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Leder’n
Det siste året har gitt landet økte utfordringer med å ta i mot asylsøkere og flyktninger. Det har vært stor tilstrømming 
fra utlandet og behov for omfattende og kortsiktige løsninger, gjerne på overnattingssteder i fjellheimen. Slike tilbud 
har så langt ikke blitt etablert i vår kommune, og det tyder vel på at hotellene drives godt, med optimisme og gode 
utsikter framover. Det er bra. Tilstrømmingen har avtatt nå i vinter, men forventes å øke igjen til sommeren. Asylmottaket 
i Ringebu sentrum og nyetablert omsorgssenter for enslige mindreårige i Kløverhagen fungerer godt, og har så langt 
ikke skapt store utfordringer. Det er også bra. Vi har fra første stund prioritert ekstra kapasitet i helsesøstertjenesten, 
og mener det er riktig og viktig å være offensive på det. 

Bosetting av flyktninger skjer etter en frivillighetsmodell. Kommunene har forpliktet seg til å klare dette sammen. 
Staten betaler det bosettingen koster. Tilstrømningen av asylsøkere og flyktninger vil ikke gå over de nærmeste årene, og som kommune må vi 
planlegge og handle ut fra det. Tilgangen på boliger og kapasitet i helsetjenesten er vår umiddelbare utfordring. Over tid er integreringsarbeid, 
med språkopplæring og arbeidstrening den største utfordringen. Sist men ikke minst må vi slippe disse menneskene inn i våre lokalsamfunn, og 
gi dem muligheter til å bli gode nordmenn. Her kan ikke staten hjelpe kommunene, dette må vi som lokalsamfunn klare sjøl. Vi må ta vel i mot 
våre nye innbyggere, og gjøre vårt beste for at de finner seg til rette. Mange av dem har store ressurser å bidra med. Dette er en utfordring for 
privat næringsliv, kommunen selv, lag og foreninger og alle innbyggere. Den utfordringen klarer vi fint når vi vil. 

Midt oppe i den situasjonen landet og kommunene er i, kan det være grunn til å stoppe opp og reflektere over det store bildet, og hva dette 
betyr for oss her lokalt.

Det er et faktum at bosetting av flyktninger lønner seg for kommunen. Noen frykter at bosetting av flere flyktninger skjer på bekostning av 
andre kommunale tilbud, men det gjør det ikke. Det er motsatt. Bosetting av flyktninger gir kommunen muligheter til å styrke helsetilbud og gi 
bedre tjenester til omsorgstrengende. Nye boliger til flyktninger er selvfinansierende fra første år, og øker samtidig volumet i boligmarkedet. Det 
gir også oppdrag til lokalt næringsliv og sysselsetting i byggebransjen. I løpet av to år utgjør disse investeringene oppdrag for mer enn 30 mill. 
kroner. Hvis vi ikke bygger nye boliger, vil boligmarkedet bli ekstra presset, og det blir vanskeligere for andre grupper å finne leiebolig. Når vi 
ønsker vekst i folketallet, vil dårligere tilgang på boliger være uheldig. 

Bosatte flyktninger registreres som nye innbyggere, og gir økonomisk uttelling i rammeoverføring fra staten som for andre innbyggere. I vår 
situasjon er det i seg selv veldig viktig, da redusert folketall medfører mindre økonomiske overføringer fra staten, og innskrenkning av kommunale 
tjenester. Integreringsmidler og midler til språkopplæring fra staten skaper nye arbeidsplasser, som skaper grunnlag for folketallsvekst og som gir 
økte skatteinntekter. I tillegg medfører bosatte flyktninger og nye arbeidsplasser økt omsetning i lokal varehandel og privat tjenesteproduksjon, 
og bidrar med positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Den samme økonomiske effekten har asylmottaket og omsorgssentret i Kløverhagen, 
med tilsammen over 20 arbeidsplasser. 

Alt i alt representerer økt tilstrømming av asylsøkere og flyktninger til landet muligheter for oss som lokalsamfunn, og økonomiske overføringer 
gir økt aktivitet. Vi har dessuten godt av å bli utfordret på vår solidaritet og våre holdninger, og hvor vi har vårt fokus. Det skal god rygg til for å 
bære gode tider, sies det. Som samfunn kan vi bli fanget i våre velstandsutfordringer. Nå har vi muligheten til å legge til rette for og ta vare på 
andre som ikke har hatt det så bra, og vi kan samtidig bli flinkere til å ta vare på hverandre. Ringebu kommune har valgt verdiene RAUS, SOLID 
og SPENSTIG som kjennetegn, og det skal prege vår innsats! 

Ha en fin ettervinter og vår alle sammen!  
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Ringebu folkehøgskole – landets beste?
Tekst: Gro Li Sletvold.  Foto: Morten T. Bragerhaug

Ringebu folkehøgskole er et landemerke i Ringebu, og det har den vært 
i nærmere 140 år. Ikke bare er den et fysisk landemerke, men i overført 
betydning også et sted som setter varige merker hos elevene som velger 
å ta et år på denne skolen. 

Rektor Rolf Joar Stokke framstår gutteaktig, men har rukket å fylle 45 år. 
Han har vært rektor ved folkehøgskolen siden 01.08.2012. Opprinnelig 
trønder, bosatt på Ringsaker, ukependler, og har mange år bak seg i 
folkehøgskolen også før han kom til Ringebu. Han forteller at tida han 
har vært her har gått som en vind – hver dag er det noe nytt, og stort sett 
er det bare moro!
Stokke er opptatt av å rette blikket mot ei framtid der ambisjonen er 
å bli kåret til landets beste folkehøgskole. En konkurranse Toten 
folkehøgskole har toppet de tre siste årene, så slik sett holder det å bli 
best i Oppland! Og siste måling av elevtilfredshet tyder på at skolen er på 
god vei. På faktorene produktkvalitet, servicekvalitet, valuta for pengene, 
kundetilfredshet og lojalitet skårer skolen høyt over det nasjonale snittet! 

Etter rekordsøkning våren 2015, er det inneværende skoleår 80 elever 
ved skolen. Allerede nå registrer skolen stor interesse for å få plass 
skoleåret 16/17. 80 elever vil si «stinn brakke»! Så fullt er det at 
noen elever gjennom høsthalvåret bodde i campingvogner, en løsning 
elevene var så godt fornøyd med, at når campingvognene fra nyttår ble 
erstattet av brakkeløsning, var det flere som var lei seg over å miste 
campingvogna si. Elevene kommer fra hele Norge, også noen fra utlandet. 
Gjennomsnittsalderen er 19 år, og det er 50/50 gutter og jenter.

Skolen har fem ulike linjer. Det er Street art, Reiseliv, Park (alpint), 
Frikjøring (alpint) og Sport og villmark. Bortsett fra Reiseliv, handler 
de andre linjene om det å få dyrke hobbyen sin et år. Selve ideen bak 
folkehøgskolen er å gi ungdom en mulighet til å modnes på en positiv 
måte, eller som rektor sier: «se ungdom blomstre og løfte hodet.» Dette 
ivaretas gjennom linjefagene, men særlig gjennom fellesfagene og det 

tette sosiale livet på skolen. Sentralt i fellesfagene står verdier, dannelse 
og menneskerettigheter. Rektor framhever en stabil og dyktig stab som 
viktige bidragsytere til det gode renommeet skolen har. Folkehøgskolen 
er en viktig arbeidsplass i lokalsamfunnet. 15 personer, fordelt på 11 
årsverk, har sitt daglige virke på skolen.

80 ungdommer bor her et år, hvilke spor setter de i Ringebusamfunnet? 
En ting er at ungdommene legger igjen kroner i forretningene i sentrum, 
og at godt over halvparten av elevene er bidragsytere under avviklingen 
av World-cup i alpint i Kvitfjell. Men det viktigste sporet er den positive 
omtalen Ringebu får rundt om i landet når elevene kommer tilbake til 
sine hjemsteder og til nye studiesteder.

«Vi skal lage en skole som står i 30 år til» og «vi har lyst til å modernisere 
oss», slår Rolf Joar Stokke fast. Han gir uttrykk for at det primært ikke 
handler om hvilke linjer skolen har – de endrer seg i tråd med trender 
i samfunnet. Det handler om å holde på skolens gode omdømme, og 
det handler om bygningsmassen. Slik bygningsmassen framstår i dag, 
tilfredsstiller den ikke kravet til moderne folkehøgskoledrift. Stokke har 
klare planer for en omfattende renovering i løpet av de kommende 2-3 
årene. Skolen skal få kapasitet til økt antall elever. Internatet skal utvides 
og moderniseres, og kjøkken og andre fellesrom skal oppgraderes til 
dagens standard.

Det Stokke beskriver er en offensiv satsing på framtida. Men hvorfor 
ikke?  Nasjonalt er søkningen til folkehøgskoler stor, og Ringebu har de 
siste årene vært i en særklasse i denne sammenhengen. Alt ligger til rette 
for at Ringebu folkehøgskole også i framtida vil være en attraktiv skole 
der ungdom får guts og ny giv til å gå i gang med studier og videre liv, 
og en arena der ansatte hvert år får oppleve gleden over å se elevene bli 
klare for voksenlivet. 
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Da er det tid for min første ”Nytt fra ordfører'n”

Jeg ønsker å takke velgerne som har gitt Arbeiderpartiet et rent flertall, 
og ikke minst gitt meg tilliten som ny ordfører i Ringebu. Tusen takk!  
Hele det nye kommunestyret kan være stolte over tilliten de har fått, men 
vi skal heller ikke glemme at vi om fire år må stå til ansvar foran de 
samme velgerne.

Vi startet med konstituerende kommunestyremøte 27. oktober, og 
jeg var på ordførerkontoret fra mandag 2. november.  Etter ca. 22 år 
som innehaver av Fåvang jakt & våpen- MX sport på Fåvang, ble det 
en stor overgang med opplæring i kontorarbeid og møtevirksomhet. 
 
Første store oppgave for kommunestyret var å få på plass økonomiplan 
26. november og budsjettet for 2016 10. desember. Utgangspunktet var 
krevende, og selv om rammene er svært stramme, vil Ringebu kommune 
også i kommende år levere svært gode tjenester til sine innbyggere. En 
takk til administrasjonen, og særlig til seniorrådgiver/økonomiansvarlig 
Jan Magne Langseth. Han har utført en formidabel jobb i å rettlede nye 
politikere!

En samlet skatteinngang som er 7,4 mill. over opprinnelig budsjett pr 
desember måned er svært gledelig i disse trange økonomiske tider.

Ny E6 i Ringebu er noe vi alle ser frem til, og vi håper på ny E6-trase 
langs Lågen som vi har jobbet for i flere år. Dette er svært viktig for 
innbyggerne. Jeg var i møte med Samferdselsdepartementet sammen 
med aksjonsgruppen v/ Erik S. Winter og Pål Brandstad angående E6 
17.desember 2015. Der møtte vi tre forskjellige statsråder og hele 14 
personer fra andre offentlige organ. Jeg har et håp om en avklaring av 
trasevalg tidlig i 2016, men fikk ingen signaler om at veien blir slik vi 
ønsker og i tråd med vårt vedtak.
 
Kommunedelplan for E6 Fåvang kirke - Elstad er også lagt ut på høring, 
med høringsfrist 15. februar 2016. Dette er en sak som er svært viktig for 
Ringebu kommune.

Det er mye spennende på gang i Ringebu! Vi er inne i en periode der 
kommuneplanens arealdel vil bli prioriter høyt. Det skal i ettertid også 
utarbeides nye reguleringsplaner. 

Det er helt avgjørende at Ringebu kommune har et ambisiøst planverk på 
plass for å kunne utnytte de mulighetene som vil kunne by seg.
Fra i høst er Oppland fylke med på en samordning med statlige innsigelser 
til kommunale planer med iverksetting fra 1 okt.2015. Formålet med 
forsøket er ifølge brev fra Miljødepartementet: Mer effektiv og målrettet 
behandling av plansaker, bedre samarbeid mellom kommune og 
statlige myndigheter, bidra til å styrke kvalitet og gjennomførbarhet for 
kommunale arealplaner.  Så gjenstår det å se om dette bidrar til raskere 
prosesser.

Kommunereformen og intensjonsplanen med Lillehammer, Øyer, 
Gausdal og Ringebu ble tatt til orientering i Kommunestyret 
26. november. Denne saken er nå avsluttet.
Vi er godt i gang med å se på muligheten for å skape en ny 
midtdalskommune sammen med Sør-Fron og Nord-Fron, der målet er en 
folkeavstemming i alle kommunene den 22. mai 2016.
 
Som ny ordfører var jeg 19.november med på fag- og svennebrevutdeling 
på Vinstra videregående skole til ca. 45 personer i midtdalen. Dette viser at 
Vinstra videregående skole er svært viktig for alle aldersgrupper, og jeg håper 
at flere av de som fikk sitt fag- eller svennebrev finner seg en arbeidsplass 
i vår region. De vil være ettertraktet i både privat og offentlige sektor. 
 
Ringebu kommune fikk overtatt den nye gangbrua over Våla med offisiell 
åpning 27.november. Dette bør knytte sentrum og næringsliv på begge 
sider av elva bedre sammen. Brua er også et trafikksikkerhetstiltak for 
skolebarn mellom bosted og skole.

«Starte og drive bedrift-dagen» 18.november var et gratisarrangement 
for de som ønsker å starte egen bedrift eller er i startfase for dette. Her 
var det god deltagelse og svært engasjerte personer som vi håper fikk 
inspirasjon til å våge å ta steget videre. Dette var en nyttig og bra ide som 
det må bygges videre på.

Rema 1000 har åpnet ny butikk på Vålejordet og arealet er 1.300m2. 
Prosjektet startet høsten 2014, med byggestart våren 2015 og åpning 
4. des. 2015.

Kløverhagen v/ KOA åpnet omsorgssenter for mindreårige asylsøkere rett 
før jul i 2015, noe som også gir sårt trengte arbeidsplasser i kommunen. 
Her viste noen initiativtagere i Ringebu gode holdninger og verdier, og 
startet en innsamlingsaksjon for disse barna. Dette fortjener både givere 
og de som sto bak en ekstra honnør for.

Jeg og varaordfører Kristin Teigen har funnet tonen oss imellom, og håper 
at vi vil utfylle hverandre på en god måte. Kristin er et befriende, positivt og 
friskt pust inn i Ringebupolitikken, noe vi i utvalgene og kommunestyret 
kommer til å dra store fordeler av de neste åra.

Jeg håper til slutt at mange får anledning til å nyte denne fine tida 
fremover, med snø og godt skiføre i de fantastiske løypenettene vi har i 
fjellområdene våre. 
Jeg ønsker alle et riktig godt nytt år!

Arne Fossmo, Ordfører

Vil du delta i brukerråd?
Ringebu kommune har 3 brukerråd innen helse og omsorg. Et for Hjemmebaserte tjenester, et for 
Helse og mestring og et for HDO Linåkertunet. Noen utskiftninger gjør at vi nå trenger nye brukere/
pårørende i alle 3 rådene. Brukerrådene har 4 faste møter i året og består av 6 personer. Har du et 
engasjement for helse og omsorgstjenestene i Ringebu kommune vil vi gjerne ha kontakt med deg. 
Du vil få innsikt i hvordan tjenestene driftes og kan være med å påvirke tjenestetilbudet som gis til 
innbyggerne i kommunen. 

Er du interessert i mer informasjon ta kontakt med: 
Mona Fæste Knudsen på telefon 61 28 33 02 
eller e-post mona.knudsen@ringebu.kommune.no. 
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Ringebu Kommunestyre 2015 – 2019 

Faste medlemmer

Arne Fossmo (AP) Kristin Teigen (AP) Brede 
Holdbrekken (AP) Frode Myrvang (AP) Lars 
Skjeggestad Kleven (AP) Bjørn Moastuen (AP)
Ståle Sønsteli (AP) Laila Bårdsløkken (AP) Tom 
Gaustad (AP) Else Sæter (AP) Mette Jorunn 
Haverstad (AP)
Erik Odlo (SP) Kristine Valebjørg (SP) Pål Haugstad 
(SP) Turi Elise Kaus (SP) Jostein Løken Tromsnes (SP) 
Hege Trosvik (SP)
Berulf Vaagan (V) Ole Asmund Sylte (V)
Audun Amundsen (H)
Arnhild Baukhol (TVL)

Varamedlemmer for  AP
1. Anne Isdahl
2. Eduard La Pierre
3. Gloria Vitaly 
Totalt 13 vararepresentanter

Varamedlemmer for  SP
1. Gunhild Spekhus Hjelstuen
2. Ola Nordrum
Totalt 9 vararepresentanter

Varamedlemmer for  V
1. Inge Asphoug
Totalt 5 vararepresentanter

Varamedlemmer for  H
1. Nils Johan Todal
Totalt 4 vararepresentanter

Varamedlemmer for  TVL
1. Oddrun Søreng
Totalt 4 vararepresentanter
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Jentene styrer mot nye høyder på Venabygdsfjellet!
Tekst :  Frode Martinsen. Foto Frode Martinsen, private bilder fra bedriftene. 

Det er en kald, men flott dag 
på Venabygdsfjellet i starten av 
januar 2016. At det er hele minus 
21 grader, skulle en ikke tro når 
jeg er ute og tar bilde av disse tre 
freske damene.
Vi kommer oss raskt inn i varmen 
på Venabu hos Line og fortsetter 
praten inne.
 

Jeg har avtalt tid med Line Tvete på Venabu fjellhotell og hytter, 
Kari Aase Lunde på Kiwi Lundes Turisthandel og Elise Løkken på 
Spidsbergseter Resort Rondane. -Det er jentene som styrer utviklingen på 
Venabygdsfjellet?-, spør jeg. -Ja, vi sier det, men du må få med at vi har 
god hjelp av mannfolk også da! Vi klarer ikke dette alene-, kommer det 
unisont fra dem.

Jeg har tatt en titt på hjemmesidene deres og ser at det bygningsmessig 
har vært en formidabel utvikling de siste årene. Tjenestene og skiløypene 
har også utviklet seg voldsomt. 
Her kommer litt historikk og gamle bilder: 

Lundes Turisthandel 

Ble startet av Mari og Anton Lunde i 1961. Den gangen var det kun en 

liten kiosk som skiturister kunne kjøpe forfriskninger i. Siden den gang 
har butikken blitt bygget på flere ganger, første gang i 1971.
Kari Aase Lunde og Ola Isum tok over butikken i 1991, og har siden fortsatt 
utbyggingen i takt med den økende trafikken. I dag har de en Kiwi-butikk 
på 1000 kvm, hyttebutikk med hytteutstyr, suvenirer, interiørartikler, klær 
med mer, samt kafeteria

Venabu fjellhotell

Familien Tvete har bygget opp Venabu siden 1950 under mottoet 
vennlighet og hjelpsomhet. Hotellet rommer i dag 56 rom med dusj/wc. I 
over 40 år har de hatt Vintersportsuke for funksjonshemmede i april. Har 
mye ridning på sommeren og sledeturer på vinteren.

-Hvordan er ståa på fjellet om dagen?-, spør jeg, vel vitende om at det er 
en av få plasser det har vært skiløyper siden november. 
Damene forteller engasjert: -Vi er heldige som ligger forholdsvis høyt, og 
vi har dermed stor sannsynlighet for snø. Det har vært jobbet mye med 
skiløypene i sommersesongen de siste årene, og det får vi betalt for nå. Vi 
kan kjøre tidligere løype på mindre snø. Et rekordår er tilbakelagt. 

Fra turbulens til turbofart på Venabygdsfjellet
Tekst: Tom Torkehagen og Terje Scavenius.  Foto:Frode Martinsen

Etter en noe rotete og vanskelig høst for Venabygsdfjellets Velforening, 
er det nå full fart framover i arbeidet med å sluttføre styrets ambisiøs 
arbeidsplan. En 14 punkts plan ble vedtatt i 2013, og særlig Destinasjon 
Venabygdsfjellet, som er et underbruk av velet, har tatt hovedansvaret 
for denne planen. «Det er destinasjonen og framfor alt, Harald Larsen, 
som skal ha den aller største æren for det store arbeidet som er nedlagt 
for å lose alle disse prosjektene trygt i havn.» Det sier nyvalgt leder av 
Venabygdfjellets Vel, Terje Scavenius, til Ringebuposten. Harald Larsen, 
som også er styremedlem og kasserer i velets styre, har i tillegg til å 
skaffe finansiering av de mange prosjektene, også jobbet veldig konkret 
og praktisk med de mange oppgavene som skulle løses.
 
Det er hovedsakelig på bakgrunn av hans innsats at velets styre på 
sitt møte i romjula, kunne hake av de fleste punktene på den lange 
prosjektlista. Fortsatt gjenstår noen punkter og arbeid, spesielt knyttet 
til prosjektene om tilrettelagte forhold for sykling. Arbeidet gjøres i tett 
samarbeid med både kommunen, fylkeskommunen, Statens Vegvesen og 
grunneiere på fjellet. Hovedmålet er å få syklingen vekk fra den sterkt 
trafikkerte FV 27, og inn i på stier og veger i fjellområdet.

Av de mange prosjektene som er gjennomført, er det særlig arbeidet 

med nye og oppdaterte turkart, nye skilt og informasjonstavler, raste- 
og kvilebenker på utvalgte steder i fjellet, opprusting av skiløypetraser, 
samt suksessen med "Stolpejakta", som har tatt mest tid. «Men nå kan 
de altså krysses ut som gjennomført - og det er en god følelse», sier et 
samlet styre. 

Når det gjelder det konkrete Stolpejaktprosjektet, så er det grunn 
til å nevne at det dette andre året ble en god dobling av deltagelsen. 
Nærmere 750 deltagere fant og registrerte tilsammen 11500 stolper. Noe 
som igjen betyr mange kilometer og timer i fjellet. Som en oppmuntring 
til deltagerne, trekker vi helt tilfeldig ut noen gavepremier. I år ble premien 
et gavekort i Ringebu Sentrum. Vi ønsker velkommen til en ny runde til 
sommeren, sier «stolpegeneralene», Tom og Torstein.

En nyskapning testes ut i vinter. VTSA (løypelaget) har lagt til rette for en 
såkalt bokstavjakt. På 21 ulike stolper i det såkalte A-nettet, er det festet 
en bokstav som dere kan bruke for å finne fram til et ord. Nødvendig 
"utrustning" finnes på butikken og hos turistbedriftene. Bokstavene, og 
dermed løsningsordet, byttes ut hver måned. 

Et vel som består av over 500 medlemmer, må naturligvis ha sine 
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Spidsbergseter

Historien om Spidsbergseter startet i 1919. Da bygde Hans Spidsberg ny 
seter på Venabygdsfjellet, tilhørende Hageødegaarden i Venabygd. Setra 
ble liggende akkurat i overgangen mellom kulturlandskapet i setergrenda 
og det mektige høyfjellet som strekker seg inn i Rondanemassivet. Karen 
Spidsberg var vertskap på Spidsbergseter Fjellstue, før Wenche og Kjartan 
Spidsberg tok over driften. Wenche og Kjartan har vært vertskap i 40 år 
og har gjort Spidsbergseter til hva det er i dag. 
Sønnen Sindre tok over driften i januar 2015 sammen med sin samboer 
Elise, og de er nå 4. generasjon vertskap.

 Spidsbergseter hadde over 250 gjester til bords nyttårskvelden. 
Det kom sågar gjester fra Kvitfjell med drosje. Forhåndsbookingen for 2016 
er 40% bedre enn fjoråret. Vi har også kronekursen og konjunkturene 
med oss i forhold til å feriere i utlandet-.

-Hva er bra med Venabygdsfjellet da?-, spør jeg. -Vi er snøsikre, det er 
det beste. Du kan spenne på deg skia rett utenfor døra på skistallen, 
å gå på tur i timevis, er ikke det bra! Spidsbergseter kan til og med 
skilte med peis i skistallen, det må vel være verdens flotteste skistall?- 
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Kari Aase skyter inn at de planlegger å bygge ny storhytte med stor 
kapasitet. -Vi trenger flere varme senger, kapasiteten er sprengt.-  Hun 
oppfordrer private til å leie ut hyttene sine. Hermed er oppfordringen gitt!  
-Hva med den sledetur med hest i vintermørket? Det var kjøring hver dag 
i jula-, sier Line. Venabu kjører hesteslede hele vinteren, det er bare å 
avtale tid. Du kan også avtale vinterridning, selv om det ikke er like stort 
som om sommeren. På Venabu starter de med snoga i løpet av vinteren. 
Det er yoga på snø med truger, og høres eksotisk og spennende ut! 
Det står ikke på aktiviteter og tilbud skjønner jeg. -Vi har vel nesten ikke 
oversikt selv-, sier damene i kor.

To av bedriftene, er sammen med flere destinasjoner og bedrifter i 
Oppland, også med i et fylkesprosjekt som går på å bli verdens beste på 
langrennsopplevelser. Ski og friluftsliv er in, og i tillegg er det sunt. 

Kan dere ikke kort ramse opp hva dere har av tilbud og aktiviteter da? -Vi 
har bensinstasjon, interiørbutikk, hyttebutikk, stor dagligvare, badeland, 
Aquavitfjøs, fjellkørling, hundekjøring, fjellmartna, kapell, fotokurs…- 
Listen kunne blitt ufattelig mye lengere, med jeg må sette strek.

Så var det litt om framtiden, hva tenker dere om den? -Vi har startet 
et nytt felles selskap som skal bidra til enda mere utvikling for alle på 
fjellet-, forteller damene. Jeg skjønner at det er større samarbeid på 
gang? -Når du ser hva vi har fått til hver for oss, så skal samarbeid oss tre 
i mellom gjøre Venabygdsfjellet et enda bedre sted for hytteinnbyggeren 
og besøkende. Vi skal utvikle tilbud og opplevelser.-

-Vi planlegger også et nytt arrangement, men mer kan ikke røpes 
om det foreløpig. Vi utfyller hverandre, og vi dekker forskjellige 
målgrupper.- Ønske om flere hyttetomter er klart til stede for alle tre, 
flere hytteinnbyggere gir mere utvikling, og de uttrykker også ønske om å 
fortette sentrumsområdene på fjellet. 

-Du kan ikke få en bedre destinasjon! Og vi skal sammen utvikle den 
videre!- Ikke noe å si på ambisjonene! Jeg takker for meg og kjører ned i 
vakker og kald natur. Tenker på at det er synd om man måtte være bjørn 
og ligge i hi. Da får en ikke oppleve slik natur som jeg får på tur ned til 
bygda, med sola som holder på å gå ned en kald, klar vinterdag.

uenigheter. Vi er forskjellige og har ulike behov og ulike syn på hvordan 
livet på hytta skal arte seg. Fra dem som ønsker å brøyte både veg og 
løyper selv, til dem som bruker hytta si mye nettopp for at de disse tingene 
er lagt til rette for dem, med nykjørte spor og brøytet hytteveg. Og slik må 
det være. Derfor er årsmøtene viktige for velets arbeid. Der blir planer lagt 
fram, diskutert og vedtatt, og der får styret sin myndighet. 
Derfor er styret i dag trygge på at det oppdraget som straks er i mål, er 
bygget på, og også applaudert, av det store flertallet av hytteeiere. 

Men uenighet er ikke farlig. Gode debatter og diskusjoner fører som regel 
til enda bedre løsninger, men da kreves det at alle er villige både til å gi 
litt og få litt. En, av sikkert flere definisjoner på et kompromiss, er at alle 
er litt misfornøyde. Slik må det nok være. Styret, som naturligvis arbeider 
på helt frivillig basis, har et siktemål, og det er å skape positiv aktivitet 
på fjellet. Det hadde vært veldig praktisk om alle hytteeierne hadde vært 
medlemmer av velet, da hadde informasjonsarbeidet vært uproblematisk 
og alle ville fått samme informasjon samtidig.  Det hadde vært strålende.
- Hvis alle hadde husket å melde endring på epostadressene sine så, sier 
kasserer Larsen, som sliter litt med akkurat disse tingene. 
- Husk å melde fra dersom du endrer adresse, sier han.

Styret i velet, som ved siden av leder, Terje Scavenius, består av Else 
Graff Bjørndalen, Harald Larsen, Torstein Steine, Håvard Linækeren og 
Tom Torkehagen, har stor tro på framtida på Venabygdsfjellet. Et sterkt 
samarbeid er i ferd med å feste seg blant alle de næringsdrivende, 
arbeidet med løypekjøringen i VTSA, er inne i en fin utvikling, og mange 
nye medlemmer i velet gir oss gode tilbakemeldinger på det arbeidet 
som drives. Så med disse positive vyene, ønsker vi alle venner av 
Venabygdsfjellet et godt og spennende nytt år.
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Mystikk med drage og mammut hodeskalle i Ringebu
Tekst: Britt Åse Høyesveen. Foto: Linda Bakke.

Siden kunstprosjektet ble beskrevet i Ringebuposten i april 2015 er 
konkurransen gjennomført og prosjektets tittel er endret fra «kunst som 
stedsutvikling» til «Vegskille». Vegskille er et sted der to eller flere veger 
møtes og dermed blir et vegskille også et møtested for de menneskene 
som kommer langs disse vegene. Ringebu fikk inn hele 48 bidrag fra 
kunstnere som ønsket å være med å konkurrere om utføringen av to 

kunstinstallasjoner. Kunstkomiteen hadde en krevende oppgave med å 
velge ut fem som gikk videre til en endelig avgjørelse. Der falt valget på 
forslaget fra kunstneren Linda Bakke som la fram to kunstverk som begge 
har lokal tilknytning og som spiller på egenart, gjensidighet og ulikheter 
mellom Fåvang og Ringebu.  Disse kunstverkene vil etter komiteens 
vurdering binde de to handelsstedene bedre sammen i det et besøk til en 
av kunstinstallasjonene vil gi innspill og interesse for å besøke det andre. 

Kunstneren Linda Bakke er 32 år og bor i Stange. Hun er mest kjent i 

området her for storelgen som ble installert i 2015 på Bjøråa rasteplass 
langs riksveg 3 i Østerdalen. Dette er verdens største elgskulptur og 
var et oppdrag fra Statens vegvesen.  Linda Bakke startet kanskje sin 
interesse for kunstneryrket allerede i 1990 da hun gikk et år på Ringebu 
folkehøyskole på kunsthåndverkslinjen? Videre tok hun tre år på Oslo 
tegne- og maleskole og deretter fire års studie ved kunstakademiet 

i Bergen.  Lista over hennes verk og utstillinger er lang. Hun har 
gjennomført 32 kollektive utstillinger, 12 separate utstillinger og er valgt 
som kunstner til 19 offentlige utsmykkinger. Hun er en anerkjent kunstner 
med nasjonal kvalitet på sine arbeider og har med sin unge kunstneralder 
og anerkjente verk potensiale til å bli en internasjonalt anerkjent kunstner.  

Mammut hodeskalle og mystisk drage:
Mammut hodeskallen ble uttrykket som kunstneren valgte for plassering 
på Fåvang. Myhre grustak er det stedet i Norge hvor det er gjort flest 

Trygg og aktiv i eget hjem – hverdagsrehabilitering i Ringebu kommune
Tekst: Therese Iren Nibe Klaussen og Marie Flyen Brandstad. Foto: Kari Helene Sæther Lostad

Hverdagsmestring i eget hjem
Ringebu kommune startet våren 2015 opp med hverdagsrehabilitering. 
Hverdagsrehabilitering er rehabilitering mens den det gjelder bor 
hjemme og starter alltid med spørsmålet, hva er viktige aktiviteter 
for deg nå? Til dette spørsmålet svarer mange at det viktigste er å 
mestre hverdagsaktiviteter som for eksempel å stelle seg selv, lage 
mat, gå på butikken, leke med barnebarn, hogge ved eller gå på kafé.   

Fagteam
Hverdagsrehabilitering drives av et fagteam bestående av ergoterapeut, 
fysioterapeut, og sykepleiere. Fagteamet kartlegger den enkeltes ressurser 
og aktivitetsutfordringer, samt utarbeider mål sammen med den det 
gjelder. Hjemmetjenesten og fagteamet jobber sammen med personen 
for å nå målene. 

Hvem er hverdagsrehabilitering for?
•	 Hjemmeboende med funksjonsfall i minst en daglig aktivitet 
•	 Hjemmeboende som er motivert for egeninnsats for å nå 

målene sine

Hva er hverdagsrehabilitering?
•	 Opptrening i daglige gjøremål i eget hjem
•	 Tidsbegrenset tjeneste med intensiv innsats i begynnelsen
•	 Personens egne mål er utgangspunkt for opptreningen 
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funn av mammut levninger. Grustaket ble dannet ved at en stor bre-elv 
førte med seg løsmasser fra nord og deriblant levninger fra mammut. 
Funnene anslås til være mellom 50.000 og 100.000 år gamle.  Linda 
Bakke valgte derfor en skulptur av en mammut hodeskalle med støttenner. 
Badedammen er et naturlig og fint sted for denne skulpturen plassert ved 
vannkanten med ene støttanna vippet mot vannkanten og med god sikt 
til Myhre grustak.  Mammutskulpturen er 3,2 meter høy og 8,7 meter 

lang. Bredden på skallen er 3,5 meter. 
En mystisk drage hentet ut fra portalen til den godt besøkte 
turistattraksjonen Ringebu stavkirke ble det selvsagte valget i Ringebu. 
Her er det 50.000 besøkende i året og portalen inn til kirkerommet består 
av 15 drager som er fletter seg inn i hverandre. Drager er ofte presentert 
som mektige voktere av hellige steder. I folketroen er de gjerne knyttet 
til naturen, spesielt til kilder, elver og huler. Arbeidsgruppa i Ringebu har 
pekt på plassering av kunstverket i sentrumsnære områder langs Våla elv, 

noe som vil knytte dragen til både natur og vann. Den kan eks. plasseres 
med kroppen delvis under bakkenivå. Dragen er 3,6 meter høy, 7,7 meter 
lang og diameter på 60 cm.

Disse to kunstverkene har fellestrekk. De har begge en forhistorisk og 
mystisk historie hengende ved seg, og begge kunstverkene er i samme 
type materiale og gir dermed en øyeblikkelige synlig likhet. Kunstverkene 

vil få en tilgjengelig og god synlig plassering der besøkende kan ta og 
klatre på selve kunstinstallasjonene. Informasjon vil vise til den andre 
installasjonen slik at besøkende kan bli nysgjerrig på den. Mammuten vil 
gjøre flere oppmerksomme på de mange funnene på Fåvang og dragen vil 
i Ringebu være med å knytte besøkende til kirka tettere opp mot sentrum 
og omvendt.  Etter tidsplanen skal disse to kunstverkene installeres i 
løpet av 2016. Ringebu kommune håper lokalbefolkningen, hytteeiere og 
besøkende tar kunstverkene i bruk og nyter de på sine besøk i sentrum. 

Brakk lårhalsen
Halldis Rønningen (82) er nettopp ferdig hverdagsrehabilitert og hun var første bruker 
av tjenesten i Ringebu kommune. Hun brakk lårhalsen i fjor høst og var etter dette 
noen uker på korttidsopphold på Linåkertunet. Etter hvert som hun ble sterkere og 
mer mobil kunne hun reise hjem til egen bolig og fortsette opptreningen der i form av 
hverdagsrehabilitering. Målene hennes var å kunne gå tur og til butikken med rullator 
eller spark, og å føle seg trygg i dusjsituasjon. Dette er aktiviteter Halldis har øvd på med 
støtte og motivasjon fra hjemmetjenesten og fagteamet.

Etter noen uker hadde Halldis nådd målene sine. Hun synes hverdagsrehabilitering har 
hjulpet henne i å mestre de daglige aktivitetene, og dermed er hun nå blitt trygg og 
aktiv i eget hjem.

Takknemlig
Jeg er veldig fornøyd med støtten jeg har fått for å komme meg på beina etter 
lårhalsbruddet. Uten hverdagsrehabilitering hadde jeg ikke vært der jeg er i dag 
avslutter Halldis med et smil.

Halldis Rønningen med ergoterapeut Marie Flyen Brandstad og 
fysioterapeut Therese Iren Nibe Klaussen fra fagteamet. 
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Plan og teknisk informerer
Tekst og foto: Lars Ove Madshus.

og skal vise at foretaket har vilje og evne til å oppfylle sine forpliktelser. 
Godkjenningsregisteret skal vise antall ansatte innmeldt i Aa-registeret. 
Dette gir opplysninger om foretakets gjennomføringsevne.

Disse nye, obligatoriske kravene kommer som tillegg til de kravene som 
også  lå i loven tidligere om kvalifikasjonskrav og krav til kvalitetssikring.
Det er også mulig å synliggjøre i det sentrale godkjenningsregisteret 
om foretaket er godkjent som opplæringsbedrift, og om foretaket har 
yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring.

Tidsavgrenset tilsyn
I 2016 og 2017 skal kommunene prioritere tilsyn med oppfyllelse av 
kravene i loven om nødvendige kvalifikasjoner for fagfolk (utdanningsnivå 
og praksis) og produktdokumentasjon (alle byggevarer som benyttes i 
byggverket og at de har nødvendige godkjenninger).

Fra 01.01.2016 har det nå på nytt kommet vesentlige 
endringer i plan- og bygningsloven.

Fra 1. januar er ordningene om å godkjenne bedriftene i kommunen (lokal 
godkjenning) opphevet. Samtidig er ordningen med sentral godkjenning 
av bedrifter (foretak) styrket med nye seriøsitetskrav. Nye energikrav og 
forenklinger ved tiltak i eksisterende bygg er også blant endringene som 
trer i kraft fra nyttår.

Det er gjort endringer i både byggesaksforskriften (SAK) og byggteknisk 
forskrift (TEK) med tilhørende veiledninger.

Bortfall av lokal godkjenning:
Lokal godkjenning er opphevet fra 1. januar 2016 og kommunene skal 
ikke lenger godkjenne foretak for ansvarsrett i byggesaken. I stedet 
skal kommunen registrere erklæringer om ansvarsrett fra hvert enkelt 
foretak som skal å ha fagansvar i byggesaken,  og som skal sendes til 
kommunen før byggearbeidene starter. Fra tidligere (1998) er alt ansvar i 
byggesaker privatisert, slik at det er byggherren (nå kalt tiltakshaver) som 
i utgangspunktet har alt ansvar i byggesaker. Tiltakshaver må i henhold 
til loven sette bort arbeidene til fagfolk der arbeidene er mer kompliserte.

