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Under folkevalgtopplæring for ny 
valgperiode kom det fram et klart 
ønske om å fokusere på mulighetene, 
å bedre samspillet mellom folkevalgte 
og administrasjon i kommunen, og 
å påvirke kommunens omdømme 
på en positiv måte. Kommunen har 
drevet utviklingsarbeid til alle tider; i 
tjenester, organisering og i forhold til 
bruk av ny teknologi. Kommunene står 
overfor omfattende oppgaver knyttet til 

samhandlingsreformen, ny lov om folkehelse, forebyggende arbeid, 
fokus på tidlig innsats og dessuten økt bevisstgjøring av lokalpolitisk 
rolle som skoleeier. 

Lokalt er det ønskelig å ta en gjennomgang av kommunens politiske 
og administrative organisering, se på innretning av styringssystemet, 
arbeidsmåter, organisasjonsutvikling og ledelse, kvalitet, kompetanse, 
brukerorientering og generelt fornyings- og utviklingsarbeid. Målet 
er å styrke kommunepolitikken som arena for demokrati, bidra til 
god rekruttering til politisk arbeid, og styrke reell politisk styring 
av kommunens virksomhet. På denne bakgrunn er det utformet et 
fornyingsprosjekt, der vi i løpet av 2012 skal se på utfordringer og 
behov, og utmeisle forslag til endringer.  Kommunestyret beslutter 
hvilke endringer som eventuelt skal gjennomføres, og det vil skje rundt 
kommende årsskifte.

Prosjektplanen for fornyingsprosjektet er utformet etter drøftinger 
med tjenesteledere og tillitsvalgte, og ble vedtatt av kommunestyret 
i april. Prosjektplanen utgjør et rammeverk, og innholdet er 
veiledende. Prosjektplanen strekker opp følgende generelle mål for 
utviklingsarbeidet:

Vi vil ha klar politisk styring, og effektiv administrativ og tjenesteytende 
virksomhet 

Vi vil være en kommune med langsiktig økonomisk balanse, og som 
har handlingsrom for politiske prioriteringer
Vi vil være en kommune med kvalitativt gode tjenester for 
kommunens innbyggere.
Vi vil oppnå dette ved å framstå som en attraktiv arbeidsgiver med 
motiverte og myndiggjorte medarbeidere og dyktige ledere. 
Vi vil være en kommune med stor måleffektivitet der brukerne er i 
fokus
Vi vil være en kostnadseffektiv kommune
Vi vil være en omstillingsdyktig, lærende og fleksibel organisasjon

Det vil bli opprettet en 3-parts styringsgruppe til å lede arbeidet. 
Styringsgruppa blir sammensatt fra politisk ledelse, administrativ 
ledelse og tillitsvalgte. Styringsgruppen skal definere innretning, 
innhold og framdrift i prosjektet, og legge opp arbeidet. Det skal 
rapporteres til formannskap og kommunestyre på hensiktsmessige 
tidspunkter, og det vil bli lagt vekt på god informasjon. 

Søknad om skjønnsmidler til fornyingsarbeidet ble sendt i februar, og 
fylkesmannen gjør tildeling av midler midt i mai. I skrivende stund 
kjenner vi ikke utfallet, men har godt håp om økonomisk uttelling. 

Jeg ser fram til fornyingsprosjektet. Det vil gi oss anledning til – 
både i administrasjonen og i den politiske ledelse – å reflektere 
rundt hvorvidt måten vi arbeider på – måten vi har organisert oss 
på – er tjenlig framover, og om det kan være aktuelt å gjennomføre 
endringer. Vi er alle avhengige av et velfungerende lokaldemokrati 
og en velfungerende organisasjon.  

Jeg ønsker alle en fin sommer!

Per H. Lervåg
rådmann 

Ved innfartsåra til Fåvang sentrum ligger 
Kvitfjelltunet, en i sin tid meget spesiell bygning 
som fortsatt er et landemerke i Gudbrandsdalen 
med sin tradisjonelle norske byggestil og dalens 
største torvtak. I denne bygningen besøker vi 
Tunet Kro.

Tunet Kro
Tekst og foto: Brede Vestby
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Viktige telefonnummer
LEGE/AMBULANSE: 113
Ringebu helsesenter, Fåvang: 61 28 39 10
Interkommunal legevakt,
Lillehammer sykehus: 61 25 14 50

BRANN: 110
Brannstasjon (informasjon): 61 05 09 00

POLITI: 112
Nærmeste politistasjon: 02800
Midt-Gudbrandsdal -
lensmannskontor: 61 05 32 10

VARSLING AV FALLVILT:
95 40 31 60

VETERINÆRVAKT:
61 28 05 00

VAKT VANN OG AVLØP:
61 28 31 00

RINGEBU KOMMUNE:
Sentralbord: 61 28 30 00 (8-15)
Telefax: 61 28 32 00
e-post: post@ringebu.kommune.no
www.ringebu.kommune.no

RINGEBU SKYSSTASJON:
Billett- og informasjonskontor: 
61 28 47 00
Telefax: 61 28 47 01
skysstasjon@ringebu.kommune.no

DROSJESENTRAL
Drosjesentralen: 61 28 07 10

Der møter vi hele familien Fjeldstad ved disken og vi skjønner fort at dette 
er en familiebedrift i ordets rette forstand. De to små frøknene Johanna 
og Marie, som er døtrene til Egil og Chanpradab (Aung) Fjeldstad, tar i 
mot oss med et stort smil, før de forsvinner inn på kjøkkenet igjen. Om 
de ikke akkurat jobber der, er de i hvert fall stedets to store sjarmtroll. 
Egil finner et bord i kafeen, og vi setter oss der og praten går lett over en 
kaffekopp ved den gedigne peisen i spisesalen.
 
Egil forteller at tilfeldigheter gjorde at han havna på Fåvang. Han bodde 
i Spania en periode og satt der nede og hadde hjemlengsel til Norge. 
Som lillehammergutt var det Gudbrandsdalen som lokket. I det han 
sjekker annonser dukker Pinlykkja i Liagrenda opp til salgs. Han ringte og 
gjorde avtale med selger, dro til Norge og kjøpte stedet etter to minutters 
betenkningstid. Siden han kom til Fåvang har han også drevet Bjønnhiet 
i Kvitfjell. Dette er siste sesongen der, siden Tunet Kro tar all tid for både 
Aung og  Egil. Andre juni i 2011 ble de nye drivere som åpnet igjen 
etter flere forsøk tidligere. Egil og Aung så et potensial, og tenkte at 
dette måtte de prøve. Kanskje var det en ide å servere thaimat likeså 
vel som en norsk tradisjonell veikromeny. På åpningsdagen vartet de 
opp med gratis mat, og de serverte de 500 personene som møtte med 
smaksprøver fra menyen.
 
Aung har 4 års universitetsutdannelse innen hotell og restaurantdrift, 
samt 10 års praksis i Thailand. Hun hadde virkelig lyst til å drive sitt egen 
serveringssted, og det er hun som er eier og er den daglige lederen. Egil 
synes hun har en spesiell evne til å finne smaksammenestningene og teft 
for å lage god mat. De var selvfølgelig spent på om det hadde noe for seg 
å starte med et thailandsk kjøkken langs veien i Gudbrandsdalen, og det 
har vist seg å være en god ide. I dag er 30% av maten de selger, retter fra 
det thailandske kjøkken.  Søndagsbuffen har blitt veldig populær og det 
er blant annet thaimaten som trekker kundene til Tunet kro. 
 

Møterommet i andre etasje er opptatt nesten hver kveld og Egil og 
Aung låner ut dette helt gratis til stor glede for lag, foreninger og annen 
møtevirksomhet. Dette gjør at bygdefolket har fått et godt forhold til oss 
som nye driverne, og er flinke til å besøke oss, sier Egil. I tillegg til vanlig 
krodrift har de selskaper som bryllup, begravelser og andre jubileum. De 
har hatt en veldig god start og de hadde sett for seg en lengre periode 
med hardt arbeid før de kunne tjene penger, men etter bare 5-6 måneder 
kunne regnskapsføreren fortelle at de drev med overskudd, ”så da har vi 
da gjort noe riktig”, skyter Egil inn med et bredt smil om munnen. I dag er 
det til sammen 10 heltids og deltidsansatte på lønningslista. 

Framtida ser lys ut for Tunet Kro, og vi i Ringebuposten ønsker dem lykke 
til videre.

Gudbransdsdal Næringsforening informerer
Den 18. april startet jeg som daglig leder i Midt-
Gudbrandsdal Næringsforening. Jeg kom da fra 
stilling som daglig leder i Randsfjordmuseene 
AS. Før det jobbet jeg i Kvitfjell Utvikling AS 
(1996 – 2004) og før det igjen var jeg 17 
år i Ringebu kommune, 9 år som plan- og 
tiltakskonsulent og 8 år som assisterende 
rådmann. Vi kom til Ringebu i 1979 og bygde 
hus på Kolflata i 1984.

MGNF

Midt-Gudbrandsdal Næringsforening har  124 medlemmer, med god 
representasjon fra alle bransjer. Styret i MGNF er sammensatt av 2 
medlemmer fra hver kommune. Leder Ole Kristian Rudland (Kiwi Kvam). 
Nestleder er Kikke Hovind (Fagerhøi Fjellskole). Øvrige styremedlemmer er 
Anni Byskov (Anni`s Pølsemakeri), Trond Grøthe (Countryfestivalen), Geir 
Kåre Kroken (Isoterm AS) og Ann Irene Stokke (Snøhetta Regnskap AS).

Prioriterte oppgaver

Styret har prioritert noen oppgaver som jeg skal ta fatt på.  Det gjelder 
først og fremst E6-utbyggingen. Her er det 3 viktige aspekter: Framdriften 
på prosjektet, at prosjektet kommer det lokale næringslivet mest mulig til 
gode, og utvikling av prosjektet ”Kulturvegen”:  å gjøre nåværende E6 til 
et attraktivt alternativ for turisttrafikken.
Arbeidsgiveravgiften en stor kostnad for næringslivet. Midtdalsbedriftene 
betaler nå 10,6 %. MGNF vil arbeide for at regionen skal flyttes over i 
samme sone som norddalen, som har 6,4 % avgift.
MGNF har satt i gang en undersøkelse blant hytteeierne i midtdalen. 
Hensikten er å finne ut mer om bruksmønster, forbruksmønster m.v., som 
kan brukes til å innrette lokalt næringsliv mot hyttene som marked. Dette 
er den tredje prioriterte arbeidsoppgaven.
MGNF skal arbeide for næringslivets interesser. Vi skal være et 
samarbeidsorgan for næringslivet og et redskap overfor offentlige 
myndigheter. Men vi er også avhengig av et godt samarbeid med 
kommunene og regionrådet. Jeg oppfordrer alle bedrifter som ennå ikke 
er medlemmer, til å melde seg inn i næringsforeningen.

Per Morset

Tekst og foto: Per Morset
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Min første vinter som ordfører har vært svært 
spennende, lærerik og morosam. Det skjer mye 
positivt i Ringebu, og det åpner seg mange 
muligheter for å utvikle Ringebu-samfunnet 
positivt framover.

Kommunestyret skal i løpet av første året av valgperioden vedta en 
planstrategi som klargjør hvilke planer vi skal utarbeide og rullere denne 
perioden. Dette blir en fin mulighet til å angi hvilke samfunnsområder 
vi vil fokusere på denne perioden, og det nye kommunestyret 
får sette dagsorden for utviklingen av kommunen framover.

I løpet av vinteren har Oslo kommune satt i gang et arbeid med 
å utrede mulighetene for å søke om vinter-OL i 2022. De alpine 
øvelsene er tenkt lagt til Kvitfjell, og Ringebu kommune er invitert med 
i arbeidet som vertskommune. Kommunestyret har enstemmig gitt 
tilslutning til søknadsarbeidet, og både politisk og administrativ ledelse 
i kommunen har kasta seg over arbeidet med glød og entusiasme. Et 
nytt OL i Kvitfjell vil kunne utløse store utviklingsmuligheter både i 
Ringebu og i hele regionen, og det vil være en fantastisk mulighet 
til å få på plass store investeringer i både veg, bane og annen 
infrastruktur. Det er langt fram, og mange hindre som skal passeres for 
å dra denne søknaden i land, men det er utrolig artig å arbeide med.

Ringebu ungdomsskole har siden 2006 deltatt i MOT-programmet. MOT 
ble startet av skøyteløperne Atle Vårvik og Johan Olav Koss for 15 år 
siden. Målet er å skape robuste ungdommer som har tro på egne krefter 

og tar bevisste valg, og legge til rette for trygge miljøer der ungdom 
aksepterer forskjeller og gjør hverandre verdifulle. Ringebu har svært gode 
erfaringer med dette arbeidet, og vi har fantastisk flott ungdom i bygda 
vår. I fjor ble kommunen erklært som lokalsamfunn med MOT, og vi har 
som mål at holdningene og verdiene som MOT bygger på skal prege hele 
lokalsamfunnet. Dette er en utfordring til alle innbyggerne om å vise omsorg 
for hverandre, og gjøre hverandre gode. Det passer også godt sammen med 
vår visjon i kommuneplanen; Ringebu, kommunen der det er lov å lykkes!

Ny E6 har stått høgt på dagsorden i Ringebu i snart 40 år, og kommunestyret 
skal nå i juni vedta traseen forbi Ringebu. Etter to meklingsrunder hos 
fylkesmannen er nå alle andre enn Ringebu kommune enige om hvor 
vegen skal gå, og vi er kommet i en svært vanskelig situasjon. Vi har to 
valg: 
Vi kan akseptere en løsning som i liten grad etterkommer lokalsamfunnets 
ønsker, men som gjør det mulig å få sammenhengende utbygging Ringebu 
– Otta, og byggestart i Ringebu i 2015-16. 
Andre muligheten er å vedta en trase slik vi ønsker den lokalt. Da sender 
fylkesmannen den til Miljøverndepartementet for avgjørelse, og det vil 
være helt uvisst hva resultatet blir og når det er klart. Da er det ikke 
sannsynlig å få sammenhengende utbygging, og det er stor fare for at 
fase to kommer først i neste nasjonal transportplan, dvs. etter 2023.
I skrivende stund er det svært usikkert hva resultatet blir.

Landbruket er en svært viktig næring i Ringebu, og er grunnlaget for 
at vi har bosetning og aktivitet over hele kommunen. Antall gardsbruk 
i drift har gått ned over mange år, men større enheter gjør at dyretall 
og produksjon er ganske stabilt. Kommunestyret vedtok under 
budsjettbehandlinga før jul å utrede mulighetene for stimuleringstiltak 
for økt aktivitet og styrka økonomi i landbruket. Dette er fulgt opp, og det 
er nå på plass kommunalt tilskudd til nydyrking, grøfting, beiterydding og 
kjøp av mjølkekvote. Jeg håper dette kan være et bidrag til økt optimisme 
og framtidstru i landbruket.

Nå står sommeren for døra, og det er ei flott tid i Ringebu. Jeg vil oppfordre 
alle til å bruke den fantastiske naturen vår i sommer, og til å slutte opp om 
det store aktivitetstilbudet som finnes i kommunen vår.

Jeg ønsker alle en god sommer.

Erik Odlo,
ordfører

Utvalgsledere i Ringebu kommune presenterer seg selv

Kitty Susann Myhrsveen  (40) 
Venstre,  er leder for Utvalg for kultur og 
oppvekst. Jeg heter Kitty Susann Myhrsveen 
og representerer Venstre, er 40 år og bor på 
Fåvangs beste vestkant (Baksia) og er gift med 
Ole Johnny. I heimen har vi 5 barn mellom 1 og 
21 år, i tillegg har vi Newfoundlandshundene 
Barack og Beethoven. 
Til daglig driver jeg firmaet Total Hytteservice, 

sammen med mine 5 ansatte.  I tillegg selger jeg eventyrlige gruppe/
firmaturer og events i fjellheimen.
Tror nok mine venner og beskjente beskriver meg slik: Blid, utadvent 
og engasjert….   Mens min mann ville beskrevet meg slik: Vidløftig, i 
overkant optimist og tror at døgnet har 28 timer.
Om jeg trenger ny energi, finner du meg ofte på en fjelltur i den vakre 
naturen vi har i Ringebu.
Som leder av Utvalget for kultur og oppvekst, så ønsker jeg å bidra til 

at Ringebu kommune har et rikt og mangfoldig kulturliv.  Jeg ønsker å 
jobbe for at vi skal ha mye å tilby både våre innbyggere, og tilreisende til 
kommunen vår.   
Utvalg for kultur og oppvekst er sammensatt av engasjerte mennesker, 
som alle har ett brennende ønske om å være positive JA-fokuserte 
bidragsytere, slik at vi kan videreutvikle det gode kulturlivet vi allerede 
har her i kommunen.
Vi har også fokuset vårt på at vi skal ha gode oppvekstvilkår for våre ung. 
Fra de yngste tar sine første skritt til familiebarnehagene, til en optimal 
grunnskole.
Jeg er glad i lokalsamfunnet jeg lever i, og brenner for at vi som 
lokalpolitikere skal tenke langsiktig.  Vi må legge til rette for de som ønsker 
å flytte til og etablere seg i kommunen vår. Om det er ungdommene våre 
som vender hjem for å etablere seg her, eller om det er innflyttere eller 
hytteturister, så må vi sørge for at de får de tjenester og den hjelp de 
trenger for føle seg ivaretatt.  
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Nyheter fra Ringebu kommune
Anna Mjogdalen gikk av som lærer 1.mai etter nesten 43 år som lærer i 
Ringebu kommune, 34 av dem ved Fåvang skole.

Ringebu folkebibliotek har døgnåpent.
Bibliotekets døgnåpne tjenester finner du på:
www.ringebu.folkebibl.no/cgi-bin/websok                  
Der finner du MappaMi hvor du selv kan forlenge dine lån, reservere 
materiale, se hva biblioteket nylig har kjøpt inn osv. Og du kan legge inn 
forhåndsvarsling slik at du unngår å få purringer! Er du litt nysgjerrig tar 
du selvsagt også turen innom Kikkhullet…
Ta kontakt med biblioteket for utdeling av din PIN-kode.

Ringebu folkebibliotek er en viktig kulturarena for barn.
Hvert år lånes det ut om lag 14000 bøker og 2200 AV-midler til barn, og 
det arrangeres jevnlig barneteater, dukketeater, forfatterbesøk, grisefester, 
lesestunder, trylleshow og vitenshow. Juvelen i bibliotekets satsing på de 
minste er Barnas bokuke, da er det stor stemning på biblioteket. Ta med 
ditt barn og bli bibliotekbruker du også!

Midt – Gudbrandsdal Barnevernskontor – Ringebu kommune har gruppa
DIL – DRA I LAG som jobber med ungdom som har det vanskelig på 
flere arenaer. DIL er aktuelt for ungdom som fra før av har eller har hatt 
oppfølging fra ulike tjenester og som har behov for mer helhetlige tiltak. 
For mer informasjon, se kommunens hjemmeside.

Hyttegjerder i Ringebu
Utvalg for plan og teknisk i Ringebu vedtok i møte 11. april 2012 å legge 
nye retningslinjer for hyttegjerder ut på høring. Disse er tilgjengelige på 
kommunens hjemmesider under Politikk – Møteplan – Utvalg for plan 
og teknisk møte 11.04.2012 – sak 033/12. Retningslinjene kan også 
fås ved å henvende seg til kommunen. Når dette skrives (ca 1. mai) er 
ikke retningslinjene lagt ut til høring, men det vil uansett bli lagt opp til 
høringsfrist etter at RingebuPosten er sendt ut. Alle som her synspunkt til 
de nye retningslinjene er velkomne til å komme med merknader. Forrige 
nummer av RingebuPosten hadde for øvrig en utdyping av hvordan 
dagens regler og retningslinjer skal tolkes.

Ann Merete Hallum (41) fra Fåvang er fra 
i vinter ny skatteoppkrever i både Ringebu 
og Sør-Fron kommuner. Hun har tidligere 
hovedsakelig arbeidet med inndriving av 
kommunale krav. Skatteoppkreveren krever 
inn skatt, kontrollerer og fører skatteregnskap. 
Ann Merete Hallum har fortsatt også ansvaret 
for innkreving av kommunale krav. 
Arbeidet utføres av 4 personer i hel- eller 
deltidsstillinger (ca. 3 ½ årsverk) for Ringebu 
og Sør-Fron kommuner til sammen. 

Kulturbudsjettet 2012 for Ringebu kommune bevilger:
Kr. 390 000 i støtte til lag og foreninger.
Kr. 45 000 i støtte til nærmiljøanlegg.
Kr. 100 000 til Ringebu og Fåvang idrettslag i administrasjonstilskudd.
Kr. 50 000 i arrangementsstøtte som kan søkes på av arrangører.
Kr. 40 000 til 17. mai arrangement.

Ringebu kommune har et kulturfond på kr. 100 000 hvor det kan søkes 
om underskuddsgaranti til arrangement.

Alle lag og foreninger har gratis husleie til sine aktiviteter.

Utearealet  på Fåvang skole har over en del år blitt oppgradert for ca. kr. 
500 000. Kr. 240 000 er spillemidler til nærmiljøanlegg, kr. 125 000 er 
overskudd av salg av boka ”Fåvang idrettslags historie” og kr. 120 000 
er bevilget over kommunens budsjett.
Kommunen har også brukt ca. 1 mill. til grunnerverv, riving av bygninger 
og planering for å utvide utearealet. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt.

Elevene ved Fåvang skole gjør det godt på nasjonale prøver i lesing(2,3) 
og i regning(2,2). Dette er 0,3 og 0,2 over gjennomsnittet for fylket og 
landet.

Fåvang skole får ny rektor fra skolestart høsten 2012. Han heter Kjell 
Tangerud og bor i Venabygd.

Ringebu kommune har vedtatt at i 2012-13 skal det gjøres et arbeid med 
å bestemme hva som skal skje med bygningsmassen på Fåvang skole. 

Jan Erik Brenden (47)

Tverrpolitisk liste og er leder for Ringebu fjell-
styre.  Jeg brenner for forvaltning av fjellet og 
utmarka i kommunen.  Dette er min første pe-
riode i Ringebu fjellstyret og erfaring har jeg 
fra Sollia fjellstyre, der jeg har vært medlem i 
12 år .Det er en stor oppgave å lede Ringebu 
fjellstyre, med så mange engasjerte personer og 
mange meninger om fjellet.

Dette er min 4. periode som politiker, og jeg har erfaring fra kommunesty-
ret i tre perioder tidligere. Jeg har også sittet i miljø utmark og landbruk 
12 år og i Villreinnemnda for Rondane og Sølenkletten 12 år.
Styremedlem i nasjonalparker for Dovrefjell og Sunndalsfjella, leder i 
Gudbrandsdal elghundklubb og styremedlem i Vekkom utmarkslag er 
også verv jeg har engasjert meg i.
Som privatperson er jeg gift med Astrid og driver et småbruk med saue-
produksjon i Kolstadra i Vekkom og har fire voksne unger.
Til daglig jobber jeg som vaktmester i Ringebu kommune og er ivrig jeger 
og bruker utmarka sammen med mine hunder.

Oddrun Mary Søreng (51)

Tverrpolitisk liste, er leder for Utvalg for helse 
og sosial.
Jeg er 51 år og bor på Fåvang og har to barn og fire 
barnebarn. Bor sammen med Knut som også har 
to barn. Jeg er hjelpepleier med videreutdanning 
i rehabilitering/ habilitering, og jobber i Ringebu 
kommune som rehabiliteringskontakt. Kontoret 
mitt er på helsesenteret men jeg er også mye 

på hjemmebesøk. Jeg har og noen ekstravakter som hjelpepleier på 
Linåkertunet som er kommunens nybygde alders og sjukehjem. Fritiden 
min tilbringer jeg sammen med mine barnebarn.
Jeg ønsker å jobbe for at vi har gode helse og omsorgstjenester i 
kommunen. Det blir spennende framover med samhandlingsreformen i 
kommunen. Det er også kommet en folkehelselov som styrker kommunens 
ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid. Dette er noe vi må ta 
med oss i planlegging framover.

5
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Jostein Løken Tromsnes (48) 

Senterpartiet, er leder for Utvalge for plan og 
teknisk. Jeg er født i 1964, er gift og har 3 
barn og driver Øvre Tromsnes i Fåvang sammen 
med kona Kari. Drifta er mjølk, kjøtt, potet, og 
skog/ved. Er utdanna skogagronom fra Valle, 
befalsutdannet, Forstkandidat fra ÅS i 1991 
med økonomi som hovedfag. Har også jobbet 
som lektor/inspektør på Holt landbruksskole 

5 år,(Aust Agder) og som Skogbrukssjef/Plansjef i Øyer kommune 4 år.  
Ordfører i Mjøsen skog BA, styreleder i Ringebu Fåvang innkjøpslag SA, 
Fåvang Bilene AS og Fåvang Bil og Dekkservice AS er noen av vervene jeg 
har hatt .  Sitter tredje perioden i kommunepolitikken for Senterpartiet. 
Opptatt av nå: Få til byggeklare attraktive boligtomter både på Fåvang 
og Ringebu. Ellers å legge til rette for næringslivet som er i kommunen, 
inkludert landbruk. Og kunne ha arealer klare dersom noen vil etablere 
seg. Få på plass en E6 trasse gjennom Ringebu kommune, som er 
framtidsrettet, samtidig som den ikke legger under seg for mye dyrka 
mark. Ferdigstille ny plan for Fåvang sentrum inkludert ny vei til industrien.
Starte opp ny regulering av Ringebu sentrum , så fort ny trasse for E6 er 
klar. Få revidert arealdelen til kommuneplanen, slik at vi kan unngå de 
stadige ”konflikter” med Fylkesmannen om at ”ting” ikke er i henhold til 
overordnet plan. Generelt jobbe for at Ringebu skal være en JA kommune, 
og at det ikke skal være så komplisert å søke om å få gjøre noe etter Plan 
og bygningsloven, at folk heller velger å gjøre ting uten å søke. 

Rune Smidesang (49)

Tverrpolitisk liste, er leder for Utvalg for miljø, 
utmark og landbruk.
Jeg er gift med Idun og har to sønner på 14 og 
20 år. 
Sammen driver vi garden Hammeren med ca 20 
ammekyr av rasen Hereford.
Hovedutvalg for Miljø, utmark og Landbruk 
(MUL) er et interessant utvalg. MUL 

behandler saker i forbindelse med bo og driveplikt, fradelingssaker og 
konsesjonssaker knyttet til landbrukseiendommer.
Andre saker som behandles i MUL er tilrettelegging og oppfølging av 
fallvilt (skadet vilt)fra veg og jernbane, likeså oppfølging og uttak av 
skadevilt som ulv, jerv, gaupe og bjørn.
Jeg er opptatt av verdiskaping og utvikling, og fremhever at vi bor i et 
meget flott dalføre med mange unike naturbaserte kvaliteter. Det er viktig 
at vi fortsetter å høste og gjør oss nytte av naturen og det dalføret byr 
på.  Det er ved aktiv og allsidig bruk vi skaper arbeidsplasser, bosetting 
og samtidig foredler og viderefører vår kultur og våre tradisjoner. 
På fritiden liker jeg å holde meg i form, en god treningstur sammen med 
et par kamerater er alltid trivelig.  Ellers er hele familien glad i å reise i inn 
og utland, å oppleve andre folk og kulturer.

Poten dyrebutikk 
Tekst og foto: Willy Heimstad

I kjernen av landsbyen Ringebu, nærmere bestemt i Hanstadgata 12 er det kommet et nytt tilbud; 
Poten Dyrebutikk. Selv om det kun er hunder og katter som har poter, finner en her tilbud for alle 
innen dyreverden: Akvariefisk og alt hva de måtte behage, hesteutstyr for ridning og kjøring og 
også tilbud til mindre husdyr som hamstere, mus og krypdyr.

Kristina L. Haugstad står bak tilbudet til alle dyrevenner i distriktet. Med 
allsidig praksis og erfaring med trekkhunder og travhester, har hun også 
vært fjøsavløser og hestekusk i Briksdalen. Tanken om egen dyrebutikk i 
Ringebu fikk hun bl.a. etter å ha vært medarbeider i dyrebutikk i distriktet.

Så langt går butikkdriften etter planen, selv om Kristina ønsker seg flere 
kunder, spesielt på mandager.  Dyreholdere i midtdalen har etter hvert 
fått opp øynene for dette lille lokalet med et svært rikholdig vareutvalg. 
Nå håper hun at også hyttebefolkningen kommer innom for en handel, 
være seg dyrefor eller utstyr for hunden som turkamerat eller alt hva som 
handler om dyrevelferd.

6



7

Nyheter i Kvitfjell 2012/13
Tekst: Eskil Solberg Foto Kvitfjell

Neste sesong kan sesongkort-kjøpere,  park-
kjørere, alpinister med sans for gode bakker og 
nybegynnere glede seg ekstra til sesongstart. 
Kvitfjell har nemlig mange gode nyheter i ermet. 

Ny Kvitfjell-park:
Parkene slås   
sammen til èn stor
park på  mellom-    
stasjonen. Den vil 
ligge sør for 
Treningsbakken og 
Familieheisen, og vil 
sørge for at jibbere 
og brettkjørere får 
effektive dager 

i parken. Park-vokterne i Kvitfjell Magnus Solli og Robert Axelsson har 
planene klare, men velger å være litt hemmelighetsfulle fortsatt: – Vi 
kan vel røpe så mye at vi skal ha to linjer i parken- en blå-linje og en 
rød-linje. Vi satser på god flyt i linjene, det blir mange elementer og 
big-jump. Med denne plasseringen vil vi ha god tilgang på snø tidlig 
på sesongen. Det blir nok en av parkene som åpnes tidligst i Norge.
Kvitfjell-løypa: Noen fikk nok prøvd denne bakken på Vestsida allerede på 
slutten av denne sesongen. Der Vestsideparken lå forrige sesong, blir det 

den kommende sesongen ny alpin-bakke.
– Med et godt utbygd snøanlegg i dette området vil dette bli en ny 
hovedtrasè som vil være prioritert for tidlig åpning om høsten, sier Odd 
Stensrud i Kvitfjell Alpinanlegg
Skimestringsområde: Der Juniorparken lå forrige sesong, vil det til 
vinteren bli anlagt et skimestringsområde. Her kan nybegynnere få gode 
skiopplevelser tidlig i karrieren, skiskolen vil også benytte dette området 
til leksjoner.
Større rabatt på sesongkort og flere fordeler: Det blir billigere for 
sesongkortkjøpere som er tidlig ute. Alle som kjøper sesongkort før 1. 
oktober vil få 10% rabatt, i tillegg vil sesongkort-innehavere få rabatt på 
ski-preparering, servering, med mer.
Snøanlegget utvides: Til kommende sesong moderniseres større deler 
av snøanlegget. Med helautomatiske snøkanoner plassert sentralt 
langs alle hovdetraseer sikres gode snøforhold i hele 85% av anlegget.  
Vannkapasiteten utvides, der vann nå pumpes fra begge sider av fjellet 
når kulda kommer i oktober. Totalt kan det produseres nærmere 1500m3 
med hvitt gull i timen når anlegget går på full kapasitet. 
Kvitfjell knyttet til DNT’s stinettverk
På høstparten i 2012 ble Kvitfjell knyttet til DNT’s nettverk av merkede 
ruter i Norge. Stien starter på Kvitfjells mellomstasjon, og går over 
Hestknappen og inn til Skardtjønnet. Ved Svinslåa kan du fortsette 
videre inn mot Vendalen, her kan du fortsette nordover mot Gålå eller 
sør-vestover mot Fagerhøi og Skeikampen. Stien er merket med DNT`s 
velkjente rødmalte steiner og er enkel å følge.

Lillehammer turist informerer
Tekst og foto: Stein B. Olsen

Sykkeljeger´n er et aktivitetstilbud for alle 
som vil ut å sykle, oppleve de flotte stedene i 
Lillehammer regionen og jakte sykkelposter. Hver 
post gir deg poeng. Aktiviteten passer for deg 
som Birkebeiner, mosjonist eller hele familien. 
 

Gjennom sesongen 2012 vil det 
være minst 50 poster spredd over 
heleregionen, som syklistene kan 
ta for å samle poeng.
 
Lillehammer Regionen er utrolig 
flott område for sykkelferie! 
Med denne aktiviteten får man 

noen mål å strekke seg etter både for voksne og barn, sier prosjektleder 
for Sykkel-, vandring og langrennsprosjektet i Lillehammer, Bernt 
Bjørnsgaard. Aktiviteten vil bidra til at flere er ute og sykler, enten som 
turist, hyttebruker eller av den lokale befolkningen.  

Sykkeljeger´n-konseptet er utviklet sammen med Lillehammer Turist, 
Norges Orienteringsforbund og Lillehammer Orienteringsklubb.
 
Hvor kjøper man Sykkeljeger´n?
 
En konvolutt med fem sykkel-
kart over Hafjell, Kvitfjell, Gålå, 
Skeikampen og Lillehammer 
sentrum som viser hvor 
postene geografisk ligger, får 
du kjøpt i sportsforretninger, 
bokhandlere og på destina-
sjonene.

Den kan også ettersendes ved å registrere seg på www.Sykkeljegern.no. 
Sykkeljeger´n koster kr 250,- og man får da et aktivitetstilbud samt
sykkelkart for hele regionen. Registrering skjer med SMS

 
Når du finner posten i terrenget, registrerer 
denne via SMS. Hver post har sin unike kode. 
Denne koden sendes inn og man får beskjed 
om å registrere seg hvis man ikke er registrert. 
Er man allerede registrert gjennom www.
Sykkeljegern.no, får man et svar på hvor mange 
poeng man har tatt. Sending av SMS koster 
kun kr 39 øre. Hvis man ikke får sendt koden, 
kan man legge denne koden inn i etterkant på 
www.Sykkeljegern.no. 
Her kan man også få poengstatus, og lese mer
om sykkeltilbudet i regionen.  
Enkelte poster, eller de vanskeligste postene, 
teller flere poeng enn andre.

Premiering
Sykkeljeger´n starter opp
15. juni og vil vare gjennom
hele sommer- og høst-
sesongen. Etter endt sesong 
vil det i løpet av sesongen 
bli trukket flotte premier 
blant deltakerne! Er du en 
skikkelig sykkel-jeger? 
Gå inn på 
www.Sykkeljeger´n.no 
og les mer om aktivitets-
tilbudet! 
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Anni's pølsemakeri ekspanderer.
Tekst: Anne B. Vestad, foto: Tormod Myrvang

Anni's pølsemakeri er stadig under utvikling, med nyrenovert butikk i 
landsbyen Ringebu og i oktober blir Anni's pølsemakere i å finne med 
utsalg i den nye Mathallen på Grünerløkka i Oslo.

Det oser kvalitet når vi entrer døren i den skinnende nye butikken. Anni 
Byskov er strålende fornøyd med resultatet og ikke så lite stolt. Og det 
har hun god grunn til. For fem år siden var det full renovering av kjøkken 
og pølsemakeri og 3. mai åpnet, det vi med god grunn kan kalle, ”landets 
flotteste” kjøttbutikk med ”verdens” beste mat. Wenches kjøkken omtalte 
Anni som ”Norges beste pølsemaker”.

Vi som har fulgt Anni under planleggingen av ombyggingen har forstått 
at damen vet hva hun vil ha. Kjøttdisk og hyller er spesialdesignet og 
levert fra Tyskland  og ”skipsgulvet” og sittegrupper er spesialprodusert 
av Jef Peeters sin trevarebedrift i Ringebu. Ombyggingen har blitt utført 
av lokale entreprenører som Borgedal bygg, GEI og Åndheim Kulde AS. 
Anni sier, ”De har hele tiden forstått hva jeg vil ha og ombyggingen har 
gått helt etter planen”.

Butikken er flott, men uansett så er det innholdet i disken som teller mest. 
På siste konkurranse i kjøttbransjens landsforbunds norgesmesterskap 
som ble avgjort den 10.mai fikk Anni's pølsemakeri hele 5 medaljer: 

Gull for lammepølse med fetaost og oliven, sølv for Anders urtepølse, 
svinenakke med rosmarin og hvitløk, svinenakke med spekeskinke, 
rosmarin og hvitløk og en bronse for salami med fetaost og oliven. Disse 
utmerkelsene taler for seg også med tanke på at store kjøttbedrifter 
konkurrerer på linje med mindre nisjebutikker som Anni's pølsemakeri blir 
i denne Norgessammenhengen.

Inne i butikken er det sittegrupper hvor kundene kan nyte lunsj eller 
middag rett fra disken. Om sommeren er det full mulighet til å innta et 
bedre måltid  i de behagelige sittegruppene utenfor butikken. 

Det er sønnen Daniel Byskov som skal drive utsalget i Mathallen Vulkan 
som åpner i Oslo i oktober. Daniel er utdannet butikkslakter som sin mor 
og ønsker nå å gå nå inn i bedriften for videre utvikling. Mathallen i Oslo 
rommer et stort antall utsalg av spesialprodukter innen mat. 
Annis pølsemakeri skal der tilby et utvalg av bedriftens produkter.

Vi i Ringebu er stolte av bedriften som stadig gjør bedriften og Ringebu 
mer og mer kjent og ikke minst er vi glade for at vi har daglig tilgang til 
all den kvalitative gode maten som produseres hos Anni's pølsemakeri. 

Velkommen inn til en spesiell matopplevelse!

Det oser kvalitet når vi entrer døren i den skinnende nye butikken. Anni Byskov er strålende fornøyd 
med resultatet og ikke så lite stolt. Og det har hun god grunn til. For fem år siden var det full 
renovering av kjøkken og pølsemakeri og 3. mai åpnet, det vi med god grunn kan kalle, ”landets 
flotteste” kjøttbutikk med ”verdens” beste mat. Wenches kjøkken omtalte Anni som ”Norges beste 
pølsemaker”.
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Låvende saker 2012 på Rudi Gard
Tekst og foto Øystein Rudi

”Tenk – å få oppleva någgå slik”…. Utsagnet kom frå ein gjest etter vårt aller første arrangement 
på Rudi Gard for 13 år sidan. Fortsatt er dette eit motto. Vi vil gje gjestene våre opplevingar som 
gleder og varmar!

Låvende saker byr på gode kultur- og matopplevingar i Rudilåven, i gardstunet og i kulturlandskapet i Sør-Fron. Rudi er ein møteplass der folk frå 
dalen, hyttefolk og tilreisande blir ønskt velkomen i ei uhøgtideleg atmosfære. Trivsel for gjester, artistar og personal er viktig, og ein stor skare av 
stamgjester blir stadig supplert av fleire. 

Gjennom åra har mange av landets aller fremste artistar  vore innom hos oss. I år kjem mellom 
anna Stein Torleif Bjella, Mari Maurstad, Staut, søstrene Hemsing, Henning Kvitnes, Hallvard 
Holmen og Västanå Teater. Lokale kulturkrefter har også ein stor plass på Rudi. Bygdahumor med 
Håkon Sveen og dølarock med kultbandet Baksia er fast på arrrangementslista. I september er det 
duka for Sheep o Høy - haustens eventyrlege bondeaction  med heilgrilla lam, stor konkurranse 
mellom 15 av verdas beste sauklyppere og folkefest. Og til vår tradisjonelle romjulskonsert i Sør-
Fron kyrkje kjem Ingeborg Scübeler Gillebo  direkte frå Metropolitan opera  i New-York,  saman 
med Tina Lie og Kvarts med fleire.  

God mat er ein av hovudattraksjonane på Rudi Gard, og Wenche Kvebu er sjef på kjøkenet. 
Raust, godt og moderne med respekt for mattradisjonane er stikkord. Annis pølsemakeri og 
Gudbrandsdalsmat er to av mange leverandørar av suverene råvarer, og det er morosamt å vera 
med på utviklinga innan matkulturen. Måltidet er eit unikt høve til å treffe folk, og som vertskap 
er det alltid stas å ønskje velkome til stemningsfulle måltid.

Vi ser også at gardshistoria har verdi inn i nye tider. Eldste skinnbrevet på garden er frå eit 
rettsmøte i 1319, og mange hundre år med utvikling gjev mykje å fortelja om i møte med våre 
gjester. Samarbeid er eit anna viktig element, og med ei forsiktig omskriving har vi nytta ordtaket 
”Det er vel og bra med eigen suksess, men andres lykke er heller ikkje å forakte”. Gjennom 
samarbeid blir vi alle del av noko som er større enn vårt eige!

Fakta om Rudi Gard:

Rudi Gard og Låvende saker
Rudi Gard ligg i Sør-Fron i 
Gudbrandsdalen, 70 kilometer nord 
for Lillehammer. Nina og Øystein Rudi 
er vertskap på Rudi, og dei har utvikla 
kulturarrangement og opplevingar slik 
at dette er no hovudnæring på garden. 
Hovudverksemd er produksjon og 
gjennomføring av store arrangement, 
servering, salsutstillingar med kunst og 
handverk, spelmannsarbeid og formidling 
av erfaringer. Årleg er om lag 12 000 
gjester innom garden, 35 ungdommelege 
Gudbrandsdølar er på lønningslista, 
og lag og foreninger frå bygda hjelper 
oss med dei største arrangementa. 
Tunet og kulturlandskapet omkring 
garden er tilrettelagt for arrangement 
og opplevingar. Vinteren 2008 vart det 
bygd ny kulturlåve som rommer 470 
nummererte plasser og som har fleksible 
løysinger for mange arrangementstyper 
heile året gjennom.
Rudi har framleis tradisjonelt landbruk 
med korn og grasproduksjon, skog, 
kulturlandskap og 29 hus i dalen og 
fjellet. Rudi ligg i eit av dei eldste 
kulturlandskapa i Gudbrandsdalen. 

Rudi  ligg like ved E6 mellom Ringebu og Vinstra, og vi ønskjer alle gamle og nye gjester hjerteleg 
velkomen!

Helsing 
Nina og Øystein Rudi 
vertskap på Rudi Gard

Øystein Rudi har fire Spellemannsprisar, og har vunne landskappleiken i fele tre gonger. Åleine og saman 
med gruppa KVARTS har han oppdrag i Norge og utanlands. KVARTS har Norsk Kulturråds ensemblestøtte 
for grupper på høgt kunstnerisk nivå, dei har teke folkemusikken inn på nye arenaer.

Familien Rudi
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Utfor stupet  i Fryajuvet.
Tekst og foto: Peer Gynt AS

Peer Gynt utfordrer seg selv og naturforutsetningene og presenterer i år kombinasjon av akrobatikk, dans, sang og musikk i forestillingen Utfor 
Stupet. - Vi gleder oss over å lage moderne uttrykk med naturen og Peer Gynt som ramme, sier kunstnarisk leiar Svein Sturla Hungnes. 
 
Med imponerende Fryajuvet som scene vil Peer Gynt utfordre sitt forhold til kvinnene i sitt liv. Med bruk av flere ulike scenesjangere vil du dras med 
inn i fortellingen som like gjerne kunne vært hentet fra nåtid. Datidens problemstillinger er de samme som vi møter i dag - hvem er vi i vårt forhold 
til andre og hva er kjernen i oss selv?  

Ved å kombinere akrobatikk, dans, sang og musikk vil Peer Gynt 
fremstå mer moderne, vill og rå. Forestillingen føres opp i Norges mest 
spektakulære scene, med brusende fossefall og stupbratte fjellvegger. 
Vil Peer Gynt kaste seg utfor stupet og ta sjansen på å miste seg selv? 
Og vil vi selv våge å gjøre det samme i våre egne liv? Vi finner svaret i 
Fryajuvet i august.  
Eskil Rønningsbakken vil sørge for at vi blir imponert over akrobatikk 
og kroppskontroll på øverste nivå. Han bruker mental styrke og tankens 
kraft i sine stunts der han balanserer i de stupbratte veggen uten 
sikring.  
Eirik Myhr, fra Ringebu, vil komponere det instrumentale i årets 
forestilling i Fryajuvet. Det er viktig for Peer Gynt å ta vare på og utvikle 
lokale krefter.  
Tilskuerne som gjester forestillingene i Fryajuvet er fra seg av 
begeistring. ”Spektakulært, rått, vilt, uventet” er ord som benyttes av 
gjestene. ”Dette må du bare oppleve” sier flere.  
 
Regi: Svein Sturla Hungnes 
Musikalsk ansvarlig: Atle Halstensen 
Koreografar: Stian og Andre Danielsen  
 
Utfor Stupet - i Fryajuvet 
3., 4., 9., 10. og 11. august kl. 22.00 
Les mer på www.peergynt.no. 12dager med mange 
ulike forestillinger og arrangement. 

”Sauetråkket” starter 29. september med værlamkåring  og 
smalahoveaften, og fortsetter med ulike arrangement i uke 40. 

Torsdag 4. oktober byr vi på et stort temamøte om ”bruken av utmarka” 
på Rudi Gard.

Lørdag 6. oktober den store Fårikålfestivalen 2012 i landsbyen Ringebu 
Parken fylles opp med sau og du kan oppleve Fåre-aktiviteter 
som klipping av sau, utstillinger av saueraser, missekåring og 
gjeterhundoppvisning.  

Foruten eget Fårikåltelt og underholdning fra to scener er landsbyen fylt 
opp med håndverksutstillere, ulltelt med ullaktiviteter, landbruksutstillere 
og mye mer.

Humoristene Espen Thoresen og Bjørn Kleiven vil more oss under årets 
Fårikålfestival.

Sett av høstferien til Fårikålfestivalen 2012.  

SETT I GANG OG STRIKK TIL FÅRIKÅLFESTIVALEN 2012!

Ringebu/Fåvang husflidslag og Fårikålfestivalen 2012 inviterer til stor 
strikkekonkurranse.

Bli med og strikk ”Gudbrandsdalskofta/genseren 2012”.

1. premie kr. 5000 til vinner.

Konkurranseregler:
Genser/Kofte skal strikkes etter selvkomponert mønster.
Genser/Kofte kan strikkes i barne- eller voksenstørrelse.

Du får plagget tilbake etter konkurransen, men må tillate avtegning av 
mønster.  (Vi ønsker å videreføre mønsteret).
Det kåres en Gudbrandsdalskofte/genser.
Plagget må avleveres Ringebu skysstasjon innen 4. oktober 2012.
Husk å merke plagget med navn og telefonnr. 
Plagget blir utstilt på Ringebu/ Fåvang husflidslags utstilling i Ringebu 
lørdag 6. oktober .
Vinner kåres under Fårikålfestivalen i landsbyen Ringebu 6.10.2012.

For informasjon kontakt:
Ringebu/Fåvang husflidslag v/Marit Orderløkken tlf. 91883371
Ringebu skysstasjon tlf. 61284700

Fårikålfestivalen 2012 lørdag 29. september  – lørdag 6. oktober
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DÅM i Fryajuvet i Ringebu
Tekst Tina Lie Vestby, Foto Knut Olavsen

Årets DÅM forestilling i Fryajuvet er lagt til St. hans aften 23. Juni kl. 23.00

DÅM er en musikalsk forestilling i Fryajuvet, en spennende arena som er trolsk, stemningsfull og vakker.  Navnet DÅM er 
hentet fra det ordets opprinnelse som betyr stemning, sanseinntrykk og klang m.m. Når sommerkvelden er på sitt lengste 
starter en serenade av lys i Fryajuvet og forestillingen DÅM er i gang. En opplevelse for livet!
Før og etter konserten kan du nyte deilig grillmat og noe godt i glasset på Kvernflaten gård.

Annbjørg Lien
Vi har lenge ønsket oss en helt spesiell artist til DÅM 
og i år har vi lykkes med å få Norges hardingfelespiller 
dronning med i Fryajuvet, Annbjørg Lien. Annbjørg 
Lien henter inspirasjon fra et spekter av tradisjoner, 
med kreativitet, profesjonalitet og spilleglede. Med 
utgangspunkt i norsk tradisjonsmusikk inviterer 
hun oss til en følsom og forrykende reise gjennom 
stemninger og stilarter.

Informasjon og bestilling av billetter:
Ringebu skysstasjon Tlf. 61 28 47 00
E-post: skysstasjon@ringebu.kommune.no

Zotora
Zotora har spilt på DÅM tidligere. Zotora er en 
av Europas første didjeridoospillere. Han fikk sin 
kunnskap om didjeridoo hos urbefolkningen i 
Australia. Det er en gåte hvordan han tryller frem 
de mest fantastiske lyder og stemninger på dette 
fascinerende instrumentet som er som skapt for 
Fryajuvet.

Ila Auto
Gjennom over 400 konserter har Ila Auto 
blandet tradisjonsmusikk med egne låter; 
bluegrass med rock & roll, folk og country, 
og utviklet seg til et av landets beste og 
mest selvutleverende liveband. Musikken 
handler om kjærlighet eller mangel på 
kjærlighet, om biler og om død og lengsel, 
men hele tiden med en undertone av 

glede og faenskap. For ingenting skaper glede og faenskap som banjo 
og vaskebrett.

Kristine Berget
Er vår lokale danser. Kristine har gått 3 år på 
danselinja ved Vinstra Videregående skole og 
studerer nå dans i Trondheim.
Kristine har en egen evne til å trollbinde sitt 
publikum, hun gir dansen liv med kraft og ynde i en 
spennende kombinasjon. Vi er stolte og gleder oss 
til å se Kristine danse under årets DÅM i Fryajuvet.

Tina Lie
Etter den gode mottakelsen av Tina Lie debut album 
”Free Enough To Fall” produsert av legenden Byron 
House(Robert Plant, Sam Bush, Emmylou Harris 
and Dolly Parton) har Tina Lie tilbrakt tiden med 
å spille konserter i Norge, Sverige og Nederland 
med sitt solide turnèband. Fra Svalbard i Nord til 
Amsterdam i sør. Hun har gjestet Nederlandsk 
Radio1 live med publikum i studio, MeerRadio(NL) 
konserter i Amsterdam og Utrecth, NRK1 Førkveld, 
Nitimen m.m.Samtidig med turnèvirksomheten 
tryllet Tina frem låter til det siste albumet "Notes" 

fra sitt eget eldorado, den lille hytten på fjellet i Fåvang. På dette albumet 
utgitt i 2011 har hun rendyrket sin americana sound sammen med den 
norske produsenten Jon Anders Narum.
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Kvitfjell med i OL-planene for 2022
Tekst: Odd Stensrud, foto: Kvitfjell Alpinanlegg

Uten OL i `94 ville ikke Kvitfjell eksistert i dag. 
All infrastruktur som var nødvendig for å avvikle 
de alpine fartsdisiplinene ble bygget opp fra 
grunnen av den gangen. Beslutningen om å gjøre 
Kvitfjell til OL-arena i `94 har hatt stor effekt for 
Midt-Gudbrandsdalen. Sysselsettingseffekten 
som resultat av Kvitfjell-utbygginga ble av 
forsker Håvard Teigen anslått til å være mellom 
400 og 500 årsverk i 2007.  Mens OL i `94 for 
Kvitfjells vedkommende var for en «kaldstart» å 
regne, vil et nytt OL i 2022 koble en veletablert 
Kvitfjell-destinasjon over i «turbofart».
Nytt OL- det største som kan skje Kvitfjell og Ringebu
Det er mye som taler for at Norge, med Oslo som vertsby, stiller sterkt 
i konkurransen om å være vertsnasjon for vinter-OL i 2022. At lekene 
havner i Europa er så å si sikkert, og av aktuelle europeiske konkurrenter 
er det St. Moritz i Sveits som er den sterkeste utfordreren til Oslo.
Oslo ønsker å ta i bruk enkelte av anleggene som ble brukt under OL 
på Lillehammer i `94. Med Oslo som vertsby for OL 2022 vil etter all 
sannsynlighet alle alpine øvelser foregå i vårt område og Kvitfjell vil 
bli foretrukket som en hovedarena. Vinteridrettsforbundene, aktuelle 
kommuner, herunder Ringebu Kommune, og fylkeskommuner har alle stilt 
seg positive til Idrettsforbundet ønske om et nytt OL til Norge. 
Om OL-planen lykkes, vil dette uten tvil være det største som kan skje for 
Kvitfjell sin del, og vil med sikkerhet være det viktigste virkemiddel for 
videre næringsutvikling med stor betydning for hele regionen.  
Som et viktig område i en OL søknad, vil Kvitfjell være på kartet i perioden 
fram til 2015. Skulle Oslo lykkes med søknaden, vil Ringebu og Kvitfjell 
være i verdens søkelys de påfølgende 7 år fram til lekene i 2022. 
Krav om to utforløyper
I OL og VM sammenheng var det krav til kun èn utforløype, nå er det 
imidlertid et krav at to separate utforløyper skal benyttes. Det betyr at den 
største enkeltinvesteringen er knyttet opp mot ferdigstilling av utforløype 
nummer to. Den nye løypa er allerede ferdig prosjektert og designet av 
Bernhard Russi. Partiet fra toppen ned til mellomstasjonen vil gå i løypa 
som i dag er hovedarena for trening i Kvitfjell, Nasjonalanleggsløypa. 
Videre ned fra mellomstasjonen til målgang, må det imidlertid bygges 
ca. 1400 meter med ny løype ned til fylkesveien. 

I likhet med Olympiabakken, vil det også her være spektakulære partier, 
men også noen snillere partier.
Begge utforløypene får felles målgang og målområde. Ferdigstilling av 
utforløype nr. to er beregnet til å koste ca 40 mill.
Slalom og storslalom også til Kvitfjell?
Kvitfjell er i tillegg bedt om å utrede muligheten for å gjennomføre de 
tekniske disiplinene, slalom og storslalom. Anlegget har i dag godkjente 
trasèer for alle disipliner. Trasèer for storslalom er av høy internasjonal 
standard. For gjennomføring av slalom er det sett på en mindre omlegging 
av starten av løypa parallelt med nedre del av dagens utforløype. Den 
planlagte slalomtrasèen vil i sin helhet være godt synlig fra målområdet, 
og vil være en teknisk krevende trase med variert terreng.
Foreløpige oppgraderings og investeringsbehov over mållinja er beregnet 
til totalt ca 85 mill for Kvitfjell sin del.
Viktige datoer framover
Videre milepæler i søknadsprosessen er 23.mai da Oslo bystyre tar sin 
endelige beslutning, dernest vil saken komme opp i det ekstraordinære 
idrettstinget 8. juni. Blir det positive vedtak her, starter prosessen for fullt 
med detaljplanlegging av anlegg, infrastruktur og arrangement.
Underlaget må være klart til desember 2012 da søknad om statsgaranti 
må sendes over. Foreløpig har 26 milliarder vært anslått som en mulig 
totalkostnad for arrangementet i sin helhet. IOC skal ha tilsendt den 
formelle søknaden i oktober 2013. IOC velger deretter aktuelle søkerbyer 
før endelig tildeling skjer på IOC-kongressen i juli 2015. 

Visste du at.... Gildesvollen Tre & Tradisjon har åpent verksted og utsalg på Gildesvollen på den gamle 
tingplassen ved Ringebu Stavkirke i sommer.

Et originalt og autentisk treskjærerverksted i et helt spesielt miljø. Du kan oppleve verneverdig håndverk på nært 
hold i en historisk atmosfære. Kom inn i på verkstedet og få innblikk i eldgammelt håndverk, Tom sin tradisjonsrike 
treskjæring og Jankes restaurering av gammelt tægerarbeid.
I utsalget finnes produkter fra eget verksted og utsøkt trehåndverk fra andre utøvere, fagbøker for hobbyutøvere, 
arbeidstegninger, verktøy og materialer for treskjæring.
Overnatting tilbys pilegrimer og honning fra egen bigård selges.
 
Sommer: 1.juni-20.september
Mandag-lørdag kl.12.00-16.00 (Vi har mange gjøremål som gjør at vi noen ganger er nødt til å stenge dørene.)
Ring gjerne for avtale 61 28 00 30/95 94 04 99
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Oversiktsplan renntraséer

2012.03.09

Dato: Tegn:
DHM, DHW, SGM og SGW

Utfor (DH)

Tegnforklaring

Super-G (SG)

Eksisterende heis

Fremtidig heis

A-nett

B-nett

Eksisterende løype

Fremtidig løype

1
2
3
4
5
6
7

Start utfor herrer (DHM)

Reservestart utfor herrer

Start super-G herrer (SGM)

Start utfor kvinner (DHW)

Reservestart utfor kvinner

Start super-G kvinner (SGW)

Mål utfor og super-G

Oppvarmingstrasé
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Rondane nasjonalpark - 50 år
Tekst: og foto: Erik Hagen 

Rondane ble i 1962 vernet som landets første 
nasjonalpark. Lokale krefter, med fjelloppsyn 
Normann Heitkøtter i spissen, var sterk 
pådriver for opprettelsen av parken. I 2003 
ble parken utvidet, slik at arealer i Ringebu 
kommune ble innlemmet i verneområdet. 
På Venabygdsfjellet ligger i dag deler av 
fjellområdene nord for Spidsbergseter og fv 
27 innenfor nasjonalparkgrensen. 
Rondane er et karrig og steinete 

høyfjellsterreng, der lav og lyng dominerer. 
I sør møtes du av det rolige landskapet 
med avrundede topper. I nord og øst er det 
steile fjellvegger og djupe botner. Hele ni 
av toppene i Rondane rager mer enn 2 000 
meter over havet. Tørt klima og næringsfattig 
jordsmonn gir en karrig vegetasjon. 

I sørlige områder finnes 
frodigere vegetasjon med 
blant annet reinroseheier 
og rikmyrer. Hovedmålet
med nasjonalparken er 
å ta vare på et intakt 
høyfjellsøkosystem, der 
den siste rest av Nord-
Europas villrein er en 
nøkkelart. Samtidig skal 
fjellvandreren fortsatt 
kunne nyte fjellet og 
naturopplevelsene, og 
gamle bruksretter holdes 
i hevd. 

Jakt, fiske og beitenæring 
er en viktig del av 
bruksrettsutøvelsen i 
Rondane. Mange steder finner en også spor etter den gamle jakt- og 
fangstkulturen. En antar at villreinfangsten strekker seg 5-6 000 år 
tilbake i tid. Registreringer vitner om tidlig bosetting i området, og det er 
funnet flere steinalderboplasser. 

Rondane kan tilby et allsidig turterreng, med muligheter for dagsturer 
eller lengre vandringer, gjerne med overnatting i turisthytter eller andre 
tigjengelige buer. I sør er Venabygdsfjellet et ypperlig utgangspunkt. 
Rondane er i dag en av landets mest besøkte nasjonalparker.

Nasjonalparken er vår felles naturarv, og vi bærer et ansvar for å ta vare 
på store naturområder. Forvaltningen av verneområdet er nå overdratt 
fra fylkesmannen til et lokalt forvaltningsstyre, med representanter fra 
kommunene. La oss ta vare på muligheten til å bevare og utvikle bruken 
av fjellet vårt!
Den offisielle jubileumsmarkeringen for Rondane nasjonalpark blir 1.-
2. september i Sel kommune. I tillegg legges det opp til mange andre 
aktiviteter flere steder gjennom året. I Ringebu vil fjellstyret sette opp 
turmål på Venabygdsfjellet, med registrering og premiering. Rutene skal 
passe både små og store. Ta kontakt med fjellstyrekontoret eller se vår 
hjemmeside for mer informasjon om dette. Under Ringebudagene holder 
fjellstyret med flere stand i sentrum, med fokus på nasjonalparkfeiringen. 
Stikk innom og slå av en prat!  

Med dette ønskes bygdefolk, hytteeiere og tilreisende en riktig god 
sommer, og benytt sjansen til å oppleve storslagen natur i lokal fjellheim.   

Erik Hagen
Ringebu fjellstyre

…  du i sommer kan vinne en iPad3 dersom du er mellom 13 og 18 år? 
Er du mellom 13 og 18 år og har/ønsker å ta et bilde eller filmsnutt som illustrerer din personlige 
opplevelse av Rondane? Last dette opp på facebooksiden "Mitt Rondane" og vinn en Ipad 3. 
Skriv gjerne en kommentar til. Konkurransen er en del av feiringen av 50-års jubileet for Rondane 
nasjonalpark. 

Konkurransen har to klasser: En for stilbilder og en for film. Temaet er  "Mitt Rondane" og vi 
er ikke primært ute etter "glansbilder" av natur. Vi er ute etter de personlige opplevelsene av 
Rondane - både positive og negative.

Frist for å sende inn bidrag er 15. august. Bilde og film kan lastes opp på konkurransen sin 
facebookside http://www.facebook.com/MittRondane

Visste du at....
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Acasan – to hundre vandrere på Gudbransdalsleden – 
gjennom Ringebu
Tekst og foto: Per Gunnar Hagelien. Pilegrimssenter, Dale-Gudbrands Gard

Gudbrandsdalsleden er en del av pilegrimsveiene i Norge og har status som Europeisk kulturvei, den strekker seg fra Oslo til Trondheim på begge 

sider av Mjøsa. Total lengde 
er 643 kilometer. Leden går 
gjennom kulturlandskapet 
og tilbyr ett variert spekter 
av opplevelser. Langs leden 
ligger også 5 pilegrimssenter 
som har til oppgave 
å fornye og formidle 
p i l e g r i m s t r a d i s j o n e n , 
Pilegrim i fortid, nåtid og 
fremtid. Pilegrimssentrene 
skal tilrettelegge for vandring og næringsutvikling med fokus på turisme, 
historie, kultur, religion, miljø og natur. Med status som europeisk 
kulturvei er det også viktig å få formidlet dette til europeiske vandrere. 
I 2010 fikk pilegrimssentrene en forespørsel fra Innovasjon Norge om 
å arrangere en vandring for den spanske pilegrimsorganisasjonen 
ACASAN. En organisasjon som teller flere hundre medlemmer og som 

arrangerer turer for sine medlemmer til forskjellige pilegrimsmål i Europa. 
Pilegrimssentrene prøvde da å få til dette, men fikk litt for kort tid til 
planlegging og pga andre årsaker ble dette ikke mulig å gjennomføre. 
ACASAN kom da tilbake med ny forespørsel og det ble satt i gang 
planlegging for ny tur i 2012. Pilegrimssentrene er nå kommet langt i 
planleggingen og kun detaljer står igjen, dermed ser det ut til at vi kan 
ønske 200 spanske pilegrimer velkommen til å vandre langs pilegrimsleden 
i Norge 2012. 
På sine vandringer har ACASAN med seg kjerrer, liv og røre og en kultur 
som skaper oppmerksomhet. De vil også vise frem sine mattradisjoner  

på sine stoppsteder langs leden. På kjerrene vil de ha musikk, skulpturer, 
mat og fargerike tegninger. Siden pilegrimsleden har den utformingen den 
har er det ikke mulig å forsere 643 km 
på den tiden ACASAN har til rådighet, 
pilegrimssentrene har derfor plukket ut 
strekninger som er mulig å gå med hest 
og kjerre. Planlagt program for denne 
vandringen er derfor lagt opp slik at de 
vandrer strekninger som er egnet og 
midtdalen vil dermed få majoriteten av 
tiden de er i Norge.

Acasan  vil starte på Jevnaker den 
16 juli  og avsluttes med vandring 
inn til Nidaros den 29. juli. I perioden 
23 til 28 juli vil det bli vandringer, 
kulturarrangement og matpresentasjoner i  midtdalen. 
Den 23 juli vil ACSAN vandre fra Krekke til Fåvang der det vil bli ” fiesta”, 
spansk for fest, med mat og kulturutveksling på kvelden. Acasan vil 
ha base ved Ringebuhallen og vandre langs pilegrimsleden gjennom 
midtdalen. Den 24 er vandringen planlagt fra Fåvang til Vålerbrua via 
Gildesvollen og det vil bli arrangementer på Gildesvollen og i Vålerbrua. 
Siste vandringsdag i Ringebu er 25. juli da Acsan starter i Ringebu og 
vandrer over Kjønås til Dale-Gudbrands Gard i Sør-Fron kommune.
Acasan og Pilegrimssenteret håper så mange som mulig møter opp 
og ønsker våre spanske tilreisende velkommen. La oss gi dem en 
uforglemmelig opplevelse. Det oppfordres også til å delta på vandringene. 

Målet, Nidarosdomen.
Med dette som bakteppe vil pilegrims-
sentrene ønske våre spanske venner, 
våre norske samarbeidspartnere 
og pilegrimsvenner velkommen til 
vandring langs pilegrimsleden.

Visste du at.... Sindre L. Spidsberg og Elise M. Løkken tar over som nytt vertskap på 
Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotell 
fra 01. juni 2012.
 
Vi ønsker å videreføre de gode tradisjonene men samtidig modernisere 
hotellet og legge mer til rette for lokalbefolkning og hyttefolk.  Vi håper flere 
får opp øynene for hotellet og Ringebufjellet. 

Vi ønsker alle 
hjertelig velkommen!

Fjellhilsen fra Elise og Sindre
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Kunstutstillingene i Ringebu Prestegarden 2012
Tekst og foto: Einar Høystad

Siden Prestegarden ble hjemkjøpt fra Opplysningsvesenets fond i 
2006, har Stiftelsen drevet utstillingsvirksomhet og utleie der i seks 
driftssesonger. Det er en økonomisk balansegang, men så langt har det 
gått bra. I fjor var sommeren uvanlig våt med få hele soldager, noe som 
hadde negativ innvirkning på besøkstallet, som ble adskillig lavere enn 
året før. Likevel råder optimismen og denne sesongen blir helt sikkert 
topp!

Årets utstillere er:

Jakob Weidemann, maler
Karl Wimmer, maler
Ragnhild Stuberg, keramikk 
Keisuke Ueno, Japan, keramikk 
Annemor Rivertz Torgersen, maler
Terje Anders Granås, smedkunst 
Liv Krekke Kaada, maler, grafikk

Barnehagene i Ringebu
Kunstskolen i Ringebu
Ringebu historielag, fotoutstilling, tema Seterliv
Stavkyrkjeutstillinga, gjenstander fra utgravingene i Ringebu stavkyrkje

I likhet med de fleste tidligere år er Jakob Weidemann årets hovedutstiller. 
Hans utstilling er et resultat av et samarbeid med Lillehammer 
kunstmuseum, som har ca. 40 malerier fra den såkalte Ringebusamlingen 
i sin varetekt og konservatorene vil gjøre et skjønnsomt utvalg derifra for 
årets utstilling.

Siden Rondane nasjonalpark er 50 år i 2012 er det nærliggende at 
Ringebu på et eller annet vis markerer det. Fra Venabygdsfjellet framstår 
fjellene i Rondane som et majestetisk skue, et kjent og kjært synsinntrykk 
for mange. Vår egen maler, Karl Wimmer, er da et naturlig innslag i årets 
utstilling. Han har gjennom sin karriere helst brukt Rondane som motiv.
Alle malerne i årets utstilling har tilknytning til distriktet. Det gjelder 
både Annemor Rivertz Torgersen og Liv Krekke Kaada. Annemor Rivertz 
Torgersen bor i Øyer og har i en årrekke malt motiver fra distriktet. For 
noen år siden hadde hun en stor utstilling på Stavsmarten som solgte 
veldig bra. Ellers har hun hatt mange utstillinger utenfor distriktet. Liv 
Krekke Kaada bor og virker i Stavanger, men stammer fra Fåvang.
Årets keramikere er Ragnhild Stuberg og Keisuke Ueno, som har verksted 
i Inderøy i Nord-Trøndelag, men Keisuke kommer fra Japan. De lager store 
og fargerike fat og torsoer. 

En spennende utstiller i år er Terje 
Anders Granås fra Arendal. Han 
er smed og lager spesielle, smidde 
gjenstander. Han har vært knyttet 
til Maihaugen som kyndig innen 
smedfaget.
Som tidligere år stiller barnehagene i 
Ringebu også i år ut sine produkter. 
De har bestandig vært flinke og for 
sin utstilling i fjor fikk de sogar en 
nasjonal pris fra Senter for kunst 
og kultur i utdanningen. Sammen 
med Kulturskolen i Ringebu holder 
de til i Vognskjulet. I år deltar 
Ringebu historielag igjen med en 
fotoutstilling og denne gangen er 

den viet seterlivet. Dette er en naturlig oppfølging etter utgivelsen av 
bokverket Setrer i Ringebu fra sist vinter.  Stavkyrkjeutstillinga er også i 
år å finne i nordre del av hovedbygningen med historiske gjenstander fra 
utgravningene under kyrkjegolvet i Ringebu stavkyrkje i 1980.

Åpning: Lørdag 9. juni
Åpent alle dager: 10 – 17

Priser: Voksne: kr. 40, grupper over 10: kr. 30
Fellesbilletter med Ringebu stavkyrkje: kr. 80, grupper over 10: kr.60

Ringebu Historielag
Tekst: Olaug Widme.  

Ringebu Historielag har sagt seg villig til å foreta en registrering av 
rosemalte ting og gjenstander her i bygda, samt dekormalt materiale 
etter initiativ fra Maihaugen.  De ønsker å få oversikt over rosemaling 
og dekormaling i Gudbrandsdalen, og på sikt tenker de å lage en bok 
om det. Greier vi dette, vil det være av stor interesse for Maihaugen, 
men også for oss her lokalt i Ringebu. Når vi først setter i gang dette 
arbeidet, tar vi med treskurd også. 
Så tidlig i prosessen er det vanskelig å si helt sikkert hva dette vil 
resultere i, siden vi ikke vet omfanget ennå, så det må vi ta stilling til 
senere. Interessant hadde det vært om vi fikk inn så mye materiale at vi 
kanskje kunne lage en bok om det. 
Hvor gammelt skal dette være, tenker du kanskje? I utgangspunktet 
er det nok tenkt veldig gammelt materiale, men når vi først er i gang, 
prøver vi å samle både gammelt og det av litt nyere dato. Det nye blir 
gammelt det også etter hvert, ja, fortere enn vi aner!
Vi er i gang med kartlegging av gjenstandene, så noen av dere er 
allerede blitt spurt om dere har noe. Bygdelaga er også blitt kontaktet. 
Likevel kan det være husstander vi ikke når, både ute i grendene og ikke 

minst i boligfeltene og kanskje også hytteeiere. Dessuten, de som er blitt 
forespurt om de har noe allerede, er ikke spurt om treskurd!
Etter kartlegginga, vil selve registreringa starte, forhåpentligvis til høsten. 
Vi har eget skjema, slik at alle gjenstander blir registrert på samme måte. 
De skal selvfølgelig også fotograferes. Vi har klart noe mannskap til å 
gjøre arbeidet, men er det noen som liker å fotografere, og som ellers vil 
hjelpe til med arbeidet, så la oss få vite det.
Har du gjenstander du mener er interessant i denne forbindelse, så 
kontakt oss om det også. 

Åge Knuts tlf 92418078, 
Kjell Johnsen tlf 90927980
Olaug Widme 48068441

Sommerutstillingene i Ringebu Prestegard

Ringebu Historielag arbeider med en bildeutstilling med tema ”Seterliv 
fra Ringebu”, det vil si situasjoner fra arbeidet på setra og det sosiale livet 
der. Historielaget har mange bilder fra tidligere som en ønsker å vise noen 
av. I tillegg kom det fram mange nye bilder i arbeidet med boka ”Setrer i 
Ringebu” som ikke ble benyttet da. Dette håper vi skal bli en interessant 
utstilling.
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Skjerdingen – den glemte perlen på Ringebufjellet!
Tekst og foto: Tov Westby

For 2 år siden gikk ”Skjerdingens Venner” - dvs. hytte- og sæternaboer, 
entusiastiske stamgjester samt tidligere ansatte  - sammen og kjøpte 
ærverdige Skjerdingen Høyfjellshotell for å sikre videre drift av stedet.
Som kjent hadde stedet – som ligger langs den naturskjønne Friisvegen 
mellom Ringebu og Atna - ligget nede noen år og med fare for både 
asylmottak og utseksjonering av hotellet gikk man derfor kollektivt 
sammen på denne utradisjonelle måten for å redde stedet for fremtiden.
Gjennom de første to driftsår er hotellet restaurert til en mer moderne 
standard samtidig som romkapasiteten er økt til 43 rom. Til glede for alle 
hyttenaboer har hotellets svømmebasseng igjen helårsdrift og skitrekket 
på hele 1200 meter rett bak hotellet er oppgradert og i full drift under 
vintersesongen. Takket være aktivt innsalg fra mange av de kreative 
medeierne har man lyktes i å nå en forbløffende omsetningsøkning siden 
oppstart og denne vinteren hadde man endatil fullt hus i hele februar og 
mars måned med tyske reisegrupper som benyttet langrennsmulighetene 
rundt Skjerdingfjellet til det fulle.
For dem som vil av gårde på langrenn har Skjerdingen nemlig førsteklasses 
løyper på til sammen 100 kilometer i skog og høyfjell. Løypene er noen av 
landets beste, og det var derfor OL-troppen lå i treningsleir der gjennom 
hele 60-, 70- og 80-tallet.

Om sommeren er de samme løypene lagt opp som naturstier sammen 
med Norsk Institutt for Skogforskning som har hatt nasjonale 
forskningsprosjekter i området helt siden 1920-tallet. Løyper som både 
viser unik høyfjellsnatur og som også gir naturfaglig opplæring underveis. 
Se mere om landets flotteste naturstier på: www.hirkjolen.no
Rett ved hotellet ligger en åpen seter som hele sommerhalvåret gir barna 
innblikk i det levende seterlivet fra gamle dager med frittgående dyr samt 
salg av lokale produkter og ridemuligheter.
Hotellet har stor kapasitet for arrangementer som konferanser, kick-off’s, 
teambuilding eller jubileer m.m. og har den fordelen at man her er samlet 
på ett sted uten forstyrrende elementer i nabolaget samt at man har 

mange aktivitetskonsepter rundt i nærmiljøet som Gildehall, lavvoer og 
is-bar om vinteren. Flere av hotellets aktive medeiere driver daglig innen 
reiselivsbransjen så man vil få førsteklasses assistanse til å skreddersy et 
arrangement helt utenom det vanlige ved en forespørsel.
Den uvanlig vakre spisesalen har flott utsikt over Ringebufjellet og har 
et meget bra kjøkken med god kapasitet og a la carte-servering i hele 
sommer. Kaffe, kakao og hjemmelagede kaker kan nytes i lobbyen hvor 
forøvrig verdenes eneste rakettdrevne sparkstøtting henger utstilt(!) – 
sammen med en permanent sommerutstilling med kunstnerinnen Bodil 
Grytten sine vakre bilder.
Underetasjens bar og danselokale har kapasitet til hele 250 personer og 
er velkjent for den fortreffelige «Skjerdingen-atmosfæren», med levende 
musikk og høy dansestemning i helgene. 
Så enten du ønsker å ta en dagstur på de unike naturstiene kombinert 
med middag og svingom i nattklubben eller ønsker å arrangere en større 
Kick-Off samling for ditt firma: Skjerdingen Hyggehotell er tilbake for fullt 
og har tilnærmet helårsdrift som i gamle dager!  
Se mere på: www.skjerdingen.no

Landbrukskontoret trenger hjelp til å kartlegge omfanget av og fjerne den svartelistede arten kjempespringfrø!
Kjempespringfrø er importert fra Himalaya som prydplante, men sprer seg fort ut av blomsterbedet og skaper problemer i Norge. 

Kjennetegn: lyse/mørke rosa blomster fra slutten av 
juni til frosten kommer, sagtannede blader, glatt, 
hul stilk som lett knekker, lite kloformet rotsystem. 
Frøspredning fra midten av juli; kapsler som 
eksploderer ved berøring og kaster frø 6-8m.

Arten bekjempes ved å luke/slå jevnlig, ca hver 2. 
uke hele sesongen, slik at den ikke får utviklet frø.

Ønsker du mer informasjon? Har du sett den? Vil 
du hjelpe oss å bekjempe den? Lag og foreninger 
som ønsker dugnadsjobb? Ta kontakt med 
landbrukskontoret, 
tlf 61 29 92 50
send e-post til mgl@sor-fron.kommune.no  

Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor 

Foto Wenche Løfsgaard

Visste du at....
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RINGEBU OG FÅVANG
RINGEBU STAVKYRKJE
Ble bygget ca 1220 og er en av 28 gjenværende stavkirker her i landet, og en av de største.
Kirken er åpen for omvisning i perioden 21.mai – 21. august.  I hovedsesongen 1.juli – 31. 
juli daglig kl. 08.00 – 18.00. Resten av sommersesongen vil kirken være åpen kl. 09.00 – 
17.00.  Tlf 61 28 43 50 eller guidetelefon 61 28 13 74 (sommer) www.stavechurch.no 

INTERNASJONALE SOMMERKONSERTER I RINGEBU STAVKYRKJE:

1. juli  kl. 19.00. Gospelkonsert m/Calvin Bridges fra USA og Gospelkoret i Ringebu
15. juli kl. 19.00. Sør-Amerikanske rytmer på orgel v/organist Domitila
29. juli kl.19.00, Kammerkonsert m/kvartett fra Budapest, Ungarn

GILDESVOLDEN åpningstider: 1.juni – 20. September. Mandag – lørdag: 12.00 – 16.00. 
Søndager stengt. 61280030/95940499. E-post: tretrad@start.no 

RINGEBU PRESTEGARD Sommerutstilling 
åpningstider: Åpning: Lørdag 9. juni
Åpent alle dager: 10 – 17

GUDBRANDSDAL GOKART
www.gudbrandsdal-gokart.no for åpningstider.  Tlf  97151267

FÅVANGDÅGÅN 15. og 16.juni 
Fredag: Rebusløp med start Coop Prix. Offesiell åpning i Nesseskogen Park med 
underholdning av Fåvang Musikkforening og Fåvang Linedanceklubb. Kveldsmat på Fåvang 
kroa, sang og musikk med 2 trubadurer.
Lørdag: Frokost ved Prix. Fåvang Musikkforening underholder ved frokosten. På scena i 
sentrum blir det auksjon, sang ved elever fra Fåvang skole og konsert med Carol og Tor 
kvande.  Am-carcruicing og andeløp. Stand og aktiviteter i sentrum.
Utdeling av kulturpris og kulturstipend 17. juni kl. 18.00 på Tromsvang 
til Tina Lie Vestby og Brede Vestby,  Benedicte Haaland Sundkvist og Håkon Morken.

RINGEBUDAGENE 
22. og 23. juni Fredag: Kveldsåpent i butikkene til kl. 22.00, gatepub og levende musikk til 
kl. 24.00. underholdning, salgsboder og gode tilbud i butikkene.
Lørdag: Salgsboder, gode tilbud i butikkene og mye underholdning. 

DÅM i FRYAJUVET
23 juni. Kl. 23.00  Musikalsk forestilling med Annbjørg Lien, Zotora og Ila Auto.
FRYAROCK
22. og 23. juni Utendørs rock/metallcamp på Frya leir. www.fryarockcamp.no
Torghandel
30. juni – 18. august torghandel og småarrangement i landsbyen Ringebu hver lørdag.
Opplev god gammeldags torghandel i Ringebu sentrum. Salg av husflidsprodukter, brukt og 
antikk, smykker, malerier, kaffe og vafler. Kl.11.30 konsert/underholdning av lokale aktører.
30. juni fra kanon kanin til hest. Ta med alle typer kjæledyr i sentrum. Utstilling med 
kaninveddeløp. 7.juli. Torghandel og ”ull og tull”. Salg og demonstrasjon. Toveverksted for 
barn. 14.juli På ambolten. Kom og hør smedlyder i gata. Kvivprodusenter, knivslipere m.m
21.juli. Småtraktormønstring 11.august.  Luftige svev. Alt som går i lufta, modellfly, drager 
og ballongslipp. 18. august. 2 & 4 hjul. Barn og ungdom på skatebrett, triksesykkel med 
oppvisning og konkurranser.

UTFOR STUPET I FRYAJUVET 
3., 4., 9., 10. og 11. august kl. 22.00.  www.peergynt.no 

RINGEBU REVIVAL 
september. Århundrets andre gjensyns arrangement med lokale rockegrupper fra tiden 
1970 – 2000 i Kaupanger. 
Vi gjentar braksuksessen med gamle Ringebu band . Arr: Laugen rock og bluesklubb

FÅRIKÅLFSTIVALEN 2012 
29 september - 6. oktober 
En festival med fokus på sau, mat, hygge og kultur. Sauetrokket starter 29. september med 
værlamkåring og smalahoveaften, og fortsetter med med ulike arrangemant i uke 40.
Lørdag 6. oktober. Den store fårikålfestivalen i landsbyen Ringebu. Eget fårikåltelt, 
torghandlere, underholdning og aktiviteter for voksne og barn. 
For mer informasjon: Se eget program som lanseres i september.  Informasjon: Ringebu 
skysstasjon 61284700. 

VENABYGDSFJELLET
VENABU FJELLHOTELL

Venabustallen: Har ridning for begynnere og viderekomne i perioden 20. juni – 15. august. 
Leierunder, 2-3 timers turer og dagsturer. Påmelding.

Tradisjonsmat- buffet med norsk tradisjonsmat hver onsdag kveld på Venabu fjellhotell og 
informasjon om rettene som serveres. Påmelding før kl 17.00

Flora- lysbildekåseri om floraen på fjellet med nærbilder av blomstene vanligvis onsdager kl. 
20.30. Gratis, men sjekk tidspunkt før du kommer. Påmelding.

Venabygdsfjellet & Rondane lysbildekåseri på Venabu fjellhotell, vanligvis søndager kl 
20.30. Gratis, men sjekk tidspunkt før du kommer.   Påmelding 
Fotosommer på Venabu fjellhotell
22.-24. juni Grunnkurs – begynnerkurs i digital fotografering.
29. juni.-1. juli Grunnkurs makro.
Fem fotodager 2.-6. Juli.
Fototreff 7-9.september.
Videregående kurs 14.-16. september
Høstkurs 12.-14. oktober.

Fotturer med leder på Venabygdsfjellet og i Rondane fra 13. juni til 30. juni fra Venabu. 
”De lange lyse netter ” 30. juni – 7. juli i ”villreinens” rike. Det er turer alle dager unntatt 
lørdager. Turene er fra 15-25 km.  Start kl 09.00 fra Venabu fjellhotell og tilbake til ca. kl 
17.00.  Familievandring, aktiviteter for barnefamilier. 21-28 juli. Vandring i europas eldste 
fjell. Høstfjellet fra 19- 24. august. Eget opplegg, buss og billetter til Peer Gynt forestilling 
på Gålå. Rondane nasjonalpark er 50 år, Norges første nasjonalpark. Påmelding senest 
dagen før.
Påmelding og informasjon: www.venabu.no tlf 61 29 32 00

SPIDSBERGSETER GUDBRANDSDAL HOTELL
Besøk vår velværeavdeling Karlsvogna Fjellbad med barnebasseng, svømmebasseng, 
boblebad, badstue, steambad, klatrevegg og fossefall med mer. 

Fjellets fineste butikk, Fjelltypa Gave & Interiør, butikken for de med god smak. Åpen hver 
dag i sesongen.
Villreinen Cafè & Bar serverer varme og kalde retter lunsjretter, kaffe og kake. 
A`la carte  kl 13.00 - 18.00.
Aquavittfjøset, verdens eneste, åpent hver lørdag kl 18.00- 19.00 i sesongen eller på 
forespørsel.

Fottur/ kanotur  med leder for grupper på forespørsel.
Utleie av sykler, robåt, trøbåt og kanoer. Salg av fiskekort i resepsjonen.

15.juni – 15. august: Barnas seter med hester, ponnier, geiter, kaniner og ender. Kanskje ser 
dere maskoten vår også?? Eget barneprogram, lekerom med mer. 
15. juni – 15. august: Rideturer med leder i nærområdet for store og små. Påmelding.
23. juni: St. Hans feiring med bål, diverse aktiviteter og overraskelser. 
28. juli: Stor Olsok feiring med åpent hus, gratis bading, gode rabatter på mat, loddsalg, 
loppemarked, gratis ridning og mange overraskelser for barn og voksne. Maskoten vår 
bidrar til mye moro for barna! 
19-21 oktober: Vilt&Vin weekend. Opplev fjellets spisskammers og bli med på vårt vinkurs 
med sommelier Isabella Halvorsrød. 
Levende musikk hver kveld (unntatt søndager) til underholdning og dans
Lunsjbuffet og dessertbord  hver søndag fra  8. juli  og  hele august, kl. 13.00- 15.00
Sommerbuffet hver dag fra 25.juni -12. august, kl.19.00- 20.00
Vårt berømte Gudbrandsdalsbord hver lørdag fra 18.august - 14.oktober, kl. 19.00-20.30. 
Bordbestilling

Julebordsesongen starter 17.november. Bestill i god tid. Julebordet må bare oppleves.
Norske band spiller til underholdning og dans.
Hotellet / Fjellbadet er åpent daglig fra 14.juni  til 14.oktober
For grupper og kurs åpent hele året på forespørsel
For påmelding og informasjon: tlf 61284000, post@sgh.no, www.sgh.no

FÅVANG ØSTFJELL
9. juli - 12.august. Fåvangfjellet Sportskapell har åpen kafé mandag - fredag kl. 12.00-
18.00, lørdag og søndag kl. 12.00 – 16.00. Kafeen er stengt 10. august.
9.juli- 12.august. Utstilling av malerier og håndverk. 8. august. Gudstjeneste kl 19.00
21. juli. Gullhaugløpet kl 14.00 påmelding fra 12.30. 
22. juli Gullhaugfestivalen med gudstjeneste kl 11.00, prest Sigmund Jakobsen, 
Gullhaugkvartetten spiller, kollekt til kapellet, kirkekaffe, sang7musikk. Etter kirkekaffen 
kåseri av Mortiz O Nordrum.

SLOTTEDAG PÅ ROLLSTULEN
29. juli. kl 12.00. Oppelv gammeldags slåttedag, lær å bruke ljå.  Salg av rømmegrøt, kaffe 
og kake.  Arr. Sør-Fåvang bygdekvinnelag og Varden 4H

GLA`SANGFESTIVAL
Fåvangfjellet Sportskapell, Gullhaugen 10.-12. august. Spennende artister, et rusfritt miljø 
og flott natur. 
Arr: Blå kors og Fåvangfjellet Sportskapell.

KVITFJELL
ÅPEN SETER PÅ KNAPPSETRA KVITFJELL VEST
Har åpen seter tirsdag og torsdag fra kl 15.00 i perioden 12. Juli tom 16. august 
Enkel Servering.
Telefon: Tlf 970 85 981

STORFJELLSETRA 
Har åpent for servering fra 23. juni - 15.august
Tlf 909 57 806/90193196

Oppslagstavla sommer / høst 2012


