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Leder’n
NHO’s statistikk for Kommune-NM i 2016 foreligger. Kommunene rangeres etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert
på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Ringebu kommune har hatt
en positiv utvikling hvert år fra 2012. Det siste året har kommunen rykket opp hele 53 plasser, og er nå rangert på
6. plass blant kommunene i Oppland og på topp i Gudbrandsdalen. Hva skal til for at Ringebu-samfunnet blir minst
like attraktivt for bosetting, besøk og for næringsliv i framtida? Hvis vi ser inn i glasskula, og forestiller oss hvordan
vi vil ha det om 15 år – 20 år, hva blir viktig å gjøre? Samfunnet er i konstant endring. Digitalisering, sentralisering
og demografisk utvikling er ikke til å stanse. Klimaet endrer seg, og gir nye utfordringer. Offentlig ressursknapphet i
distriktene vil forsterkes. Dagens løsninger tilhører for det meste gårsdagen. Som lokalsamfunn og kommune må vi
forholde oss til utviklingen. Vi må fortsatt omstille og effektivisere. Vi må være tydelige på hva som er overordnet og
hva som blir viktigst for å holde stand. Attraktivitet og bostedskvaliteter er like viktig som flere arbeidsplasser. Vi må
dyrke det positive og utnytte de utviklingsmuligheter vi har. Det vi prioriterer må vi satse helhjertet på. Framoverlent er et moteord, men det
handler om nettopp det; om å innta ei aktiv holdning, ta ansvaret og være villig til å prioritere innsats og ressurser på områder som forsterker
og framhever det positive – og det vi ønsker å oppnå. Vi skal være Gudbrandsdalens attraktive midtpunkt. I et slikt perspektiv er det ikke nok å
levere kvalitativt gode tjenester, det skal mer til.
Ringebu har heldigvis mye godt å bygge på framover. Vi har offensive og solide industribedrifter og håndverksbedrifter. Kvitfjell som arena og
hytteområde representerer en viktig reiselivsmotor. Byggeaktiviteten i Kvitfjell er på topp igjen. Regulering og utbygging av Varden i Kvitfjell
betyr starten på et nytt spennende kapittel. I samme åndedrag må nevnes den positive samhandlingen og prosjektene som gjennomføres på
Venabygdsfjellet, og muligheter i andre deler av kommunen. Aktiviteten gir betydelige ringvirkninger i hele lokalsamfunnet. Ringebu Stavkyrkje
og Ringebu Prestegard har allerede en nasjonal posisjon og har utviklingsmuligheter innenfor mange områder; det historiske perspektivet,
rosehagen, kunstnerisk innhold og muligheter som ligger i omdisponering av driftsbygningen. Forhåpentligvis kan området i framtida romme et
stavkirkesenter. Landsbyen Ringebu fikk Statens bymiljøpris i 2011. Kommunesentret preges av stor aktivitet, mange arrangement og et bredt
engasjement. Det er gjennomført fysisk forskjønning, innført gratis wi-fi, bygd ny gangbru over Våla og det er en god økning i handelsomsetningen
år for år. Nytt bibliotek og innovasjonssenter realiseres det kommende året. Ideer kommer til etter hvert. Snart står også Fåvang sentrum fram i
forskjønnet form. Når ny E6 forbi Ringebu en gang står ferdig, må kommunesentret i Ringebu stå på egne bein, uten gjennomgangstrafikken. Den
videre utvikling avgjøres av hvor attraktivt tettstedet er. Derfor er det så viktig for Ringebu at detaljhandel ikke flytter etter ny E6, men utvikles
videre i sentrum. Derfor er det så viktig at Ringebu sentrum utvikles videre som et tiltalende møtested og handelssenter, der det er trivelig å
oppholde seg og handle. Hvordan møtes du som innbygger, handlende eller besøkende? Kommunen har satt som mål at verdiene RAUS, SOLID
og SPENSTIG skal kjennetegne Ringebu og bidra til å forsterke utviklingen i riktig retning. Begreper som estetikk, ekthet, trivsel og godt vertskap
er sentrale i vårt arbeid med å bygge omdømmet videre, for å sikre godt lokalt miljø, gode opplevelser, vekst og utvikling. Vertskapsrollen
forsterkes gjennom våre egne daglige handlinger og bevisste holdninger. RAUS, SOLID og SPENSTIG.
Ringebu kommune har hatt egen næringssjef i ett år. Oppretting av stillingen var en tydelig politisk prioritering. Vi ser allerede effekt av et
forsterket næringsarbeid. Næringsarbeid kan ikke bare måles konkret på hvor mange nye bedrifter og arbeidsplasser som blir etablert det
enkelte år. Bildet er mer komplisert enn som så. Næringssjefen skal være både et kontaktpunkt for næringsliv og etablerere, en døråpner, en
samtalepart, en tilrettelegger av møteplasser og en gjennomfører av kommunal næringspolitikk. Næringssjefen spiller en viktig rolle i utviklingen
av et attraktivt Ringebu. Vi er godt i gang. Kommunens 3-årige bolystprosjekt går nå inn i det siste prosjektåret. Prosjektet har bidratt til en
bevisstgjøring, generell positivisme og har satt Ringebu på kartet i mange sammenhenger. Blant annet når gjelder hvilke kvaliteter og tilbud som
er viktig for å få yngre til å trives og etablere seg i Ringebu, etter utdanning og fartstid ute. Vi må bruke høsten og vinteren til å drøfte hvordan
dette arbeidet kan tas videre, for å støtte opp under ønsket utvikling.
2016 har vært et år med stor aktivitet. Flere enn vanlig har feriert innenlands og mange utenlandske turister har benyttet seg av gunstig
kronekurs. Det investeres i næringslivet og det bygges boliger og fritidsboliger. Dette er bra for vårt område. La oss håpe at utviklingen fortsetter
på samme måte framover.
Jeg ønsker alle en fin høst i Ringebu!
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Kafé Vaala
Tekst og foto Frode W. Martinsen

Ny kafé har gjenoppstått i andre etasje på gamle Coop Mega bygget. Jeg
tar med kamera og rusler opp i den nye kaféen, denne tirsdagsmorgen i
juli. Der blir jeg møtt av Nina Kleven Trælvik (27 år) og Ola Nordlien (30
år), som i dag bor på Tretten. De ønsker å bosette seg på Fåvang. Begge
er utdannet som illustratører, det var ikke helt enkelt å finne arbeid når de
flyttet til hjemtraktene. Derfor bestemte de seg for å starte egen bedrift.
Hva er det som gjør at to unge ønsker å starte kafé i Vålebru? Nina er
raskt frampå med å svare. Jeg har alltid hatt lyst til å drive egen kafé, helt
siden jeg jobbet hos Bjørn Bystadhaugen på 8Kanten på Fåvang. Der fikk
man prøvd seg, det er en god skole å ha med seg i dag. Var også innom
ungdomsbedrift på Vinstra Vindregående Skole. Kan nok med fordel ta inn
mer i fag i skolen om det å starte for seg selv. I hjemmene rundt om går
det også an å prate om det å starte for seg selv, ikke bestandig hva du skal
bli når du blir stor. Mange av framtidens jobber er enda ikke funnet opp.
Altså et nytt tilskudd på kafé- og serveringsfronten i Vålebrua. Her er alt
hjemmelaget sier de to. Vi lager alt fra bunnen av – ikke noen ferdigposer
og halvfabrikata. Vi prøver å ha så ferske råvarer som mulig. Lager
derfor mindre porsjoner om gangen slik at maten ikke står for lenge.
Hvordan finner folk dere? Vi bruker mye Facebook og tar bilder av suppene
og det vi selger. Det har fungert bra. Gode tilbakemeldinger på maten
kan jeg se at de har fått. Vi skal snart være oppe med en hjemmeside
også, men vi mener nok at Facebook er viktigst. Vi merker at kundene
kommer på grunn av bildene. Får brukt litt av utdanningen på plakaten
som skrives hver dag og bilder og tekst vi legger ut.
Det er ikke til å legge skjul på at det har vært tøft å starte for seg selv.

Mye å sette seg inn i, men en voldsomt lærerik prosess. En god
del papirer og skjema skal fylles ut i starten. Boka vi fikk av dere
i kommunen om å starte opp, hjalp også, enkel og rask å lese. Vi
roet oss litt ned etter å ha lest den. Prosessen har tatt noen måneder
med oppussing av lokaler, innkjøp og organisering av alt sammen.
Hva er det beste rådet dere kan gi til dem som ønsker å starte for seg
selv? Skaff dere en regnskapsfører så raskt som mulig. Mye handler
om økonomi. De spørsmålene du har kan du raskt få svar på. Ikke
vær for optimistisk med hensyn til tid, ting tar lenger tid enn man tror.
Så langt går det veldig bra, vi har satt oss ambisiøse budsjetter og
er omtrent på budsjett. Fikk en god start med sommerfesten og
Ringebudagene. Besøket går en del opp og ned, med midtukedagen som
den stilleste perioden. Besøket er økende i hvert fall. Trafikken har tatt
seg ytterligere opp utover sommeren har jeg fått bekreftet.
Få med at vi har gratis WiFi til kundene våre, det tror vi er viktig. Det har
allerede sittet folk her og arbeidet på pc’n.
Hva er framtidsplaner for Kafé Vaala? Det er å få god nok økonomi til å
leie inn hjelp innimellom, nå belastes familie og venner. Kanskje kan vi
åpne en kafé på Fåvang også. Vi vurderer også muligheter for å servere
ute når været tillater det. Det blir spennende å følge disse to unge
gründerne framover.
Vi oppfordrer folk til prøve oss, varm suppe hjemmelaget fra bunnen av til
lunch? Vi satser på å bruke mer og mer lokalproduserte råvarer. Man kan
ringe å bestille på forhånd, så står maten klar nå du kommer inn døra. Ta
kontakt på post@kafevaala.no eller telefon 913 44 665.
Dette er verdt å prøve!
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Dette betyr at Ringebu kommunes innbyggere ønsker å bestå som
egen kommune. Det må vi som sitter i de forskjellige politiske miljøene
respektere.

Da er tiden kommet for å skrive «ordfører`n» høsten 2016.
Etter 9 mnd. i ordførerstolen kan jeg si at dette har vært en
svært hektisk periode. For meg har det vært svært interessante
og lærerike, men krevende måneder. Jeg har blitt kjent med
mange dyktige og trivelige folk blant kommunens ansatte og
ikke minst nye engasjerte politikere, både i Ringebu og fra
andre regioner. Det er mange samarbeidspartnere på mange
ulike arenaer og fagfelt å forholde seg til. Det er svært mange
som legger ned en stor innsats for at vi som innbyggere skal
trives, og som er med på å skape en god framtid for alle
generasjoner.
Ringebu Kommune, og vi som politikere, har et stort ansvar
for alle som oppholder seg i kommunen til enhver tid. Vi
må ha gode barnehager, skoler og helsetjenester. Dette er
viktig for alle som bor eller oppholder i kommunen og ikke
minst for de som ønsker å etablere seg i kommunen. Vi må
sørge for nok boligtomter, og ikke minst satse på et godt
næringsliv med tilgang på arbeidsplasser. Det er viktig å ta
vare på alle de arbeidsplassene vi har i dag og det må arbeides
hardt for å etablere flere. Dette vil i framtida gi kommunen
skatteinntekter som sørger for at vi kan opprettholde og
styrke helse- og omsorgtjenester, skole og barnehager.
Ringebu kommunestyre og formannskapet har behandlet flere viktige
saker og jeg kommer ikke utenom å nevne kommunereformen. Vi har brukt
svært mye tid på den. Kommunereformen var et oppdrag vi fikk fra de
overordna og som vi har tatt på alvor. Ringebu kommunestyre har gitt en
tilbakemelding med svar på flere spørsmål fra Fylkesmannen innen 1. juli.
Våre innbyggere ønsket ikke at Ringebu kommune skulle slå seg sammen
med Frons- kommunene. Det viste et klart nei i folkeavstemmingen 22. mai.
I innbyggerundersøkelsen sørover der alternativet var en sammenslåing
med Lillehammer, Øyer og Gausdal var det også et klart nei.

Andre saker:
Kommunal planstrategi er under utarbeidelse. Samfunnsdelen vedtok
vi i 2014, og den skal være førende for hva kommunen skal ha fokus
på framover. Kommuneplanens arealdel har nå vært ute på andre
gangs høring, og vi har fått tilbakemelding om at Fylkesmannen
ønsker et møte med politisk og administrativ ledelse med et formål
om å utdype sine innsigelser. Det ser ut til at det blir harde tak med
både fylkesmann og fylkeskommune for å få lagt til rette for den
utviklingen vi ønsker i fjellområdene på østsiden og nede i bygda.
E6 og trasevalg er ikke avklart i skrivende stund og en annen utfordring
blir å få til en avtale med Statens vegvesen om eksisterende vannverk
i Ringebu som må være etablert, driftsklart og prøvekjørt før en E6utbygging kan starte. Opptrekksarmen til Ringebu sentrum er også viktig
og det ser ut til at kommunestyret får gjennom sitt forslag til opptrekksarm
og innkjøring til Tollmoen, nedenfor Ringebuhallen og over Våla elv.
Arrangementer:
Sommerfesten i Ringebu med Multikultidager, Fåvangdågån og
Ringebudagene samt Landsbyrock, Frya motorshow, Gudbrandsdalsløpet,
Fårikålfestivalen og Sommerkonsertene, for å nevne noen, er alle store,
tradisjonelle og gode arrangement. Dette viser at kommunen, næringslivet
og kulturetaten jobber svært godt sammen for å få til liv og røre i bygda
vår. Det skal vi være stolte av alle sammen.
Formannskapet og kommunestyret bruker mye tid i løpet av høsten
for å legge et godt grunnlag med økonomiplan og budsjett for 2017.
Budsjettarbeidet er krevende hvert år, og det er aldri enkelt å måtte
foreta kutt i tjenester for å få til et budsjett i balanse. Det å være en
ombudsmann for innbyggerne er ikke alltid så lett. Det kan være svært
ulike synspunkter i mange saker, men noen må tilslutt ta et endelig valg
til det beste for kommunen.
Jeg håper at alle partia vil bidra til et godt samarbeid og med gode
gjennomarbeidede forslag.
En oppfordring til alle våre innbyggere,både fastboende,hytteeiere og turister:
Ta med dere hele familien, store som små, benytt anledningen til å nyte
denne fine årstida, bruk de vakre fjellområdene våre til rekreasjon, med
turer i fjell og skog.
Jeg ønsker alle en riktig god høst!
Arne Fossmo, Ordfører

Plan og teknisk informerer
Tekst: Lars Ove Madshus

Tilsyn med byggebransjen gir bedre bygg.
Ringebu kommune ønsker å bidra til et systematisk tilsyn etter plan- og
bygningsloven (pbl.), og vil være en pådriver for å etablere et aktivt og
fungerende tilsyn for byggenæringen i hele regionen. Ringebu kommune
var i fokus i forbindelse med byggesaksdagene i 2016. Her viste vi, som
en av de mindre kommunene, til viktigheten av at det drives et aktivt tilsyn
i byggebransjen. Dette har også sentrale bygningsmyndigheter vektlagt
for å kunne ta effektivt tak i en rekke unødvendige byggskader i Norge.
Vi ønsker tilsyn med et bredt nedslagsfelt, slik at bransjen og tiltakshavere
opplever tilsynet som nærværende. Tilsyn er pålagt gjennom plan- og
bygningsloven i minimum 10 % av sakene. Det er meget viktig å følge
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opp lovens krav om tilsyn for å få loven til å fungere som tilsiktet.
På denne måten bidrar en til å sikre at de som bygger får riktige og
forskriftsmessige bygg. Kommunen skal i en periode på 2 år fra 1. januar
2016 prioritere bl.a. tilsynsområdet - kvalifikasjonskrav i byggebransjen.
Det er for kvaliteten på bygg viktig at det sikres at arbeidene bistås av
kvalifiserte foretak/fagfolk. Dette skal skje med en erklæring av ansvar fra
bedriftene. Kommunen bidrar til kontrollen av den nødvendige utdanning
og praksis.
Kommunen driver ikke kontroll av konkrete byggeløsninger
Det er tiltakshaver (byggherre) som er ansvarlig for det faglige arbeidet

Nye bofellesskap i Ringebu kommune
Tekst: Berit Årnes og Arild Kongsrud.

IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) sendte i 2015 ut en
anmodning til Ringebu kommune om å ta i mot 5 enslige mindreårige
flyktninger mellom 15-18 år pr. år i 2016 og 2017. Ringebu kommunestyre
gjorde vedtak om å imøtekomme dette. Vedtaket innebærer at Ringebu
kommune vil ha foreldreansvaret for disse ungdommene og at
barnevernet fatter vedtak etter barnevernsloven på lik linje med andre
barn i fosterhjem. Ungdommene som kommer har fått oppholdstillatelse
i Norge og hensikten er å etablere et hjem for dem i Ringebu kommune.
På nyåret ble det satt ned en arbeidsgruppe for å se på løsninger for
hvordan tilbudet skulle tilrettelegges og organiseres i kommunen. I
forbindelse med dette arbeidet ble det innhentet erfaringer fra andre
kommuner og gjort vurderinger i forhold til en lokal løsning. Under
utredningen ble det naturlig å se på fremtidig behov for boliger innen
helse og omsorg under ett.
Politisk og administrativt ble det konkludert med at bofellesskap er
den mest egnet driftsformen. Bofellesskapet blir organisert som del
av tjenestene i Helse og mestring. Tjenesten planlegges med egen
fagkoordinator, døgnkontinuerlig bemanning og hvilende nattevakt.
Utredningen konkluderte med at det er mest hensiktsmessig å tilrettelegge
for 2 samlokaliserte bofellesskap med felles personaldel og nattevakt.

som avlastningsbolig. Bygging av bofellesskap for funksjonshemmede
utvides og framskyndes med ett år. Bofellesskapet blir en helhetlig og
fremtidsretta løsning for brukerne og kommunen. Det vil etter planen
stå ferdig våren 2018 og skal ivareta kommunens behov for tilrettelagte
boliger fremover.
Fire beboere som fram til juni 2016 bodde i Hageskogen bofellesskap
har flyttet midlertidig inn i leiligheter i og ved Ringebu eldresenter.
Flyttingen ser ut til å ha gått bra og beboerne mottar det samme tilbudet
i dag som de gjorde tidligere. Kommunen har flere ungdommer med
funksjonshemming som vil ha behov for tilrettelagt bolig framover og
vi har fått flere positive tilbakemeldinger fra foresatte på at det nå skal
bygges nytt bofellesskap.
Renoveringen av bygningsmassen er startet og bofellesskapet for enslige
mindreårige blir ferdigstilt pr 1. desember 2016. Huset skal framstå som
et hjem med to separate boliger, der ungdommene har hver sitt rom.
Tjenesten vil ha egne faste ansatte og vil være finansiert av statlige
midler. Ungdommene skal gå på vanlig skole og ta del i ordinære
aktiviteter i lokalsamfunnet. God integrering er en forutsetning for at
ungdommene utvikler seg og får tilhørighet til kommunen. Vi håper at de
nye ungdommene blir tatt godt i mot når den tid kommer.

I økonomiplan 2016-2019 ligger prosjekt med utvidelse av Hageskogen
bofellesskap med 6 nye leiligheter med ferdigstillelse 2019. Prosjektet
hadde uavklarte utfordringer i forhold til plassering og direkte tilknytning
til dagens Hageskogen bofellesskap. Bofellesskapet ble bygget i 1990.
Leilighetene trengte renovering, personaldelen var dårlig tilrettelagt og
bygget tilfredsstilte ikke dagens krav. Ut fra en helhetsvurdering ble det
foreslått å bygge nytt bofellesskap for funksjonshemmede og bygge om
Hageskogen bofellesskap tilpasset enslige mindreårige. Forslaget ble
vedtatt i kommunestyret 31. mai 2016 og blir en god løsning både for
funksjonshemmede og enslige mindreårige flyktninger.
Nytt bofellesskap for funksjonshemmede vil bli bygd på Brettingsmoen,
like nord for Ringebu eldresenter. Planskissen har 12 leiligheter, hvorav
6 leiligheter legges rundt en fellesdel bestående av stue, kjøkken og
personaldel. De resterende 6 leilighetene planlegges i tunform med
svalgang over gangarealet inn til fellesdelen. En av leilighetene planlegges

i et byggetiltak. Alt ansvar i byggesaker er privatisert. I tidligere lovverk,
før 1.1.1998, var kommunen bygningsmyndighet og hadde ansvaret for
å kontrollere at bygningene var oppført i henhold til gjeldende tekniske
krav (kommunal bygningskontroll). Slik er det ikke lenger. Loven krever at
en del faglig utførende tiltak må settes bort til kvalifiserte foretak. Det er
i loven satt klare og tydelige krav til kvalitetskontrollarbeidet i bedriftene.
Bedriftene skal selv utføre egenkontroll av sin prosjektering og utførelse,
og erklære at kontroll er foretatt. I tillegg er det for noen fagområder krav
om uavhengig kontroll.
Kommunen vil i tilsynssaker utføre så detaljert tilsyn som er

Karen, Lene og Maria blir kanskje naboer i det nye bofellesskapet
på Brettingsmoen. Foreldrene er glade for at det har blitt fortgang i
byggeplanene.

nødvendig, for å påse at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon
(inkl. tegninger og beregninger), slik at en kan vurdere om valgte
løsninger er i samsvar med det bygningstekniske regelverket.
Kommunens tilsyn vil i hovedsak være å kontrollere at bedriften kan
dokumentere at prosjektering er utført i forhold til teknisk forskrift,
gjeldende planbestemmelser osv., og å kontrollere at den faktiske
utførelsen er dokumentert og samsvarer med prosjekterte løsninger.
Tilsynet skal gjennom forebyggende arbeid søke å stimulere foretakene til
økt fokus på kvalitet i tiltaket, og bruk av deres interne styringssystemer.
Tilsyn er også viktig for å kunne gi like og gode spilleregler i bransjen, og
gjøre de seriøse foretakene konkurransedyktige i markedet.
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Gardsmuseet i Godlia – ei blankpussa perle
Tekst: Olaug Widme. Foto: Knut Olafsen

Det gamle huset er grått av alder. Bordkledt på nokre av veggane.
Tømmervegg resten. Ei flerre på venstre side er ikkje til å unngå etter eit
langt liv, men det er forbløffande rett i ryggen. Ei velbrukt dør over ein
dørstokk som har kjent skosålar og gummistøvlar over ryggtavla mang
ein gong. Ved sida eit vindauge med gardiner og potteplanter. Set foten
din på dørhella og gjer deg klar til å gå inn. Nei, stopp litt! Tenk deg at
du går i fotefara til dei som var i Godlia, menneska som gjekk ut og inn.

saltkvern og brannsprøyte. Skal du vaske, må du bruke B-såpe. Skjegget
må rakast av med kost og kniv over eit vaskevannsfat til lys av ei
parafinlampe. Ljåen er lagt frå seg, og kistene til oppbevaring av både
mjøl og mat står der. Nattskjortene og sengene er klare, men medisinen
held nok ikkje datokrava lenger. På veggen heng telefonen med ein
tilhøyrande Rikstelefonkatalog. Du finn bibelske bøker og ”Gud velsign
vort Hjem”, men og pakker med tobakkfrø.
Dette huset i Godlia er av akershusisk byggestil, med stort kjøkken,
kammers og kove. Det har to etasjar med lik rominndeling. Huset vart
påbegynt på slutten av 1700-talet. Nåverande eigar, Terje Gunstad,
overtok garden etter Paul Nerlien i 1999. Huset inneheldt alt som er
der nå, pluss det som måtte ryddast ut. Det er Kari Johansen som har
hovudæra for at det arbeidet er gjort. Sortering, rydding og vasking måtte
til for å få det slik som det er nå, og alt har fått sin rette plass. To år tok
det, så svært mye arbeid er lagt ned i denne perla.
Du er attende i fortida når du kjem hit. Det var godt å vera her. Folk vart
her lenge når dei fyrst kom. Det er godt å vera her i dag og.

Gammelstua i Godlia

Traug, trebuttar og fat i alle dimensjonar fangar blikket ditt. Vaska og
reint. Framskåp og hengjeskåp på veggen, sjølvsikre som om dei ikkje
har gjort noko anna. Arbeidsreiskap til innebruk både i tre og metall finn
du. Eit kvitt forkle er hengt frå seg. Ryggsekken på knaggen veit ikkje om
han skal ut i nyttig ærend saman med skiene, eller berre hengje. Oppe på
salen eit kaffebord dekka ved sida av ein raud sofa med tilhøyrande stolar,
og på veven ved sida av heng garnbuntar i fleire fargar. Her skulle gjerast
arbeid av ymse slag. Rokken og garnvinna er der, akkurat som handveska
på sengestolpen. Har ho vore på tur, eller skal ho, tru?
Vottane vart hengde til tørk over omnen. Kaffekvern, strykejern og
jaktvåpen måtte ein ha. Du finn sakser til å fange både rev og bjørn,

Interiør fra Godlia

Et mer demensvennlig samfunn
Tekst: Gunn Eva Dahl Korssletten. Foto: Britt Karen Hagen

Et mer demensvennlig samfunn er et bedre samfunn for alle. Som for alle
med funksjonsnedsettelse, handler det for personer med demens om å
bygge ned barrierer i de fysiske og sosiale omgivelsene for å sikre fortsatt
deltakelse og likestilling. Søkelyset bør derfor i like stor grad rettes mot
omgivelsene, som mot egenskaper og ressurser ved den enkelte person.
Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som
fortrinnsvis opptrer i høy alder og som medfører symptomer som
hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, sviktende språkfunksjon,
personlighetsendringer og endringer i atferd. Tilstanden fører til redusert
evne til å ha omsorg for seg selv og blir mer avhengig av andre.
I dag er det over 70 000 tusen mennesker i Norge med en demenssykdom,
og over halvparten bor hjemme. Personer med demens har, som alle andre,
både behov for og rett til å delta i ulike fellesskap. Mange lever med
demens i mange år, og enkelte får demens på et tidspunkt de fremdeles
er i arbeid og har forsørgeransvar. Mange med demens opplever isolasjon
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og ensomhet, og det er derfor behov for å skape et mer demensvennlig
samfunn.
Demens er derfor noe som angår hele samfunnet, og som også
arbeidslivet må ha kunnskap om og forholde seg til. Målet med et mer
demensvennlig samfunn, er at mennesker med demens skal bli møtt
med forståelse, respekt og støtte fra de andre gruppene i befolkningen
som de trenger hjelp fra. Det vil gjøre det mulig for dem å utføre vanlige
hverdagsaktiviteter og være en del av lokalsamfunnet.
Torsdag den 28.april signerte Ringebu kommune ved ordfører Arne
Fossmo og daglig leder i Nasjonalforeningen for folkehelse i Hedmark og
Oppland, Elisabeth Skarderud avtalen om at Ringebu kommune skal bli et
mer demensvennlig samfunn.
Formålet med avtalen er å legge til rette for at Ringebu kommune skal
arbeide for å bli mer demensvennlig, slik at mennesker med demens kan
møte respekt, forståelse og støtte i nærmiljøet og ha mulighet til å delta

Hengeskap fra Godlia

i hverdagsaktiviteter som å handle, bruke offentlig transport, delta i kulturaktiviteter
og lignende.
Høsten 2016 starter opplæringen av organisasjoner og næringer i kommunen. De som
gjennomfører opplæringen får en logo til å ha i butikkvinduet, den viser publikum at
de er en del av nettverket for et mer demensvennlig samfunn.