I erklæringen om ansvarsrett erklærer foretaket at det oppfyller 
kvalifikasjonskravene i loven (har nødvendige kvalitetskontrollsystem og 
har god nok utdanning i forhold til innholdet i jobben), og at arbeidet 
utføres i tråd med regelverket.

Styrking av ordningen med sentral godkjenning:
Fra 1. januar innføres nye seriøsitetskrav i den sentrale 
godkjenningsordningen. Formålet med endringene er å styrke sentral 
godkjenning som virkemiddel for å fremme kvalitet i byggverk. 
Foretak som søker sentral godkjenning må ikke ha forfalt eller ubetalt 
skatt, merverdiavgift, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Dette gir 
kontraktspartnere en trygghet for at foretaket driver økonomisk forsvarlig 

Barnehagene og familiebarnehagene i Ringebu kommune er vinnere av Den nasjonale 
barnehageprisen for kunst og kultur 2015 med prosjektet «Stas å syngje gåmålt». Dette var 
et samarbeidsprosjekt med folkesanger Camilla Granlien, velkjent sanger og musiker bosatt på 
Lillehammer. «Stas å syngje gåmålt» ble barnehagenes bidrag til sommerutstillingen på Ringebu 
Prestegard. 

Den første Barnehageprisen for kunst og kultur ble delt ut i 2008, og har siden den gang blitt en 
etablert og viktig pris innenfor barnehagefeltet. Barnehageprisen for kunst og kultur skal gå til tre 
barnehager i landet som hver har arbeidet godt og helhetlig med prosjekter innenfor fagområdet 
Kunst, kultur og kreativitet. Barnehagene i Ringebu fikk også denne prisen i 2011 med prosjektet 
«Vær sett med barns øyne».
 
Barnehagene er opptatt av at barna skal få oppleve lokale kunst - og kulturuttrykk, bli kjent med 
lokale tradisjoner og få mulighet til å uttrykke seg i musikk, sang og drama. På bakgrunn av dette 
fikk barna bli kjent med sangskatten til Kristian Åsmundstad, som er en av de største sangkildene 
vi har hatt i Gudbrandsdalen. Kristian Åsmundstad samlet viser og folketoner i mye av sin levetid. 
Han var født i Kvikne i Nord-Fron, men bosatt i Ringebu fra 1926, rett ved siden av Ringebu 
barnehage. Barna har gjennom møtene med folkesanger Camilla Granlien og disse sangene fått 
kjennskap til en tradisjon som har levd og lever i deres nærmiljø. 

Vinnere av den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur 2015
Tekst: Margunn Haugen
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Går du med planer om å bruke noen rom i dine bygg 
eller din eiendom på annen måte enn før?
Det kan hende at det da må søkes om såkalt «bruksendring» etter plan- 
og bygningsloven (pbl).

I følge lovverket skal det søkes om bruksendring når tiltaket medfører 
”endret bruk av byggverk eller del av byggverk ". Dette omfatter også 
endringer som kan skje uavhengig av byggetiltak.

Det at en skal søke om en annen bruk av et rom eller bygg, er et av de 
forholdene vi som arbeider med byggesak ser at er vanskelig å forstå for 
folk flest. Det er ikke sikkert en gjør fysiske endringer i form av ombygging, 
men likevel kan det være søknadspliktig.  I hovedsak er det snakk om å ta 
i bruk bod i eksisterende bygg, eller uthus til såkalt rom for varig opphold. 
Det vil si å lage soverom, eller kanskje innrede stue eller lignende. Sammen 
med riving av bygg og endring av (innvendig bærende?) vegger, er nok 
bruksendring blant de sakstyper vi som arbeider med byggesaker ser at 
det oppstår mest misforståelser rundt. 

Hva er et uthus og hva vil det kunne inneholde?
I de fleste hytteplaner i kommunen er det åpnet for å kunne føre opp to 
mindre bygg i tillegg til hytta, et anneks (separat sove/oppholdsrom til 
hytta) og et uthus (lager mv.)

For en bruksendring kan det være utfordrende å se at måten bygg innredes 
på eller utstyr/møbler som installeres, faktisk kan ha en vesentlig virkning 
på hva bygningen betraktes som.

Det er derfor viktig for Ringebu kommune å nå ut med informasjon, slik 
at du ikke uforvarende kan stille deg på kant med lov eller vedtatt plan 
på din eiendom. I kontakt med Fylkesmannen om dette tema, er det 
tydeliggjort at det avgjørende er hvilken funksjon bygningen har.

Uthuset er en bygning som ikke er ment for varig opphold. Det å sette inn 
en seng i et bygg som før har vært brukt til uthusformål, vil for eksempel 
endre formålet på bygget til såkalt «anneksfunksjon». Det er helt andre 

krav og regler til bygg med varig opphold for mennesker/beboelsesrom, 
bl.a. krav til sikkerhet med brann og rømning.

I kontakt med blant annet jurist hos Direktoratet for Byggkvalitet har 
Ringebu kommune fått klarlagt at «beboelsesrom er kjøkken, stue, 
soverom og våtrom». Uthus anses derfor å kunne inneholde vanlig 
tradisjonelle lagerfunksjoner, avtrede/do og i enkelte tilfeller badstue og 
tørkefunksjon.

Ved eierskifte har kommunen sett en del tilfeller der det er oppdaget 
at det er utført ulovlige arbeider på eiendommen. Er eierskiftet allerede 
gjennomført, vil det være ny eier som er ansvarlig for ulovlighetene og 
må svare ovenfor kommunen, men det kan tas privatrettslige skritt fra 
ny eier ovenfor selger. For å unngå slike kjedelige situasjoner, anbefaler 
kommunen alle å gjøre så godt de kan i forhold til å følge lovverket.

Tiltakshaver/eier av eiendom har en selvstendig plikt til å sette seg inn i 
de lover og regler som gjelder for eiendommen før en setter i gang tiltak. 
Ringebu kommunes oppfordring er derfor å ta nærmere kontakt med 
fagområdet byggesak før du endrer bruken av din eiendom eller deler av 
dine bygg. Vi er bl.a. behjelpelig med raske svar på e-post.

Vinnere av den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur 2015
Tekst: Margunn Haugen

Barna har lært seg sangene på rams, de synger dem uoppfordret, 
så barnehagene har gitt Kristian Åsmundstads sangskatt videre til 
en ny generasjon. 

Prisvinnerne er valgt ut av en jury sammensatt av fagfolk fra ulike 
deler av barnehagefeltet. Prisen er på 10 000 kroner, og skal 
være øremerket videre arbeid med kunst- og kulturfaglig arbeid i 
barnehagen. I tillegg mottar vinnerne en skulptur spesielt utformet 
for Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur av kunstneren 
Harald Bodøgaard, og ett års abonnement på Kulturmagasinet Q.
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Kulturkveld  med Narum og åpning av Vinterfesten 2016.
Fredag 19. februar kl. 19.00 på Tromsvang, Fåvang. 
Åpning av Vinterfesten ved OrdførerArne Fossmo
Fri Gospel, dansere og Lisa Lien deltar.
Inngang kr. 100 for voksne og kr. 50 for 
barn.
Arr. Ringebu kommune, kultur.

Vinterfestdag på Fåvang.
Lørdag 20. februar.
Vinterfesttilbud i butikkene.
Arr. Fåvang vel- og næringsforening.

TromsaLIVE
Lørdag 20. februar på Tromsvang, Fåvang.
For musikere og komponister kl. 13.00. 
Trond Grovane Moe fra MØST (musikknettverk.no) kommer og forteller 
om støtteordninger, opphavsrett og andre nyttige tips for å sikre deg 
inntekter av dine komposisjoner. Inne på Kvitfjell pub. 
For klubbmedlemmer, Kl. 13.00
Leder i Norsk Blues Union Bitten Svendsen orienterer om deres arbeid for 
bluesklubbene i Norge.
Åpent for alle og gratis inngang. Inne på Kvitfjell pub.

TromsaLIVE konsert kl. 20.00 på Tromsvang, Fåvang
Laugen rock og bluesklubb presenterer lokale artister:
Tina Lie, Hercules,  Papa Mule, MaVe, Randi Marie Steig, Blue Lynx, Kari 
Hanne Rudrud, Frank Asle og Inger Blytt Vestad.
Konsert starter kl. 20.00, servering i salen, aldersgrense 18 år
Inngang : kr 200, medlemmer kr 150
Arr. Laugen rock og bluesklubb

Ungdommens kulturmønstring for Midt-Gudbrandsdal. 
Lørdag 20. februar kl. 18.00 på Inntunet Vinstra vidaregående skule. 
Inngang kr. 50 for voksne, ungdom under 20 år gratis.
Arr: Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner og Ung i Midtdalen.

Skitur med leder langs Tromsa.
Søndag 21. februar kl. 10.00. Oppmøte Dalarampa i Brekkom.
Start ved Dalarampa, bratt ned til elva, deretter 1 km opp til Storfallet.
Påmelding og Informasjon om turen ved Lars Haugen tlf. 97148107.
Arr. DNT Gudbrandsdal.

Familiedag på «svæillbana».
Søndag 21. februar kl. 12.30, Kvitfjelltunet på Fåvang.
Ta med skøytene og kom på familiedag ved badedammen, musikken 
klinger fra anlegget, gratis servering av pølser og varm drikke.
Arr. Badedammen og Ringebu kommune, kultur.

Konsert med Ringebu musikkforening og Fåvang musikkforening.
Søndag 21. februar kl. 19.00 på Ringebu ungdomsskole, Ringebu.
Gratis inngang og kaffe. Loddsalg .
Arr: Ringebu musikkforening og Fåvang musikkforening.

Morsmålsdagen.
Mandag 22.februar kl.12.30-14.30 i Kaupanger, Ringebu.
Den internasjonale morsmålsdagen markeres med språkcafè slik 
at vi kan bli litt bli kjent med noen av de nye innbyggerne i Ringebu. 
Enkel servering, gratis inngang.
Arr.: Ringebu folkebibliotek, Ringebu Læringssenter,  Ringebu statlige 
mottak og KOA ungdomstiltak, Kløverhagen.
Litteraturkveld 
Mandag 22.februar kl.19.00  på Ringebu Folkehøgskule.
Torgrim Eggen presenterer sin nyeste bok «HB. En destillert norgeshistorie». 
Inngang: kr 150,- inkl. alkoholfri servering!.
Arr. Ringebu folkebibliotek, Ringebu Libris og de fire bygdekvinnelagene 
i Ringebu.

Foredrag av Hans Jacob Dahl «Altertavla i Ringebu Stavkyrkje».
Tirsdag 23. februar kl. 18.30 i Ringebu Stavkyrkje.
Foredrag er basert på boka «Kun et simpelt bondearbeide». En studie 
av altertavlene til Johannes Skårstad» forfatter er Hans Jacob Dahl, 
senterleder Pilegrimssenteret Dovrefjell.
Gratis inngang.
Arr. Ringebu Sokneråd og Gudbrandsdalsmusea.

Inspirasjonskveld «Redesign-bruk og forny det du allerede har». 
Onsdag 24.2 kl. 19.00 på Ringebu ungdomssenter, Ringebu.
Foredragsholder Britt Hammerstad.
Inngang: gratis for medlemmer, ikke medlemmer kr. 50.  Kaffespleis.
Arr: Ringebu husflidslag.

Barneteater.
Torsdag 25.februar kl. 10.30 på Ringebu folkebibliotek, 
Ringebu.
Snødronningen: et dokketeater fritt etter H.C. Andersens eventyr. 
Av Ingvill Solberg og Lisbeth Eilertsen. For 5-åringer.
Gratis inngang.
Arr.: Ringebu folkebibliotek.

Hyggekveld  
Torsdag 25.februar kl.18.00 på Nærmiljøsentralen, Ringebu.
Gratis inngang, kaffesalg og underholdning.
Arr. Ringebu nærmiljøsentral.

Jakt og villmarkskveld.
Torsdag 25. februar kl. 19.00 på Kaupanger, Ringebu.
Film og foredrag ved Morten Brekke, «Alaska og Norge Villmarkskveld»
Inngang kr. 100.  Salg av kaffe og kake. 
Dørene åpner kl. 18.30
Arr. Ringebu og Fåvang jeger og fiskerforening.

Finale FIFA 16
Fredag 26. februar kl.18.00 på Ringebu ungdomshus, Ringebu
Midt-Gudbrandsdals mesterskapet i FIFA16 startet opp med innledende 
online runder 8.januar, og regnes som ferdig fredag 19.februar. Vi har 
fått 37 deltagere fordelt på Playstation 3, playstation 4 og xbox one. 
Kvartfinaler, semifinaler, og finalen avholdes på ungdomshuset i Ringebu 
fredag 26.februar. Disse vises på storskjerm, og det blir mulighet for alle 
å være publikum.
Gratis inngang. Arr. Ringebu ungdomshus
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Konsert med Dave Fields
Onsdag 9. mars kl. 20.00 på Kvitfjell pub og pizza, Fåvang
Den amerikanske gitaristen Dave Fields  besøker Fåvang på sin
norgesturne.
Inngang:  kr 200, kr 150 for medlemmer.
Arr. Laugen rock-og bluesklubb

Pre Party World Cup
Fredag 11.mars Kvitfjell Pub og Pizza, Fåvang

World Cup i Kvitfjell  
Lørdag 12. mars 
kl. 09.30 Underholdning i målområdet.
 Midt-Gudbrandsdalen presenterer seg. Stands og aktiviteter  
 for alle aldersgrupper.
kl.11.30 Utfor menn
kl.13.00 After-ski i målområdet
kl. 13.15 Premieutdeling i målområdet
kl. 15.00 Afterski mellomstasjonen og på Vestsiden
kl. 22.00 World Cup Party Gudbrandsgard Hotel
kl. 22.00  World Cup Party på Kvitfjell Pub og Pizza med Papa Mule

Søndag 13. mars        
kl. 10.00 Underholdning i målområdet. 
 Midt-Gudbrandsdalen presenterer seg. Stands og aktiviteter for
 alle aldersgrupper.
kl. 11.15 Super-G menn
kl. 13.00 Premieutdeling i målområdet
mer informasjon på www.worldcup.kvitfjell.no 
Arr: Hafjell-Kvitfjell Alpin AS

Evert Taube konsert. 
Søndag 13. mars kl. 19.00 på Ringebu ungdomsskole.
Ringebu sangkor med solister og Sigurd Tingstad med orkester.
Inngang: kr. 150,-, barn under 16 år gratis.

Konsert med Lars Klevstrand 
Mandag 14. mars kl. 19.00 
på Tromsvang, Fåvang.
Inngang kr. 50. Kaffeservering.
Arr. Den kulturelle spaserstokken og 
Ringebu pensjonistlag

«As you like it» av William Shakespeare    
Fredag 18. mars og lørdag 19. mars på Tromsvang, Fåvang.
Dramagruppa ved Ringebu kulturskole framfører forestillingen 
«As you like it»
Fredag, skoleforestillinger og lørdag kl.16.00 åpen forestilling.
Inngang voksne kr. 100. Barn under 16 år kr. 50. 
Arr. Ringebu kulturskole.

Vinternatt i Rondane.
Fredag 26. februar kl. 19.00 på Tromsvang, Fåvang.
Teater-, konsert – og poesiforestilling om maleriet «Vinternatt i Rondane» 
og tre gamle venners møte med fjell.  http://scenegudbrandsdal.no/
vinternatt.html.
Inngang: kr. 200.  Skoleelever: kr 100.
Arr: Scene Gudbrandsdal.

Folkemusikkpub.     
Lørdag 27.februar kl.18.30 på Tunet kro, Fåvang.
Div. grupper underholder. JAM, ta med instrument!
Gratis inngang.
Arr. Ringebu spellemannslag og Tunet kro.

Vinterfestdag i landsbyen Ringebu.
Lørdag 27.februar kl. 10.00 -15.00.
Torghandlermesse i Kaupanger.
Rebusløp og moro i Kaupangerparken for barn og voksne kl. 12.00, 
bålkos og underholdning.
Åpen kafe i Kaupanger.
Gode vinterfesttilbud i butikkene.  
Arr. Ringebu markedsforening.

En hyllest til Åge Aleksandersen med Katalysator.
Lørdag 27.februar. kl.21.00.
Kvitfjell Pub og Pizza, Fåvang

Frank Sinatra aften 
med Johnny Lønning
og storbandet Fossajazz.
Søndag 28.februar. kl.19.00
på Tromsvang, Fåvang.
Gjestesolist:
Lena Gallatin Løsnesløkken 
Inngang kr 150.  
Barn u/16 år gratis.
Arr. Fossajazz.

Salmekveld i Fåvang kirke
Fredag 4. mars kl. 19.00.
Salmekveld med bandet Pareli, solist Arne Pareli Pedersen
Opplev påskedramaet gjennom salmer, tekst og bilder
Inngang kr 200
Arrangør: Fåvang menighet

Pilkekonkurranse på Lågen.    
Søndag 6. mars kl.11.00 – 13.00 på Losnaisen utenfor Viken gartneri.
Utdeling av pilkestikker til de minste barna. Premiering.
Påmelding kr. 50 for voksne, barn gratis.
Værforbehold. Informasjon: Ringebu skysstasjon tlf. 61 28 47 00.
Arr. Ringebu og Fåvang jeger- og fiskerforening.

Moteshow
Tirsdag 8.mars, kl. 19.00 på Ringebu ungdomsskole. 
Underholdning, lodd- og kaffesalg til inntekt for bruk til lokale tiltak.
Gratis inngang.
Arr. Ringebu- Fåvang Lions Club.
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Spennende planer
Følg oss på Facebook for å få med alle nyheter fremover. 
Vi er blant annet i gang med et spennende konsept på 
arrangement i samarbeid med Snowboardforbundet og 
Kvitfjell Alpinanlegg. Dette blir moro, vi gleder oss veldig 
til en leken vinter på brett!

”Snowboardere i alle aldre”

Kvitfjell Brettklubb
Tekst: Julia Hamre og Hans Torgersen.  Foto:  Jørn Gundersen

I mange år har det blitt diskutert blant ivrige brettkjørere å starte et organisert tilbud 
innenfor brett i Kvitfjell. I juni 2015 ble det tatt et viktig steg videre ved at det ble 
arrangert et stiftelsesmøte. Formålet med møtet var å stifte en brettklubb, som favner 
brettaktivitet i midt-Gudbrandsdalen. Hovedvekt skal være på snøbrett, men dette kan 
utvides ved interesse til å gjelde wakeboard, skateboard og surfboard. Klubben har som 
formål å ha profil som opplæringsklubb, og en sosial profil der det å være på brett 
sammen i trivelige og inkluderende former er et mål. Et annet hovedmål vil være å gi 
barn og voksne muligheten til lek på brett uten at det skal være et konkurranseaspekt 
ved aktiviteten. Hans Anton Torgersen ble valgt til leder. Julia Hamre til nestleder. 

Formalitetene i orden
Nå er alt det formelle med Norges Idrettsforbund, Snowboardforbundet og registrering 
i Brønnøysundregistret i orden. Det har også vært gjennomført et møte i Kvitfjell med 
representanter fra snowboardforbundet. Der fikk vi gode tips om drift av klubb, tilbud om 
oppfølging og aktivitetsplanlegging. Møtet ble avholdt på Koia, som Lars Harsheim også 
vil holde åpent som klubbhus noen kvelder. 

Gratis kurs for medlemmer
Vi har bestemt oss for å tilby nybegynnerkurs på kveldskjøringer i Kvitfjell. Se vår 
facebookside for kursdatoer. Kurset vil gjelde for betalende medlemmer, både voksne og 
barn, og vil være gratis for medlemmer. Vi kommer til å legge ut informasjon om dette på 
facebooksiden vår ”Kvitfjell brettklubb”. 
På Facebooksiden kommer det også informasjon om innmelding i klubben. Vi har fått en 
veldig gunstig avtale med Kvitfjell Alpinanlegg på sesongkort for betalende medlemmer. 
Klubb kontingent vil være 200 kr for enkeltmedlemmer og 400 kr for familiemedlemskap.

Nytt fra Kvitfjell , Ringebu har fått en ny restaurant
Tekst: Christian Bråtebekken.  Foto: Kvitfjell.

Prepperiet bringer er nytt nivå til fjellets kulinariske tilbud.

GudbrandsGard har hatt restaurant på samme sted siden hotellet åpnet i Kvitfjell i 1999. 
Nå utvides imidlertid mattilbudet på hotellet med ytterligere et spisested.

Både skibaren og peisestuen innenfor har 
fått ny stil. Veggene er lysnet, interiøret 
skiftet ut i moderne retning. Heltre og skinn, 
råmetaller og rustmetaller, kalkmalte vegger. 
Tidløst og nordisk, i stil med maten.

-Atmosfæren er tilbakelent, men samtidig 
tilrettelagt for å kunne nyte måltidet. 
Fjellpreg, på en moderne måte. Det er 
også en fjellfølelse i maten siden den er 
tradisjonell, og at det er gode porsjoner. 
Kokken er opptatt av at du skal bli mett. Slik 
var det jo i gamle dager også, man skulle 
ha noe å jobbe på. Og nå er det altså i 
bakken, sier Cecilie Hamsun, restaurantsjef 
på GudbrandsGard hotell.

På menyen står de lekreste retter. Hva med 
ytrefilet av hjort med kantareller, selleripuré, 
røsti og hulderostsaus? Pannestekt fjellaure 
fra Jotunheimen med eplecider, smørsaus, 
byggrynsrisotto og sauterte grønnsaker? 
Eller utvalgte lokale delikatesser av fisk, 
kjøtt og spekemat, servert med meskebrød?



15

Bibliotekaren anbefaler
Hvordan elske en far – og overleve av Vetle Lid Larssen.

I denne sterke selvbiografiske romanen tar forfatteren oss gjennom sin egen oppvekst, og 
skildrer forholdet mellom seg og faren, den kjente skuespilleren, gjøgleren, showmannen og 
levemannen Lars Andreas Larssen. 
Boken forteller om samlivet mellom to sterke personligheter, og skildrer barnets betingelsesløse 
kjærlighet til far og hvordan forholdet i voksen alder blir betent og vanskelig. 
Boken tar opp hvordan det er å vokse opp i skyggen av faren, og hvordan det senere 
vokser fram et absolutt behov for løsrivelse fra en intens farsfigur. Parallelt er dette også 
en historie om sykdom, om hva som skjer når din egen far rammes av Alzheimers og 
sakte viskes ut. Far og sønn er begge unnvikende og konfliktsky som personer, og nå 
som rollene snur og sønnen må innta rollen som foresatt, blir det vanskelig for ham 
å forsone seg med de samtalene som aldri fant sted, og som nå aldri vil finne sted. 

Det krever mot å skrive om sin egen far, og spesielt når den samme faren har levd et liv i 
offentligheten og ble rammet av alvorlig sykdom, men jeg synes Vetle Lid Larssen kommer godt 
ut av det. Dette er en bok full av skriveglede, lyst og overskudd, forfatteren byr på seg selv og 
kaller fram latter, gråt og refleksjon hos leseren, og for mange vil nok gjenkjennelsesfaktoren 
være ubehagelig høy. Jeg tror ikke du vil angre over å tilbringe kveld med denne boken.
Den finnes for øvrig som bok, e-bok og lydbok, og du låner den selvsagt gratis på ditt lokale 
landsbybibliotek.

Ellinor Brænd
 
Ringebu folkebibliotek, Ole Steigsgt.1, 
2630 Ringebu. Tlf. 61 28 04 08. 
www.facebook.com/ringebu.folkebibliotek 
Mandag og onsdag 12-19, tirsdag og fredag 10-14. 

Råvarene kommer fra lokale produsenter. Flatbrød og lefse fra Øyens 
hjemmebakeri på Kvam, trollpoteter fra Tromsnes gård på Fåvang, pølser 
fra Anni, kreklingsirup fra Gopollen. 
Og så alle de delikate ostene – geitost fra Valbjørg gård i Vågå, 
sæterparmesan fra Brimi sæter i Garmo, fjellfrisk fra Advem gardsysteri 
på Lesja. 
Aller mest kortreist er imidlertid svinekjøttet. Myhrvoll gård ligger rett 
nedenfor GudbrandsGard, og grisene koser seg utendørs, like i nærheten 

av løypene. Om sommeren trives de ekstra godt oppe på setra. Mer 
kortreist er det vanskelig å finne.

Nå håper restaurantsjefen å se også kortreiste gjester, både lokale og 
hyttegjester fra begge sider av fjellet.
-Hvis man vil ha en skikkelig restaurantopplevelse slipper man nå å reise 
ut av bygda. Jeg tror de fleste vil kjenne seg igjen i maten, som samtidig 
utfordrer litt, avslutter Hamsun.
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Møt La Mone den nyeste spesialforretningen i landsbyen Ringebu
 Tekst og foto: Birgitte Bay

Jeg møter Mona Hagen i den nyåpnede interiør- og klesbutikken 
La Mone i Hanstadgata 7 for å slå av en prat. Det tar litt tid før 
vi får satt oss ned sammen, da det stadig vekk kommer innom 
både nye og gamle kunder for å handle. Jeg vil høre historien bak 
La Mone, og hvordan hun ser for seg å utvikle bedriften videre. 
 
Det startet på Instagram
Med en bakgrunn som 
regnskapsfører i Ringebu, var 
lidenskapen for accessoirer som 
smykker, skjerf og interiørartikler 
som kan «løfte både et 
antrekk og en sinnsstemning» 
kun en kreativ hobby:  
-Jeg fablet på et tidspunkt 
om å kjøpe og selge brukte 
designervesker på si, men 
begynte i stedet etter hvert 
å uttrykke interessen min 
på Instagram, hvor jeg blant 
annet postet bilder av egenproduserte smykker. Her opparbeidet jeg 
meg en relativt stor følgerskare, som attpåtil viste interesse for å 
kjøpe produktene jeg viste frem! Jeg nådde 30 000 unike følgere, og 
det kom til et punkt hvor jeg spurte meg selv om jeg kunne gjøre noe 
mer ut av dette. Det ble den spede begynnelsen på nettbutikken min. 
Selv om det er givende å jobbe med noe en brenner for, ble tiden etter 
hvert knapp når jeg skulle kombinere full jobb med drift og utvikling av 
nettbutikken, forteller hun. Hvordan ville samboeren Mathias og de tre 

barna på 6, 14 og 16 år stille seg til en samboer og mor som sluttet å 
jobbe i en «vanlig» jobb for hoppe inn i en utrygg gründertilværelse? 
Med familiens velsignelse og fulle støtte, tok Mona sats for å jobbe 
fulltid med lidenskapen sin. Hun har ikke angret, og legger til med 
et smil at bakgrunnen som regnskapsfører har kommet godt med.  

Ungdomsboliger og boliger til bosatte flyktninger på St. Olavs plass 
Tekst og foto: Per Kristian Simengård

Ringebu kommune har nettopp ferdigstilt trinn 1 med 8 leiligheter på St. 
Olavs plass i Tollmoen, sentralt i Ringebu. Alle leilighetene har oppvarmet 
bruksareal på 62,3 m2 og består av stue/kjøkken, bad, bod og to soverom. 
I tillegg er det terrasse på 15 m2.

I kontrakten med Tinde Bygg AS for byggetrinn 1, lå det inne en opsjon for
byggetrinn 2 som er identisk med trinn 1. Trinn 2 ble bestemt i 
kommunestyret før jul og byggestart blir i februar og med ferdigstillelse 
til høsten. 

Bakgrunn for prosjektet er at det er mangel på boliger 
i Ringebu, og det er få gjennomgangsboliger på 
markedet. Samtidig har kommunen vedtatt mål om 
økning i folketallet. Bygging av gjennomgangsboliger 
er viktig for å sikre boalternativ til yngre familier, 
familier som av ulike grunner ennå ikke vil velge 
å bygge egen enebolig. Samtidig gjør vedtak om 
bosetting av 15 flyktninger årlig at Flyktningetjenesten 
har behov for flere boliger.
 
Ut fra behov for boliger både til yngre og flyktninger, 
ble det overfor Husbanken søkt om tilskudd til 
bygging av flyktningeboliger for halvparten av 
boenhetene, og tilskudd til ungdomsboliger for de 
resterende fire. Tilsvarende er gjort for 2. byggetrinn. 
Husbanken har innvilget tilskudd på til sammen 
34 % av prosjektkostnaden. Dette gir gunstig 
driftsøkonomi for boligene på St. Olavs plass. 

St. Olavs plass trinn 1
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Butikken blir til
Butikken ble først en realitet på Fåvang, der det voksende varelageret fikk 
boltre seg i innbydende lokaler. Da det sensommeren 2015 åpnet seg en 
mulighet til å leie butikklokaler sentralt i landsbyen Ringebu, var det en 
sjanse hun ikke kunne gå glipp av. 

- Her har det de senere årene blitt en veldig trivelig atmosfære, og et 
positivt felleskap blant de næringsdrivende som jeg ønsket å bli en del av, 
forteller hun. Det at samboeren Mathias er snekker, kom godt med når 
Mona skulle tilpasse de tidligere frisørlokalene til en smakfull interiør- og 
klesbutikk. Flytteprosessen ble et familieprosjekt, og La Mone kunne åpne 
dørene akkurat tidsnok til å få med seg trafikken under Fårikålfestivalen 
i slutten av september. 

-Hvordan har du opplevd det å åpne butikk i landsbyen?
 -Både velkomsten og tilbakemeldingene jeg har fått fra kunder og andre 
næringsdrivende har vært helt fantastisk. Jeg gleder meg til fortsettelsen her!  
 
Kaffebar og bakgårdshygge?
-Jeg har alltid drømt om å kunne ha et lite kafèutsalg i tilknytning til 
butikken min, og her kan jeg realisere dette: Beliggenheten og omgivelsene 
er perfekte for å ha sittegrupper på fortauskanten utenfor, med utsikt rett 
bort i parken. Folk kan også sitte på barkrakkene langs vinduet og titte 
ut. Jeg vet at mange har savnet en god kaffebar i landsbyen- meg selv 
inkludert. Dette har vært noe jeg har vært klar på at jeg vil ha fra første 
stund, men foreløpig har jeg måtte greie meg med en Nespressomaskin. 
Jeg ville ikke kjøpe inn det første og beste, men gjøre grundige 
undersøkelser og investere i en skikkelig kaffemaskin som jeg lærer meg å 
bruke. Nå er den endelig i hus, og i løpet av nyåret skal vi få installert den. 
Når den tid kommer, skal jeg ha en åpnings-happening med en barista 
som virkelig kan faget sitt! Det vil bli annonsert på facebooksiden min.  
- Så spennende, sier jeg, og spør om det er flere planer hun vil fortelle om.  

–Vel, jeg drømmer om muligheten til å kunne utvide lokalene med 
også en mer tilbaketrukket sittekrok, kanskje en slags «bakgårdskrok» 
eller vinterhage. Kanskje et det kunne blitt et nytt møtested for ulike 
anledninger? Foreløpig har jeg mer enn nok å henge fingrene i med 
butikken, så det får eventuelt bli i La Mones neste kapittel, avslutter hun 
med et smil og lar tanken henge litt i de nye, freshe lokalene. Med sin 
nettbutikk, interiør- og klesbutikk og kommende kaffebar, er det ingen tvil 
om at La Mone allerede er et veldig bra tilskudd til «porteføljen» av nisje- og 
spesialforretninger i landsbyen. Jeg ønsker masse lykke til med fortsettelsen!  
 
  
  

Ungdomsboliger og boliger til bosatte flyktninger på St. Olavs plass 
Tekst og foto: Per Kristian Simengård

Leiligheter forbeholdt førstegangsetablerere 
representerer et nytt tilbud i Ringebu kommune. 
Hensikten er som nevnt foran; å bidra til at ungdom 
lettere kan komme inn på boligmarkedet uten å måtte 
investere i egen bolig fra første stund. 

Forutsetningen er en tidsbegrenset botid på 3 år. 
For at disse leilighetene skal holdes adskilt fra 
kommunens ordinære utleieboliger, tildeles leilighetene 
etter egne kriterier, og tildeles av Plan og Teknisk, Bolig 
og Eiendom. 

Rutine for tildeling 
•	 Søknad om å leie kommunal bolig sendes til 

Fellestjenesten. Tilbudet og aktuelle søknadsfrister 
kunngjøres på kommunens hjemmeside. 

•	 Standard søknadsskjema for kommunal bolig 
benyttes, tilpasset formålet mht. botid. 

•	 Fellestjenesten klargjør søknader til Bolig og Eiendom 
som behandler søknadene etter gjeldende kriterier, 
innstiller og tildeler leilighetene. 

Husleien er fastsatt til kr 6.500 pr. mnd. Leien justeres 
som for øvrige kommunale boliger. Leie inkluderer 
kommunale avgifter, plenklipping og snøbrøyting. Strøm 
er ikke inkludert.

Ta kontakt om du er interessert eller har spørsmål, post@ringebu.kommune.no.
 
Vi stiller gjerne på en visning.

Stue og kjøkken
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Vil du være frivillig?
Tekst og foto: Marte Brunæs Torgersen

I Ringebu kommune var det ved årsskiftet bosatt 41 flyktninger. Det skal 
bosettes 15 nye i 2016. I kommunen har vi også Ringebu statlige mottak 
på tidligere Ringebu hotell. Der er det 100 beboere. 15 mindreårige 
asylsøkere under 15 år bor i omsorgssenter på Kløverhagen. 

Hvor mye tid må jeg bruke på å være frivillig? 
Du velger selv hvor mye/ofte du ønsker å bidra

Hva forventes av meg som frivillig? 
Det forventes at du er åpen i møte med nye mennesker. Det forventes 
videre at du viser respekt for dine medmennesker og at du følger opp de 
avtalene som gjøres. 

Hva kan du bidra med? 
-Ta med et ekstra barn på trening/kamp.
-Hjelpe barn og voksne med lekser 
-Vise frem den flotte kommunen vi bor i. Ta med barn og/eller voksne på      
fjelltur, fisketur, stolpejakt osv. 
-Ta med en av de voksne på trening/aktiviteter. Kanskje noen vil være 
med på Friskus? Eller hva med strikkekafe? 
-Være en støtte og veiviser i møte med et nytt land og en ny kultur.
-Lære noen å gå på ski
-Delta på gudstjeneste sammen med beboere fra mottaket 
(ungdomssenteret søndager klokken 12- 15.30, onsdager klokken 18-
20.30 og fredager klokken 17- 18.30)
-Være badevakt 
-Ta med noen på aktiviteter du selv deltar på. Kanskje noen vil være med 
på møter i bygdekvinnelaget? Eller hva med 4H? 

Mulighetene er mange! Du kan bidra til at de som bor her føler seg 
inkludert i lokalsamfunnet vårt. Du kan gjøre en forskjell. 

Hvor kan jeg ta kontakt hvis jeg ønsker å være frivillig? 
Ønsker du å bidra? Har du spørsmål? Har du ideer til aktiviteter eller 
andre innspill/tanker vedrørende frivillighet i Ringebu? 

Vi hjelper deg gjerne, ta kontakt med: 
Line Høyesveen ved Nærmiljøsentralen, tlf.  61 28 02 60
frivillig.ringebu@gmail.com

Eller: 
Ann Cathrin O. Tomten, sokneprest, tlf.  99 57 15 52
Ragnhild Hjelmstad, Ringebu Læringssenter 
ragnhild.hjelmstad@ringebu.kommune.no
Marte Brunæs Torgersen, flyktningkonsulent,tlf. 40 03 78 63, 
marte.brunes.torgersen@nav.no 

Visste du at ...
-Det er familiebading på Ringebu ungdomsskole hver mandag fra kl. 17.30-19.00 med elever fra Ringebu folkehøgskule som 
badevakter.  Velkommen til bading.

- Ringebu kommune deler ut gratis strøgrus til pensjonister og uføre i kommunen.

Ta kontakt med J.o.b.a. på tlf. 977 14 142 
Gratis utkjøring

Henteadresse: Elvebakken 2. 2630 Ringebu (Rødhallen)

- Ringebu læringssenter er på Facebook?

Adresse:https://www.facebook.com/ringebularingssenter/?fref=ts  eller du søker oss opp på navn
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lillehammer.com

/ World Cup Kvitfjell

#wckvitfjell

Lørdag 12. mars UTFOR menn • Søndag 13. mars SUPER-G menn
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Tekst: Stein B. Olsen

Aksel Lund Svindal er tilbake, 
bedre enn noen gang. Kjetil 
Jansrud følger rett bak. Og nå 
har også unggutten Aleksander 
Aamodt Kilde begynt å yppe seg. 
I Val Gardena før jul tok disse 
tre gutta de tre første plassene 
i Super-G. Det har aldri skjedd i 
norsk alpinsports historie. Ikke 
rart at World Cup-arrangøren i 
Kvitfjell gleder seg til utfor og 

Super-G 12. og 13. mars.

Aksel Lund Svindal og Kjetil 
Jansrud har stått sammen på 
pallen mange ganger, også i 
Kvitfjell. At de skulle få selskap 
av Aleksander er noe gutta har 
ventet på lenge og trippelsei-
er i alpint er ikke mindre enn 
fantastisk.

Når sirkuset etter hvert kom-
mer til Kvitfjell i mars håper 

arrangøren på nye norske jubeld-
ager. I fjor var det Kjetil Jansrud 
som måtte dra lasset alene. Nå 
har han fått to gode makkere, 
men som også er knallharde 
konkurrenter. 

-Dette blir utrolig spennende. 
Tre norske utøvere som kan 
kjempe helt i toppen. Det 
begynner å bli mange år siden 
sist, forteller arrangementsled-
er Svein Mundal i Kvitfjell.

Som vanlig er det mye som står 
på spill i Kvitfjell. I fjor avgjorde 
Kjetil Jansrud seieren i Super-G 
cupen på hjemmebane. 

-Jeg kan ikke si annet enn at jeg 
gleder meg, og det vet jeg også 
Kvitfjells trofaste funksjonærer 
og publikum gjør, sier Mundal.

Historisk seierspall i Val Gardena, fra venstre Kjetil Jansrud, Aksel Lund Svindal og Aleksander Aamodt Kilde.  Foto: Alessandro Garofalo

Strålende opptakt til Kvitfjell:

historisk trippelseier!
World Cup-arrangøren i Kvitfjell kan glede seg over strålende norske resultater  

før årets World Cup-renn.  I Val Gardena ble det trippel norsk i Super-G,
for første gang i historien i denne grenen.
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Tekst: Stein B. Olsen

Når World Cup sirkuset kommer til 
Kvitfjell i mars, da kommer Kjetil 
Jansrud hjem. Hjem til sine egne. 
For arrangøren i Kvitfjell og de 
frivillige, så er Kjetil en av oss. Det 
er her han har vokst opp. Dette er 
hans hjemmebakke der han vant 
sitt aller første World Cup-renn. 
Og det er i Kvitfjell det er naturlig 
å forteller sine lagkamerater om 
oppveksten og sine røtter. Det er 
her mamma Inger Helen serverer 
sjokoladekake i målområdet  til 
Kjetils venner i World Cup- 
sirkuset. Han er ekte gudbrands-
døl og et stolt forbilde for alle.

Kjetil sammen med gode lagkompiser og mange støttespillere. En gjeng han skryter av så ofte som mulig.

«Årets forbilde»

Kjetil Jansrud!
Kjetil Jansrud ble kåret til «Årets forbilde» i 2015 på Idrettsgallaen på Lillehammer.  

En utmerkelse som alle mente var svært fortjent. Kjetil framstår som en idrettsutøver  
med de verdier vi alle ønsker at våre toppidrettsutøvere skal ha.

Kjetils takketale
Det er ikke ofte toppidretts- 
utøver får utmerkelser utenfor 
sin konkurransearena. Derfor 
er «Årets forbilde» noe helt 
spesielt.

«I en oppvekst der oppførsel 
var viktigere enn antall seiere, 
vet jeg dette er en utmerkelse 
som blir satt stor pris på av min 
nærmeste familie. Foreldrene 
mine spesielt. I tillegg donerer 
jeg en del av utmerkelsen til alle 
trenere og lagkamerater jeg har 
hatt opp igjennom årene, både 
under motgang og medgang. 
Dere har gitt av dere selv for 
å hjelpe meg på veien til å bli 

en god idrettsutøver, samtidig 
som dere har lært meg hva 
det innebærer å oppføre seg 
som folk. Det første er kanskje 
forventet. Det andre ikke.
Denne er til dere! 
Tusen takk.

/Kjetil

                          ––––

Juryens begrunnelse
Årets vinner er en stor inter-
nasjonal stjerne, men glemmer 
aldri sine røtter i klubben der 
det begynte, eller menneskene 
som har hjulpet på veien.
Vinnerens karriere har vært 
forbilledlig, fordi han har 

skyndet seg langsomt og har 
utviklet seg steg for steg. Årets 
forbilde blir beundret for sin 
vennlighet og folkelighet blant 
tilhengere, konkurrenter og  
medier. Det gjør ham høyt 
verdsatt - også i hjembygda. 
Lojalitet er et begrep som kler 
denne mannen, han trekker ofte 
frem betydningen av felles- 
skapet og tilhørighet til  
landslaget. Vinneren er opptatt 
av at alle skal dele for å skape 
utvikling for laget, dette til 
tross for at de konkurrerer  
i verdenstoppen. Vinneren ser 
andre, bryr seg om mennesker 
rundt seg og rett og slett  
en ålreit fyr.
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I tillegg til nybygget på 255 m2, er det bygget lager for hjelpemidler, og 
SFO-lokalene er pusset opp og fått nytt lys.

Fra åpningen av tilbgget ved Fåvang skole 19.11.2015 

Vaktmestertjenesten har bidratt mye her. Det er elever og lærere som 
skaper innholdet i skolehverdagen, bygget er bare rammen rundt. Men 
med en god ramme, håper vi grunnlaget for god læring er tilstede.

Fåvang skole
Tilbygget ved Fåvang skole ble offisielt åpnet 
torsdag 19. november.

Fåvang skole med nytt tilbygg 2015

En fin, og litt kald markering ute med noen korte hilsninger og 
allsidig og fin underholdning av elevene. Etterpå var det omvisning i åpent 
hus, der elevene drev med ulike aktiviteter på skolekjøkken og sløydsal. 
Bevertning var det også, med kaffe og biteti.

Sentumsforskjønning i Fåvang
Tekst: Roger Skansgård  Foto: Arild Hagen

Endelig ser det ut til at brikkene er i ferd med å falle på plass i Fåvang 
sentrum. Etter flere år med graving og midlertidige veger burde alt ligge 
til rette for at Fåvang skal få sin etterlengtede forskjønning.

Det har nylig blitt gjenfunnet noen gamle papirer der det ble bevilget 
kr 50.000 til opprustning av området foran Fåvangtorget til OL i 1994. 
Forskjønningen den gang resulterte i blant annet gråsteinsmur rundt 
bautaen, noen benker, skifer heller og beplantning. Når det nå på nytt 
skal forskjønnes i Fåvang sentrum skal det igjen gjøres arbeider foran 
Fåvangtorget, men i en mye større grad. Denne gangen skal hele plassen 
endres; parkeringer skal flyttes og terrenget skal flates ut. Tanken er at 
det nye torget er at det skal gi muligheter til flere typer arrangementer og 
samtidig være et naturlig møtested. 

Det har i løpet av høsten blitt skiftet ut overvanns-, vann- og spillvannsrør 
i Fåvang, totalt ble det gravd 400 meter med grøfter. Dette var et viktig 
ledd av forskjønningen. Hensynet til ivaretakelse av overvann ser ut til å 
bli mer og mer viktig i tiden fremover. Gjennom Fåvang sentrum har gamle 
og utdaterte betongrør ledet overvannet til Lågen. Nå er det derimot lagt 
ned nye og glatte plastikkrør, som skal holde i mange år fremover. Som 
følge av disse gravearbeidene må det nok påberegnes at vegene ikke vil 
være perfekte når våren kommer, men dette har beklageligvis vært vanlig 
på Fåvang de siste årene. Men i løpet av sommeren skal det bli asfalt på 
vegene igjen.

I starten av januar 2016 var Ringebu kommune i møte med Statens 
vegvesen for å avklare arbeidene som skal pågå på fylkesvegene. Store 
deler av sentrum består av fylkesveger, så her har vi ikke mulighet 
til å bestemme alt. Våre planer ble presentert og det var positive 
tilbakemeldinger. Videre skal det være et arbeidsmøte med Statens 

vegvesen for å vurdere trafikksikkerheten, universell utforming og 
fremtidige driftsfordeler og ulemper. Dette møtet avholdes rundt 
månedsskiftet januar og februar 2016. De løsningene som ble presentert 
for Statens vegvesen var prosjektert med bakgrunn i tidligere forprosjekt 
fra Rambøll, mulighetsstudien fra Areal+ og reguleringsplanen. 
Forprosjektet fra Rambøll var også grunnlaget for forskjønningen av 
Nesseskogen. De største endringene som planlegges i sentrum er at 
busslommene flyttes til området mellom Tromsvang og helsesenteret. Det 
er forslag om at området mellom Fåvangtorget og Bunnpris utformes 
med lave kantsteiner for å unngå høye kanter. Det legges også opp til 
planting av flere trær i sentrumsområdet. Utover dette blir utformingen 
av sentrum nesten lik som i dag, men med ny asfalt og nye kantsteiner. 
Noen steder vil planene berøre private grunneiere. Så snart alle løsninger 
er avklart må det tas en gjennomgang med dem.
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Nytt fra Midt-Gudbrandsdal næringsforening
Tekst: Frank Mathisen.  Foto: Knut Storvik

MGNF – Interesseorganisasjon for alle næringer i Ringebu, 
Sør-Fron og Nord-Fron.

Jeg skrev for første gang i Ringebu Posten 
i sept. 2015. Den gang var overskriften 
”Gudbrandsdalen inn i framtida”. Jeg 
delte noen visjoner med hva vi kunne få 
til ved å stå samlet og tenke på tvers av 
næringer. Men jeg avsluttet også med et 
sitat fra Peer Gynt  ”Ja, tenke det, ønske 
det, ville det med – men gjøre det” 
med følgende slutt: La oss starte i dag! 
Midt-Gudbrandsdal Næringsforeningen 
startet i forkant av dette innlegget, og 

jeg har nå lyst til å dele med dere noen konkrete punkter vi har lagt opp 
til i vårt arbeid videre.

Det skal gjøre en forskjell å være medlem av næringsforeningen. Ikke bare 
skal det bety å støtte oppunder en interesseorganisasjon som jobber med 
alt fra skattepolitikk til vegforbindelser, men også føles som et felleskap 
hvor det åpnes en arena; en mulighetenes arena! På samme tidspunkt 
gjør vi løpende et arbeid for alle næringer. Det aller siste er skilting fra 
nye E6.  Å få til best mulig skilting fra nye E6 kan være litt av en jobb. 
MGNF, i samarbeid med Visit Lillehammer og NHO, fikk utsatt frist for 
innspill til 14.januar i år. Vi ville at så mange som mulig i næringslivet 
skulle få komme med de innspill de mente var avgjørende for best mulig 
næringsutvikling. Det var gledelig når ønskene nærmest rant inn. Nå er 
jobben gjort og vi håper det har bidratt til en stor forskjell for næringslivet. 
I tillegg jobber vi videre med Gudbrandsdalsvegen. Opplevelsesvegen 
(den gylne omveg). Her er vi tett på både SVV og Multiconsult som jobber 
med selve vegbanen. Vi har satt ned en styringsgruppe bestående av 
næringsaktører både i Fåvang, Ringebu, Sør-Fron, Vinstra og Kvam. Målet 
er å legge til rette for best mulig næringsutvikling rundt vegen når nye 
E6 åpner.

Men tilbake til medlemsfordeler. Dette er noe av det vi jobber med videre:

-Merkevarebygging: Vi har satt i gang et arbeid som nå også er 
forankret i kommunene. Vår felles merkevare skal fortelle en historie og 
være et tegn på kvalitet. Dette skal vi sette i system fremover.
-Anbudstreff: Vi har vært tett på Nord-Fron om anbudsprinsipper. Vi 
skal få til en avtale som kan kopieres til både Sør-Fron og Ringebu. 

Med anbudstreff betyr det at vi er tidlig ute, samler næringen, slik at de 
kan forberede/rigge seg best mulig på det som kommer
-Arenabygging: MGNF skal invitere sine medlemmer til ulike fora i 
løpet av året. Målet er å bidra til å skape B2B møteplasser og kunne være 
pådriver for å skape suksess historier hvor ulike næringer kobles for å 
møte blant annet nye markeder. Kanskje kan også nabobedriften være en 
kunde/samarbeidspartner?
-Destinasjonsutvikling: MGNF jobber med ulike plattformer nå som 
skal gjøre det enkelt for markedet å finne varer og tjenester i midtdalen. 
Dette skal vi få til og det er kanskje noe av det viktigste enkelttiltaket vi 
jobber med nå.

Mer kan nevnes, men vi prioriterer disse punktene først.
Noe av det siste vi gjorde før jul, sett bort fra skiltarbeidet, var å invitere 
til Verdiskapingsprisen på Rudi Gard. Dette er også en viktig arena og har 

blitt en særdeles hyggelig førjulstradisjon. Takk til Ringebu jenta Marita 
Vestad (MaVe) som sang for oss og foredragsholderne Øyvind Moshagen 
og Pål Egil Rønn. Og en takk også til DNB for hyllesten til årets gaseller. 
Rørleggerservice Vinstra ble kåret til årets gasellebedrift i Oppland. 
Gratulerer! Men vi må selvfølgelig ikke glemme 
vinner av Verdiskapingsprisen, den overraskede 
prisvinneren, Rudi Gard. Det var vel fortjent!

La oss alle ønske oss et fabelaktig 2016!

Visste du at ...

Ringebu læringssenter er på Nærmiljøsentralen hver fredag?
Hver fredag er elever og lærere ved Ringebu læringssenter 
på Nærmiljøsentralen hos Line Høyesveen. 
Åpningstiden er fra 10.00 - 14.00. Læringssenteret er på 
plass ca. klokka 12.30. Da vanker det kaffe og vaffel for en 
billig penge, og diverse kulturelle innslag. Helselaget har 
underholdt oss et par ganger med sang, dans og musikk, 
og eritreere fra læringssenteret har sunget og spilt eritreiske 
sanger. Vi satser på at alle de forskjellige etniske gruppene 
ved læringssenteret skal holde underholdninga en fredag 
hver. Alle er hjertelig velkomne til å ta turen innom for å slå 
av en prat på norsk!
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Informasjon fra næringssjefen.
Tekst: Frode Martinsen

Det ble arrangert starte og drive bedriftsdagen  på i Kaupanger 18. 
november 2015 med vel  40 deltakere, der så si alle offentlige etater du 
trenger når du skal starte bedrift var med.  I etterkant er det deltakere 
som har startet for seg selv. Ringebu kommune ønsker å gjenta et type 
gründerarrangement for å inspirere flere til å starte for seg selv i løpet av 
2016.

Bo og byggmesse ble arrangert 6. juni 2015. Der møtte eiendomsmeglere, 
banker, ferdighusleverandører med stans og nye leilighetsprosjekter i Ringebu 
ble presentert. På programmet stod eksempelvis lansering av den offisielle 
facebookgruppa «Boligtorget i Ringebu», som nå har blitt den nye «digitale 

oppslagstavla» for de som tilbyr eller ønsker bosted i Ringebu kommune. 
Det var god deltakelse, og ønske om å gjenta arrangementet på årlig basis.  
 
Vi ønsker å ha stort fokus på næringsrelaterte arrangement framover, og 
for 2016 er følgende arrangement så langt planlagt:
I april Næringsforum med tema tettstedutvikling på Fåvang.
og 30. april Bo og byggmesse i Kaupanger.

Følg med på www.ringebu.kommune.no og på kommunens facebookside 
hvor arrangementene blir publisert

Visste du at...
  
Trollskimarathon med start på Venabygdsfjellet og 
målgang på Sjusjøen kan du delta i et av verdens 
vakreste skirenn lørdag 2. april. For 21. gang 
arrangerer Ringebu/Fåvang Skiklubb i samarbeid 
med Øyer/Tretten IL, Søre Ål IL og Mesnalia skilag 
rennet. 

Fra høyfjellsnatur, gjennom bjørkelier og 
forbi brunsvidde tømmervegger på utallige 
setergrender, strekker rennet seg sørover mot 
Sjusjøen.  -Verdens best bevarte hemmelighet, var 
det en løper som fortalte meg for noen år siden. 
Han hadde da gått rennet for 17. gang. 

Rennet er delt inn i fire ulike distanser. 120 km 
(med en ekstrasløyfe om Hornsjø i Øyerfjellet) og 
95 km starter på Venabygdsfjellet, 45 km starter i 
Gopollen og 15 km på Pellestova. En kan gå med 
og uten tid. Det er organisert transport fra Sjusjøen langrennstadion via Lillehammer og Hafjell til startstedene, og retur etter rennet. For de som 
ønsker å benytte seg av skyss til Gopollen, ber vi dere ta buss fra Krekke da bussen ikke går om Gopollen på returen. 

Antall løpere har de siste årene fordoblet seg, og vi var like i nærheten av å passere en magisk grense på 1000 deltakere i 2015. 95 km er seeding til 
Birken og Wasaloppet. Løyperekorden er på 3.56. 

For mere info om rennet og påmelding se nettsiden vår www.trollski.no 

Trollski hilsen
Turi Elise Kaus
Rennleder
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Oppslagstavla

Arrangement i Midt-Gudbrandsdal

19.februar – 19. mars VINTERFEST I RINGEBU Se eget Vinterfestprogram

20.februar Furusjøen rundt. 
Eventyret i Rondane. Turskirenn i klassisk stil. www.furusjoenrundt.no 

20.februar UKM Midtdalen 
Sted: Vinstra VDG skule
www.ukm.no/din_monstring

12. – 13. mars World cup utfor i Kvitfjell
Arr. Kvitfjell Hafjell Alpin

Gudstjenester påska 2016

20.mars  kl. 11.00 - Fåvang kirke
 kl. 17.00 - Linåkertunet
24.mars kl. 11.00 - Ringebu stavkirke
 kl. 16.00 - Venabygd fjellkapell
25.mars kl. 11.00 - Venabygd kirke
 kl. 19.00 - Fåvang kirke
27.mars kl. 11.00 - Fåvang kirke
 kl. 16.00 - Venabygd fjellkapell
 kl. 19.00 - Ringebu stavkirke
28.mars kl. 11.00 - Venabygd kirke
 Kl. 17.00 - Ringebu eldresenter

Turistbedriftene byr på en rekke arrangement på fjelldestinasjonene i 
Vinter- og påskeferie.  Se program på destinasjonens og bedriftenes nettsider.

2.april Lillehammer Troll ski Marathon.
Verdens lengste skirenn Venabygdsfjellet - Sjusjøen.
www.trollski.no

23.april Loftet dansestudio. 
Semesteravslutning der alle Loftets dansere fra 4-6+ år byr på skikkelig danseshow. Tid kl.18.00. Sted: Vinstrahallen

24.april Klatrerittet Mot Rondane 
Forfølgelsesritt med start i Kvam Idrettspark og målgang på Rondablikk Høyfjellshotell. www.kvamil.no 

9. juni  – 18. juni  SOMMERFEST I RINGEBU
Starter med Fåvangdåggån helga 10.-11. juni.  Fåvang musikkforening skal spille med selveste VAMP torsdag 9. juni. 
Kulturarrangement hele uka og avslutning med ringebudagene 17. og 18. juni

25. juni  – 20. august  Torghandel og temaarrangement hver lørdag i landsbyen Ringebu kl. 9 - 15

3.september  Gudbransdalsløpet 2016.
Vel 120 veteranbiler starter i landsbyen Ringebu.
Aktiviteter i sentrum. Kjørerute Ringebu-Sør-Fron-Kvam og mål ved Peer Gynt kjøpesenter Vinstra.

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.

Se oppdatert arrangementsoversikt på www.ringebu.kommune.no
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Nytt fra Visit Lillehammer
Tekst og foto: Visit Lillehammer

Gudbrandsdalen og Lillehammer er et vintereventyr fylt av opplevelser 
for liten og stor.
Med ett heiskort kan du oppleve fem forskjellige alpinanlegg med kanskje 
Norges mest varierte løypetilbud. Langrennstilbudet i regionen er trolig et 
av verdens beste med over 2300 km preparerte skiløyper. Få med deg de 
store arrangementene i vinter som Ungdoms OL, Birkebeinerrennet og WC 
Kvitfjell. Uten ski er opplevelsesmulighetene mange som Hunderfossen 
Vinterpark, Bob- banen, Kjelkekjøring og Hundespann. 
Gå inn på www.lillehammer.com for en god oversikt over alt denne 
fantastiske regionen tilbyr.

Et nasjonalt skattkammer gjenåpner 30. januar 2016
Velkommen til ”nye” Lillehammer Kunstmuseum.

Når du bygger et skall som rommer uvurderlige nasjonale kunstskatter 
bør de arkitektoniske ambisjonene være høye.
Arkitektfirmaet Snøhetta er et av verdens mest anerkjente. Bård Breivik 

var en av landets mest spennende 
skulptører. Sammen har de levert 
et bygg og en fasade som er et 
kunstverk verdt turen alene.

Lange tradisjoner, faglig dyktighet 
og kompromissløshet i forhold til 
kvalitet har plassert Lillehammer 
blant eliten av nordiske 
kunstmuseer. En imponerende 

samling av norske verker i kombinasjon med et variert og kvalitetssterk 
utstillingsprogram gjør besøket til en opplevelse uansett om du er 
kunstekspert eller bare er nysgjerrig på hva det imponerende bygget 
rommer.

Her kan du vandre igjennom nesten 200 år med norsk kunsthistorie hvor 
alle de store navnene er tilstede med hovedverk. Fra I.C. Dahl, Tideman 
og Gude videre til Werenskiold og Munch til nålevende storheter som 
Nerdrum og Widerberg. Eller du kan bryne deg på temautstillingene som 
stadig fornyes av en kvalitetsbevisst og iherdig museumsstab. En stab 
som lever etter forståelsen av at god kunst ikke avhenger av hvordan den 
ser ut, men av det den gjør med oss.

Lillehammer får nytt OL-museum

12. februar 2016 åpner det nye 
Norges Olympiske Museum i 
lokaler på Maihaugen. Det blir 
et interaktivt museum med et 
multimedia innhold som vil gi 
publikum mange opplevelser.

Nye og moderne virkemidler  
Gjennom  ulike audiovisuelle og interaktive programmer, scenografi og 
lyssetting vil historiske profiler og gjenstander bli løftet frem, og publikum 
vil bli tatt med på en spennende reise fra antikkens olympiske leker og 
frem til i dag. Lekene i Oslo i 1952 og i Lillehammer i 1994 er viet en stor 
og spesiell plass i utstillingen. 

I februar åpner dørene
Norge har sterke bånd til de olympiske leker, og OL-museet har vært 
en populær attraksjon for både turister og lokalbefolkningen. Direktør 
ved Norges Olympiske Museum, Bente Molvig gleder seg til å åpne 
dørene i februar. -Vi er glade for  å kunne gi den norske OL-historien 
en ny plasseringen og et nytt innhold. Vi er spesielt begeistret for den 
utformingen den nå får,  både innholdsmessig og på design- forteller 
Bente Molvig. 
Det nye OL-museet kan besøkes fra 12. februar i de nye lokalene på 
Maihaugen.   

Velkommen til Lillehammer House! 

Hjertelig velkommen til en presentasjon av innlandet under 
Ungdoms-OL
Hamarregionen Reiseliv, Gjøvik Hadeland Ringerike Reiseliv og Visit 
Lillehammer ønsker hjertelig velkommen til Lillehammer House under 
Ungdoms-OL. -Det blir rigget en enorm lavvo på Sigrid Undsets plass som 
er åpen for alle-, sier markedssjef Camilla Maanum Trulsen.

 -Her skal vi presentere alle de fantastiske produktene vi har. Det blir 
en smak av Norge og innlandet gjennom kultur, mat og underholdning, 
fortsetter hun. Her blir det også turistinformasjon, så man kan få med seg 
alt som skjer og alt man kan gjøre under Ungdoms-OL-. 

Kom innom for en trivelig prat, eller for å varme deg rundt bålpannen og 
få en smak av innlandet. Vi gleder oss til å se deg, dette blir gøy- avslutter 
Camilla med et stort smil.
Åpent 13. - 20.februar kl. 16 – 22

Nyhet! Vinteråpent på Lilleputthammer
 
Opplev Lilleputthammer familiepark i vinter. Ta med hele familien og gode 
venner.  Her blir det god gammeldags vinterstemning i "Skomakergata".  
Det blir skøyteis i bumpebåtbassenget, nostalgikarusell i vinterprakt, 
aking, lesestund, snølek og noen overraskelser som helt sikkert vil skape 
gode minner.

Photo: Lillehammer 2016 Youth Olympic Games
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Espen Worum
M: 951 85 252

Linda B. Pedersen
M: 951 85 252

Ida M. Aasheim
M: 951 85 252

Gunn Toril Jotun
M: 991 02 500

Malin Odlolien
M: 906 58 037

DNB Eiendom Gudbrandsdalen 
dnbeiendom.no  |   tlf: 48 29 70 00

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.

Selge eiendom i 
Gudbrandsdalen?

* Med forbehold om at vi har et kontor i nærheten av deg og du skal selge
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Tomtegata 12, 2630 Ringebu 
tlf. 61 28 03 54

www.polsemakeri.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.

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

REGNSKAP • LØNN OG PERSONAL • FAKTURERING  
ADMINISTRASJON • BEDRIFTSRÅDGIVNING

hverdagshelterhverdagshelter
i borgedal byggi borgedal bygg

dialecta.no  Foto: R
icardofoto

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



33



34

Kontakt din lokale eiendomsmegler!

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!

Tlf.: 61 27 97 10
megling@em1-lillehammer.no
www.em1.no/lillehammer

Selge hytta?



35



36

Din lokalbank i
Ringebu.

Kom innom og ta en
prat med oss.

www.s1g.no

Skal du låne til bolig, hytte, bil eller andre
formål, kom innom i våre nye trivelige
lokaler i Hanstadgt.5 for en hyggelig prat.

www.s1g.no                                      Tlf.612 18000

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---->

Bank. Forsikring. Og deg.
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Telefon: 976 46 798

Velkommen til en hyggelig  handel !

Tromsnesvegen 27
2634 Fåvang

VI HAR ALLTID
GODE TILBUD
Hos oss får du god service og vi monterer antenner 

og paraboler, både i fjellheimen og i bygda:

RINGEBU
Hanstadgata 5, 2630 Ringebu • Tlf. 61 28 18 82

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

Vi kan hjelpe deg med hjemkjøring av hvitevarer fra:

Du har mange fordeler hvis du handler hos oss:

 
EURONICS 
HANDLEKONTO
Ta med varen hjem i dag, 
og betal senere.

 
OPPSETT AV MOBIL
Vi kan hjelpe deg med 
å sette opp din mobil.

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

 
OPPSETT AV PC
Vi tilbyr starthjelp og
oppsett av alle PC’er.
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 Vi har 50 % på alt av varer i 

vår bruktavdeling.  Som alltid 

har vi spennende nye og 

brukte gjenstander for salg.

Oss tållåst!

 
Åpent mandag - fredag 10 - 15

Ve l ko m m e n  t i l  e n 
h yg ge l i g  h a n de l 
p å  B re k ke b u a !

 
  

 

Mandag-fredag 7-23
lørdag 9-21  

KIWI Ringebu

REISELIV

STREET ART

BC - JIBBING HAFJELL

FRIKJØRING KVITFJELL

SPORT & VILLMARK - GO PRO
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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, kon-
firmasjon, 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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ÅPNINGSTIDER

PUDDERMENY  KL 14.00-17.00 

PREPPERIET A LA CARTE KL 18.00-21.30

For bordreservasjon ta kontakt på

cecilie.hamsun@ggh.no
eller 48 15 02 82

Du finner oss på GudbrandsGard Hotell 
Kvitfjellvegen 477, 2634 Fåvang

a la carte
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Returadresse:
Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu


