.
Onsdag: Norsk matbord med tradisjonsmat
kl. 18.30
Torsdag: Hundespanntur (forbehold om
endring av dag - kjøres ikke i påsken)
Tirsdag og fredag: Skitur med leder uten-
om oppgåtte spor.
I perioden 15. mars-5. april 2003 skitur
med leder 5 dager i uka. Utleie av turski.

Påmelding til hotellet tlf 61 28 40 55 eller
e-post: venabu@venabu.no.

Gudbrandsdal Hotel Spidsbergseter 
Julebord hver lørdag fra 15. november
med besøk i «aquavit–fjøset».
Kanefart.
Alpint famielieanlegg.
Velkommen til nytt velværeavdeling med
svømmebasseng, steambad og badstuer.

Påmelding til hotellet tlf. 61 28 40 00, 
e-post: spidsb@online.no

Vinteraktiviteter 
i Kvitfjell 
● Nytt av året er vårt samarbeid med Ole

Kristian Furuseth som skal tilby sin
assistanse både til alpinkubber og til
elever i skiskolen denne vinteren. Han
er tilstede weekenden 6-8.12, 13.-15.12,
10.-12.01 samt vinterferien og påsken.

● I februar åpner det nye servicesenteret i
Kvitfjell med skikafe, afterski, skiutleie
og resepsjon for Kvitfjell Booking.

● Kvitfjell Aktiv tilbyr ulike aktiviteter
for store og små gjennom hele sesongen
i alpinanlegget: Akekonkuranser, speed-
skiing, barnas afterski, 10.-12.01 er det
planlagt en stor familieweekend.

● Kvitfjell Hestesenter har åpent hele året
og har tilbud om rideskole frem til jul
og fra januar frem til sommeren. I til-
legg tilbyr de som vanlig rideturer,
kanefart og bedriftsarrangement.

● I mars (uke 11) er det årlige World Cup
sirkuset i gang, da med selveste finalen
for både kvinner og menn, og med både
Kvitfjell og Hafjell som arrangørsted.

● Bærum skiklubbs familierenn arrangeres
siste helgen før påske.

Kvitfjell Alpinanlegg tilbyr familierabatt
på årskort i alpinanlegget, en familie på 4
sparer kr 1200 ved kjøp av heiskort til
familierabatt

For mer informasjon se: www.kvitfjell.no
Kontakt

aktiv@kvitfjell.no  61283600
hestesenter@kvitfjell.no  61283600
kvitfjell@kvitjell.no  61283600

Det skjer i Ringebu
17. november kl. 19.00
Ringebu Historielag arrangerer 
Einar Hovdhaugen-kveld med
sang, musikk og dikt på Venaheim.

1. desember kl. 19.00
Fåvang skolemusikk har adventskonsert på
Tromsvang.

8. desember kl. 19.00
Ringebu sangkor har julekonsert i Ringebu
Stavkyrkje.

15. desember kl. 19.00
Ringebu musikkforening har julekonsert
på Ringebu ungdomskole.

20. desember kl. 19.00
Fåvang Musikkforening har julekonsert i
Fåvang kyrkje.

1. mars 2003
Vinterfestdans i Ringebuhallen. «Non stop
dansegalla», med Ole Ivars og Baksi’a.
Arr. Ringebu Fåvang Håndballkulbb.
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På Rv.27, på strekningen fra
Spidsbergseter til Gunstad-
setra over Venabygdsfjellet,
er det all stans forbudt i
perioden fra 20. desember til
30. april. Villreinen er sårbar
for menneskelig ferdsel. Med
stoppforbudet ønsker man å
forhindre at folk stopper
langs etter vegen og bl.a.
bruker dette som utgangs-
punkt for skiturer og dermed
forstyrrer villreinen unødven-
dig i en ellers vanskelig års-
tid. Villreinen kan da få opp-
holde seg relativt uforstyrret
på de ulike vinterbeiteom-
rådene som finnes nord og
sør for riksveien, i tillegg til
at den også kan krysse veien
mest mulig uhindret på sin
stadige vandring. 

En av de store
Visste du at, det til nå er delt
ut 3277 separate hytteskilt i
Ringebu. I tillegg er det en
del eldre hytter uten skilt, og
en rekke omdisponerte setre
og boliger, slik at vi kan
regne med at vi har i størrel-
sesorden ca. 3500 hytter i
Ringebu. Vi er med dette en
av landets største hyttekom-
muner.
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Prosjektbarn og unge i Midt-GudbrandsdalProsjektbarn og unge i Midt-Gudbrandsdal

Prosjektet er tenkt å gi barn og
unge et bredt tilbud av stimu-
lerende og positive tiltak som tryg-
ger barn og unge sine oppvekst-
vilkår. Det er fastsatt tre delmål for
prosjektet:
1. Skape positive møteplasser for 

barn og unge
2. Fokusere på og forbedre barn og

unges oppvekstmiljø
3. Ansvarliggjøre og aktivisere 

foreldregruppa

Ulike aktivitetstilbud er planlagt
og noen er satt i verk. Her følger
en liten smakebit på noe av det vi
driver med: 

Åpen Hall
Arrangeres vekselvis i de tre kom-
munene. Tilbudet skal gi ungdom
utenom den organiserte  idretten
mulighet til å drive med fysiske
aktiviteter, blant annet ved å
introdusere nye idretter/aktivi-
teter som appellerer til de unge.

Dansverksted
Dans i ulike former blir stadig mer
populært. I samarbeid med «Dans
uten grenser» ønsker vi å bygge
opp lokal kompetanse på forskjel-
lige danseformer. På sikt er målet å
etablere et danseverksted i Midt-
Gudbrandsdalen.

«Fort og gale»
Dette er en tilskuddsordning for
barn og unge som har en idé.
Forutsetningen for støtte er at de
unge selv tar ansvar for å søke og å
gjennomføre tiltak. Etablerte lag,
foreninger eller organisasjoner kan
ikke søke.
Maks søknadssum kr 3000,-  

Aktivitetsdager
Vi ønsker å gjennomføre aktivitets-
dager minst en gang per år. Denne
høsten ble aktivitetsdagene gjen-
nomført på Frya Leir med i over-
kant av 30 deltakere. Aktivitets-
tilbudet denne gangen var dans og
friluftsliv.

Utlånsbank for friluftsliv
Vi ønsker å ha tilgjengelig endel
friluftsutstyr til utlån, som f.eks.
kanoer, lavo, telt, klatreutstyr,
liggeunderlag osv. Utstyret lånes

Tekst: Bjørn Erik Kleiven

For lenge siden, i en samtale med Svein
Huset, nevnte han at hans far på 1920-
tallet hadde vist ham et bjørnehi like
under toppen av Rundhallknappen i Ims-
dalen. Faren, Hans Huset, var fødd i
1880, og husket så vidt at det hadde vært
i bruk. Dette fortalte jeg senere til Inge
Asphoug, som foreslo et forsøk på å finne
det. En julidag for to år siden skulle for-
søket gjøres. 

Terrenget er bratt og og ulendt, men opp
kom vi. Vi lette lenge under toppen, men
fant ikke noe som lignet et bjørnehi. Jeg
hadde faktisk gitt opp, da jeg så Inge
som kikket inn mellom noen steiner

under meg. Og der inne var hiet. Ingen tvil!
Jeg bodde i Vassfaret i to år og så der flere
bjørnehi av samme type i samme slags ter-
reng. Det var ca. 2 meter dypt og med så høy
inngang at en mann kunne krabbe inn. Og
da det var tett og tørt, var «bossoa» etter
bjørnen ennå synlig i et oppsmuldret lag av
mose. Dette kan tyde på at hiet har vært i
bruk senere enn det Hans Huset husket.

Siste bjørnen som endte sine dager i
Ringebu – skallen havnet forresten som
veggpryd i Friisbua – ble tatt på giftåte
høsten 1903, ca. 1 km vest for funn-
stedet. Var det fra dette hiet bjørnen
hadde vandret om våren, og var det dit
han hadde tenkt seg igjen om han ikke
hadde fått i seg giften og endt sine
dager?

Prosjektet er et samarbeid mellom Ringebu, Sør-Fron og
Nord-Fron kommuner. Gjennom et formalisert interkom-
munalt samarbeid håper en bedre å utnytte den faglige
kompetansen i kommunene. Et tett samarbeid og aktiv in-
formasjon gjør at det totale aktivitetstilbudet blir bredere.

Bjørnehiet 
i Rundhallknappen
Bjørnehiet 
i Rundhallknappen
Tekst: Håkon Rønningen  Foto: Inge Asphoug

Inngangen til bjørnehiet. I bakgrunnen skimter en Imssjøen.
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fritt ut til skolene. Private får leie
utstyret for en billig penge.

Motocrossbane
En nyetablert interkommunal moto-
crossklubb er dannet. Dette er en
idrett/aktivitet med stadig økende
interesse. Prosjektet jobber i samar-
beid med motocrossklubben for å få
til en bane i Midt-Gudbrandsdalen.

Natteravn
Det er etablert samarbeid mellom
Natteravnene i alle tre kommunene.
Samarbeider om større arrange-

ment på tvers av kommune-
grensene. To felles samlinger/kurs-
kvelder i året.

Holdningsskapende arbeid
Det skal opprettes en tverretatlig
gruppe som skal samordne hold-
ningsskapende arbeid i hver av
kommunene. I Ringebu skal man
blant annet jobbe med å få til et
godt foreldrenettverk i 1.klassene.

Aktivitetsgruppe
En fast gjeng har i løpet av året
gjennomført hyttetur, klatring,

bowling, aking og andre aktiviteter
en gang per uke. Aktivitetsgruppen
startet opp igjen etter høstferien.
Gjennom prosjektet håper vi å
kunne tilby et variert og godt til-
bud til kommunens innbyggere.
Kultur- og idrettsmiljøet i Ringebu
er fra før veldig aktivt. For uorga-
nisert barn og ungdom er tilbudet
dårligere. Vi er derfor interessert i
forslag fra dere på tilbud og akti-
viteter som bør prioriteres. 

Ringebu kommune fikk i
sommer et brev fra «Vel-
foreningen Storfjellseter»
med spørsmål om vi hadde
glemt dem og områdene ved
Storfjellsetra og Storfjell-
stua på Hirkjølen i de østre
delene av kommunen. Nei
da, de er ikke glemt, selv om
det kanskje ikke har vært
fokusert aller mest på disse
områdene. Derfor vil vi for-
søke å bøte litt på dette ved
å skrive om velforeningen
og om hva de er opptatt av.

Velforeningen Storfjellseter
frem fra glemselen
Velforeningen Storfjellseter
frem fra glemselen
Tekst og foto: Bjørn Murvold

Vi møter Markus Storm-Jensen som
er leder av Velforeningen Storfjell-
seter på hytta hans i et strålende
høstvær. Han kan fortelle at for-
eningen organiserer vel 70 av 90
hytter i området Storfjellet og
Helakskletten. De ble i utgangs-
punktet stiftet for å kunne ta vare
på hytteeiernes interesser i forbin-
delse med vinterbrøyting av Ims-
dalsvegen, men har etter hvert
også engasjert seg i andre saker. 

Mulighet for vedhogst etter avtale
med Statskog, oppfølging av reno-
vasjonsordningen i området og
opprusting av sommerstinettet
med bl.a. bro over elva Stor-Hira i
samarbeid med Fjellstyret, er tre
eksempler. Det siste er vannfor-
syningen til hyttefolket. I løpet av
høsten skal de få utført boring av 5
brønner slik at hyttene får en sik-
rere vanntilgang, også gjennom
vinteren.

En av Storm-Jensen bekymringer
nå, er hvordan det går med turist-
bedriftene i området. Hittil har de
stått for løypekjøring om vinteren
og transport av bagasje og utstyr

til de hyttene som ikke ligger i
nærheten av vinterbrøyta veg, til-
syn med hyttene mm. De har kort
sagt fungert som servicesenter for
hytteeierne. Vil de fortsatt kunne
ha disse tjenestene i framtida? 

Storm-Jensen kan fortelle at det er
en aktiv velforening i området med
godt samhold og god oppslutning
på årsmøtet. Hyttene i området er
svært mye brukt, særlig gjennom
sommeren og høsten. Den flotte
naturen og stillheten og roen er
spesielle kvaliteter ved området
som han trekker frem. Her er det et
turterreng som passer for alle, og
det ligger vel til rette for et variert
friluftsliv. Det er en god plassering
av hyttene i terrenget slik at de
ikke blir for fremtredende og domi-
nerende. Standarden er relativt
enkel, selv om mange etter hvert
har fått innlagt strøm. Dette områ-
det fremstår som en motreaksjon
til de travle og hektiske alpinområ-
dene med diskoteker og den slags,
sier Storm-Jensen. Her trives han
svært godt og er overbevist om at
det er dette hytte- og friluftslivet
som er den rette medisinen for å
kunne klare en ellers så travel
hverdag. Og hvem kan vel være
uenig i det på en slik strålende dag
som dette?

Markus Storm-Jensen
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«Nye» Ringebu barnehage«Nye» Ringebu barnehage
Tekst og foto: Marit Sletten Berget (plankehytta) og «Dølen»

Det er fryd og glede i Ringebu
barnehage om dagen, etter å ha
flyttet inn i nyrenoverte lokaler. 

Ringebu barnehage hadde fra før to
avdelinger med den tredje avdel-
ingen i «doktorgarden» i nærheten.
Nå er alle avdelingene samlet i lyse,
romslige og trivelige lokaler og et
kjempestort uteområde som ikke er
alle barnehager forunt.

Fjoråret var et spennende år. Hvor-
dan ville det bli å drive barnehage
på en byggeplass? Dette viste seg å
gå veldig fint. All byggevirksom-
heten ga blant annet inspirasjon til
at barna bygde sitt eget «hus». Med
det resultat at det står nå ei flott
plankehytte som til og med har
hems. Det var mye spennende å se
på – både store lastebiler, kraner,
gravemaskiner osv. Snekkerne og
de andre bygningsarbeiderne var
vennlige og imøtekommende, og
tok seg tid til en prat med barna.

Vi fikk følge hele
prosessen på hvor-
dan et hus blir til,
fra graving, grunn-
mur, yttervegger
osv til at vi fikk
komme inn i ny-
bygget og se på
hvordan det ut-
viklet seg der.
I «gamlebygget»
var vi også inne
underveis og så
på forandringene
som skjedde.

Ringebu Barne-
hage har 54 hele
barnehageplasser
som fordeles på til
sammen 80 barn
nå i år. Det er stor
fleksibilitet m.h.t.

hvilke dager som det ønskes barne-
hageplass, og inkludert personalet
er det faktisk 100 personer som har
tilholdsted i barnehagen i løpet av
uka.

Hva gjør vi så i barnehagen? Barne-
hagen er arena for lek, aktivitet og
læring. Barnehagen skal ikke være
bare en oppbevaringsplass der for-
eldrene plasserer barna når de er på
jobb. Barnehagen er et sted der
barna lærer å være sammen med
andre barn. Leken har stor plass,
for igjennom leken lærer barna mye
sosiale ferdigheter. De voksne som
jobber i barnehagen må følge med i
barnas lek og veilede barna på
hvordan de må være for å få delta i
lek, hvordan få seg venner osv. 

Ved siden av lek og utvikling av
sosiale ferdigheter har vi noen fag-
områder som vi skal innom. Disse
er: Samfunn, religion og etikk,
estetiske fag, språk, tekst og kom-

Ny booking
Visste du at Kvitfjell booking
har investert i nytt online
bookingsystem? Til vinteren
blir det mulig å booke over-
natting, heiskort og aktivi-
teter via internett.

Nytt billett-
system 
Visste du at Kvitfjell Alpinan-
legg, sammen med de andre
anleggene i Lillehammer Ski-
resort har investert i helt nytt
billettsystem. Et handsfree-

berøringsfritt system (key-card) som
gjør at man slipper å ta frem kortet
hver gang man tar heisen.

Ole Kristian
Furuseth
Visste du at Ole Kristian Furuseth skal
bistå Kvitfjell Alpinanlegg med tre-
ningsassistanse for alpinklubber og
som bidragsyter på skiskolen

munikasjon, natur, miljø og tek-
nikk og fysisk aktivitet og helse.

I barnehagene i Midtdalen har vi
det siste året jobbet mye med
dokumentasjon av det som skjer i
barnehagen. Barnehagepersonalet
skriver ned episoder som skjer barn
og barn imellom, tar bilder, bruker
videokamera, noterer ned «gull-
korn» fra barnemunn osv. Dette er
for å synliggjøre hverdagen vår
overfor foreldre og andre. I tillegg
er dette en fin måte å observere
hva som skjer i barnehagen, og det
danner et godt utgangspunkt for
refleksjoner rundt arbeidet som blir
gjort i barnehagen.
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JARLES BLOMSTER
2630 Ringebu  Tlf. 61280515
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«Husk oss og bruk oss»
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Kafe
med kjempegod mat

og topp 
service

Ny pub
med høy stemning

og alle 
rettigheter

Pizza
nyt den her eller 
ta den med deg 

hjem
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og møte-
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KAI MYHR AS - NRF 13

PÅ TOPPEN AV GLASMAGASINET I OSLO, TLF: 22908797

Galtung Interiør
har kun en ambisjon
utover å tilby deg et
håndplukket, smakfullt
utvalg i stoffer, gardiner,
håndklær, møbler og
gaveartikler, - vi skal
være best på service!
Derfor har vi egen 
interiørkonsulent,
stor systue i butikken
med faglært sydame,
og ansatte som elsker
interiør. 
Velkommen til en 
interiørbutikk som bare
vil ha fornøyde kunder!

DET LILLE   
EKSTRA
TIL HUS
OG HYTTE

FØRER BL.A. ASTEX,
BORÅS, CANDY DESIGN,
FERGUSON, LINUM, 
MILJØGÅRDEN, MOLTEX,
NORDAL, O.S. DESIGN,
PAGUNETTE, SEIERSTAD,
SIA, TURIFORM   

Ørelappstol kr 8.990,- Fotskammel kr 3.290,- Pelspledd kr 4.900,-
Bokskap kr 3.400,-  Lampe fra kr 900,- Puter kr 298,-  

● Smykker
● Keramikk
● Maleri
● Egenprodusert 

bunadssølv til svært gode priser

Du finner oss i Ole Steigsgt. 
(vis á vis Mølla) på Ringebu

Mandag - onsdag - fredag 11-16.30
Lørdag 11-15
Tlf. 61 28 38 64 - 61 28 13 75

Ny forretning med 
særpreg og unikt utvalg.
Unn deg en tur innom! K
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Bergli’s snekkerverksted ❖ Byggmakker Ringebu Sag AS
COOP/Mega/Ideel ❖ Eldrid Rønningen Parfymeri ❖ G-Sport Gudbrands-

dal El-installasjon AS ❖ Jan Haug Pølsemakeri Eftf. 
Jarles Blomster ❖ Kiwi Minipris ❖ Korgro damefrisør 

Kremmertorget ❖ Ringebu Apotek ❖ Ringebu Farve og Interiør 
Ringebu-Fåvang Innkjøpslag AL, FK-Butikk ❖ Ringebu Libris 

Ringebu Glasmagasin ❖ Rimi ❖ Salong Sax ❖ Turids Stoff og Garn

Twin Pigs Sportsbar

Gjensidige NOR ❖ SpareBank1 Gudbrandsdal
Ringebu kommune, kommunesenteret

Gudbrandsdal Industrier AS
Ringebu Betong ❖ Ringebu Bilruter

Ringebu-Fåvang Regnskapslag ❖ TG Data

RINGEBU MARKEDSFORENING

KAI MYHR AS - NRF 13
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.Miljøbevisst 
framferd.Dyktige fagfolk.Moderne maskinpark.Gode referanser

Esco  an legg as

2640 Vins t ra

Te lefon:  
61 29 09 00

Te lefax:  
61 29 24 21

E-pos t :  
esco@esco-an legg.no

Hjemmes ide:
www.esco-an legg.no
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Entreprenør.
tjenester

Entreprenør.
tjenester
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TOMTEGT. 2
2630 RINGEBU

TLF: 61 28 03 54
FAX: 61 28 11 48

DELIKATESSE-
FORRETNINGEN
I GUDBRANDSDALEN

Kjempeutvalg av
ferskt, egenprodusert
pålegg, grillmat og
pølsevarer

Nyskåret kjøtt av 
ypperste kvalitet

Masse tilbehør til et 
vellykket måltid

Kaffe og te i løs vekt

Trenger du hjelp til selskapsmaten? Gi oss dine
ønsker, så lager vi festmåltidet for deg!
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Vi har bra utvalg i hyttetomter!
TA KONTAKT!

HÅNDVERKSMESSIG
HØY KVALITET

Med basis i solid fagkompetanse og 15 års
erfaring innen byggebransjen står mitt firma

til din disposisjon.

Oppføring av hus og hytter 
(nøkkelferdig eller råbygg)

●
Tilbygg/restaurering

●
Tilsyn av hus og hytte for avtalt tidsrom

●
Vakmestertjeneste med snømåking etc.

●
Vinterved - ferdig oppstablet om du vil

●
Andre oppdrag etter ønske

●
Vi jobber etter fast pris eller timepris

Referanse for nyoppført hytte i Kvitfjell:
Georg Nic. Toftdahl, tlf: 69 37 39 97, fax: 69 37 91 91



14

Grunnarbeidet 
tar vi oss av!

G R A V I N G . F J E L L S P R E N G I N G
V E G -  O G  L Ø Y P E BY G G I N G

V A N N - O G  A V L Ø P S A N L E G G . O P P M Å L I N G
T R A N S P O R T . G R U S  O G  P U K K  

Tlf: 61 28 00 00  Fax: 61 28 46 98  
E-mail: post@karlstad-anlegg.no  www.karlstad-anlegg.no

Grunnarbeidet 
tar vi oss av!
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degdegViViHJELPER

- Finansiering
- P l a s s e r i n g
- Fo r s i k r i n g
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www.gudbrandsdal.sparebank1.no
Tlf: 61 28 14 80  Fax: 61 28 14 81

MED:

nær - vennlig - hjelpsom

Vi utfører alt innen:

- Skifer
- Flis
- Naturstein
- Peiser
- Piper
- Mur/puss
- Betongarbeider
- Formidling av        

andre hånd-
verkere

◆ Gode referanser på rehabilitering/skifting 
av hyttegrunnmurer 

◆ Autorisert for pipereparasjoner 
◆ Sertifisert for våtromsarbeider

TA KONTAKT MED BJØRNER ELLER KJETIL FOR
BEFARING OG ET UFORPLIKTENDE TILBUD ! 

959 37 900 - Bjørner
952 00 155 - Kjetil
61 28 23 88 - Kontor
61 28 01 11 - Telefax

Damsvingen 13 
2634 Fåvang

Allsidighet er vår styrke!

Gudbrandsdal El-installasjon as
Ole Steigsgt. 11, 2630 Ringebu

Tlf: 61 28 13 00   Fax: 61 28 13 01

Elektrisk 
installasjon i 
- bolig
- industri
- landbruk
- hytter
Vi har spesialister innen 
alle deler av elektrofaget.
Høy servicegrad med 20 
komplette servicebiler med 
montører.

Alarmer  Telefonsentraler 
Spredenett for data

Antenneanlegg
Service og vedlikehold  

Kontroll

din lokale
elektriker
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KVITFJELL
VAKTSELSKAP ANS
OFFENTLIG GODKJENT VAKTSELSKAP

- Døgnvakt/Telefonvakt
- Utvendig-/innvendig tilsyn

- Vaktmestertjenester
- Salg av safer og brannsikre skap

Andre tjenester:
- Tilbygg, restaurering og mindre snekkerarbeider
- Snømåking av tak, innkjørseler etc.
- Gartnerarbeider/hellelegging i sand
- Tilkjøring av vinterved - oppstabling om ønskelig
- Vask etter endt helgebruk
- Utleie av polerings-/slipemaskin for tregulv
- Utvendig behandling av vegger og tak

TA KONTAKT 
FOR ET UFORBINDTLIG TILBUD
Kvitfjell Vaktselskap ANS, Dalvegen 5, 2634 Fåvang
Tlf: 61 28 28 57  Fax: 61 28 29 57 Mobil: 959 70 125
E-post: pinloek@online.no
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Dyktige fagfolk 
Rask levering . Tilbud

Gausdal 61 22 00 00  Vinstra 61 29 29 60
post@gaus.no   www.gaus.no

Din leverandør av 
alt i trelast 

og byggevarer

VEDVED
BJØRK:
60 og 80 liters småsekk, 30 cm.
1,5m3 storsekk, 30 cm.
1m3 storsekk, peisved, 40 cm. 

BLANDING:
1,5m3 storsekk, 30 cm.

KAN LEVERES TILKJØRT

TTøørrrr  kkvvaalliitteettss

v/Fride og Einar Rudi, Frya Industriområde
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VEDVED
BJØRK:
60 og 80 liters småsekk, 30 cm.
1,5m3 storsekk, 30 cm.
1m3 storsekk, peisved, 40 cm. 

BLANDING:
1,5m3 storsekk, 30 cm.

KAN LEVERES TILKJØRT

TTøørrrr  kkvvaalliitteettss

v/Fride og Einar Rudi, Frya Industriområde
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Vinstra Skysstasjon  2640 Vinstra  Tlf. 61 29 47 70 
E-post: postmaster@peergynt.no  www.peergynt.no

Opplev Rødnissene og Blånissene fra «Jul i Blåfjell» og 
«Jul på Månetoppen» på friluftscena ved Gålåvatnet.

Fredag 21. - Lørdag 22. - Søndag 23. februar 2003. Alle dager kl. 19.00
Regi: Svein Sturla Hungnes.

Basert på NRKs julekalender «Jul i Blåfjell» og «Jul på Månetoppen», produsert av 
NRK Barne- og Ungdomsavdelingen. Ide´ og manus Gudny Ingebjørg Hagen.

Barn/Voksne: kr 190,- + gebyr. 
For billetter: www.peergynt.no eller Billettservice tlf. 815 33 133 

MURMESTER

ARVID HALVORSEN AS
2634 Fåvang, Tlf: 928 54 331 Fax: 61 28 16 93
E-post: post@murmesterhalvorsen.no
www.murmesterhalvorsen.no

«TOPP
håndverkere
og arbeid...»

FFV FAGRÅDET
FOR VÅTROM
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◆ MUR ◆ PUSS
◆ SKIFER ◆ FLIS
◆ NATURSTEIN

◆ EKSKLUSIVT
MURVERK
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◆ Gode referanser på rehabilitering/skifting 
av hyttegrunnmurer 

◆ Autorisert for pipereparasjoner 
◆ Sertifisert for våtromsarbeider

TA KONTAKT MED BJØRNER ELLER KJETIL FOR
BEFARING OG ET UFORPLIKTENDE TILBUD ! 

959 37 900 - Bjørner
952 00 155 - Kjetil
61 28 23 88 - Kontor
61 28 01 11 - Telefax

Damsvingen 13 
2634 Fåvang
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Bygger̀ n Fåvang
er din naturlige samarbeidspartner når du skal sette bygge-
planene ut i livet.Har du 

byggeplaner?
Har du 
byggeplaner?

Bygger`n har egen bil som kjører       

varene hjem til deg mot en 

rimelig frakt, eller du låner en      

skikkelig «Bygger`n-henger» gratis 

for å frakte varene hjem selv.

Vi leverer det du trenger til alle typer bygg!
❖ Grunnmursmaterialer
❖ Alle slags byggevarer forøvrig

Isolasjon, plast, paneler, plater, spiker, festematerialer, shingel, takstein/takrenner, 
terassematerialer, vinduer, dører, piper, plattformstiger/øvrige stiger mm.

❖ Maling og beis for eksteriør og interiør. 10 ltr. oljebeis, Trebitt, alle farger kun 598,-
❖ Ovner og peiser, samt materiell for plassbygde peiser
❖ Redskap og utstyr, kjente merker i godt utvalg
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KJØP KJAPT, KJØP TRYGT, KJØP BILLIGKJØP KJAPT, KJØP TRYGT, KJØP BILLIG

Samlingspunktet på
Venabygdsfjellet

Hos oss finner du:

For arrangementer, selskaper, ferie:

Åpningstider:

Mandag-torsdag 
+ lørdag 9-18

Fredag 9-21

Søndag 10-18
(Ikke søndagsåpent i
november og 
desember)

A L L E  R E T T I G H E T E R

2632 Venabygd  Tlf: 61 28 40 43  Fax: 61 28 40 92
E-post: kariaase@lunde.nu

FASTE, LAVE PRISER
og Norges tøffeste garantier!

KJØP KJAPT, KJØP TRYGT, KJØP BILLIGKJØP KJAPT, KJØP TRYGT, KJØP BILLIG

DU FÅR HVER

5.5.
LIBERO BLEIEPAKKE

UTEN Å BETALE
LIBERO BLEIEPAKKE

UTEN Å BETALE

HO
LD

BAR
HETSGARANTI
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- nærmere de gode opplevelsene

G-SPORT RINGEBU
Midt i Ringebu sentrum Tlf. 61 28 09 20

E-post: gsportringebu@enitel.no

ALT INNEN:
LANGRENN

SLALÅM
TELEMARK

SNOWBOARD

VITILBYR TOPP SERVICE
OG ALT DUTRENGER TIL

SKITUREN!

VITILBYR TOPP SERVICE
OG ALT DUTRENGER TIL

SKITUREN!

TIL FJELLS 
I VINTER?

TIL FJELLS 
I VINTER?

VI MINNER OGSÅ
OM VÅR BUTIKK,

SKIUTLEIE OG
SKIVERKSTED PÅ

MELLOM-
STASJONEN I 

KVITFJELL SOM
ER ÅPEN ALLE

DAGER I VINTER-
SESONGEN

e-post: butikken@g-sport-ringebu.no

Hus eller hytte - stort eller lite – Vi har det du trenger!
Kjøp alt på ett sted. I lengden vil det lønne seg. 

Vi er distriktets mest komplette byggevareforretning 
med bredt utvalg av:

• Trelast og listverk • Byggevarer • Dører og vinduer 
• Beis og maling.  • Jernvarer • Verktøy og beslag
• Hytteprodukter • Parkett og furugulv • Ovner og peiser
• Leca pipe 8" 10" og 12"
• Alt i taktekking  fra Isola, Zanda og Rydab

Kort sagt alt til bygget på ett sted.
Gratis tilhengerutlån! - Utkjøring av varer!

Ringebu Sag
2630 Ringebu. Telefon: 61 28 17 00. Faks: 61 28 17 39
ÅPENT: 7–16.30.  9–14 E-post: post.bm.ringebu@ringebusag.no

BYGGE NYTT – BYGGE PÅ – RENOVERE GAMMELT?

VELKOMMEN TIL OSS!

www.kvitfjell.no

NY SPENNENDE SESONG I GANG!

Ole
Kristian

Furuseth med

rennski-
skole!

Pass på at familien kjøper sesongkort samtidig og
spar penger. Årets nyhet er to nye afterski-steder,
ny skiutleie og storkiosk.
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Ringebu - 
tlf. 61 28 18 80

Besøk varehuset i Ringebu

• Skotøy • Manufaktur • Kafé • Hus/hjem-leker

Åpent hverd.
06.00-24.00
Søndag 
08.00-24.00

Det du trenger –
når du 
trenger det

MIDDAGSBUTIKKEN
med stort utvalg i ferskvarer, varmretter
og fersk fisk
• Stor fin avdeling

for frukt/grønt
Se våre tilbud
i flyveblad og
ukentlige annonser!

• Brunevarer • hvitevarer • data • mobiltlf. • møbler

– møtestedet 
for de 
prisbevisste

Tlf. 61 28 21 02

på Fåvang

Bli medlem og få 
3% kjøpeutbytte!

Mega åpent 
hverd. 9-19 (18),
øvrige avd.:
ma.-to. 9-16.30,
fred. 9-19, lørd. 9-14. Sør-Gudbrandsdal



Returadresse:
Ringebu kommune, 2630  Ringebu

Kai M
yhr AS - 61 28 06 66B

NSBDu kan også kontakte Ringebu Skysstasjon tlf 61 28 47 00 Email: Rbuskyss@online.no

VINTER
PÅ TOGET

MINIPRIS

Ringebu - 
Oslo S

209,-
(Begrenset antall plasser,

minst 5 dagers forhåndskjøp) 

HONNØR

Ringebu - 
Oslo S

194,-

STUDENT

Ringebu - 
Oslo S

194,-
(Begrenset antall plasser,

vær tidlig ute med din bestilling) 

ORDINÆR

Ringebu - 
Oslo S

388,-

Rutetider, betingelser og billetter finner du på www.nsb.no. Eller ring NSB Kundesenter på 815 00 888.

Fra Ringebu går det 5 tog daglig hver vei til Oslo og Trondheim. (Noen færre på lørdag og søndag/helligdag)

Forbehold om prisendring fra 1. januar 2003