Beboere på Linåkertunet på Ringebubesøk

Våren 2015 startet Ringebu kommune opp et demensteam bestående av to sykepleiere
og en psykiatrisk hjelpepleier. Teamet kan tilby en uforpliktende samtale, kartlegging/
utredning av kognitivsvikt og funksjon i hjemmet samt oppfølging. Tilbudet er gratis og
alle kan ta kontakt (fastlege, pårørende, øvrig familie, venner, nabo og helsepersonell.)
Viktigheten med temaet er å kunne komme tidligere inn i sykdomsutviklingen og
eventuelt få en diagnose på et tidlig stadium, for å kunne tilrettelegge og yte gode
tjenester i forløpet av en demenssykdom. For en del er det også viktig å kunne være
med å bestemme fremtiden. Det er også viktig å utelukke andre årsaker.
Målet med demensteamet er å kunne gi riktige hjelpetilbud som bidrar til at personer
med demens klarer å bo hjemme lenger og at akuttsituasjoner kan unngås.
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Naturopplevelser på to hjul
Tekst og foto: Julia Hamre

Det skjer spennende ting i skogene og på fjellet i Ringebu kommune,
flere oppdager gleden ved å sykle på stier både oppover, bortover og
nedover. Over steiner, røtter og en og annen fløyelsmyk barnålsti ruller
syklistene frem med brede smil rundt munnen.
Sykling i terrenget er et voksende fenomen i Norge og ikke minst i
utlandet, det er en stor business i blant annet Storbritannia og vi ser
alt flere eksempler på vellykkede sykkelprosjekter her til lands, det mest
kjente er kanskje Trysil Bike Arena som i sommer alene har hatt mer enn
50000 runder i anlegget.
Ringebu Sykkelgruppe er en ideell organisasjon med mål om å få flere
folk ut i skog og mark.
”Det finnes ikke noe som måler seg med opplevelsene du får på en
god stisykkeltur. Her blandes naturopplevelsene med gleden av å være i
bevegelse og mestringsfølelse” sier Kjell Arne Høyesveen, som er svært
aktiv i gruppa.

jevnlig ute på turer, men møter sjeldent andre brukere av stiene. Grunnen
til dette kan være mangel på tilrettelegging.
”Det må tilrettelegges mer, med klopping, rydding og gjerne skilting sånn
at folk enkelt finner frem og kan komme seg fra A til Å tørrskodde. Vi
ønsker å ha et godt forhold til alle som bruker skogen og fjellet og vi
tror at gjennom tilrettelegging av stiene så vil man kunne unngå mange
konflikter. Vi er en veldig dugnadsglad gjeng som står klare for denne
jobben og vi håper at grunneierne er positive til dette den dagen vi tar
kontakt. Vi ønsker ikke å gjøre store inngrep i naturen – vi ønsker bare at
flere skal få glede av den” sier Kjell Arne. Dette er i tråd med det arbeidet
NOTS bedriver for stisykling i Norge i dag (www.nots.no) og det anbefales
å støtte opp om denne organisasjonen, gjerne lokallaget på Lillehammer.
Får du lyst til å prøve stisykling etter å ha lest dette? Kontakte gjerne
Ringebu Sykkelgruppe på Facebook for turtips og G-Sport Ringebu for
leie av gode stisykler.

"På oppdagelsestur i Ringebuskogene. Kjetil Høye Sviland, Helge Voldsrud og Kjell Arne Høyesveen"

Mestring på sykkel kan også oppleves på Ringebus nye aktivitetstilbud,
pumptracken i Ringebu sentrum, bygget av sykkelgruppa med
prosjektmidler fra Gjensidige, Lions Ringebu/Fåvang, GD-fondet og
Coop Innlandet. Fåvang har også nylig fått sin pumptrack, prosjektet ble
igangsatt av en gjeng entusiaster og kom på plass som følge av stor
sponsorvilje blant lokale bedrifter, så nå er det gode sykkelmuligheter i
begge tettstedene.
”Pumptracken er en løype med kuler, doseringer og hopp som kan brukes
av alle med sykkel, der håper vi at Ringebus sykkelfremtid skal vokse
frem! Målet er at pumptracken skal vekke en gnist og få både barn,
ungdommer og voksne til å ha lyst på mer sykling, også ute i skogen og
på fjellet” fortsetter Kjell Arne.
I Ringebu finnes utallige stier, noen mer gjengrodde enn andre, men med
stort potensial. Venabygdsfjellet og Ringebufjellet byr på åpne vidder og
fantastiske singletracks. Skogen byr på litt større utfordringer, men har
artige stier som svinger seg ned helt til Ringebu sentrum. Sykkelgruppa er
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NOTS stivettregler
1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig
langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
5. Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en
hindring, gå av sykkelen.
6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye
nedbør.
7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
10.Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover
forkjørsrett.

Fåvangfjellet på løypekartet
Tekst: Trond Kleven, leder Fåvang løypelag. Foto: Jostein Hernæs

Omtrent midtvegs mellom Venabygdsfjellet og Sjusjøen vokser ei vinterlig
grein ut av Trolløypa. Denne greina strekker seg helt fram til Mykkelsætra,
der Gopollvegen starter. Denne greina har fått nye skudd. Det har blitt
mer løyper, og det har blitt bedre løyper.

små bekker gjennomføres etappevis, etter hvert som økonomien tillater
det. Løypene utstyres med helårs merking, og det er et eget løypekart
under utarbeidelse.

Skiløypene på Fåvang østfjell er et dugnadsprosjekt. Ivrige ildsjeler
stiftet Fåvang løypelag i 2015. Med god hjelp fra Fåvang utmarkslag,
Gopollvegen og Fåvang østfjell hytteforening er det etablert en ideell
medlemsorganisasjon med ett eneste mål for øyet: å bygge og drifte gode
skiløyper.

behov for fleksibilitet. Det betyr at det først og fremst er brukernes behov
som sammen med vær og vind avgjør når det kjøres.
Tilknytningen til Trolløypa binder løypene på Fåvangfjellet sammen med et
eventyrlig stort løypenett. Tilknytningsløyper sørover, både over Rokfjellet
og til Nordre Veslesetra i Øyer, byr på fantastiske turmuligheter. Her går
det løyper i åpent landskap, og det er mulig å gå i lunere omgivelser
når vinden fyller løypene i åpne områder med snø. Det er rundløyper av
ulik lengde, og det er mulig å velge mellom lette løyper og mer kuperte
og krevende løyper. I fremre del av løypenettet er det lagt til rette for
skøyting. Med forbindelsen til Øyerfjellet er også skøytemulighetene
nesten ubegrenset.

Årlige bidrag fra hytteeiere og andre brukere har, sammen med god støtte
fra utmarkslag, vegselskap og Ringebu kommune, gjort det mulig å gjøre
løypenettet til et godt vintertilbud i det som sommerstid er et populært
tur- og fiskeområde. Lokale bedrifter har sett viktigheten av et slikt
kvalitetsløft, og bidrar med den toppfinansieringen løypelaget trenger for
å holde den gode løypestandarden gjennom hele sesongen.
Det er lagt ned et betydelig barmarksarbeid for å kunne starte sesongen
så tidlig som mulig. Graving, planering og løsninger for tidlig kryssing av

Løypene prepareres av Nermo Maskin AS, som imøtekommer løypelagets

Les mer om løypelaget og løypene på Fåvangfjellet på løypelagets
Facebook-side Fåvang løypelag

Ane og Patrik er utvekslingsstudenter gjennom Rotary
Tekst: Bjarne Løkken. Foto: Nils Johan Todal

Ringebu Rotary har gjennom flere år hatt utvekslingsstudent. I år tar
Rotary imot Parker Brockman fra Texas. Ane Sundkvist drar til Texas.
Parker har kommet til Ringebu og Ane reiste til Texas fredag 19. august.
De sier begge to at de ønsker dette for å se mer av verden, lære mer
språk og bli godt kjent med et annerledes land enn det de kommer fra.
Begge vil gjennom skoleåret bo hos tre forskjellige familie. I Ringebu er
Midtsund, Sundkvist og Todal vertsfamilier. Rotary har et godt opplegg
med bl.a. rådgiver som følger opp studenten gjennom hele skoleåret,
Bjarne Løkken er Parkers rådgiver under oppholdet i Norge. Rådgiver er
også en person studenten kan kontakt om han har problemer i familien
han bor hos, eller andre ting han trenger hjelp til. Ringebu Rotary håper
at begge studentene får et innholdsrikt og flott år i et annet land og
ønsker de lykke til.
Parker Brockman, Arnhild Baukhol, president Ringebu Rotary
og Ane Sundkvist.
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Velkommen til Ringebu – tilflytterpraten
Tekst og foto: Birgitte Bay

I denne nye, faste spalten vil vi ta en prat med folk som har flyttet til
kommunen i det siste. Vi tror at det å være et godt vertskap overfor
hverandre, nye innbyggere og besøkende er av avgjørende betydning for
hvordan lokalsamfunnet vårt utvikler seg i årene fremover. Som lederen
påpekte, kommer vertskapsrollen til uttrykk gjennom daglige handlinger
og bevisste holdninger. Noen av våre viktigste ressurser består av nye
innbyggere som kommer til Ringebu for å bo, leve og arbeide her.
Lokalsamfunnets imøtekommenhet og evne til å inkludere nye mennesker
i egne sosiale møteplasser er noe av det som bidrar til å gjøre det mer
attraktivt og trivelig å bo i kommunen vår. Vi er alle med på å gjøre
Ringebu kommune til det attraktive midtpunktet i Gudbrandsdalen! Hva
kan du gjøre for å få folk å trives i sitt nye lokalmiljø? Det er en god start
å vite litt om hvem tilflytterne er. Kanskje noen av leserne blir inspirert
til å invitere på en kaffe eller tekopp? Vi Gudbrandsdøler er jo som kjent
spontane bare vi får tenkt oss litt om. Du finner kontaktinfo nederst! -

innenfor byggebransjen, og opprettet samarbeidsavtaler med andre
selskaper. Med denne erfaringen og videreutdanning begynte jeg å jobbe
som arkitekt,og jeg begynte å søke mer mot byggebransjen,på prosjektbasis.
Her kunne jeg bruke kreativiteten min og interessen for design i større grad».
Det var kjærligheten som brakte Semira til Norge i 2012. I 2013 giftet
paret seg, og i skrivende stund er hun nesten 9 måneder på vei med
deres første barn. Når denne utgaven av RingebuPosten er ute, er
kanskje også det lille guttebarnet født! «Jeg ønsker å komme meg ut
i arbeidslivet når den tid kommer, men nå er det familielivet som er i
fokus», smiler hun forventningsfullt og titter ned på den runde magen.
Fra Bergen til Ringebu
Det var endringer i arbeidsmarkedet i Bergen, med færre oppdrag og mer
usikkerhet, samt graviditeten som gjorde at paret kjente at det rykket
i flyttefoten. På karrierestart.no fant Asim jobben som prosjektutvikler/
tegner i Tinde Hytter, som han søkte på. Veksten i selskapet kan betegnes
som eventyrlig, og Asim blir en del av teamet som skal serve det voksende
hyttemarkedet.
Han har bare varme ord om mottakelsen i Ringebu.
«Audun Skattebo (adm.dir. i Tinde Hytter) var fenomenal når det gjaldt å få
oss til å føle oss velkomne. Han satte meg i kontakt med en jevnaldrende
bosnier som bor i Ringebu, Haris Vikovic, som jeg møtte for en kaffe på
kroa. Audun tok meg også med på en biltur i området og viste meg rundt;
alt fra barnehager til leilighetsprosjekter. Både Haris og Audun har vist
oss at det er masse som skjer i Ringebu! Det er så innholdsrikt her, vi har
alt det vi trenger innenfor en kort avstand. Nå forsøker vi å overbevise
venner i Bergen om å flytte til Ringebu», ler de.
Tegner drømmehuset på Kolflata
Paret har foreløpig bosatt seg på St. Olavs plass like utenfor
Ringebu sentrum. Ringebu kommune har et stort fokus på bolyst,
og kunne før jul i fjor for første gang tilby gjennomgangsleiligheter
til førstegangsetablerere. I september i år ferdigstilles flere til
samme formål, og det trengs, skal vi tro de nye Ringebyggingene.

De viste meg at det er ting som skjer i Ringebu!
«Menneskene har mye å si», smiler Asim (29) til spørsmålet
om hva som gjør at de har funnet seg til rette i Ringebu
etter bare noen måneder som nye «Ringebygginger».
«Jeg liker klimaet her mye bedre», tilføyer Semira (21). Det unge
paret flyttet nemlig fra Bergen til Ringebu i mars i år, og legger
ikke skjul på at de så langt trives godt på sitt nye bosted. Asim
kommer opprinnelig fra Bosnia, mens Semira kommer fra Sandzak.
Asim kom for første gang til Norge som 6-åring. Det meste av sitt
voksne liv har han bodd i Bergen, noe dialekten bærer preg av.
«Her utdannet jeg meg til teknisk tegner og begynte å jobbe innenfor
oljebransjen. Ved siden av påtok jeg meg oppdrag fra forskjellige kunder

«Det er ikke mye å velge i på utleiemarkedet i Ringebu, i alle fall
ikke på finn.no. Leiligheten til kommunen ble «redningen» for
oss; vi søkte og fikk gjennomslag, heldigvis. Det er godt å vite at
vi har et sentrumsnært sted å bo til vi får etablert oss skikkelig».
Etableringsplanene har ikke latt vente på seg.
«Vi har fulgt med på kommunens nettside for å holde oss oppdatert
på ledige tomter, og fått god hjelp i kommunen. Hun tipset oss om
kommunens årlige Bo og byggmesse, som jeg deltok på. For meg som
er i bransjen var det spennende å bli bedre kjent med fagmiljøet her, i
tillegg til at jeg fikk god informasjon om bomulighetene lokalt. Nå har vi
kjøpt en tomt på Kolflata, som virker som et godt etablert boligområde.
Vi vil bygge drømmehuset vårt i Ringebu, og jeg skal tegne det selv!»
sier Asim.
Hjertelig velkommen til Ringebu og lykke til med baby, ny jobb og
drømmehuset!
Asim Karahasan 40 82 76 53
Semira Vejselovic 40 14 37 56

Visste du at...
Bygg LEGO på Ringebu folkebibliotek i høstferien!Vi har fått låne en stor kasse med lego fra LEGO Norge,
og små og store er velkomne innom for å slippe kreativiteten løs i uke 40. Vi har også en rekke spill du
kan spille hos oss, og hver dag mellom kl.12-14 setter vi fram tegnesaker slik at du kan lage dine egne
bokmerker og bokposer. Og vet du hva, biblioteket har en rekke fine bøker også som bare venter på deg...
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Nytt fra Kvitfjell
Tekst: Christian Bråtebekken Foto: Kvitfjell

Kvitfjell gjør seg klar for vinteren
Satser videre på barnefamiliene, og blir enda mer snøsikkert.

Kvitfjell har gått gjennom et hamskifte de seneste sesongene, og bærer
stadig mer preg av å være familieanlegg.
I fjor ble barneområdet på vestsiden utvidet kraftig, og fikk blant annet en
båndheis med lunt overbygg. Året før sto Barnas world cup-løype klar, en
miniversjon av løypen som verdens beste konkurrerer i hver vår.
Foran neste sesong fortsetter satsingen. Denne gang skal barneområdet
ved GudbrandsGard utvides og utstyres med ny båndheis.
Begge de to barneområdene får dessuten en oppgradering med nye,
spennende konsepter.
Snøsikkerhet
Kvitfjell er ofte anlegget som åpner først av de største, og er blant de siste
som stenger. Snøsikkerheten har siden starten vært et konkurransefortrinn
for Kvitfjell, og snøanlegget har jevnt og trutt blitt oppgradert for å sikre
posisjonen.
Foran neste sesong oppgraderes snøanlegget i Karirenna på østsiden av
anlegget, fra mellomstasjonen og opp på toppen av fjellet.
Alt klart for den tredje fjellsiden
Interessen for Varden-prosjektet har vært formidabel. At Kvitfjell får et
skianlegg som brer seg ut over tre fjellsider er blitt lagt merke til, og flere
hundre har meldt interesse for å kjøpe tomt i det nye området.
Salgsstart for de første tomtene i Varden-prosjektet er planlagt allerede i
løpet av denne høsten.

Det blir sårt tiltrengte hytter, for Hafjell Kvitfjell booking er på utkikk
etter flere utleieenheter. De seneste årenes kraftige oppsving, spesielt
fra utenlandske gjester, har gjort at kapasiteten en del av sesongen er
sprengt.

«Kjenner du noen som har en hytte eller leilighet som står tom store deler
av året, eller som kanskje har luftet tanken om å bli utleier? Tips oss og
få 2 sesongkort ved signert utleiekontakt innen 1.november,» oppfordrer
Kari Hanne Rudrud ved Hafjell Kvitfjell booking.
Interesserte kan maile til booking@hafjellkvitfjell.no.
Hun peker også på gode fordeler for hytteutleiere. Blant annet får
hytteutleiere sterkt rabatterte sesongkort, samt en rekke rabatter og
fordeler.
Oppsving for GudbrandsGard
De seneste årene har for øvrig
GudbrandsGard hotell gått stadig
bedre. Etter en god sommersesong
med usedvanlig høyt belegg, ligger alt
klart for det samme til vinteren.
Da åpner også a la carte-restauranten
Prepperiet igjen.
Prepperiet serverer deilig mat laget på
lokale råvarer, blant annet gris og kje
fra gårder i umiddelbar nærhet til løypene – usedvanlig kortreist.
Både Prepperiet og GudbrandsGards øvrige fasiliteter er selvsagt åpent
også for de som ikke er gjester i sengene. Både hyttegjester, folk fra bygda
og folk på vei gjennom dalen har fått øynene opp GudbrandsGard som
et eget utfluktsmål.

Visste du at...
NY FOREBYGGENDE FORSKRIFT
Med virkning fra 01.01.2016 har stortinget vedtatt ny forskrift for brannvesenenes forebyggende oppgaver.
Forskriften vil ha konsekvens for brannvesenets tilsynsoppgaver, feiertjenesten og annet forebyggende arbeid.
I sitt forebyggende arbeid er brannvesena nå b.la. pålagt å registrere og risikovurdere alle
bygg med vedfyrt fyringsanlegg. Risikovurderingen skal være grunnlag for framtidig tjeneste, ut fra behov/risiko. Tanken er å målrette innsatsen
inn mot objekter med størst risiko for brann/skade av brann og dermed få mer sikkerhet ut av det forebyggende arbeidet.
MGB favner over et stort distrikt, med i dag ca. 7500 hytter og 7800 boliger. Boliger og høgstandard fritidsboliger er for det meste registrert,
men andre bygninger/objekter er ikke registrert. Dette må gjøres.
Arbeidet med registrering og risikovurdering er i gang, men vil som en forstår ta noe tid.
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Nytt fra Visit Lillehammer
Tekst: Camilla Maanum Trulsen. Foto: Hafjell Bikepark/Espen Haakenstad

Hele familiens høstferie
Lillehammer og Gudbrandsdalen er på sitt vakreste om høsten, og
perfekt for barnefamilier som ønsker kulturopplevelser kombinert med
fart, spenning, latter og lek uten for mye organisering. Selv den enkle
vandreturen finnes rett utenfor døra. Så pakk sekken, og velkommen skal
dere være til en høst fylt med mange opplevelser for hele familien!

boltre seg i sklier, hinderløyper og ballbinger i et 900 kvm stort innendørs
lekeland.
Fart og spenning
En av Europas beste bike park - Hafjell Bike Park åpnet nylig første
sykkelløype spesielt rettet mot barn og nybegynnere, en løype spesielt
tilrettelagt for barnefamilier og nybegynnere. Her kan barn helt ned i
åtte- til tiårsalderen komme og finne glede i det å sykle i nedoverbakke
hele dagen. Ta gjerne også turen innom Tyrili Klatresenter i Lillehammer
- Norges råeste klatresenter. Senteret har barnevegger med tjukkaser
under, og passer derfor for hele familien. Hunderfossen Høydepark er
også verdt et besøk. Dette er parken hvor de største barna garantert vil få
en utfordring de sent vil glemme.
Vandring for hele familien
Opplev magisk fjellopplevelser som passer for hele familien. Muen er den
mest kjente fjelltoppen. På toppen av fjellet kan du nyte en fantastisk
utsikt helt til Jotunheimen og Rondane i nord og den glitrende overflaten
av Mjøsa i sør. For barna er tur til utsiktspunktet på Flaksjølihøgda eller
Svartfjellrunden på Venabygdsfjellet flotte og enkle turer. Turen til toppen
av Svartfjell passer for de litt eldre barna, og har en fantastisk utsikt.

Familieparker
Latter, lek og sommerfugler i magen for hele familien. Start gjerne med en
tur til Hunderfossen familiepark, som har over 50 attraksjoner med troll
og eventyr som tema. Vi anbefaler også Lilleputthammer familiepark - et
eldorado for småbarnsfamilier. Nærmeste nabo til Lilleputthammer finner
du Norges største innendørs lekeland - Lekeland Hafjell. Her kan barna

Barnas museum
I og rundt Lillehammer finner du mange museer som er både spennende,
morsomt og lærerike for hele familien. Barnas Maihaugen og Norsk
Vegmuseum har egne høstprogram for barna. Vi anbefaler også et besøk
til Lillehammer Kunstmuseum. De har laget en ny app som gjør det enda
mer spennende for barnefamilier å gå på kunstmuseum!

Ringebu har fokus på miljøet !
Tekst og foto: Olav Brandvol

Som en av ytterst få av landets kommuner har Ringebu nå Miljøfyrtårnsertifisert alle sine15 virksomheter.
Dette ble markert skikkelig ved at de fire siste virksomhetene, som alle
ble sertifisert på ettervinteren i år, ble overrakt sine diplomer samtidig av
ordfører Arne Fossmo i kommunestyret den 14.juni.
Miljøfyrtårnsertifisering av alle virksomhetene er et av de største
tiltakene i kommunens energi-og klimaplan for 2015-2018, og det er
veldig positivt og gledelig at dette betydelige arbeidet nå er fullført.
Kommunene er viktige rollemodeller og premissgivere i
klimasammenheng i egenskap av å være både planmyndighet, store
arbeidsgivere, og eiere og brukere av mange større bygg.
Når innbyggerne, tilreisende og ikke minst alle ansatte – til daglig på
sine arbeidsplasser- ser at kommunen selv tar temaer som kildesortering
og energisparing på alvor, er det all grunn til å tro at dette vil få positive
ringvirkninger i kommunen også generelt.
Kommunene er også en meget betydelig innkjøper av varer og tjenester,
og i forbindelse med anbudsprosesser stilles det nå gjennomgående
strenge miljøkrav til både leverandøren og deres vareutvalg. Det skulle
derfor bare mangle at kommunen selv ikke stiller de samme strenge krav
til seg selv.
De mest sentrale områder som gjennomgås nøye i forbindelse med
sertifisering er om virksomheten har et styrings- og HMS-system
innenfor lov og forskrift, godt system for avfallssortering, fokus på
transport, energibruk, miljøvennlige innkjøp, og utslipp til luft og vann.
I kronologisk orden er disse virksomhetene blitt Miljøfyrtårnsertifisert
etter at Rådhuset ble sertifisert som første virksomhet i 2013
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Ringebu rådhus
Ringebu barnehage
Fåvang barnehage
Fåvang skole
Ringebu ungdomsskole
Ringebu helsesenter
J.o.b.a. arbeid
Ringebu brannstasjon
Ringebu eldresenter
Ringebu skole
J.o.b.a. miljøterapitjeneste
Linåkertunet bo-og rehabilitering
Kulturtjenesten m/bibliotek
Rauhallen, teknisk lager
Ringebu læringssenter
Kommunen har benyttet en intern konsulent til arbeidet med
alle sertifiseringene, både for å bygge egen kompetanse og for å
rasjonalisere arbeidet. Denne ble i forkant kurset og godkjent av
Miljøfyrtårn-stiftelsen.
Virksomhetene må årlig avlegge en miljørapport, og de må resertifiseres
hvert 3. år.
Resertifisering innebærer at en ekstern sertifisør/kontrollør kommer og
sjekker om det har vært en reell og gunstig utvikling i perioden. Ringebu
kommune har som første kommune inngått en avtale med Oppland
Fylkeskommune om utveksling av sertifisør for å bygge både egen
kompetanse og kunne drive miljøarbeid mer rasjonelt i årene framover.
De ansatte i kommunen som har deltatt i prosessene har vært interesserte

Ridning
I Lillehammer og Gudbrandsdalen kan du ta med
hele familien for å oppleve det vakreste høstfjellet
fra hesteryggen. Ridning er familievennlig og passer
for alle, uavhengig av rideferdigheter og kjennskap
til hest. Venabustallen er verdt et besøk, og tar
deg og din familie med til fjellområdet mellom
Rondane og Femundsmarka. Her kan du bli med
på rideturer i kupert fjellterreng - forbi dype juv,
opp på fjelltopper og ned til imponerende fossefall.
Eller bli med på en instruksjonstime, for å lære å
ri på hest.
Forsmak på vinteren?
Sjusjøen Skisenter åpner snøparken - en park for
ski og snowboard fra 1. - 16. oktober.

Sykkelturer for hele familien
Gudbrandsdalen og Lillehammer er et sykkeleldorado, og byr på et fantastisk sykkelterreng både
for nybegynnere og de litt mer erfarne. Fjellområdene er gode utgangspunkt for sykkelturer
på høyfjellet. Fra Sjusjøen i sør til viddene på Kvamsfjellet og Ringebu i nord finnes landets
kanskje mest attraktive områder for tur- og treningssyklister. Både barnefamilier, mosjonister og
stisyklister vil kunne velge blant et stort antall turer, på mer eller mindre bilfrie veier. Fristende,
og i hovedsak lett fjellsykling, finnes på Furusjøen ved foten av Rondane, mellom toppene på
Venabu, gjennom det åpne fjellterrenget ved Gålå og Skei, eller forbi en rekke innsjøer og
småtopper på Øyerfjellet, Nordseter og Sjusjøen.

På Venabygdsfjellet har hotellene egne, flotte
høstferieprogram.
Se mer informasjon om høstens mange opplevelser
og attraksjoner på www.lillehammer.com
Velkommen skal dere være til en høst fylt med
mange opplevelser for hele familien!

og lagt ned et betydelig arbeid. Bare det å kunne sette seg ned i en travel
hverdag og fokusere på miljøspørsmål har vært lærerikt og verdifullt i seg selv.
Kommunen har som organisasjon også fått på plass en del dokumentasjoner og
rutinebeskrivelser som har manglet.
Helt smertefrie har alle prosesser selvsagt ikke vært, det vekket bla en del
reaksjoner da mye nå måtte «veies og måles» for å kunne få en nå-status,
slik at utviklingen på ulike områder kunne måles senere år. Reaksjoner ble
det også da alle søppeldunkene på rådhusets 60 kontorer ble fjernet «over
natta» og erstattet av en liten «sorteringssøyle» med 3 fraksjoner/skuffer i hver
korridor……
Men dette gikk seg til, og har medført en vesentlig bedre kildesortering. Nevnes
kan også en fin bieffekt, for da de nevnte søppelbøtter forsvant medførte
dette samtidig mindre tidsbruk for våre renholdere til både søppeltømming og
gulvvask.
De samme «søyler» er for øvrig blitt kjøpt inn til de alle byggene. I tillegg er
det etablert større «miljøstasjoner» i de største byggene med mange ansatte.
Til skoler og barnehager er det kjøpt inn hjulgående «miljøstasjoner» i alle
klasserom og arbeidsrom.
Barnehager og skoler ble for øvrig sertifisert tidlig i kommunen, og det er selvsagt
viktig at de yngste generasjoner læres opp tidlig. Og de er flinke!

Miljøstasjonen i kjelleren på rådhuset.

Resultater av miljøsertifiseringene begynner vi nå å se; blant annet ved
en betydelig reduksjon i levert usortert avfall (restavfall) Dette målt ut fra
miljørapportene til de 11 virksomhetene som har levert rapport mer enn for ett
år. Faktisk til sammen ca 7 tonn bare hos disse.
Men, vi gir oss ikke med dette, vi skal bli enda bedre i det meste !

En kildesorteringssøyle i hver korridor
har erstattet søppelbøttene på alle
kontorer.
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Landsbyhagen
Tekst og foto: Halldis Myhre Tvete

Midt i sentrum av Ringebu lå et område mellom to forretningsbygg,
overgrodd med ugras og en mindre pen brannvegg etter at et skur var
revet. Her så Amanda Graafland muligheter – hun ville ha en kjøkkenhage
og en blomstereng. Hun er ortopist og har kontor i 2. etasje hos mannen
som driver Rob Optikk og de er naboer til hagen.

Her ble det sådd gulrot, persille, dill, kålrot, grønnkål, hodekål, satt løk,
bondebønner, fennikel, to slags dill, bokhvete, plantet kvann og jordskokk,
sådd rødmelde, flere slags salat, minst to slags bønner, mangold (bladbete)
i gult og rødt, koriander mm. I en kasse er det noen kjempestore squash,
og ved husveggen en glasskasse med småtomater. Det er også plantet et
par kasser med sommerblomster. Ved brannmuren vokser blomkarse og
solsikker i romslige kasser, og oppover veggen klatrer prydbønne som får
vakre blomster og spiselige bønner. En trivelig sitteplass med benk, bord
og to stoler oppe på plattingen foran brannmuren er kommet på plass, så
her kan en sitte og nyte synet.
I hagen er det også rabarbra og bærbusker, og blomsterenga er kantet
med jordbærplanter fra Kaurstad.
Mellom pallene er det et lag med grus, pent og ryddig. Ta en titt i denne
hagen, kanskje du ser noe du har lyst til å prøve i egen hage eller egne
pallekarmer? Dersom du ikke vil grave deg ned for å få dyp nok jord, er
det bare å legge markduk i bunnen og sette to karmer oppå hverandre
– da er det fint å dyrke for eksempel gulrot eller noen poteter. For salat
er det nok med en høyde. Fyll jord og kompost i karmene, og vips så
er grønnsakhagen klar til bruk. En må regne med å vatne mer enn om
plantene vokser rett i jorda, men til gjengjeld kan en plante tettere enn en
gjør i bakken. Amanda og Berit håper at hagen kan være til inspirasjon
for andre som vil dyrke litt.

Grunneier Torunn Bjørge ble kontaktet, og hun sørget for at området ble
ryddet og fikk på jord og grus. Amanda allierte seg med Berit Sand for
driften av hagen. I anleggsfasen fikk damene god hjelp av ektefellene
Rob og Kai til grovarbeid. Det ble satset på dyrking i pallekarmer og frø
og planter ble innkjøpt. Det er ca. 20-30 cm med jord i bunnen, deretter
markduk og pallekarmer i en høyde. De skar hull i markduken og fylte
karmene, slik at jorddybden totalt er ca. 35-45 cm.

Landsbyråd

For sentrum bidrar hagen til forskjønnelse og er en fargeklatt. Ta en liten
pause og kos deg i Landsbyhagen. I Ringebu sentrum er det mange
vakre både eldre og nyere hager til glede for oss som rusler forbi. Kikk
litt til høyre og venstre, og gå litt vekk fra gågata – da vil du oppdage
flere hageperler. Kanskje får vi se litt fra disse hagene i et senere nummer
av Ringebu-posten? Vi er heldige som har et slikt vakkert og trivelig
sentrum!

- Hva og hvorfor?

Tekst: Hans Dalberg og Roger Melgårdshagen. Foto: Britt Åse Høyesveen

Torghandelen i Ringebu er blitt et begrep og kultur som i løpet av de siste 14 årene har festet seg som en møteplass for innbyggere, hytteeiere, naboer,
turister og andre. Her har enkeltpersoner, lag og foreninger og markedsforening tatt ulike initiativ og vist positivt engasjement rundt aktiviteter. Dette
har vært med å løfte Ringebu til et attraktivt tettsted.
Tiden er kommet for at flere skal få mulighet til å delta i denne utviklingen, samtidig som vi må være flere for å fortsette den gode trenden.
Derfor har privatpersoner og markedsforening i samarbeid utviklet tanken om et landsbyråd. Landsbyrådet har gjennomført en dugnad langs Våla elv
der over 50 personer møtte og gjorde en flott innsats. Dette var så vellykket at neste dugnad er allerede torsdag 22.september kl. 17.00.
Målet med landsbyrådet er å samle flere gode krefter og ikke minst
oppdage de gode kreftene slik at de kan knyttes sammen i et felleskap.
Vi som driver næring i sentrum er selvsagt interessert i at det skal være
god og variert aktivitet i landsbyen.
Roger Melgårdshagen som representerer innbyggersida i kommunen tror
også at det er viktig for godt sosialt liv at slike uformelle møteplasser
bygges.
Landsbyboden er det nye virkemiddelet som i praksis er en utstyrsbank
som alle kan bruke til arrangement i sentrum. Innholdet i landsbyboden
suppleres etter hvert som behov og innspill fra brukeren kommer inn.
Hvis vi skal lykkes i et felleskap må alle gode krefter bidra. Det har du
mulighet til gjennom å bli medlem som Landsbyentusiast. Håper du blir
med på laget som bidragsyter og eller medlem. Vil du vite mer om hvordan
du kan bidra – ta kontakt med Hans Dalberg eller Roger Melgårdshagen.
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Hytteforum – kontaktforum med velforeninger i hytteområdene i kommunen.
Fritidsinnbyggerne er viktige for Ringebu kommune. Kommunen ønsker å etablere en dialog med fritidsinnbyggerne representert ved hytte- og
velforeningene, for å fange opp behov og ønsker, og for å informere om aktuelle tema fra kommunens side. Det er tanken at denne møteplassen
kan bli en planlagt og strukturert dialog, i en uhøytidelig atmosfære. Hvis behovet tilsier det blir det lagt opp til to møter i året.
Det er mange hytte- og velforeninger i kommunen. Det foreligger ikke noen fullstendig oversikt over velforeningene. Vi har pr dato registrert
følgende:
Buhaugen & Fiskeløysa vel og veianlegg v/ Svein Skoglunn
Fåvang Hytteeierforening v/Haldis Stenseth
Fåvang Østfjell Hytteforening v/Anne-Mette E. Tveter
Gammelseter hytteforening v/ Sverre Wiedswang
Gudbrandshaugen Vel v/ Børre Fegri Andersen
Gullhaugen hytteforening v/ Paul Johannessen
Kvitfjell Hyttesameie v/Jarle Haugo
Kyrkjegardsfjellet Hytteforening v/ Vigleik Sexe
Lauåsen Hyttevel v/Ole-Christian Bredesen
Lundtjønn hytteforening v/ Knut Johansen
Morketjønnfeltet Vel v/ Ståle Skarkerud
Myagrenda Vel v/ Svein Moldestad

Pyntaseter Hyttegrend v/ Bjørn Nordengen
Ringebu Panorama v/ Anne Sørbråthen
Skarlia Hytteforening v/ Anlaug Sollien
Skjerdingfjell Vel v/ Sigmund Marken
Skottåsen hyttegrend v/ Fredrik Dahle
Småtjønnfeltet hytteforening v/ Einar Onshus
Tann- Annolseter Hyttevel v/ Asbjørn Bakken
Tjønnlia-Høgåsen hyttevelforening v/Cato Stulen
Trabelia Øst vel V/Arne Quist Christensen
Velforeningen Storfjellseter v/ Hans Riddervold
Venabygdfjellets Vel v/ Terje Scavenius
VTSA V/Harald Larsen

I tilfelle noen velforeninger mangler på listen er det fint om beskjed om dette blir gitt til frode.martinsen@ringebu.kommune.no
Ringebu kommune planlegger et første kontaktmøte med en representant fra hver hytte- og velforening. Møtet avholdes fredag 30. september
2016 kl 13.00 – 15.30 i kantina i Rådhuset.
Alle som står på overnevnte liste har allerede fått innbydelse.
Frode Martinsen
Næringssjef
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Venabygdsfjellet i stadig utvikling
Tekst: Julia Hamre. Foto: Julia Hamre og Venabu

Fjellnorge har blitt et populært reisemål for både internasjonale og norske
gjester og dette har bedriftene på Venabygdsfjellet også fått merke denne
sommeren.

oppgradering, både ute og inne og på rommene skjer det hele tiden små
forbedringer. Seinest til nyttår i år kommer alle hotellrom til å få nye
senger.

En vakker høstdag på Venabygdsfjellet

Koselig på Fjellmartnan!

Venabu Fjellhotell melder om en meget god sommersesong. «Vi har
hatt gjester fra både inn- og utland, og der flesteparten har vært ute
på tur i naturen. Det har vært ridning, vandring, fiske og kanopadling»
sier Line Tvete. «Etter lange turer ut i det fri, er det godt å komme inn
på hotellet til en god, varm kopp hjemmelaget kakao foran peisen»
fortsetter Line. Hotellet har nå planer for å videreutvikle yogatilbudet og
velværekonseptet ytterligere og Line forteller at fysiske aktiviteter i frisk
natur, sunn og velsmakende mat, velvære og ro vil være noen av deres
fokusområder. De skal også fortsette med sine tradisjonelle viltaftener og
julebord utover høsten. «Vi gleder oss til å ønske nye og gamle gjester
hjertelig velkomne til oss på Venabu» avslutter Line.

Til høsten oppdateres teknikken i den største konferansesalen og det er
også mer fokus på aktiviteter og arrangement, blant annet så blir det
oktoberfest med Baksia denne høsten.

På Spidsbergseter Resort Rondane meldes det også om gode besøkstall,
faktisk en rekordsommer med økning både i antall gjestedøgn og
omsetning. «Høsten ser like bra ut og resepsjonen må gang på gang
oppleve å si nei til gjester grunnet et fullbooket hotell» sier hotellsjef
Elise Marie Løkken. «Det har allerede begynt å komme inn bookinger til
neste sommer og høst fra nye og gamle gjester som ønsker å sikre seg et
opphold på hotellet» forteller hun videre.

På Lundes er det også utvikling i fokus og det har vært en rekordsommer
både i omsetning og gjestedøgn i Barnåla Hyttegrend. Kari Aase og
Ola bygger leiligheter på andre siden av veien ved Lundes Turisthandel,
Rondane Apartment. Første byggetrinn er 10 leiligheter med storstue,
treningsrom og møterom. Her kan man dekke til opptil 100 personer
og stuen vil egne seg til forskjellige feiringer, familiesamlinger,
treningssamlinger, kurs, konferanser og selskapeligheter. Hver leilighet
har 2 soverom, bad, stue, kjøkken og takoverbygd uteplass. Leilighetene
kan også leies separat.
Kort sagt så er det på Venabygdsfjellet det skjer om dagen!

Spidsbergseter har vært i kontinuerlig utvikling i alle år og dette er
ogsånoe som den nye generasjonen drivere, Elise Marie Løkken og Sindre
Spidsberg, fører videre. I sommer har blant annet inngangspartiet fått en

Når det er prat på rekord så kommer rapporter fra Lundes Turisthandel om
at Venabygdsfjellets Fjellmartna som ble arrangert for 5. året på rad, siste
helgen i juli, hadde rekordmange utstillere med lokale varer, produkter
og kortreist mat og at de meldte om bra salg og bra besøk. Ringebu
Fjellstyre og Fåvang og Ringebu jeger og fiskeforening hadde gratis
utlån av fiskeutstyr til barn ved Abbortjønn ved Barnåla. Fiskegaranti og
fiskeslepp gjorde dette til en flott opplevelse for barna. Gratis is på Kiwi
til alle som ikke fikk fisk.

Visste du at...
- Geita på Spidsbergseter stakk til fjells og er nå observert i god behold sammen med en saueflokk?
- Det ble servert søndagslunsj til 310 gjester på 2 timer siste søndagen i juli på Spidsbergseter?
- Det er observert Pokémons mange plasser på Venabygdsfjellet i løpet av sommeren?
- Det har vært 24 hester i Venabustallen den helgen det var Fjellmartna?
- Telefonnummeret til Venabu er det samme som 612 + antall høydemeter over havet + 00?
- Venabu har 8 flotte tømrede hytter til utleie?
- Venabu har yoga og massasje som et tilbud hver dag hele vinteren?
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Nytt fra Midt-Gudbrandsdal næringsforening
Tekst: Frank Asle Mathisen. Foto: Hans Jørgen Brun

Tidligere i år satte Nord-Gudbrandsdal
Næringsforening (NGNF) og MidtGudbrandsdal Næringsforening (MGNF)
seg ned for å se på muligheten for en
konferanse i dalføret. Det er mange ulike
fora og arrangementer, men vi savnet et
møtested hvor dialogen og samarbeid
mellom det politiske (offentlige) og
næringslivet (private) kunne sette ulike
utfordringer på dagsorden.
Vi har tidligere lest Sluttrapporten datert 1. oktober2015 levert av et
regjeringsoppnevnt utvalg (Innlandsutvalget) med mandat i å se på
muligheter for vekst for næringslivet i Innlandet. Men vi synes det blir
mye fokus på Mjøsbyene og lite på dalførene.
Vi tror at om vi skal opp og frem og bli et potensielt foretrukket dalføre
for næringsutvikling, må vi ta jobben selv. På samme måte som alle
som tørr å ta sats, må vi som er i ulike interesseorganisasjoner og i
det offentlige se muligheten for samarbeid. MGNF og NGNF er begge
talsrør for næringene i alle kommunene vi representerer. Det er mange
ulike enkeltsaker som jobbes med og det er bra. Men i tillegg bør vi
også se alt i en større sammenheng. Påvirke til at fornuftige vedtak tas,
som vil legge til rette for positiv utvikling gjennom mange år. Svaret ble
Gudbrandsdalskonferansen.
Næringsforeningene ønsker med denne konferansen å sette fokus
på samarbeid mellom det offentlige og næringslivet for å styrke
Gudbrandsdalen samlet sett. Konferansen skal bli en møteplass for og
mellom det private næringsliv og politikere.
Vi ønsker å sette Gudbrandsdalen mer på kartet og posisjonere oss som
et dalføre der næringsliv og politikere jobber godt sammen.
Målgruppe: privat næringsliv, politikere og offentlig forvaltning i
Gudbrandsdalen.

med Næringsministeren Monica Mæland i
front. Lykkerusen kom i juli da det ble klart
at de takket ja til å komme. I tillegg ville
Stortingspresident Olemic Thommessen
delta.
Begrunnelsen for at de kommer er fordi
vi sammen representerer rundt 300
næringsaktører som er medlemmer hos
oss. Så takk til alle som støtter oppom
det arbeidet vi gjør, uten dere eksisterer
vi ikke, og uten oss som talsrør for
næringslivet, ville heller ikke det vært mulig å legge et stort og samlet
trøkk for næringsrettede tiltak. En vinn vinn situasjon.
Vi har nå satt ned en komite hvor vi skal løse hvor og hvordan denne
konferansen skal bli. Det følger med mye ved et slikt offentlig besøk. Vi
legger opp til bedriftsbesøk, media vil komme, stopp for mat og på selve
konferansen tar vi utgangspunkt i tematikk rundt utfordringer vi har som
må løftes videre.
Med en slik konferanse håper vi å kunne gi ulike saker en ekstra dytt i
positiv retning.
Det blir en hektisk høst. Mye skal skje.
Vi er godt i gang med forberedelsene til årets studietur hvor alle våre
medlemmer blir invitert. Turen går til København med omegn, fra den
13. til 16. oktober. Som tidligere år arrangeres turen i samarbeid med
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal.
Det vil være fokus på temaer som direkte kan relateres til prosjektet
«Gudbrandsdalsvegen» som blant annet næringsforeninga jobber med.
•
•
•

Lokal mat – produksjon – distribusjon – lokale utsalg
Opplevelser og aktiviteter langs lokale veier
Samarbeid og merkevarebygging

God og produktiv høst ønskes alle!

På samme tid tok vi sats og inviterte like godt næringsdepartementet

Bibliotekaren anbefaler Frihet, likhet, Island av Mímir Kristjánsson.
Tekst: Ellinor Brænd

Mímir Kristjánsson er forfatter og journalist, og er en velkjent stemme i samfunnsdebatten. Han er bl.a. kjent for boken De
superrike der han testet ut livet som aksjespekulant, og i fjor ga han ut boken Frihet, likhet, Island som omhandler hans
egen reise til farens hjemland. Dette er ingen reiseguide, men en reiseskildring for deg som vil se mer av Island enn Gullfoss
og den blå lagune. Forfatteren loser oss gjennom politiske og historiske forhold, via et par heitur pottur, svartadaudi og
skjenkesteder i Reykjavik, og til den beste pølseboden på øya. Jeg er usikker på om Mímir Kristjánsson har skaldeløyve,
men uansett gir han oss også en god dose egenkomponerte sagn på kjøpet, fri fra begrensningens kunst og på ekte
islandsk vis. Og forfatterens kjærlighet til den store islandske forfatteren Halldor Laxness går som en rød tråd gjennom
hele boken. Noen av spørsmålene du får svar på i boken er: Er krisa på Island virkelig over? Hva er egentlig forskjellen på en
islending og en nordmann? Og er det virkelig den islandske vikingementaliteten som har skyld i det økonomiske uføret?
Mange drømmer om å reise til vårt naboland i vest, og etter å ha lest denne morsomme beretningen tror jeg drømmen
blir ytterligere forsterket. Og hvis du velger å foreta reisen fra godstolen hjemme, med nesa i Mimir sin bok, så er det
også et godt alternativ! Boken er en fornøyelse å lese. Morsom, lærerik, tankevekkende, velskrevet. God tur!
Tirsdag 4.oktober kl.19.00 kommer Mímir Kristjánsson til Ringebu folkebibliotek for å gi oss et humoristisk innblikk i
livet på Island. Vår egen kapellan Gunnar Johannesson avslutter kvelden med å ta oss med på en stemningsfull reise
til Island gjennom ord og bilder. Du er hjertelig velkommen!
Ringebu folkebibliotek, Ole Steigsgt.1, 2630 Ringebu. Tlf. 61 28 04 08. www.ringebu.folkebibl.no
https://www.facebook.com/ringebu.folkebibliotek
Mandag og onsdag 12-19, tirsdag og fredag 10-14. Sommerstengt uke 28, 29, 30 og 31.
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Tekst og foto: Knut Evensen

Årets Fårikålfestival blir i år krydret med
Norgesmesterskap i saueklipping og ullhåndtering.
Saueklipping, hva er vel det tenker du? For å få vite litt
mere om dette har jeg invitert våre lokale håp til kaffe
en tidlig augustkveld.
Her møter Lars Sønstevoldhaugen 18 år, Stein Timo
Søreng 19 år, Bård Valberg Nordrum 21 år, Sindre
Myhrsveen 25 år, Tor Håkon Berget 28 år og Egil Åsly
45 år. Ved første øyekast ser de ut som «folk flest»,
men etter hvert som praten går skjønner jeg at dette
er gutter med innsatsvilje og tæl. Svaret jeg får da jeg
spør om hva som kreves for å bli saueklipper er: «Tåle
å ha det vondt, godt med tålmod og god fysisk form.
Det er tross alt verdens hardeste yrke» sies det i kor.
Selv sine unge år er det gutter med erfaring. Nærmere
40 000 sau blir frisert av denne gjengen per år. Det
imponerer en kar på nærmere 50 år, som har klipt 10
sauer i sine leveår. Allerede som 13-14 åringer tok
de sine første tak med saksa. Saksa er riktignok en
klippemaskin som sammen med annet utstyr koster
ca. kr 25 000, så jeg følger opp med spørsmålet om
det er mulig å tjene inn igjen utstyret, eller om det
er noen form for veldedighet? Å få et kort svar på
inntjening i bransjen viser seg å være litt vanskelig,
men etter litt diskusjon klipperne imellom, er de enige
om legge kortene på bordet og fortelle at det går an å
tjene penger på dette også, men husk at det er harde
kroner! For øvrig velfortjente kroner!
Sindre som er et av våre stor lokale håp, tidligere
Norgesmester i junior i 2008 har vært verden rundt og
klippet sau, b.la på New-Zealand, Wales, Irland m.m.,
så her det også mulig for å oppleve litt i tillegg. Lars
som er gruppas yngste mann skal i høst ha 2 måneders
permisjon fra jobben sin som snekkerlærling for å
klippe sau på Nortura sitt slakteri på Rudshøgda. Som
sagt , dette er karer som står på.
Hva får såkalte vanlige gutter til å velge dette som
et tillegg til vanlig arbeid og studier er noe jeg er
nysgjerrig på? Økonomi er nevnt, men det må være
noe annet? De berømmer lokale instruktører og
ildsjeler som gjorde at de fikk opp øynene for dette
arbeidet og ikke minst «Sheep o høy» på Rudi Gard
med såkalt speed klipping av sau gir god motivasjon,
og kanskje et lite snev av «macho»…
Ringebu er ellers kjent for et godt og aktivt sauemiljø,

18

og ikke minst som den største sauekommunen på Østlandet. I kommunen er det avlet fram
mange gode gener gjennom årenes løp, så grunnlaget for å klippe sau ligger godt til rette.
Hva kan vi forvente oss av NM i saueklipping både av lokale prestasjoner og underholdning
ellers spør jeg, det er nemlig ikke første mesterskapet disse deltar på så svaret kommer
kontant; «dette er topp underholdning med mye action med muskuløse gutter i singlet»
glises det. Jenter da spør jeg? Joda de er med, og hevder seg blant gutta, men det er plass
til flere. Jeg skjønner at de gjerne kunne tenkt seg litt mere dameselskap etter hvert som
praten går rundt dette temaet, men vi stopper her...
Selv om det heter Norgesmesterskap deltar det en god del utlendinger i såkalt åpen
internasjonal klasse. Her er det klippere i verdensklasse fra Wales, Skottland, Irland, m.m.,
men vi skal heller ikke glemme at Norske klippere vet å hevde seg i verdenstoppen.
Glemmes skal heller ikke ullhåndteringen. Her blir ulla sortert ut fra kvalitet slik at den blir
best mulig utnyttet. Ulla er en viktig ressurs og representerer en stor verdi. Norsk ull er en
ettertraktet vare, hvis du kikker deg rundt, er det stor sjanse for at oppdagerr et eller annet
produkt med Norsk ull. Sau er mer en god mat!
Selve Norgesmesterskapet starter på lørdag morgen, men allerede fredag kveld er det
duket for såkalt «speed klipping» i Fårikålteltet hos Anni`s. Her deltar de antatt 15 beste
klipperne, så her forventer vi klipp på ned mot 20 sekunder. Ja du leste riktig; 20 sekunder
på klipp av en sau.
Jeg skjønner at dette blir en actionfylt helg, så jeg kjenner jeg begynner å glede meg
allerede. Lykke til sier jeg før gutta drar avgårde i alt fra store traktorer til råe pick-up`r.
Jeg spør meg selv: «var de som folk flest»?

Fra venstre:
Sindre Myhrsveen
Stein Timo Søreng
Lars Sønstevoldhaugen
Tor Håkon Berget
Bård Valberg Nordrum
Egil Åsly
«viktig med kvasst utstyr»,

Fårikålfestivalen
1. oktober - 8. oktober

Fårikålfestivalen arrangeres for syvende året på rad i 2016. En festival med fokus på sau,
mat, hygge og tradisjon. Sauetråkket starter lørdag 1. oktober med flere arrangement
på Fåvang og avsluttes med Fårikålfestival og NM i saueklipp og ullhåndtering lørdag 8.
oktober i landsbyen Ringebu.
Ringebu markedsforening er arrangør av Fårikålfestivalen og siden vi har en stor og
bærekraftig sauenæringen i Ringebu, bidrar Ringebu sau og geit og Fåvang sau og geit med
mange dugnadstimer for å utvikle en spennende og morsom festival. Etter hvert har det
kommet til mange bidragsytere med arrangement under Fårikålfestivalen og vi kan derfor
by på et variert program i hele uke 40. Fårikålfestivalen har status som Fyrtårnarrangement
i Ringebu kommune, med støtte fra fond for kulturbasert næringsutvikling og i tillegg
til støtte fra Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal gir det et godt økonomisk grunnlag for
festivalen.
Her presenteres hovedprogrammet, dagsprogram blir publisert på
Facebook: Fårikålfestivalen, www. ringebu.kommune.no og www.ringebu.com.

Torsdag 6. oktober

Kjerringtreff med Ull-moteshow for bondekjerringer,
bygdakjerringer og andre trivelige kjerringer i
Fårikålteltet i landsbyen Ringebu kl. 19.00.
Underholdning. Mye moro og god mat. Ull-moteshow av landsbybutikkene.
Kr. 150. Påmelding: 61284700 eller skysstasjon@ringebu.kommune.no
Innen 5. oktober.
Arr. Ringebu markedsforening

SAUETRÅKKET 2016
Lørdag 1. oktober

Værlamkåring i Fåvang sentrum
kl. 09.00 – 15.00.
Sauekåring i gammel stil ved Hans Hjelstuen kl 13.00
Arr. Fåvang sau og geit.

Gammeldags markedsdag på Huset Granmo
Fåvang sentrum kl. 11.00 – 15.00.
Lokalt produserte varer selges med humor og tradisjon.
Arr. Huset Granmo.

Festivaltilbud i butikkene på Fåvang.
Fårikål serveres fra kl. 12.00 – 16.00 på Fåvangkroa.
«En smak av lam» på Fåvangkroa kl. 19.00
3 retters meny kr 395.
Potet og betesuppe med lammeboller.
Lammesmakstallerken med bakte rotgrønnsaker og potetstappe.
Arme riddere med blåe bær og G35-is.
Kun bordbestilling på post@favangkroa.no eller tlf. 92866488.
Forbehold om minsteantall
Arr. Fåvangkroa

Fårepub med folkemusikk og gammeldans på Tunet Kro
Fåvang kl. 18.30. Gratis inngang.
Arr. Tunet Kro og Ringebu spelemannslag.

Stor høstbuffet på Spidsbergseter Resort Rondane
18.30-20.00 Aquavitfjøset er åpent 17.30-18.30. Velg mellom
nesten 140 forskjellige type aquavit samtidig som du får litt historie om
Spidsbergseter og enkel innføring i aquavitens verden.
Musikk på Låven fra 21.00
Bord og rombestilling: booking@spidsbergseter.no, 61 28 47 00
www.spidsbergseter.no

Søndag 2. oktober

Eldres dag på Ringebu ungdomsskole kl.18.00.
Underholdning ved Erik Lukashaugen og Dølakvartetten
Åpent for alle, gratis inngang, servering og loddsalg.
Arr. Ringebu pensjonistforening.

Tirsdag 4. oktober

«Får-fatterbesøk» på Ringebu folkebibliotek kl.19.00
Mimir Kristjansson har skrevet boken «Frihet, likhet, Island» og
gir oss et humoristisk innblikk i livet på øya. Han tar også for seg
sauebonden Bjartur som har bedre greie på sauer enn på mennesker.
Vår egen kapellan Gunnar Johannesson avslutter kvelden med å ta
oss med på en stemningsfull reise til Island gjennom ord og bilder.
Enkel servering, gratis inngang.
Arr. Ringebu folkebibliotek

Onsdag 5. oktober

«Rocka Får” på Kvitfjell Pub & Pizza kl. 19.00.
Åpent for alle. Inngang kr. 150 for medlem/ kr. 200 for ikke medlem.
Arr: Laugen Rock og bluesklubb

Fredag 7. oktober

”Får-spiel” og speedklipp i Fårikålteltet
i landsbyen Ringebu kl. 19.00 – 24.00.
Speedklipping kl 21.00. Klippeshow med noen av de raskeste
NM deltakerne
Levende musikk ved Wasted.
Servering av fårikål og lammespesialiteter. Gratis inngang.
Arr. Annis Pølsemakeri

Får-spiel” på Spidsbergseter Ressort Rondane hotell
Høstbuffet kl. 18.30 – 20.00. Musikk på låven fra kl. 21.00
Bord- og rombestilling: booking@spidsbergseter.no, 61284700

Lørdag 8. oktober		

Fårikålfestival og NM i saueklipp og ullhåndtering i
landsbyen Ringebu
- Utstillere og butikker har åpent kl. 10.00-17.00
- Fårikåltelt med servering kl. 10.00- 24.00
- NM i saueklipp i klippeteltet ved Coop Mega,
innledende runder starter kl. 08.00, finale kl. 15.00.
- Ull og tull i Ungdomssenteret
- Håndverkstradisjoner og gammel gardsredskap
- Torghandlere.
- Småskalaprodusenter mat og håndverk.
- Utstillere landbruksnæring.
- Festivaltilbud og aktiviteter i butikkene.
- Underholdning ved DÅM og Knut Hem og mange flere.
- Lindstadtorget byr på utstillere, aktiviteter, underholdning.
Fårikålfestivalen fortsetter lørdag kveld:
”Ettersank” i Fårikålteltet i landsbyen Ringebu,
åpent til kl. 01.00.
Levende musikk ved Blue Lynx kl. 19.00
Servering av lammespesialiteter.
Gratis inngang. Arr. Annis Pølsemakeri.
Friisvegen turistsenter Måsåplassen,
Måsåplassens ”Fårelag” i Jægern
med mat, drikke og konkurranser fra kl. 15.00. Gratis inngang.
Overnatting : Tlf. 61280421. www.friisvegen.no
Spidsbergseter Resort Rondane
Stor høstbuffet kl. 18.30 -20.00.
Bordbestilling 61284000
Aquavitfjøset er åpent 17.30-18.30 Velg mellom nesten 140 forskjellige
type aquavit samtidig som du får litt historie om Spidsbergseter og enkel
innføring i aquavitens verden. Musikk på Låven fra kl. 21.00
www.spidsbergseter.no
Informasjon:
Ringebu skysstasjon tlf. 61284700
e-post: skysstasjon@ringebu.kommune.no
Detaljert dagsprogram:
www.ringebu.com
Facebook: Fårikålfestivalen
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Masterplanarbeid

UTVIKLINGSARBEID I OMRÅDET RINGEBU PRESTEGARD OG RINGEBU STAVKIRKE
Tekst og foto: Per Morset

Vi har grunn til å være stolte av stavkirka vår. Den er en av landets fineste.
Gjennom 800 år har den stått der og tjent som samlingspunkt for folk i
Ringebu.

Hvor gammel prestegarden er vet vi ikke, heller ikke hvor lenge den har
vært prestegard. Kanskje det er fra den bygdenavnet Vekkom skriver seg?
Prestegarden framstår i dag som en perle i kulturlandskapet og innbyr

både fastboende og tilreisende til gode opplevelser både i utstillinger,
arrangementer og, ikke minst, den fantastiske hagen.
Området trekker mange besøkende. Stavkirkene er, sammen med
vestlandsfjordene, midnattssola og Nordkapp, de mest attraktive målene
for utenlandske turister. Gjennom sommersesongen kommer ca. 30.000
besøkende til Ringebu stavkirke. Halvparten av dem betaler inngangsbillett
og får omvisning. Prestegarden besøkes av ca. 5.000 årlig. Pilegrimsleden
går gjennom området. Vandrerne tilbys overnatting både på Gidesvollen
og Hallstad. På Kirkenær drives det i dag kiosk i deler av turistsesongen.

Men dette området i Vekkom har vært møtested for befolkningen i Ringebu
enda lenger, og ikke bare i kirkelig sammenheng. Ved utgravingene i
1981 ble det konstatert at det har stått 2 bygninger på samme stedet før
den nåværende kirka ble bygd. I middelalderen var Gildesvollen bygdas
tingsted. Og i 1839 ble Kirkenær bygd som formannskapslokale, en
funksjon bygningen hadde til Kaupanger ble bygd i 1911.

Det er potensial for å utvikle området som attraksjon ytterligere. Dette har
Ringebu kommune bestemt seg for å gjøre noe med. Med utgangspunkt
i et tilskudd fra Oppland fylkeskommune på kr. 150.000 til forprosjekt
har kommunestyret vedtatt å sette i gang arbeid med en overordnet
plan for området rundt stavkirka og prestegarden. Det er etablert ei
styringsgruppe med representanter for kommunen, Stiftelsen Ringebu
prestegard, soknerådet og Gudbrandsdalsmusea AS. Per Morset er
engasjert som prosjektleder.

Visste du at...

Forvaltningsloven ble i februar 2014 endret slik at digital
kommunikasjon er hovedregelen når offentlige virksomheter
henvender seg til innbyggere og virksomheter.
Ringebu kommune vil i løpet av høsten ta i bruk tjenesten SvarUt
for digital kommunikasjon.
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SvarUt krypterer informasjon til mottakeren og er en sikker
digital løsning, i motsetning til E-post og SMS. Det offentlige
kan ikke bruke vanlig e-post til å sende informasjon med vedtak,
helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon.
SvarUt sender alle forsendelser til mottakerens postkasse i Altinn
med mindre mottaker har
opprettet digital postkasse eller har reservert seg i kontakt- og
reservasjonsregisteret. Åpner ikke
innbyggeren forsendelsen i Altinn innen 2 dager, vil den gå til
utskrift og sendes til den adressen hvor innbyggeren er registrert
i folkeregisteret.
En forutsetning for å kunne motta digital post er at du har opprettet
din egen postkasse hos en av to leverandører på markedet, Digipost
og E-boks. Opprettelse av digital postkasse er gratis. Informasjon
om tjenesten og hvordan du skaffer deg digital postkasse finner du
på www.norge.no.

Styringsgruppa har pekt ut noen temaer som skal prioriteres:
Besøkssenter for stavkirka
Formålet med et besøkssenter for stavkirka skal være å gi et bedre tilbud
til de besøkende, også de som ikke går inn i kirka. Det er blant annet
behov for bedre toalettforhold. Besøkssenteret skal gi informasjon og
formidle kunnskap, blant annet gjennom utstillinger. Samtidig skal det
kunne gi større inntjening til driften av kirka, ved å henvende seg også
til de som ikke kjøper inngangsbillett. Det vil samtidig kunne redusere
konflikter mellom turister og lokalbefolkningens bruk av kirkegarden.
Det skal også legges inn fasiliteter som gir bedre arbeidsforhold for de
ansatte.

hagen nærmer seg fullføring, men det er behov for å få laget en plan for
ferdigstillelsen, med nyttehagen og de nye arealene omkring vognskjulet
og driftsbygningen.
Opplegg for artist in residence (gjestekunstnerprogram)
Ringebu kommune har inngått intensjonsavtaler med keramikeren
Torbjørn Kvasbø og Stiftelsen Ringebu prestegard om utstillingslokaler
for Kvasbøs kunst i driftsbygningen. Denne skal være i fjøset som blir
det første lokalet i driftsbygningen som blir tatt i bruk igjen. Det er
ønskelig å benytte Kvasbøs unike kompetanse og rennome til å utvikle et
internasjonalt gjestekunstnerprogram for keramikere i prestegarden. Han
har tidligere, i flere år, drevet slik virksomhet på privat basis i verkstedet
sitt i Venabygda.
Plan for skilting og informasjon
Skiltingen i området er nå ganske tilfeldig. Det er behov for å gjøre den
mer sammenhengende, informativ og funksjonell. Det samme gjelder
annen informasjon, både trykt og digital. Informasjon om området bør
formidles samlet og koordinert.
Plan for framtidig bruk av driftsbygningen
Ringebu kommune har overtatt driftsbygningen for å ta den i bruk
i sammenheng med virksomheten i prestegarden for øvrig. Her er det
mye plass, mer enn 1.100 kvm, i tillegg til møkkjelleren. Det er mange
eksempler på at gamle driftsbygninger, med både låve, fjøs og møkkjeller,
er tatt i bruk til kulturformål og forsamlingslokale, med godt resultat. Her
kan Ringebu få ei ny storstue.

Ringebu prestegard som senter for kunst, kultur og
kulturhistorie
Utenom lønnede sommerguider og kjøkkenpersonale, drives prestegarden
utelukkende ved frivillig innsats. Stiftelsen driver på et tynt økonomisk
fundament. Det skal nå utarbeides en strategisk plan for Stiftelsen
Ringebu prestegard, som skal være med og legge grunnlaget for å bygge
opp en mer bærekraftig drift, der målet er en viss fast bemanning og en
bedre økonomi.
Utviklingsplan for hagen og kulturlandskapet
Hegen er den nye store attraksjonen ved prestegarden. Den er også i
hovedsak bygd opp og drives på frivillig basis. Utviklingsarbeidet i

Forholdet til Vålebru sentrum og næringslivet i
kommunen
Stavkirka og prestegarden er allerede viktig for handels- og
reiselivsnæringen i kommunen, ved at det trekker besøkende og kunder
hit. Mer besøk gir flere kunder og større omsetning. Det kan også bli
resultatet ved bedre tilrettelegging og økt samarbeid.
Foreløpig er dette arbeidet å betrakte som et forprosjekt, der mulighetene
og hvordan de kan realiseres, blir utredet. Når en har funnet fram til de
tiltakene som en mener er de viktigste, vil det bli en gjennomføringsfase
(hovedprosjekt), som innbefatter finansiering av tiltakene. Dette er et
arbeid som vil gå over flere år. Men når en vet hva en vil og hvor en skal,
blir det mye lettere å jobbe med å realisere tiltakene.
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Ringebu ungdomshus med nytilsatt ungdomsarbeider.
Tekst og foto: Tina Lie

Ringebu kommune har et flott og innholdsrikt
ungdomshus som ligger midt i sentrum av
Landsbyen.
Ungdomshuset skal være en uhøytidelig møteplass
for ungdom, en møteplass hvor involvering i
kulturaktiviteter som skaper samhold og trivsel står
i fokus og er en trygg arena for ikke formell læring.
Vi har stort fokus på holdningsskapende arbeid,
særlig tiltak som retter seg mot rasisme, vold,
netthets, mobbing og bruk av rusmidler. Det er
viktig å styrke den arenaen vi har som favner alle
uten å stigmatisere. Særlig ungdom som vokser
opp i familier med dårlig råd, deltar mindre på
fritidsaktiviteter og har mindre sosial omgang
med venner enn annen ungdom, derfor kan
ungdomshuset være en fin mulighet til delta i kulturaktiviteter som ikke koster noe.
Ringebu ungdomshus skal også være en arena hvor ungdom kan få informasjon om ulike
instanser for råd og hjelp til ungdomsspørsmål som seksualitet, rus, netthets med mere.
Noen ganger kan det være lettere for ungdom å snakke med andre enn foreldre og
lærere om ting som er vanskelig. I disse tilder med stort trykk på sosial omgang på
nettet skal Ringebu ungdomshus være et sted du kan møte venner «live».
Ungdomshuset fikk et innvendig ansiktsløft i fjor høst, hvor ungdommene sjøl var
med på oppusninga. Street art linja ved Ringebu folkehøgskole ble invitert til å
dekorere en del av veggene med graffiti, de gjorde en kjempeinnsats og resultatet
ble veldig festlig og kult. Nå står uteområdet for tur.

Ungdomshuset er blitt spennende og innbyderne og de nye
åpningstidene har gjort at antall besøkende ungdommer har
økt betraktelig det siste året, med et besøk på med 30-60
ungdommer. Under FIFA turneringen i vår talte vi 90 stykker
som var innom på huset samme kveld.
Fra 1.september vil Marte Bjerke fra Tretten tre inn i den
kombinerte rollen som ungdomsarbeider og sekretær
ved Ringebu skysstasjon i tilsammen 68% stilling. Marte
vil ha hovedansvaret for Ringebu ungdomshus og UKM
(Ungdommens kulturmønstring) i tett samarbeid med
kulturkonsulenten/SLT koordinator og Ung i Midtdalen.
Når vi møter Marte på ungdomshuset noen uker før hun starter
opp treffer vi ei strålende blid jente som gleder seg til å ta fatt
på oppgavene.
Hva er det som gjør at du vil jobbe så tett på ungdom Marte?
«Jeg trives med ungdomsarbeid, fordi man kommer tett på
livet til de unge. Ungdomstiden er en spennende, utfordrende,
skummel, håpløs, herlig eller undrende tidsepoke i livet, når jeg
omgås ungdom så fasinerer de meg og gir meg energi.
Jeg gleder meg til å være en del av det og håpet mitt er at jeg
skal være en ressurs for ungdommene der vi kan finne på mye
rart sammen eller om noen bare trenger noen å prate med.
Det blir spennende å bli kjent med unge Ringbuinger og
Fåvanginger».
Har du noen ideer om hva du kan bidra med inn i
ungdomsarbeidet?
«Jeg vil at vi på ungdomshuset kan skape den arenaen hvor
de ungekan kjenne seg hjemme og at det skal være en trygg
og artig plass å henge, og jeg håper på et koselig samarbeid
med ungdommene så vi kan lage litt «balluba» og artige
happenings, interessante kurs og workshops som vi kan
finne på sammen og som møter ungdommenes interesser og
behov».
Kan du fortelle litt om deg selv og livet ditt Marte?
«Jeg blir snart 34 år og har begynt å få grå hå r(men farger
det). Bursdagen min er den 24. august om noen skulle lure
på det.
Jeg bor i et gammelt pensjonat på Tretten sammen med 1
mann, 3 barn, 1 stor puddel og 9 høner. Jeg er utdannet
glasskunstner, men har brukt de siste 10 årene hjemme
med mine ban og så har jeg hatt en liten stillingsressurs på
ungdomshuset i Øyer.
Ellers er jeg en rolig person som er snill, kreativ, raus og
direkte»
Vi ønsker Marte Bjerke velkommen til Ringebu kommune og
gleder oss til et godt og fruktbart samarbeid med henne for
ungdommen i bygda. Om du ikke har besøkt huset før og
har lyst til å ta en titt, ta kontakt med Marte Bjerke eller Tina
Lie eller stikk bare innom en tur når huset er åpent. Ringebu
ungdomshus har en egen facebook side hvor informasjon blir
lagt ut.
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Oppslagstavla høst/vinter 2016
Det skjer i Ringebu
21. september

«En Happening» – Demensdagen.
Kl. 18.00
på Tromsvang. Visning av historisk film fra
«Vaalebro» og underholdning. Gratis inngang
Arr. Ringebu kommune og Midt-Gudbrandsdal 		
demensforening

Blådansen –et teaterkåseri om
Vidar Sandbeck På Ringebu			
folkebibliotek kl.19.00
Skuespiller John Nyutstumo fra Teater Innlandet 		
forteller om livet til denne lune, allsidige karen. Vi får
også høre strofer fra hans betydelige forfatterskap,
		krydret med Johns egne møter med Sandbeck.
Velkommen til en trivelig stund med fortelling, sang,
kaffe og biteti! Gratis inngang.
Arr.: Ringebu folkebibliotek
22.september

30. september

Bygdekino i Kaupanger
kl 18.00 Gilberts grusomme hevn
Aldersgrense: 9 år
Kl. 20.00 Kongens nei
Aldersgrense:

3. - 14. Oktober

Høstferieaktiviteter på Venabygdsfjellet.
Høstferieaktiviteter som vandring, kanopadling, 		
ridning, sykkelutleie og pølsegrilling på Venabu 		
Fjellhotel. Spidsbergseter byr også på eget 		
hørsferieprogram.
Mer info: www.venabu.no og
www.spidsbergseter.no

1.- 8. oktober

FÅRIKÅLFESTIVAL
se eget program side 18-19

10. oktober

14.-16. oktober

Oktoberfest med Baksia på
Spidsbergseter Resort Rondane kl. 18.30
Matbord med fokus på «Oktoberfest»
Mer info. www.spidsbergseter.no, tlf 61284700
Arr. Spidsbergseter Resort Rondane
Skinnfellkurs på Venabu Fjellhotell.
Mer info på www.venabu.no, tlf 61293200

22.-23. oktober "Et kreativt pusterom i hverdagen" på
		Venabu Fjellhotell.
Mer info på www.venabu.no, tlf 61293200
28. oktober

Bygdekino i Kapanger
Følg med på bygdekinoen.no for type film

21. november

Bygdekino i Kapanger
Følg med på bygdekinoen.no for type fil m

Høstmarked i Ringebu prestegard
kl. 11.00 – 15.00
Salg av produkter fra hagen. Stands fra flere lokale
		produsenter med matvarer og husflidsprodukter.
Salg av kaffe og kaker inne i prestegarden. Loddsalg.
Arr.: Hagegruppa i Ringebu Prestegard.
12. november

18.- 19 november 30 års Jubileumskonsert med Vox Vaala
på Tromsvang
Arr: Vox Vaala
25. november

Bygdekino i Kapanger
Følg med på bygdekinoen.no for type fil m

25. november

Julegateåpning i landsbyen Ringebu
Arr. Ringebu markedsforening

25. november

Julegrantenning på Fåvang.
Arr. Fåvang vel- og næringsforening

4. desember

Adventskonsert i Ringebu Prestegard
kl. 19.00
Arr: Ringebu prestegard

9. desember

Julekonsert i Ringebu stavkirke
med FRI Gospel

9. desember

Bygdekino i Kapanger
Følg med på bygdekinoen.no for type film

Gammeldags julemarked på Huset 		
Granmo i Fåvang.
Servering og underholdning. Kl.11.00 – 15.00.
Arr. Huset Granmo.
			
God mat på Venabygdsfjellet
Søndagslunsj på Spidsbergseter kl 14-16 2.10 og 9.10.
Julebord på Spidsbergseter hver helg fra 11. november til 11. desember
Hver onsdag: Norsk Matbord med lokal tradisjonsmat basert på råvarer
fra fjell og fjord. På Venabu Fjellhotell.
17.desember

Gudstjenester jula 2016
Juleaften 24. desember:
Kl. 1400
Kl. 1400
Kl. 1600

Fåvang kirke
Venabygd kirke
Ringebu stavkirke

1. juledag, 25. desember:
Kl. 1100
Kl. 1100

Ringebu stavkirke
Fåvang kirke

2. juledag, 26. desember:
Kl. 1100

Venabygd fjellkapell

RingebuPosten tar forbehold om endringer.
Oppdatert arrangementsoversikt finner du på www.ringebu.kommune.no
under Kultur

Landsbyen Ringebu
Fåvang sentrum
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Snøhetta Regnskap Ringebu
kan bistå med:
Bedriftsetablering
Regnskapsføring
Lønn
Fakturering
Årsoppgjør
Økonomisk rådgivning
Styrearbeid
Eiendomsoverdragelser i landbruket
ASP/ utleie av serverplass og program
Elektronisk bilagshåndtering

Fagkunnskap.
Pålitelighet.
Service.
Siden 1938.

gasta.no
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snohettaregnskap.no

post@snohettaregnskap.no | Tlf. 61 21 50 50
Oppdal | Lesja | Dombås | Dovre | Otta Våga | Vinstra
Sør-Fron | Ringebu | Øyer | Oslo | Snøhetta Rådgivning

61 22 00 00
www.gaus.no

Tlf.

Selge eiendom i
Gudbrandsdalen?
Ingen kjenner Gudbrandsdalen bedre enn DNB Eiendom,
og vi føler oss like hjemme i en hytte i Rondane, som i et
bolighus i Heidal eller et nedlagt gårdsbruk på Otta.
Vurderer du å selge? Med vår hjelp får du
• flere på visning med Norges største boligkjøpperregister
• effektiv boligmarkedsføring og vi legger ut for kostnaden
• gratis verdivurdering*
Lokalkjente meglere og bransjens beste markedsføring gjør
oss til en av distriktets største eiendomsmeglere – men ikke
større enn at vi har tid til en hyggelig boligprat.
Ring eller kom innom oss på Otta eller Ringebu.
* Med forbehold om at vi har et kontor i nærheten av deg og du skal selge

Gunn Toril Jotun
M: 991 02 500

Espen Worum
M: 951 85 252

Malin Odlolien
M: 906 58 037

Ida M. Aasheim
M: 951 85 252

Linda B. Pedersen
M: 951 85 252

DNB Eiendom Gudbrandsdalen

dnbeiendom.no | tlf: 48 29 70 00
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Tomtegata 12, 2630 Ringebu
tlf. 61 28 03 54
www.polsemakeri.no
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SKARDSTINDEN
tinde skardstinden har to soveromsfløyer
og TV-stue, peis mot utsiktsretningen og store
vinduer gir godt utsyn til fjellet eller sjøen.
En flott hems med galleri gir ekstra
soveplasser eller lekerom!

Hvilken Tinde passer for deg?

er
hverda g sheltbyg
g
dal
i borgedal

dialecta.no Foto: Ricardofoto

Hverdagen i næringslivet kan være tøff og mange munner
skal mettes. Vi vet hvilke utfordringer hverdagsheltene
i næringslivet møter hver eneste dag.
Velkommen som kunde hos Vekstra Regnskap Gudbrandsdal.
REGNSKAP • LØNN OG PERSONAL • FAKTURERING
ADMINISTRASJON • BEDRIFTSRÅDGIVNING

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

28

29

Selge hytta?
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
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igt.no

Er du mye på farten?
Da kan det være greit å ha banken i lomma. Betal regninger og
sjekk saldo akkurat når det passer deg.
Last ned vår mest populære nettbanktjeneste på mobil eller
Ipad.
Fungerer også på Ipod touch og de fleste Android telefoner.
Hent mobilbank-appen i App store her---->

Utvidet og moderne

tannlegekontor
på Fåvang
• 3 tannleger,

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

Tlf.612 18000

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

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

Vi kan hjelpe deg med hjemkjøring av hvitevarer fra:

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

OPPSETT AV MOBIL

EURONICS GAVEKORT

OPPSETT AV PC

Vi kan hjelpe deg med
å sette opp din mobil.

Ta med varen hjem i dag,
og betal senere.

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

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

Vi tilbyr starthjelp og
oppsett av alle PC’er.

RINGEBU

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

7-23

Åpent man - fre 10.00 - 15.00

9-21

Følg oss på Facebook

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

krible design as

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

Returadresse:
Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu

