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enkelte elev sine resultater. Dokumentasjon av vurderingsarbeidet 
i dette systemet sikrer bedre evaluering av opplæringen og gir den 
enkelte skoleleder og skoleeier mer systematisert kunnskap om 
arbeidet i skolen, som grunnlag for forbedring. Bruk av Vokal styrker 
styringsgrunnlaget internt i den enkelte skole. 

Ungdomstrinnet i utvikling (2013-2017) er en nasjonal satsing med 
tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, 
lesing og skriving. Skolene i er fordelt på fire puljer. Ringebu, sammen 
med resten av midtdalen, er i pulje to med oppstart høsten 2014. 
Å være i pulje innebærer felles kompetanseutvikling med veiledning 
fra høgskolen på Lillehammer gjennom tre semestre, ressurslærer 
på skolen og tilgang på en av de tre utviklingsveilederne som er 
tilsatt i Oppland. Ringebu ungdomsskole har valgt «lesing» som 
sitt fokusområde fordi lesing er den mest sentrale grunnleggende 
ferdigheten i forhold til å takle videre utdanning og voksenliv. 

Det siste året har vi opprettet KFU, kommunalt foreldreutvalg, for å ha 
en fellesarena der foresatte i alle skolene møtes for å drøfte aktuelle 
skolesaker. Vi oppretter også brukerråd, for å videreutvikle dialog 
mellom foresatte og kommunens apparat. Skolene har FAU fra før, 
disse får nå et utvidet mandat som brukerråd. 

Fåvang skole har i år søkt Fylkesmannen og fått tilskudd på kr 
125.000 til et prosjekt om å utvikle nye arenaer for foresattes 
medvirkning, ved at de trekkes med i analyse- og vurderingsarbeid 
av skolens virksomhet. Medvirkning, med utgangspunkt i begrepet 
empowerment skal drøftes og gis et tydelig innhold. Grunnlaget er 
alt vi vet om hvor viktig foresattes involvering i barnas skolegang er 
for faglig og sosial utvikling. Skolen er ansvarlig for det pedagogiske 
arbeidet. Pedagogenes rolle fylles bedre om foresatte er aktive 
deltakere i skolens læringssløyfe. Samtaler, møter, arbeid knyttet til 
skolemiljøet, tilgjengelighet, lærer/elevrelasjon etc er områder der den 
foresatte har en rolle å spille i skolens utviklingsarbeid. Utfordringen 
er å gi innhold til og åpne for reell foreldremedvirkning. Prosjektet skal 
føre til økt engasjement i egne barns skolegang, samt nivåheving av 
skolens analyse- og vurderingsarbeid av egen virksomhet gjennom god 
foreldremedvirkning. Til grunn for prosjektet ligger også antakelsen 
om at tidlig innsats og godt skole- og hjemsamarbeid vil bidra til 
redusert bruk av spesialundervisning, og at en i slutten av skoleløpet 
skal se at flere elever mestrer å gjennomføre videregående skole. 

Det finnes ikke noe quick-fix på skole. Det avgjørende er et bevisst 
skoleeierskap og et vedvarende og møysommelig forbedringsarbeid 
internt i skolene. Ringebuskolen har gode kvaliteter og leverer gode 
resultater i dag. Vi har likevel mye å gå på. Alle våre skoler er inne i 
utviklingsprosesser som bidrar til en enda bedre Ringebuskole i årene 
framover. Levekårsutvalget styrer prosessen med å utforme forslag til 
skoleutviklingsplan. Planen skal behandles av kommunestyret i løpet 
av høsten. Jeg håper på godt politisk engasjement i planarbeidet. 
Dette er en av de viktigste sakene vi har. 

Snart er det oppstart av et nytt skoleår. Elever er spente på første 
skoledag, og like spente er sikkert lærere som skal ha første arbeidsdag 
i nytt skoleår. Nytt skoleår – nye muligheter!

I mellomtiden ønsker jeg alle en fin sommer! 

Per H. Lervåg
rådmann

Kommunen har som skoleeier ansvar 
for å gi skolene vilkår for å tilrettelegge 
det pedagogiske innholdet i skolen, til 
beste for den oppvoksende slekt. Skolens 
kjerneoppgave er elevens læring – faglig 
og sosialt. I formålsparagrafen for skolen 
står det at skolen, i forståelse og samarbeid 
med heimen, «skal opne dører mot verda 
og framtida og gi elevane historisk og 
kulturell innsikt og forankring» - det var 

dette som teksten i tidligere lov treffende omtalte som å «skape 
gagns menneske.». Det som var godt nok som skole i går, er ikke 
nødvendigvis godt nok i morgen. Uavhengig av økonomiske rammer 
skal vi tilrettelegge gode læringsmiljø, og vi skal bli bedre. Vi fokuserer 
på den enkelte elevs læring, resultater og trivsel. Vi legger vekt på at 
skolene driver planmessig og er i god utvikling. En viktig forutsetning er 
å sørge for robuste pedagogiske skolemiljø, å kunne holde på lærerne 
og rekruttere nye dyktige lærere som gjør oss bedre. Ulike instanser 
banker på skolens dør.  Aktører utenfor skolen vil formidle kunnskap 
på områder som er viktig for dem, og som elevene har behov for som 
voksne. Summen av dette kan til tider være vanskelig å håndtere for 
skolen, og det kan ikke gå ut over primæroppgavene. Dette krever 
bevisste skoleledere og en nødvendig prioritering. 

Skolene må ha en gjennomtenkt satsing på elevenes fysiske aktivitet, 
slik at elevene utvikler sunne vaner og en sunn livsstil. Dette er en 
ballast elevene må ha med seg inn i voksenlivet. Vi hører eksempler på 
lærlinger som ikke har sterk nok fysikk til å utføre faget de utdanner 
seg i, eller gutter som ikke har fysikk til å utføre førstegangstjeneste. 
Slike eksempler er urovekkende for et framtidig arbeidsliv.  

Ringebu scorer godt på nasjonale prøver og elevundersøkelser. Resultater 
svinger noe med ulike årstrinn, slik det vil gjøre, og resultatene varierer 
på ulike områder og alderstrinn.  Vi har likevel klare forbedringsbehov. 
Kvalitet i skolen fokuserer på betydningen av at styringsorganene i 
kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten 
på grunnopplæringen for å kunne følge opp utviklingen av sektoren 
på en god måte. Kommunestyret har vedtatt mandat for revisjon av 
skolepolitisk plan i Ringebu. Planen er viktig for å slå fast hva som 
skal være viktig skolepolitikk lokalt, i tillegg til nasjonalt lovverk og 
rammer. Hvilke kvaliteter skal kjennetegne Ringebuskolen? Hva er 
viktige satsinger for oss? Hvor må vi forsterke innsatsen og bli bedre? 

Sist høst innførte vi, som første kommune i distriktet, det nettbaserte 
systemet Vokal. Systemet samler og sammenstiller vurdering og 
kartlegging slik at læreren får god mulighet til å følge opp den 
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På en blåmalt benk i et koselig inntun i landsbyen Ringebu sitter ei blid dame med glimt i øyet 
og kikker opp på meg når jeg kommer gående. Hun lyser av glede og forventning og jeg får en 
god følelse for det som ligger og venter på henne og resten av landsbyen. Dette blir noe både 
fastboende, hytteeiere og besøkende vil glede seg over. 
Vi hilser, jeg setter meg ned og praten kommer raskt i gang. Hva rører seg i hodet ditt nå om 
dagen Hege Tveit? 
«Jeg har en god og sterk følelse inni meg – endelig skal jeg kunne realisere en ide og butikkdrøm 
jeg har vurdert et par ganger tidligere, men situasjonen med mindre barn har ikke vært forenlig 
med det.» Hun forteller at ikke bare er barna blitt større, men også andre ting klaffer hundre 
prosent nå. Hege arbeider i familiebedriften Tveit smie på Sør Fron. Hennes bestefar starta bed-
riften for 51 år siden. En bedrift som er kjent for kvalitet både innen tradisjonell smijernskunst og 
nyutvikling av andre produkter i stål. I tillegg har de eget mekanisk verksted.
Tveit smie har stor bredde i produktene de lager: peisutstyr, værhaner, beslag, låskasser med 

nøkler, lysestaker og lysekroner, hyller, rekkverk, grinder m.m. De har et fast vareutvalg som de stadig fornyer og gjør alt innen smijern både nyproduk-
sjon, rekonstruksjon og reparering. «Mange kunder er ute etter noe unikt eller spesielt og da er Tveit smie rett bedrift å ta kontakt med. Vi gjør det 
meste og produktet kan bli akkurat slik du vil.», sier Hege. 

Jeg er spent på hva hun tenker om landsbyen Ringebu og den etableringen hun skal i gang med her så 
jeg spør henne om hva som gjør at hun velger nettopp landsbyen Ringebu. «Jeg har fått tak i riktig type 
lokaler for min butikk - det oppussa Lindstadhuset ved siden av skobutikken LaPierre, Sparebank1 og Stal-
len smykker og keramikk.  Dette lokalet ligger i landsbyen Ringebu - et sted jeg har hatt ønske om å starte 
opp butikk et par ganger tidligere. Ringebu ser dessuten ut til å ha et veldig godt og aktivt handelsmiljø 
med flere gode eiere og fine spesialbutikker. Her føler vi oss veldig velkomne og butikken vil passe godt inn 
og tilføre landsbyen spesialprodukter som Ringebu ikke har fra før.»

Hva slags tidsperspektiv er det i forhold til oppstart og hvilke produkter vil kunden finne i butikken? 
«Målet er oppstart 1.juli, men drømmen er å være på plass til Ringebudagene. Er vi ikke etablert til 
Ringebudagene så skal vi i alle fall være synlige i landsbyen på annen måte. Når det gjelder va-
respekter har jeg hatt mange tanker i hodet de siste dagene. Det blir selvsagt våre kvalitetsvarer og 
ikke minst vår kompetanse til å ta opp bestilling på spesialprodukt. Det vi eventuelt ikke klarer å sva-
re på i butikken her når det gjelder bestilling av spesialprodukter vil det være mulig å få hjelp til på 
Hundorp, bare en mil lenger nord. I tillegg skal vi ha et utvida vareutvalg som utfyller det som aller-
ede er av produkter i eksisterende landsbybutikker. Dette må vi lande snart, og vi har lokal- og hyt-
tebefolkning som vår største kundegruppe i bakhodet. Vi vet også at landsbyen er kjent for sitt koseli-
ge sentrumsmiljø med spesialbutikker og at butikkene her drar besøkende som vi også skal treffe med  
varespekteret vårt.

Vi sitter jo nettopp utenfor de framtidige butikklokaler og ser utover inntunet på Lind-
stadkvartalet med det gamle stabburet og stallene som en del av den koselige rammen 
rundt butikken. «Her er det potensial for en spennende utvikling ute», sier Hege med et 
lurt smil. Jeg prøver å lytte ut noe mer, men dette må vi komme tilbake til sier hun. «Nå 
er det ikke annet enn tid og vei for oss til å forberede oppstart. Jeg gleder meg og ser 
fram til å drive butikk og utvikling i landsbyen Ringebu sammen med de andre eierne 
av spesialbutikkene her!  «Jeg håper at butikken skal bli et bidrag til helheten her», sier 
Hege som en avsluttende replikk. 

Vi sitter i kveldssola utenfor Lindstadhuset og begge har sine 
bilder i hodet hvordan det kan bli seende ut i og rundt Lind-
stadhuset. Jeg takker for praten, rusler gjennom sentrum og 
har en god følelse for det jeg har hørt. Landsbyen Ringebu 
mistet dessverre butikken «Felles glede», men når det først 
ble slik så har jeg en god følelse for det som nå skal innta 
disse lokalene. Navnet er ikke klart fortalte Hege så det blir 
spennende å se når butikken åpnes! Landsbyen Ringebu øn-
sker Tveit smie velkommen og de ønsker kundene velkommen 
til den nye butikken i Lindstadhuset! Hele Ringebu gleder seg 
over enda en unik butikk i sentrum. 

Viktige telefonnummer
LEGE/AMBULANSE: 113

Ringebu helsesenter, Fåvang: 61 28 39 10

Interkommunal legevakt,

Lillehammer sykehus: 61 25 14 50

BRANN: 110

Brannstasjon Ringebu (informasjon): 61 28 31 80 

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

Tveit smie kommer til landsbyen!
Tekst og foto: Britt Åse Høyesveen

Ny utgivelsesplan for RingebuPosten fra høsten 2014.

Ringebupostens høstnummer 2014 utgis i uke 39. 
Vinternummer 2015 utgis i uke 5
Sommernummer 2015 utgis i uke  23
Høstnummer 2015 utgis i uke 39

Med dette vil vi kunne informere våre hytteinnbyggere om detaljene i de største 
arrangementene Vinterfesten, Sommerfesten og Fårikålfestivalen.
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Bibliotekaren anbefaler
Tekst og foto:Ellinor Brænd

Arto Paasilinna er en av Finlands mest populære nålevende forfattere, men jeg misten-
ker at han er et relativt ukjent navn for mange her til lands og det må vi gjøre noe med! 
For oss som har sett finsk fjernsynsteater er det lett å tro at finnene er tause, tungsindige 
og drikkfeldige, og Arto Paasilinna gjør intet for å endre på dette inntrykket i sine bøker. 
«Finnenes mektigste fiende er mismotet, sørgmodigheten og den bunnløse apatien. 
Tungsinnet svever over dette ulykksalige folket…». Slik starter boken Kollektivt selv-
mord.  En midtsommerkveld er den mildt sagt deprimerte direktør Rellonen på vei inn i 
en låve ved sommerhuset sitt for å skyte seg. Der oppdager han offiseren Kemppainen 
som allerede er i ferd med å feste repet sitt til en bjelke. Humøret stiger hos begge når 
de får høre om den andres miserable liv, og de blir enige om at denne forskrekkelige 
handlingen nå må utsettes. Etter en lang og fuktig nattlig diskusjon finner de en god 
løsning - de vil samle selvmordskandidater fra rundt i landet til et seminar. Seminaret blir 
såpass vellykket at en gruppe bestemmer seg for å begå kollektivt selvmord, og drevet 
av fanatisk dødsdrift begir de seg ut på en ellevill busstur til Nordkapps stupbratte klip-
per. Jeg skal ikke avsløre hvorvidt de lykkes i sitt prosjekt, men et sitat fra boken kan du 
få med på veien: «At selvmord mislykkes er ikke nødvendigvis den mest bedrøvelige sak 
i verden. Ingen kan lykkes med alt».
Det finnes mye å le av i Arto Paasilinnas litterære univers, og bøkene hans er hen-
tet ut fra en kiste av svart humor og burlesk fantasi. Men tro ikke at hans bøk-
er bare er uskyldig moro, alvoret ligger alltid bak. Han skildrer personene i bøkene 
sine på en måte som gjør at du sitter igjen med litt godhet for dem, selv om de 
ikke alltid lykkes med sine personlige mål.  Andre titler av forfatteren jeg kan an-
befale er Den senile landmåleren, De hengte revenes skog, Den elskelige giftbland-
ersken og Den klønete skytsengelen. Mange av bøkene hans finnes også på lydbok. 
                                                                                                                                                          
Ringebu folkebibliotek, Ole Steigsgt.1, 2630 Ringebu. 
Tlf. 61 28 04 08. www.ringebu.folkebibl.no
Mandag og onsdag 12-19, tirsdag og fredag 10-14. 
Sommerstengt i uke 27, 28, 29, 30 og 31. 
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Kommunestyret skal før sommeren vedta Kom-
muneplanens samfunnsdel. I denne planen leg-
ger vi føringer for utviklinga av kommunen 
framover. Vi ønsker at Ringebu skal være en at-
traktiv kommune å bo, leve og arbeide i. 
For å nå disse måla må vi ha variert tilbud av bomuligheter og  
arbeidsplasser, et godt tjenestetilbud og rikt kultur og fritidstilbud. Vi 
trenger særlig bedre tilgang på sentrumsnære leiligheter og boligtomter. 
Vi ønsker å legge til rette for at flere kan bo i sentrum både i Ringebu og 
på Fåvang. Det er etter hvert mange, både yngre og eldre som ønsker å 
bo svært sentralt, og skal vi skape mere liv og aktivitet i de to tettstedene 
våre er det viktig at det bor flere der. Livskraftige tettsteder gjør det også 
mere attraktivt for spredt bosetting i resten av kommunen. 

Ringebu sentrum har hatt en svært positiv utvikling de senere årene. Stat-
ens bymiljøpris i 2011 og finaleplassen i kåringen av Norges mest attrak-
tive sted i 2013 har gitt landsbyen Ringebu mye positiv oppmerksomhet 

Det trivelige sentrumet vårt med sine spesialforretninger og aktiviteter 
blir lagt merke til langt ut over distriktet. Dette ønsker vi å utvikle videre, 
og Kommunestyret har vedtatt å sette i gang et 3-årig bolyst og lands-
byutviklingsprosjekt. Oppland fylkeskommune har bevilget kr. 300 000 
til prosjektets første år, og signalisert tilsvarende støtte for de to neste 
årene.  Prosjektet er todelt, en del går på bolysttiltak over hele kom-
munen, og en del på videreutvikling av landsbyen Ringebu. 

Jernbaneverket har i forbindelse med Landsverneplan for jernbanen valgt 
ut Ringebu til et stasjonsbyprosjekt, der de ønsker å restaurere stasjon-
sområdet og binde det bedre sammen med resten av sentrumskjernen. 
Sammen med omlegging av E6 og tiltaka rundt Våla elv åpner dette store 
muligheter for å gi landsbyen Ringebu et stort løft. Målet må være å 
gjøre Ringebu til det mest attraktive sentrumet i Gudbrandsdalen! Det vil 
trekke nye innbyggere til kommunen, styrke næringsgrunnlaget for eksis-
terende bedrifter og legge til rette for nyetableringer. 

Det er i dag små muligheter for å få ny etablering av større produksjons-
bedrifter, men store muligheter innen handel og tjenesteyting. Mange 
skaper i dag sin egen arbeidsplass, og mange kan ta med seg arbeidsplas-
sen sin om de flytter. Mitt håp er at en sterk satsing på videreutvikling 
av landsbyen Ringebu vil bidra til at flere velger vår kommune enten de 
skal bosette seg, starte næringsvirksomhet, skaffe seg hytte eller feriere. 

Jeg håper både bygdafolk og hytteinnbyggere slutter opp om alle de 
aktivitetene og arrangementene som foregår i kommunen i sommer. Til 
slutt vil jeg oppfordre alle til i størst mulig grad å bruke lokale varer og 
tjenester. Det styrker eksisterende virksomheter, gir grunnlaget for nye, og 
vil gi oss alle et større lokalt tilbud framover.
Jeg ønsker alle en riktig god sommer.

Erik Odlo, ordfører 
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Kommunestyret i Ringebu vedtok 25. mars 2014 ny reguleringsplan for 
Ringebu stavkirke. Reguleringsplanen legger til rette for ca 320 nye grav-
plasser, utvidet parkeringsareal og servicebygg, og nytt driftsbygg.
Reguleringsarbeidet ble igangsatt i 2009. En viktig premiss for planar-
beidet er stavkirka og omgivelsene rundt, som er et nasjonalt svært viktig 
kulturminne. Riksantikvaren og kulturarvenheten i Oppland fylkeskom-

mune har arbeidet tett med kommunen i planarbeidet. Det var registrert 
mange kulturminner innenfor planområdet før revisjonen. I tillegg er det 
gjennomført nye registreringer og utgravinger i to omganger, høsten 
2011 og våren 2013, noe som avdekket flere kulturminnelokaliteter.

Utvidelse av gravlunden vil skje på nordsida av Prestbekken.
Det vil bli gangforbindelse fra stavkirka, med ny gangbru over Prestbek-
ken. Det vil i tillegg bli nytt parkeringsareal i tilknytning til gårdstunet på 
prestegården, med gangforbindelse ned til ny gravlund. Gravlunden blir 
terrassert, med gangareal som tilfredsstiller krav til universell utforming.
Prosjektering av ny gangbru og opparbeiding av gravlund blir lagt ut på 

anbud våren 2014. Med planlagt framdrift vil arbeidet bli prosjektert i 
løpet av sommeren, med oppstart høsten 2014. Dermed kan ny gravplass 
tas i bruk i 2015. 
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Nytt fra Midt-Gudbrandsdal næringsforening
”Gudbrandsdalsvegen” – alternativ til ny E 6
Tekst: Per Morset

Gudbrandsdalen velges av de fleste framfor Østerdalen som rute mellom 
Oslo og Trondheim. Den fremste grunnen til det er at kulturlandskapet 
i Gudbrandsdalen gir en helt annen reiseopplevelse. Dette gjelder ikke 
så mye yrkestrafikken. Da teller framkommelighet og kjøretid mye mer. 
Men de som har bedre tid og setter pris på reisen som en opplevelse, 
stopper også gjerne undervegs. Når det nå bygges ny E 6, hvordan kan vi 
fortsatt få folk til å stoppe og benytte seg av lokale tilbud av handel og 
opplevelser?
Midt-Gudbrandsdal Næringsforening satte i 2009 i gang prosjektet  
”Vegen til nye muligheter”. Det har vært gjennomført flere delprosjekter 
undervegs. Nå er siste fase i ferd med å avsluttes. Dnt tar sikte på å gjøre 
nåværende E 6 på strekningen Fåvang – Kvam , ”Gudbrandsdalsvegen”,  
til et attraktivt alternativ for den delen av trafikken som ikke har som mål 
å komme fortest mulig fram, men også er opptatt av reisen som en op-
plevelse. Lykkes vi med dette, vil lokalt næringsliv blomstre også etter at 
E 6 er omlagt, helst bedre enn før.
En del av dette prosjektet har dreid seg om å få fram lokale tiltak for å 
gjøre nåværende E 6 og tettstedene mer attraktive for reisende. Det har 
vært arbeidsgrupper i gang i Fåvang, Ringebu, Sør-Fron, Vinstra og Kvam.  
De har sett på rastemuligheter, parkeringsmuligheter, aktiviteter, attrak-
sjoner, tettstedsutvikling, utsiktspunkter, turstier og mange andre lokale 
tiltak. I Ringebu har oppmerksomheten naturlig nok også dreid seg mye 
om tilknytningen mellom sentrum og ny E 6.
En annen del av prosjektet har dreid seg om å finne fram til noen temaer 
som bør løftes fram for å gjøre reisen mer attraktiv: Lokal mat, kultur og 
kulturminner, kunst i landskapet, naturopplevelser og tettstedsutvikling.  

Av andre oppgaver som løftes fram er skilting 
til opplevelser og attraksjoner, rydding av 
vegetasjon for å sikre utsyn fra vegen, heving 
av næringslivets kompetanse på service m.v.
Ny E 6 på strekningen Frya – Sjoa skal være 
ferdig til å tas i bruk på tampen av 2016. 
Strekningen Elstad – Frya er ikke tidfestet ennå, men vi kan anta at den 
blir ferdigstilt i 2019 – 2020. Så ligger Fåvang kirke – Elstad enda et 
hakk bak i køen. Det betyr at det tar litt tid før ”Gudbrandsdalsvegen” 
kan etableres i endelig form på hele strekningen Fåvang – Kvam.  Men 
dette er et langsiktig utviklingsarbeid, som kan starte i det små før den 
nye vegen er tatt i bruk.
Det pågår også annen aktivitet som har mye av det samme målet, i regi 
av Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune og Visit Lillehammer. Det 
er opprettet ei koordineringsgruppe under fellesbetegnelsen ”E6 som re-
gional utviklingsmotor”, der næringsforeningen også deltar. Statens veg-
vesen arbeider ellers med plan for ”avlastet vegnett”, det vil si hvordan 
nåværende E 6 skal settes i stand for etterbruk. ”Stasjonsbyprosjektet” 
med Jernbaneverket, Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune, Ringe-
bu kommune og Ringebu markedsforening gjennomfører i samarbeid, vil 
legge føringer for utforming av Ringebu sentrum etter at E6 er lagt om. 
Det er nå laget en rapport fra prosjekt ”Gudbrandsdalsvegen”. Den 
skal fungere som ei kokebok for det videre arbeidet med å utvikle 
nåværende E 6 som alternativ rute. Rapporten finner du i sin helhet på  
www.mgnf.no/rapporter.

Ny reguleringsplan for Ringebu stavkirke
Tekst : Gunhild Haugum Foto: Britt Åse Høyesveen
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Nytt fra Visit Lillehammer
Det blir en fantastisk sommer
Tekst og foto: Stein B. Olsen 

-Årets sommer vil leve opp til vårt slagord: Opplevelser slik du vil ha dem. Masse spen-
nende nyheter, en tettpakket opplevelsessommer er det som venter deg.
Det er gjengen i Visit Lillehammer som våger denne påstanden. Skjønt noe vågestykke er 
det ikke. Årets sommermeny er på alle mulige måter både fristende og bugnende. Her er 
det ganske enkelt mye for enhver interesse og alder.

-Det er lenge siden vi har så mye å by på som denne sommeren, forteller markedssjef i Visit 
Lillehammer, Camilla Maanum Trulsen og fortsetter:
-Den største nyheten finner vi hos Hunderfossen Familiepark. Her skal alle få prøve IL 
Tempo Extra Gigante. Nå kan du rett og slett fly i familieparken som også fyller 30 år i 
år. Denne gangen har de virkelig slått på stortromma. Den største enkeltinvesteringen i 
parkens historie åpnes denne sommeren. Vi snakker om en verdenssensasjon, en bil som 
flyr, en bil i en berg og dalbane. Det er bare å spenne fast sikkerhetsselen og la det stå til,  
sier Maanum Trulsen og får støtte av reiselivssjef Ove Gjesdal.

Har alt
Ove Gjesdal, opprinnelig fra Bergen er stolt av sin  region.
-Ja, det er jeg. Lillehammer og Gudbrandsdalen har alt, enten du er ute etter lekne aktiv-
iteter som våre fornøyelsesparker, sporty tilbud som sykkel og fjellvandring, utfordrende 
som rafting, bobkjøring eller utforsykling, og ikke minst ekte opplevelser som  våre museer, 
Storgata på Lillehammer og landsbyen Ringebu.  Og når vi i tillegg kan slå i bordet med en 
rekke arrangement som en helt ny utgave av Peer Gynt, VM i sykkel, en rekke forskjellige 
Birkebeinerarrangement og mye mye mer. Ja, da kan vi trygt slå fast at vi er vel verdt, ikke 
bare ett besøk, men mange. Alt for enhver smak, alltid, sier Gjesdal stolt.

Kuler og krutt
Vi har tatt med oss de to på Maihaugen, en perle midt i Lillehammer. Et levende museum, som i sommer blir enda mer levende. Tema er ikke over-
raskende Grunnlovsjubileet og tiden rundt 1814. Her blir det både kuler og krutt i utstillingen som har fått navnet ”Enig og tro til Dovre faller”. Dette 
er en spennende og lærerik utstilling om den dramatiske tiden da Norge ble selvstendig. Her får ungene mulighet til å leve seg inn i tiden rundt 1814, 
og kan være med å støpe tinnsoldater som du kan ta med hjem.  

-Vi glemmer ikke det som ligger rett foran oss, rundt oss på alle kanter, naturen fjellet, stillheten, fiskevannene, kilometer på kilometer med stier for 
sykkel og vandring. Det aller beste, det er lett tilgjengelig og overalt. Naturen har sin sjarm uansett vær, sier de to som håper på mange, lange og gode 
dager i sommer. 
-Du kan ikke ha det bedre enn hos oss. Bruk oss, bruk det vi har å tilby, alle våre medlemmer skal ta godt vare på dere.
Ønsker du inspirasjon og tips om alle opplevelsene i regionen anbefaler vi www.lillehammer.com,  og Lillehammer appen.

Camilla Maanum Trulsen og Ove Gjesdal gleder seg til 
sommeren, og alt regionen har å by på.

Takk for en fantastisk sesong!
Tekst Jordi Somers. Foto: Hans Kristiansen

Sesongen 2013/14 har vært Kvitfjells best besøkte vinter noensinne. Den har vært preget av unike vær-
forhold som fremfor alt skjenket oss ekstreme mengder snø. Sjelden har folk hatt større utfordringer med 
å grave frem hyttene sine, måkemannskapet med å renske veier, parksjefen med å finne igjen hopp og 
railer og preppegutta med å holde tritt med snøfallet i løypene. Men når mediene kaller oss “Japan avdel-
ing Gudbrandsdalen” blir strevet overdøvet av gleden ved å oppleve japanske tilstander her i lille Kvitfjell. 
Maken til pudderkjøring er ikke hverdagskost i Norge. Det var ikke rent få skientusiaster som angret på at 
de bestilte skiferier i Canada, Japan og i alpene akkurat i år.

Etter en lang pudderfest var det duket for tre vinterferieuker som ble avsluttet med årets runde World Cup 
i super-G og utfor. Til tross for vanskelige forhold og elendig vær, endte det med publikumsrekord og to 
norske medaljer av den gjeveste sorten. De ble kapret av OL-helt og Gudbrandsdalens egne sønn, Kjetil 
Jansrud. Etter World Cup kom solen og ble værende ut sesongen. Selv langvarig solstek mot sen påske 
ga ikke bekymring om snømangel dette året. Sesongen ble avsluttet med en nydelig påske med flott vær, 
påskerenn, kvikklunsj, appelsiner, hummergrilling på toppen og blide, brune fjes. Til tross for at snøen lig-
ger tykt langt ute i mai, er alpinanlegget nå stengt. I skrivende stund er det 171 dager igjen til planlagt 
sesongstart 1. november. Velkommen tilbake!
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Visste du at ...
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Boligtomter i kommunen
Tekst: Roger Skansgård,  Foto: Inge Asphaug

Innenfor kommunen sine grenser finnes det mange idylliske steder hvor 
det kan bygges helårsbolig. Det er flere ledige boligtomter rundt omkring 
i kommunen. I kommunal regi er det ledige tomter på Lundjordet, Trom-
snesskogen, Ulberg og i Venabygd. I tillegg tilbyr private aktører tomter i 
de samme områdene og på steder utenfor de etablerte boligfeltene. Felles 
for de fleste tomtene er nærhet til et bredt spekter av servicetilbud, skoler 
og barnehager.

Ringebu kommune startet i mai måned med klargjøring av flere nye bolig-
tomter på Ulberg vest. Tomtene vil være byggeklare i september, tilrettel-
agt for tilkobling av strøm, veg, vann og avløp. Marienhø er ferdig regulert 
og blir klargjort innen kort tid. Her vil det bli fire boligtomter med fin 
utsikt utover Vålebru og sørover mot Kvitfjell og Fåvang. 
Ny reguleringsplan for Tromsnesskogen vil gi boligtomter på Tromsnes-
moen og på Flyausa. Private aktører arbeider med reguleringsplaner som 
gir gode muligheter for bygging i nærheten av sentrumsområdene. Kom-
muneplanens arealdel er under revisjon, og blir ferdigstilt i løpet av et års 
tid. Her vil det bli lagt ut nye boligområder både i Ringebu og på Fåvang. 

Regulering av disse vil bli startet opp når ny kommuneplan er godkjent (2015). 
Dersom det er ønskelig å bygge bolig utenfor de etablerte boligfeltene er 
dette fullt mulig, såkalt «spredt boligbygging». Dette kan i utgangspunk-
tet gjøres i LNF3 (Landbruk, Natur- og Frilufts)-områdene i kommuneplan. 
Det første som må gjøres er å avklare kjøp av tomt med grunneier i det 
aktuelle område. Grunneier må søke om fradeling og dispensasjon fra 
kommuneplan. Kommunens hovedfokus i denne typen saker blir å påse at 
praktiske forhold for atkomst, vann og avløpsløsninger for boligetablerin-
gen er til stede. Det finnes eldre ubebodde hus flere steder i kommunen, 

disse er ikke nødvendigvis å finne hos meglere eller på internett. Men ser 
man et ubebodd hus, så kan det hende at det er til salgs. Disse husene 
ligger ofte utenfor de typiske boligfeltene, og koster normalt mindre enn 
et nytt hus.
Du finner oversikt på kommunens hjemmesider over ledige boligtom-
ter, i tillegg til reguleringsplaner under arbeid. Eller det kan tas kontakt 
med plan og teknisk for en uformell samtale om aktuelle boligtomter i  
kommunal eller privat regi.

Ringebu kommune gir et boligtilskudd på kr 75 000 ved bygging av ny helårsbolig til eget bruk innenfor kommunens grenser. Tilskuddet kan først 
kreves når du har fått ferdigattest på huset, men ikke senere enn 6 måneder etter at ferdigattesten foreligger. Mer informasjon finner du på våre 
hjemmesider, eller ved å kontakte kommunen.

Fakta om sesongen 2013/14

-Det ble produsert ca. 1 mill. kubikk snø
-Det har vært ca. 139.000 skidager i Kvitfjell på 161 åpningsdager
-ca. 1.200 personer har tatt Hafjell/Kvitfjellbussen
-Preppesjefen Henning Teigum ble headhuntet til å lage utfortrasé til OL i Sotsji
-Det ble spist 15 000 av Idsøes gourmetpølser på Koia
-Det ble solgt 9000 club sandwicher på Tyrihans
-Det ble solgt 7000 burgere på Plaza
-Det ble solgt 4000 sveler på Skitorget
-Skitorget så dagens lys med nytt servicetilbud
-Olympiabakken ble som eneste norske løype kåret til en av verdens 100 beste nedfarter av CNN
-Samme løype ble kåret til Norges råeste trasé for carving av Dagens Næringsliv
-Dette bildet er det mest delte og likte bildet på Kvitfjells Facebooksider i vinter og har blitt sett av over 
100 000 personer.
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Turtips
Tekst: Rolf og Kari Morken. Foto: Knut Olavsen og Svein Jetlund

Ringebu kommune har et rikt utvalg av turmuligheter og når jeg på  
opfordring skal komme med et turtips eller to, er det ikke lett å velge. 
Men jeg må ta et valg, og velger meg som Bjørnson sa: derfor en tur med 
Bånsetra som utgangspunkt. Og det er flere grunner til dette. 
Sagnet forteller om et barn (bån) som i sin tid ble bergtatt og som har 
gitt navnet til setra.  

For meg vekker Bånsetra gode minner fra flere påsketurer på rad i krigens 
dager og de første årene etter. Med opphold i Rauhytta til H.P. Moen. 
Skiturene gikk nedunder langs kampene med oppstigning når en nærmet 
seg Prestkampen, og tilbake gikk turen over snøkledde vidder oppå kam-
pene i lett terreng tilbake til hytta. Den gang var det ikke velpreparerte 
løyper slik som nå, men jeg kan ikke huske at det var til noen hinder. 
Kveldskosen var nokså enkel i forhold til i dag, men jeg minnes at vi kokte 
”knekk” av sukker og Norgesmelk på boks. Noe som var veldig populært. 
Norgesmelken var noe skogsarbeiderne fikk kjøpe på ”kvota” si. Turen 
kan absolutt anbefales også i dag, men de fleste, derav de mange hytte-
beboerne som er kommet til i de senere årene, sverger nok til de vel 
preparerte løypene.

Når jeg så vil foreslå en tur med Bån-
setra som utgangspunkt på sommer-
tid, så har det også sammenheng med 
at Tur - og Trimklubben har Postkasse 
på den innerste av Bånseterkampene. 
Postkassa er også et mål for de som 
går toppturer. Hvert år få vi imidlertid 
tilbakemeldinger fra turgåere som ikke 
har funnet kassa. De har bare ikke gått 
langt nok! Det må også sies at det har 
vært en del manglende skilting. 
Fra veiviseren øverst på setra har du 
flere valgmuligheter: Velger du den 
korteste og bratteste er dette en ut-
fordring i starten, men når du først 
er oppe ved varden på den fremste 
toppen, har du en fantastisk utsikt i 
alle retninger som er verd turen. En 
ser hele Bånsetra og Lågen med Gud-
brandsdalen og fjellene både i øst og 
vest. En god halvtime tar det å komme 
opp hit. 

Mye av stien videre går ute på kant-
en, men er ikke farlig, og har herlig 
utsikt over Kroktjernet, Sjøsetervatnet 
og Torsdalsvatnet, for å nevne noe. 
Likeledes ser en Prestkampen som er 
et turmål i seg selv, og der Gausdølene 
har postkasse. 
Videre Skeikampen, som har vært 
målet for et par søndagsturer som 

Hva er favoritturen din?
Tekst og foto: Svein Jetlund 
Alle har sin yndlingstur, enten det er i nærområdet eller på fjellet. I forbindelse med at 
Ringebu kommune utarbeider ny arealdel til kommuneplanen er friluftsliv et viktig tema. 
Samtidig arbeider kommunen med å få laget nye turkart og turkart på Internett. Det er 
mange, både fastboende og hyttefolk som har god oversikt over viktige friluftsområder. 
Dette kan være turmål, badeplasser, fiskeplasser, stier, skiløyper (både preparerte runder 
og upreparerte) eller sykkelruter (både i terreng og på vei). Kommunen ønsker derfor 
innspill fra publikum til dette arbeidet. Send oss favoritturene dine. Tegn det inn på et 
kart og send det til oss. Mange bruker også gps til logging av turen sin. Vi mottar gjerne 
gps-data. Send det til svein.jetlund@ringebu.kommune.no
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Tur- og Trimklubben har arrangert. 
Å gå over alle kampene frem til 
postkassa, tar ca. en time for en 
vanlig turgåer. Herfra kan du som 
nevnt gå videre til Prestkampen 
og Skei, og du kan følge merking 
til Svartvatnet og gå en annen sti 
tilbake og ende opp nord på Bån-
setra.  Et anna alternativ er å følge 
en smal sti ned fjellsida. Denne er 
avmerket med en blå pil. Helt nede 
kommer en til et ”kryss” der den blå pila peker mot Gamledalen, og en 
rød pil som viser merka sti mot Bånsetra.  Etter nok en times vandring er 
en fremme ved Demmingan som er namnet på tre små vatn som ligg litt 
sør for Bånsetra. Ved den midterste demningen er det satt opp en gapa-
huk, og til og med en utedo. Her er det populært for flere å treffes, blant 
anna 4 H, m.fl. har sine arrangement her. Er du så heldig å råke på når 
Sanitetsforeningen har sin årlige sammenkomst her i en søndag i slutten 
av juli, kan det hende det vanker både kaffe og mye godt attåt.             
Se for øvrig mer om Demmingan i en artikkel av Ole Anders Aarnes i 
Hemgrenda for 2011.

Den 14. august har Tur - og Trimklubben Topptur til Bånsetra, med Mari 
Skoglund som turleder. Alle er velkomne til å være med. Det gjelder også 
på alle de andre turene som står på årets turprogram i henhold til utsendt 
Trimkarusell for 2014.

Med ønske om en God Sommer og mange fine turer 
i skog og mark og til fjells.
Rolf Morken

Leder Ringebu – Fåvang Tur- og trimklubb
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Vissste du at ...
Har du husket å registrere den nye vegadressen for din bedrift eller 
ditt enkeltmannsforetak?
Dette gjøres på altinn.no, ved å sende inn samordnet registermeld-
ing med endring av adresse.
Ved å gjøre dette oppnår du at de som søker opp din bedrift finner 
riktig adresse.

Visste du at ...
ved å laste ned app’en Kommunekart får du tilgang på både kart og regul-
eringsplaner for Ringebu og de andre kommunene i Midt-Gudbrandsdalen, 
direkte på mobil eller lesebrett. Du kan velge mellom tradisjonelt kart eller 
flyfoto. App’en inneholder både ruteplanlegger (hvordan komme fra A til B) 
og søk på sted, eiendom eller adresse. Ved å klikke på stedstjenesten kan 
du få informasjon om både eiendommen du står på og reguleringsplanen 
som gjelder for området.
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Full fart på Venabygdsfjellet
Tekst : Anne Jordbruen Foto : Anne Jordbruen og Harald Larsen

Destinasjon Venabygdsfjellet ble startet på 
nytt av Venabygdsfjellet vel i februar 2013. 
Vi tok derfor en liten prat med prosjektled-
er Harald Larsen og Tom Torkehagen, som 
begge sitter i styret for vellet. Formålet med 
Destinasjon Venabygdsfjellet er å utvikle 
gode tur- og naturopplevelser på Ven-
abygdsfjellet for sommer og vinter. Det er 
utrolig hvor mye som er utrettet på disse 
første 15 månedene.

14 definerte delprosjekter står på program-
met, og 8 av disse er allerede aktivert i 
samarbeid med turistbedriftene på fjellet, 
Ringebu kommune, Regionrådet for Midt-
Gudbrandsdal, Oppland fylkeskommune og 
Gjensidigestiftelsen.

Nye turkart med beskrivelse av 16 definerte turer på turkartet ble pro-
dusert for sommeren 2013, og 800 kart ble solgt og benyttet i fjellet. I 
tillegg ble det bygget 10 store tavler med kart og beskrivelse av alle 16 
turene, som ble plassert ut ved alle turistbedriftene og sentrale steder hvor 
turene vanligvis starter på fjellet. Nytt velkomstskilt for Venabygdsfjellet 
ble designet og satt opp ved Fv 27. En felles webside for Venabygdsfjellet 
ble lansert www.venabygdsfjellet.com, sammen med en facebookside for 
Venabygdsfjellet som allerede har fått 1961 aktive brukere. 6 informas-
jonsskilt om historien og utviklingen av turistbedriftene, samt informas-
jon om dyrelivet på fjellet ble også satt opp i fjor, og i år regner vi med 
å fullføre prosjektet med 6 nye kulturhistoriske skilt, som også forteller 
om dyregraver og transport over fjellet.  I tillegg ble alle toppskilt og 
retningsskilt for skiløypene på Venabygdsfjellet produsert og satt opp i 
løpet av vinteren, sammen med produksjon av nye skikart i forskjellige 
størrelser for det flotte løypenettet på Venabygdsfjellet. Over 1000 av 
disse ble solgt i løpet av vinteren. 

Det er også ferdigstilt planer og forslag til kart for rundløyper for sykling 
på Venabygdsfjellet, noe som vil bli påbegynt så fort finansiering er på 
plass. Vellet samarbeider også med Kvam velforening om å binde na-
boene sammen i prosjektet Troll-sykkel, en videreføring av Troll-sykkel-
løype fra Øksendalen på Friisvegen og nordover. Et spennende prosjekt!

Destinasjon Venabygdsfjellet har som mål å gi Venabygdsfjellet et skik-
kelig løft. «Refreshe» hele fjellområdet kan vi vel si. 

Hva vil skje sommeren 2014?
Venabygdsfjellet Vel har nå finansiert rastebord ved forskjellige 
utsiktspunkter på Venabygdsfjellet, og 5 bord er allerede plassert ut i  
fjellet. Disse er plassert på stien mellom Holteseter og Svartfjellet, på top-
pen av Dynjefjell, Trabelifjell, Kjørkjegardsfjellet og ved Myfallet. 
Flere kommer på plass utover sommeren. 

Peers nye stjernegalleri
Tekst: Stein B. Olsen, Visit Lillehammer. Foto: Peer Gynt AS

Peer Gynt-stemnet fra 1.-10. august blir en fantastisk ny reise. 260.000 
gjester har de siste 25 årene fått oppleve Peer Gynt i magisk samspill 
med naturen ved Gålåvatnet. Nå skal et nytt stjernegalleri videreføre  
suksessen. 

I spissen for  Peer Gynt ved Gålåvatnet står den rutinerte regissøren  
Erik Ulfsby. 

-Vi gleder oss, selvfølgelig er vi spente. Selv om det aller meste er nytt 
så har vi med oss Ibsen fantastiske tekst, og vi skal bruke den samme 
storslagne naturen som alltid. Og vi ønsker å trekke publikum enda tet-
tere inn i denne storslagne naturen, sier Ulfsby.
Felles for alle skuespillerne er kjærligheten til å spille teater utendørs. Per 
Tofte er tilbake på Gålå, nå som presten. 

-Det å spille teater utendørs er fantastisk. En helt annerledes opplevelse. 
Jeg gleder meg til å være tilbake på Gålå, sier Per Tofte.
Både Heidi Ruud Ellingsen (Solveig) og Belinda Braza (Anitra) er fascinert 
over den enorme naturen  som møter dem på Gålå.
-Du får brukt fysikken og kroppen på en annen måte når du spille utendørs 
teater. Naturen er det beste elementet, det er vakkert og utfordrende, sier 
de to.

Mads Ousdal som Peer
Det er liten tvil om det største presset ligger på Peer sjøl. Mads Ousdal, 
men så er han da også en rutinert ringrev med en lang karriere bak seg.
-Alt er jo nytt, det er vel strengt tatt bare teksten, naturen og navnet som 
er igjen. Men du verden dette blir spennende. Jeg gleder meg, det håper 
jeg også publikum gjør, sier Mads Ousdal.
 Mor Åse skal spilles av Birgitte Victoria Svendsen,  fra Lillehammer, og 
hun er i fyr og flamme foran sommerens premiere.
-Det var fantastisk før, og  det blir fantastisk nå også. Etter 25 år, en helt 
ny forestilling. Dette blir historisk, ganske enkelt noe du ikke kan gå glipp 
av, sier en entusiastisk Mor Åse.

Slik ser artistlisten ut:
Mads Ousdal/ Peer Gynt
Birgitte Victoria Svendsen/Mor Åse
Heidi Ruud Ellingsen /Solveig
Marie Blokhus/Den grønnkledde
Frank Kjosås/Dovregubben
Belinda Braza/Anitra
Per Tofte/Presten
Svein Tindberg/Knappestøperen
Erik Ulfsby/ Regissør

Harald Larsen
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Flere ildsjeler ønskes 
velkommen med åpne 
armer, og flere med-
lemmer ønskes til 
Venabygdsfjellet vel. 
Venabygdfjellets vel er 
et samlet korps som 
samler seg om de del-
prosjektene flertallet 
blir enige om, og de har 
god framdrift.

Så litt om økonomien.
Oppland fylkeskom-
mune, Gjensidigestif-
telsen og Regionrådet 
for Midt-Gudbrandsdal 
ga prosjektet en god 
start i fjor, og nye 
midler for 2014 er 
allerede på vei.
 
I tillegg søkes det midler til delprosjekter fra Ringebu kommune, Gjensidi-
gestiftelsen og Sparebankstiftelsen. Det er selvfølgelig lov for det lokale 
næringslivet å bidra enda mer enn de gjør i dag. Næringslivet i Ringebu 
vil tjene på at aktiviteter på fjellet rustes opp. Da blir hyttene mer brukt

og handelen i Ringebu øker.
Vi ønsker lykke til videre, og ser ikke bort fra at vi kommer tilbake ved en 
senere anledning med oppdatering om aktivitetene på Venabygdsfjellet i 
RingebuPosten.

11

Sprek på Venabygdsfjellet!
En ny aktivitet for alle 
blir klar for sommeren. 
“Sprek på Venabygds-
fjellet” heter aktiviteten. 
Du kjøper et kart til 20 
kr, og der finner du hele  
opplegget. Det gjelder å 
finne 30 stolper som er 
plassert rundt omkring på 
fjellet. Stolpene er merket 
i fargene grønn, rød, blå 
og sort, dels etter vanske-
lighetsgrad. Så fort du har 
begynt på stolpejakten, 
kan du fortløpende gå inn 
og registrere de stolpene 
du finner på stolpejakten.
no. Alle som har registrert 
sine stolper, blir med på trekning av flotte premier når sommeren er over. 
Alle kan delta, selv de med rullestol kan delta for å finne stolper som er 
merket med grønn farge. Jo flere stolper du finner, jo større er mulighet-
ene for å vinne. Planene er å utvide med nye stolper hvert år, og endre på 
plassering av stolpene, slik at dette blir en årlig stolpejakt for brukerne av 
Venabygdsfjellet. Stolpene vil også bli merket med en QR kode, slik at de 
som har smarttelefon vil kunne laste ned en app og bruke telefonen til 
registrering. Mange gode grunner til å ta en fjelltur med andre ord.

Rydding og merking av skiløyper og turstier står også høyt på sommer-
planene, og blir gjennomført som dugnadsarbeide. De fleste velforeninger 
på fjellet vil delta. Her er det mulighet for alle til å være med å hjelpe. 
Rydding av turstier er jo en utmerket pensjonistsyssel! 

Velkommen til sommerens torghandel og 
temaarrangement i landsbyen Ringebu 
Tekst. Anne Bolme Vestad. Foto: Britt Åse Høyesveen

Hver lørdag i perioden 28. juni -16. august møtes 
torghandlere med husflidsprodukter, brukt og an-
tikk, smykker, malerier, kaffe og vafler og mer til en 
trivelig handel i landsbyen Ringebu. I tillegg kan du 
oppleve små temaarrangement med alt fra kjæle-
dyr og kaninveddeløp til gamle hovslagerkunster. 
Dette skaper et intimt miljø i vår trivelige landsby. 
Lokale aktører har underholdning i gata kl. 11.30.

Temaarrangement i sommer:
Fra kanin til hest - Ull og tull - Jordbærfestival  
På ambolten - Kreative døler - Rosens dag   
Pølsefest og besøk av aktører fra Peer Gynt teater 
- På 2 og 4 hjul.
Følg med på www.ringebu.com og facebook: 
Landsbyen Ringebu for fullstendig program.
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Jo van Orshagen  gründer, norges -og kvitfjellpatriot
Tekst og foto: Terje Bakken

Jo er født i 1976 og kommer fra Belgia. Han fant etter hvert ut at han 
ikke var noe bymenneske omgitt av mye stress, trafikk og folk tett på seg. 
Vill natur og frihet gjorde sitt til at valget ble Norge i 2004, og av alt lille 
Fåvang.

Med sin bakgrunn fra industriell mekanikk med 
reparasjon og vedlikehold av traktorer og landbruks- 
redskap, startet tanken med å etablere egen bedrift. 
I motsetning av den mer tradisjonelle salgsmåten 
via forhandlere, ville Jo gå mere utradisjonelle veier 
og heller starte direkteimport og videresalg via in-
ternett. Samtidig med etablering av sin egen bedrift, 
Agro  Dynamica ble det opprettet avtaler med den 
store polske utstyrsleverandøren, UNIA-gruppen.  
Filosofien bak Jo´s tanke var enkel, direkteimport og 
nettsalg ville gi store besparelser, som særlig ville 
komme sluttbrukeren til gode, nemlig bonden.

Ny lagerplass ble kjøpt og opparbeidet vegg i vegg 
med Borgedal Bilservice og når man kjører forbi vil 
man oppdage et rikelig utvalg av skålharver, plo-
ger, slåmaskiner, river, sprøyter, tromler m.m. På det 
meste om våren snakker vi om et varelager på 6-7 
millioner, og Jo er glad for at det ikke er varetell-
ing da. Om vinteren blir lageret skrudd ned til ca. 
3 millioner.

Med nettsalg er selvfølgelig hele Norge nedslagsfelt, der faktisk Nord-
Norge utgjør så mye som 10 % av totalsalget. De beste distriktene er nok 
likevel Trøndelag og Toten-området.
Hvis noen betviler kvaliteten på varene når de hører Polen, reagerer Jo 
fort med å nevne at alt stålet kommer fra Sverige da det er det beste, 
hydraulikk fra Østerrike, maling fra Finland og driftssystemer/gearkasser 
fra Italia. Alt blir håndsveiset og når vi tar med at fabrikken i Polen sys-
selsetter 1400 mann, er det ikke små dimensjoner vi prater om.

Når vinteren kommer vil Jo gjerne ha det roligere, både for å koble litt av 
og få roe ned. Venabygdsfjellet med skigåing og Kvitfjell når det gjelder 
alpin, er begge fine reisemål.
Han startet som frivillig ved rennene i Kvitfjell allerede i 2010. Hans 
nøyaktighet og kvaliteter gjorde at han under årets World Cup ble so-
neansvarlig for området Russispranget til s-svingen. Der bodde Jo 
nærmest døgnet rundt i en 14 dagers periode ble det sagt, for at alt 
skulle være perfekt!

Med all fokus på at mer og mer mat skal lokalproduseres, må det også 
selges mer landbruksutstyr og med sin lokalisering fra Fåvang og trivsel 
i lokalsamfunnet ser Jo lyst på framtiden og han lover oss å bli i Norge 
lenge. Videre utbygging og kanskje en arbeidsplass til vitner om opti-
misme.   

Inngjerding av hytter mot beitedyr
Ringebu kommune er den kommunen på Østlandet med mest sau, faktisk er vi den 13. 
største sauekommunen i Norge med i overkant av 20 000 sau på beite om sommeren. 
I tillegg er vi også av de største kommunene når det gjelder antall hytter her til lands.
De ulike hytteområdene har ulike lover og regler for å gjerde, vedtatt etter gjeldene regul-
eringsplaner. Loven er klar på at husdyreier hverken har plikt eller ansvar for å sette opp 
gjerde mot hyttetomten. De senere årene har vi sett flere dårlige varianter for bruk av 
strømgjerde for å beskytte hytter og uteareal mot sau på beite. Mange av disse gjerdene 
medfører lidelser, eller i verste fall med dødelig utgang for sauen. Eksempler på dette er 
elektrisk nettinggjerder. Disse fungerer som et «fiskegarn» og sauen setter seg fast i nettet. 
Andre eksempler er vanlige strømgjerder bestående av tråd som sauen lett kan henge seg 

fast i. Disse gjerdene er svært sjeldent koblet til strøm og det gjør også sitt til at sauen vikler seg lettere inn i disse. Gjerder med påsatt strøm 
skal merkes og bør ha daglig tilsyn. Bruk av piggtråd for å regulere dyrenes ferdsel er forbudt. Hvis man ønsker å gjerde inn områder må det 
undersøkes hva som gjelder av regelverk i kommunen, og gjerde må da settes opp på en ordentlig måte slik at de ikke utgjør noen risiko for 
hverken beitedyr, vilt eller annen ferdsel. 
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MOT i Ringebu
Tekst: Berit Aarnes Foro Berir Aarnes og Ola Morset

Ringebu kommune har vært MOT-kommune siden 2006. MOT er en 
holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom. 
MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere i 1997. Initiativtakere var 
skøyteløperne Atle Vårvik og Johann Olav Koss.

MOTs mål er å bidra til robuste ungdommer, trygt ungdomsmiljø og ar-
beide for å styrke de unges bevissthet og mot, spesielt på tre områder: 
Leve, bry seg og si nei. 
MOT-arbeidet består av program i ungdomsskolen og videregående skole, 
samt tiltak på ungdoms fritidsarena. Alle klassene har i løpet av ung-
domsskolen 15 besøk av skolerte MOT informatører.
Dette året er Ringebu kommune med på et opplegg som heter Mestring-
sreisen. Mestringsreisen er en turné til utvalgte lokalsamfunn med MOT, 
for å gi ungdommer økt selvtillit og selvfølelse gjennom mestringsop-
plevelser. MOT-kommunene plukket ut en ungdom hver som de mente 
fortjente en mestringsreise. I Ringebu kommune var det Lisa Kristine Lien 
som fikk denne muligheten, hun har et stort talent innenfor sang. 

I februar så reiste Lisa sammen med MOT- informatør Solfrid Vangen til et 
to dagers opphold på MOT-camp i Trondheim. Her fikk hun møte to andre 
jenter som også var plukket ut fra sin kommune.  Helene Myhre og Bjørn 
Tore Nystrøm som er ansvarlige for Mestringsreisen hadde et opplegg 

med jentene for at de skulle få utvikle seg selv og sitt talent. 
15.mai hadde Ringebu ungdomsskole besøk av Mestringsreisen og Lisa 
opptrådde for resten av skolen og 7.klassene i kommunen. Det var også 
andre elever som slapp til på den en timers lange konserten. Alle elevene 
fikk servert lunsj før konserten og det ble de arrangert aktiviteter, foredrag 
for lærerne og årsmøte med det lokale MOT styret.  Dette ble en veldig fin 
dag for alle som deltok. 

Et av temaene det arbeides med i program-
met MOT i ungdomsskolen er drømmer.  Alle 
elevene på 9.trinn får anledning til å skrive 
en søknad til MOTs Drømmefond. Det kom 
i år inn mange søknader, og elevene har 
store drømmer. MOT lokalt valgte å oppf-
ylle Espen Hovden sin drøm om å få være 
med å kjøre gravemaskin. Ragnhild Solbraa 
(MOT-informatør i Ringebu) tok kontakt med 
Haverstad Entreprenør AS, som stilte opp slik 
at Espen fikk oppfylt drømmen sin. Resten av 
drømmene ble sendt videre til MOTs drøm-
mefond som oppfyller utvalgte søknader fra 
hele landet.
På MOT-besøk nr. 11 i 9. trinn er målet for 
besøket at elevene skal reflektere rundt 
modighet og stimulere evnen til å hevde 
egne meninger og rettigheter på positive og 
tydelige måter. Hver klasse stemmer frem to 
modige forbilder (en gutt og en jente). De som 
får flest stemmer får utdelt et diplom med de 
begrunnelsene som resten av klassa har lagt 
til grunn for at nettopp denne personen blir 
valgt til klassens MODIGE FORBILDE. I år  ble 
Eline Kvernes Myhren (9a), Amund Sæther 
Grasbakken (9a), Trym Stakston (9b), Birgitte 
Mæhlum (9b), Vår Ragnhild Stenumgård (9c) 
og Jørgen Solbakken (9c) kåret til modige 
forbilder i sine klasser. 

Fra MOT camp i Trondheim F.v. Bjørn Tore Nystrøm, Lisa Kristine Lien, mest-
ringsungdom fra to andre  kommuner og Helene Myhre

MOT i Ringebu valgte i år å oppfylle en MOT-drøm lokalt.
F.v. Solfrid Vangen (MOT-informatør), Espen Hovden og Tone Fossum (MOT-
informatør)

Fra ventsre: Vår Ragnhild Stenumgård, Trym Stakston, Jørgen Solbakken, Eline Kvernes Myhren, 
Birgitte Mæhlum og Amund Sæther Grasbakken.
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Guidebok for Pilegrimsleden gjennom Gudbrandsdalen
Tekst og foto: Per Gunnar Hagelien

Historien
Da Pilegrimssenteret for Gudbrandsdalen ble op-
prettet i 2010 ble det tidlig klart at det trengtes en 
oppdatert guidebok som kunne vise vei for van-
drere langs Pilegrimsleden gjennom Gudbrands-
dalen.
Daglig leder Per Gunnar Hagelien undersøkte da 
hva som fantes av guidebøker for Pilegrimsleden 
og oppdaget at den nyeste som var utgitt på 
norsk var fra 2003 og ganske så utdatert. Det var 
dessverre heller ikke noen på tysk eller engelsk 
som var oppdatert med de nye herbergene, om-
lagt trase m.m. Derfor ble det våren 2011 bestemt 
at Gudbrandsdalsmusea skulle gi ut guideboken 
og Pilegrimssenteret lage den.
Det ble sendt en forespørsel rundt til ulike sa-
marbeidspartnere i pilegrimssatsingen om det var 
planer om dette fra andre aktører. Da det ikke var 
planer om dette, startet arbeidet for fullt. Som-
meren 2011 startet arbeidet med å få beskrevet 
leden og registrert traseen med GPS. En person 
ble ansatt på prosjektet og en prosjektplan med 
innhold, begrensninger og informasjon for guideboken ble utarbeidet. 
Det ble også etablert ett samarbeid med Visit Lillehammer og Nasjonal-

parkriket, da disse er reiselivsselskapene som Pi-
legrimsleden gjennom Gudbrandsdalen er med i. 
Støtte fra Oppland fylkeskommune ble innvilget 
og fremdriftsplan lagt. Guideboken skulle være 
ferdig til sommeren 2013. 
Alt gikk som på skinner, layout, korrektur, tryk-
king ble gjort og den 4. juli 2013 ble guideboken 
for Pilegrimsleden Gudbrandsdalen lansert på  
Dale-Gudbrands Gard.

Guideboken
Guideboken for Pilegrimsleden gjennom Gud-
brandsdalen er et nyttig hjelpemiddel, sammen 
med kart og merking, for å finne veien når en van-
drer Pilegrimsleden. Guideboka beskriver leden 
slik at det gjør det lettere å finne frem. 
Her vil du også kunne lese om kulturminnene, 
overnattingsstedene og praktisk informasjon som 
er relevant når du går Pilegrimsleden.
Boka er bygd opp slik at den tar for seg stre-
kninger på Pilegrimsleden, der hver strekning be-

gynner med en beskrivelse av leden med kart, høydekurve med avstand 
og vanskelighetsgrad. Dette kapitelet er merket med en mørkerød farge. 

FRESKUS, den nye helsestasjonen i Ringebu
Tekst og foto: Terje Bakken

Ringebu kommunes vedtak om å være en frisklivskommune ble virkelig-
gjort da ordfører Erik Odlo stod for den offisielle åpningen av Freskus 25. 
september 2013. Mye debatt om pengebruk og ulikt engasjement har 
etter hvert lagt seg, og puls og temperatur har heller blitt overført til den 
rette brukergruppen, nemlig de trimmende og mosjonistene.

At valget av lokaler ble det gamle S-lags-
bygget i sentrum av Fåvang har blitt et 
skikkelig pluss for tettstedet. En omfat-
tende renovering i form av ny kledning, 
maling og lyssetting har gitt Fåvang et 
nytt ansiktsløft. Sammen med totalen-
dringene innvendig, så er det ikke mye 
som minner en om gammel handelsvirk-
somhet her.

En av forutsetningene for drift av trenings-
sentret var at det skulle være selvbærende 
økonomisk. Det måtte da til et salg av ca. 
150 årskort, noe det ble satt spørsmål ved 
fra mange hold. Etter en prat med en blid 
og smilende frisklivsleder Nina Tvetene, 
ble dette raskt avdramatisert. Salget så 
langt har vært ca. 400 kort, derav 250 år-
skort. Kjempebra, sier hun og godt foran 
skjemaet.
Dermed har ordfører Odlo, som forøvrig er 
en ivrig bruker, fått rett i at dette trenings-
sentret er noe Ringebu kommune har reelt 
bruk for. Bedre helse og fysisk form er noe alle vil tjene på, både når 
det gjelder sykefravær, belastning på det offentlige og ikke minst egen 
velvære.
Her stilles det ikke krav til fysisk form, utseende, fasong, klær og utstyr. 
Alle er hjertelig velkomne, her er du din egen sjef og du bestemmer selv 
treningstiden og mengden. 

Morgenfrisk a-gjeng.
Fra v.: Svanhild Kroken, Magnar Kuts, Marit Slåen, Tore Kløfta, Håkon Stor-
sveen, Odd Arne Wiker (Tretten), Amund Sønsteli og Asbjørn Kroken foran.

Utstyret som treningssentret kan tilby er av topp kvalitet. 
Her kan like godt «hobbymosjonisten» få tilfredsstilt sine behov som 
kroppsbyggeren. Alle apparater kan justeres inn etter egne nivåer og 
ønsker. Nina er behjelpelig med instruksjon og forslag til program, det 
eneste som kreves av deg er nesten bare innesko og pågangsmot.

De mest ivrige «morgenfuglene» er alt i gang i før kl. 07.00, mens de
siste avslutter mange ganger så sent som 22.00. Dette viser den friheten 
du har til å legge opp egne treningstider og innhold.
Ca. 08.30 er det en fast gjeng som har latt det gå sport i å trene 3 ganger 
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Guidebok for Pilegrimsleden gjennom Gudbrandsdalen
Tekst og foto: Per Gunnar Hagelien

Beskrivelsen av kapitlene 
er ment som veiledning til 
vandrerne. 
Der det er uoverensstem-
melse mellom beskrivelse 
og merking, skal man følge 
merkingen. Deretter kom-
mer kulturminnene som 
ligger ved leden. Her vil du 
finne en kort beskrivelse av 
kulturminnet, dette kapite-
let er merket med blå farge. 
Noen kulturminner har mer 
tekst enn andre, dette er 
på grunn av viktigheten av 
kulturminnet.  Neste kapi-
tel tar for seg praktisk in-
formasjon og overnatting, 
opplysninger om tettsteder, 
relevante tjenester som 

finnes og overnattingsstedene. Dette er merket med grønn farge. Prisene som 
er oppgitt er basert på 2013-sesongen. 

Disse prisene ble innhentet vinter/vår 2013, og vi tar forbehold om 
endringer. Merk at det er overnattingsstedene med Pilegrimsover-
natting som er med, det finnes også andre.
I beskrivelsen av strekningene er PL brukt som betegnelse på  
pilegrimsleden. Kartene kan hentes fra www.pilegrimsleden.no. 
Med ønske om en god tur langs Pilegrimsleden i Gudbrandsdalen og 
skulle det oppdages feil i boken, vær vennlig og send en e-post til 
pilegrim@gudbrandsdalsmusea.no 
Velkommen som pilegrim langs vandringsleden eller som vandrer 
langs Pilegrimsleden
Guideboken vil være i salg på utvalgte steder i Gudbrandsdalen og 
ved henvendelse til Pilegrimssenteret på Dale-Gudbrands Gard

Samarbeid
Guideboka er utviklet av Gudbrandsdalsmusea AS, Pilegrimssenter 
Dale-Gudbrands Gard i samarbeid med Nasjonalt Pilegrimssenter. 
Redaktør er Kari Børrud.
Takk til Lillehammer Turist, Nasjonalparkriket og Oppland fylkeskom-
mune for støtte og til Hans-Jacob Dahl som har skrevet forordet. 
Krible Design har laget layout.Pilegrimsstolpe 12 Pilegrimsleden 050710

i uka, mandag, onsdag og fredag. Gruppen er godt representert både fra 
Ringebu og Fåvang. Ved å sette opp både dag og klokkeslett pålegger du 
deg selv mer forpliktelse til frammøte. Fraværet er svært lite i følge Nina. 
Ellers skryter hun også av gjengen med eldre «friskuser» som starter 
opp 07.00 på de samme dagene. Disse avslutter ofte samværet med en  
kaffekopp og diskusjon på Hansen-kafeen. Dermed er mye godt grunnlag 
lagt for en vellykket dag.

På mandager og onsdager er det fast trening der fysioterapeuten leder 
frisklivstrening i salen.
Fredagen er dagen for «Dametrimmen på Fåvang», der Anna Jørstad med 
snart sine 92 år er nestoren. Disse avslutter så med kaffe, kake og hyg-
gelig samvær. 
Dette beviser at trening ikke bare består av svette og tårer, 
men det sosiale teller også med. 
Damene håper dette kan være et eksempel for andre og sender utfordrin-
gen videre både til menn og damer i kommunen.

På kveldstid samles «spinning - gjengen» som har eget rom med 20 
treningssykler. Dette er noe som organiseres under Friskis & Svettis ,  
Lillehammer. 

Her bestemmer du selv grader på motbakke, belastning, tid og med 
«sprek» musikk og i gruppetrening blir dette en skikkelig økt.

Vi må ta med at Frisklivssentralen også har tilhold på Freskus. Dette er 
en kommunal helse- og omsorgstjeneste som gir tilbud om hjelp til å 
endre levevaner, primært innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og 
tobakk. «Bra mat-kurs» og «Søvn-kurs» er bare noen av tilbudene som 
er tilgjengelige, sier Nina. Flere vil bli satt i gang framover. Hun presiserer 
at angående sykdommer og skader gjelder fremdeles prinsippet om at 
det er enklere å forebygge enn å reparere. Godt utviklet muskulatur og 
kondisjon er et kjempepluss for kort restitueringstid.
Til slutt: Vi trener nødvendigvis ikke bare for å møte alderdommen, men 
for å holde oss unge, sunne og spreke. Kom opp og ut av godstolen,  
«Freskus er løsningen!

Fra spinningrommet

«De sterke menn»
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Sommerfesten i Ringebu, et fyrtårnarrangement til glede for liten og stor
Tekst: Tina Lie og Anne Bolme Vestad

Sommerfesten i Ringebu arrangeres i år for tredje gang.  Sommerfesten binder sammen Fåvangdågån og Ringebudagene til en fest med kulturarrange-
ment og aktiviteter i perioden 6. – 22. juni.

Multikulti 6. juni er oppstarten til årets Sommerfest.  Multikulti ble første gang arrangert i 2013 og ble til for å feire hverandre som innbyggere i 
Ringebu, bli kjent på tvers av kulturer og løfte fram personer og tilhørighet gjennom en felles nasjonaldag.  Et fargerikt arrangement hvor det bys på 
spennende matretter, underholdning og mye mer.  

Fåvangdågån 13.-15. juni åpnes fredag formiddag med underholdning fra elever ved Fåvang skole og Fåvang barnehage.   Fredag kveld har Fåvang 
musikkforening minimusikkstemne i Nesseskogen park.  
Huset Granmo byr på bakgårdsdans med gammeldansorkester, servering med historisk sus fra 1930 tallet. Det vil bli laget et dansegulv og her kan en 
svinge seg etter toner fra Lillehammer trekkspillklubb.
Lørdag er den store festdagen i Fåvang sentrum som starter med frokost til alle ved Prix, gospelkoret synger. Over hundre Amcars og veteranbiler fra 
fjern og nær ventes til Fåvang og krusingen gjennom sentrum er årets «happening» for mange fastboende og tilreisende.
Butikkene frister med gode tilbud, bondelaget har ulike aktiviteter ved Huset Granmo, lag og foreninger vises i gatebildet.
Ringebu og Fåvang jeger og fisk arrangerer andeløp i Tromsa elv. 1000 nummererte gule badeender blir sluppet ved «Den Høye Bro» og man kan 
følge sin «egen» ands ferd nedover elva!  

Lørdagskvelden avsluttetes med utekonsert i sentrum hvor flere artister samles for å hylle The Boss, Bruce Springsteen. Gata sperres av og en kan nyte 
god mat og musikk. Ole Myhrmoen , Carol Kvande, Frank Mathisen, Randi Marie Steig Solås og Tina Lie, vil tolke Springsteen denne sommerkvelden.

Søndag arrangeres det artige bilrebusløpet på Fåvang.

Den kulturelle spaserstokken 17. juni.  Det ønskes velkommen til arrangement på Tromsvang, her vil det bli underholdning av ymse slag og det for-
ventes fullt hus og en trivelig kveld.

Prøysenefta 18. juni, Huset Granmo inviterer igjen til utendørs arrangement i bakgården.  Lokale krefter bidrar med ulike innslag knyttet opp mot Alf 
Prøysen, en variert kveld med servering og underholdning for gammel og ung.

Laugen Rock og blues klubb har sin klubbkveld med Blue Lynx på Fåvangkroa torsdag 19.juni. 

Fredag den 20. juni braker det løs med Ringebudagene.  Tilreisende utstillere og torghandlere rigger seg opp i løpet av formiddagen.  Når skolebarna 
har avsluttet sin siste skoledag før sommerferien kan de delta på sommeravslutning i landsbyen Ringebu.  Fredag ettermiddag vil Ringebu og Fåvang 
skiklubb arrangere aktivitetsløp.  Politiet avholder hittegodsauksjon. Butikkene viser et forrykende moteshow.  Noen skikkelig sterke karer deltar på 
«Storngmanshow», publikum inviteres til deltakelse, så start treninga.  Annis Pølsemakeri byr på levende musikk i teltet både fredag og lørdag kveld 
fram til kl. 24.00.  G-Sport og Libris vil ha sin sedvanlige «gi-bort» auksjon. Butikkene holder åpent til kl. 22.00

Lørdag vrimler det med utstillere, aktiviteter, underholdning og publikum i Landsbyen Ringebu, butikkene byr på gode Ringebudager tilbud.
Stort BMX-sykkelshow med noen av landets beste BMX-triksere.

Sommerfesten avsluttes for denne gang søndag 22. juni med Rabarbrafest i Ringebu Prestegard.   Her blir det fokus på nye og gamle oppskrifter med 
bruk av rabarbra.  Underholdning ved Ringebu kulturskoles fiolinelever og Vaffelbandet.

Brann- og feiervesenet brukte påsken 
på en forbyggende tilsynsaksjon i 
høystandardhytter.
Utvalgte hytteområder i midtdalskommunene ble 
besøkt som en del av feie- og tilsynstilbudet.
Arbeid gikk kort ut på kontroll av fyringsanlegg, 
varslingsutstyr og slokkeutstyr i hyttene.
Tilbakemeldingene er gode, vi ble godt mottatt og 
hyttefolket er opptatt av sikkerhet.

Som ventet ble en del feil og mangler ble avdekket, 
men i det store og hele er sikkerhetsstandarden 
god.
Vi har tenkt å videreføre tjenesten til  vinterferie, 
påske og kanskje høstferie i kommende år.
Informasjon og fokus på sikkerhet vil bidra til økt 
sikkerhet for våre hyttegjester.

Visste du at ...
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Sommerfesten i Ringebu, et fyrtårnarrangement til glede for liten og stor
Tekst: Tina Lie og Anne Bolme Vestad

- du også kan levere mange utenlandske flasker og bokser i panteautomaten? Du får ikke pant, men tomgodset blir gjenvunnet på beste 
måte.
- jo mer som pantes, jo billigere blir drikkevarene? Det er fordi avgiften på emballasjen reduseres når gjenvinningsprosenten går opp.
- hvert år kaster nordmenn over 300 000 tonn mat som kunne ha vært spist?
- dersom vi la alle brødene vi kaster i Norge i året på langs i en rekke, hadde de nådd fra Nordkapp til Cape Town og tilbake igjen
- alle produkter som går på strøm eller batteri regnes som elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) når de skal kasseres. Alle slike produk-
ter kan leveres gratis til forhandler som selger tilsvarende produkter. Det er ikke krav om å kjøpe noe for å levere. Du kan også levere 
produktet gratis til betjente miljøstasjoner (Frya, Rustmoen og Kvam).
- det hvert år oppstår omtrent 1,6 millioner 
tonn avfall fra nybygg, rehabilitering og 
rivning. Det er nesten like mye som samlet 
mengde husholdningsavfall i Norge.

6. juni  Multikulti i Landsbyen Ringebu. En felles nasjonaldag for alle  
 nasjoner kl. 17.00
 Arrangør: Ringebu kommune med mange deltakere.

13.-15.  juni Fåvangdåggån

13. juni Åpning av Fåvangdåggån kl. 11.00 
 Gammeldans på Huset Granmo, Lillehammer trekkspillklubb.
 Kl. 19.00 – 23.00. Servering 
 Fåvang musikkforening har konsert. 

14. juni Am-car utstilling.  Andeløp. Underholdning. 
 Greetings From Gudbrandsdalen:
 Utendørs konsert i Fåvang sentrum kl.20.00 
 Aldersgrense 18 år. Dørene åpner kl. 20.00 
 Konsertstart kl.22.00 
 Tre timer lang non-stop tribute konsert til Bruce Springsteen. 
 American Style Buffet kan bestilles her. 
 Servering starter kl. 20.00 
 Ved bordreservering av grupper på flere enn to personer,   
 kontakt Fåvangkroa på tlf : 92 86 64 88 

15.juni Rebusløp kl. 11.00
  Arrangør Fåvangdågån: Fåvang- vel og næringsforening
 
17. juni Kulturelle spaserstokken, underholdning på Tromsvang, Fåvang 
 Arrangør: Ringebu kommune

18. juni Prøysenefta på Huset Granmo på Fåvang kl. 19.00.
 Lokale aktører.
 Arrangør: Huset Granmo

19. juni Laugen rock og bluesklubb har klubbkveld med Blue Lynx
 på Fåvangkroa kl. 19.00
 Arrangør: Laugen rock og bluesklubb

20.-21. juni Ringebudager

20. juni Kveldsåpent i butikkene, gatepub med levende musikk til
 kl. 24.00, underholdning, auksjoner, salgsboder, blueskafe og  
 gode tilbud i butikkene.  I år byr vi på «Strongmanshow» 

21. juni Stort BMX-sykkelshow med noen av landets beste 
 BMX-triksere.
 Salgsboder, gode tilbud i butikkene, mye 
 underholdning og levende musikk i gatepuben til kl. 24.00
 Arrangør Ringebudagene: Ringebu markedsforening

 
22. juni Rabarbrafest i Ringebu Prestegard fra kl. 14.00 
 Konsert med fiolinelever ved Ringebu kulturskole og 
 Vaffelbandet kl.19.00 
 Nye og gamle oppskrifter, bruk av rabarbra.
 Salg av kaffe og rabarbrakake.  Gratis inngang
 Arrangør: Ringebu prestegard hagegruppa

Vi minner også om:

29. juni Ringebu musikkforening har konsert i Ringebu stavkirke  
 kl. 19.00.
 «Preludium  forspill til årets sommerkonserter i Ringebu stavkirke» 
 Arrangør Ringebu musikkforening.

Visste du at ...
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Liverpool Fotballskole 
i Kvam Idrettspark
Fotballskole for barn og unge i alderen 
6 –14 år. Liverpool Fotballklubb står 
ansvarlig for det sport-slige innholdet 
og gjennomføringen, deltakere fra hele 
landet. Alle instruktører er profesjonelle 
trenere ansatt ved Liverpool Fotballklubb. 
Skolen arrangeres i samarbeid med 
Kvam IL. www.liverpoolfotballskole.no

JULI

Countryfestivalen på Vinstra
02| Åpningskonsert med bl.a. 
Steff Nevers og Becca.

03| Konserter med bl.a. vår lokale 
countrystjerne Terje Iversen,
Twang Gang og Steffen Jakobsen.

04| Konserter fra tre scener med bl.a. 
STAUT, Von, Sie Gubba og Darryl Worley.

05| Konserter fra tre scener med bl.a.
Terje Iversen, Vassendgutane og 
TooFar Gone. 
Program og info: www.festivaldrift.no

Country Car Meet
AmCar-treff åpen for amerikanske biler, 
lastebiler og motorsykler. Underholdning-
sinnslag fra Country-festivalen Vinstra. 
TID:  kl.11.00 –15.00 STED:  Peer Gynt 
kjøpesenter, Vinstra. Arrangør: 
Gudbrandsdal Motorvognklubb (GMK).  

Sommerkonsert  
Solveig Slettahjell sang og piano, 
Sjur Miljeteig, trompet. TID:  kl.19.00
STED:  Ringebu Stavkirke.
www.stavechurch.no

Skåburittet 2014 
Terrengsykkelritt i Jotunheimens forgård. 
Rittet er ca. 50 km med start og mål i 
Skåbu sentrum. www.steil.no

Sommerkonsert. Klassisk konsert 
med Elsine Haugstad, piano og sang-
solist. Grieg, Kvandal. TID:  kl.19.00  
STED:  Ringebu Stavkirke. 
www.stavechurch.no

Såmmårfest med Det Betales og Free 
Beer. TID:  kl. 21.00  STED:  Rudi Gard.
www.rudigard.no

Skåbu Liv Lågå. Årlig trivelig arrange-
ment i Fjellbygda Skåbu. Konserter, revy, 
markedsdag med mer. www.skabu.com

Sommerkonsert. Frøydis Grorud og 
Trond Lien. TID:  kl.19.00  STED:  Ringebu 
Stavkirke. www.stavechurch.no

Eggum & Sivertsen. Konsert med 
gjenhør av kjente sanger, ny musikk 
og verbale krumspring. TID:  kl. 18.00  
STED:  Rudi Gard. www.rudigard.no

Lun sommarhumor med Are Kalvø
TID:  kl. 20.30  STED:  Rudi Gard.
www.rudigard.no
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JUNI

Multikulti i Landsbyen Ringebu
En felles nasjonaldag for alle nasjoner.
www.ringebu.kommune.no

«Helsens kilder» med professor 
Per Fugelli. TID:  kl. 20.30  
STED:  Rudi Gard. www.rudigard.no

Bakgårdsdans. Gammeldans 
i bakgården, dansegulv og servering. 
Arrangør: Huset Granmo i Fåvang 
sentrum. www.husetgranmo.no

Kåja Camp. Festival for og med 
ungdom mellom 13 og 19 år. Mange 
ulike aktiviteter og camping. 
STED: Vinstra. www.kajacamp.no

Fåvangdåggån.Variert program og stor 
aktivitet i sentrum med aktiviteter for 
både små og store. AMCar treff, Rock og 
Blues kveld, Prøysenkveld mm. PRO-
GRAM: skysstasjon@ringebu.kommune.
no

Prøysen efta. Lokale aktører framfører 
Prøysen i ny og gammel drakt. Arrangør: 
Huset Granmo i Fåvang sentrum.
www.husetgranmo.no 

Red Hot Band. Showkonsert med 
høg musikalsk kvalitet. TID:  kl. 22.00  
STED:  Rudi Gard. www.rudigard.no 

Ringebudagene
Underholdning, auksjoner, salgsboder, 
langåpne butikker, utepub mm. i Lands-
byen Ringebu. Strongmanshow og 
åpent telt med levende musikk fredag og 
lørdag. PROGRAM: skysstasjon@ringebu.
kommune.no

Rondaståk
Nystarta fjellfestival på Kvamsfjellet med 
musikk fra tre scener, med mye humor, 
lokal kvalitetsmat, spennende aktiviteter 
og mange overraskelser.

20| Konserter med bl.a Valentourettes, 
Blakk & Blaa, Lakeview Men, Arild Skar, 
T.Y.Y.P. og Comet Kid.

21| Konserter med bl.a CC Cowboys, 
VON, Hege Øversveen, Bjørn Leren. 
Fyrstikk, DÅM, The Red Parrot,
Papa Mule og JJ & The Bluesbrothers. 
www.rondastak.no

Hesteslepp i Sikkilsdalen
Det tradisjonelle slippet ved Prinsehytta 
er åpent for publikum. Spennende og 
tradisjonsrik opplevelse i naturen, bør 
oppleves! OBS! Vær oppmerksom på at 
dato kan bli endret. www.nhest.no

Rabarbrafest. Nye og gamle oppskrift-
er, bruk av rabarbra. Salg av kaffe og 
rabarbrakake. Gratis inngang. 
TID:  kl. 14.00. Konsert kl. 19.00 ved 
 olinelever ved Ringebu kulturskole og 
Vaffelbandet. STED:  Ringebu Prestegard.

NM Terreng Maraton. Furusjøen 
Rundt-rittet  –Eventyret i Rondane
Rittet arrangeres for 6. gang og går 
på skogsstier, terreng og grus, gjennom 
setergrender tett inntil Rondane Nasjo-
nalpark. 73 km NM Menn, 57 km NM 
Kvinner, 70 km seedingsritt, 32 km og 14 
km løyper. Seedingsritt til Birkebeinerrittet 
og Grenserittet. Arrangør: Kvam IL. 
www.furusjoenrundt.no

NM-konsert med Bigbang 
og Valkyrien Allstars 
Etter Furusjøen Rundt-rittet fortsetter 
festen med storslått konsert på 
Høgfjellscena ved Rondane. Arrangør: 
Kvam IL. www.furusjoenrundt.no

Sommerkonsert Nidaros trykekvartett. 
TID:  kl.19.00  STED:  Ringebu Stavkirke.
www.stavechurch.no

Torghandel i landsbyen Ringebu
I perioden 28.juni til 16. august.
Hver lørdag hele sommeren er det torg-
handel og små arrangement i Ringebu 
sentrum.

AUGUST

Peer Gynt Stemnet 01.08 – 10.08
Årlig stemne med kultur i natur, opplev-
elser og aktiviteter med utspring fra 
Henrik Ibsens Peer Gynt. Tettpakket og 
variert program som går over ti dager. 
www.peergynt.no

01|02|Drømmecontaineren 
Et magisk kvarter! 20 kroner – 
15 minutter – en gåtefull opplevelse. 
TID: kl.12.00 –16.00 STED: Sødorptunet 
Kjøpesenter, Vinstra.

01|02|06|07|08|09| Anitras 
restaurant – middag. Marokkansk 
middag i telt med ekte marokkansk 
interiør. Ny meny, utviklet av kulinarisk 
akademi. TID: kl.17.00
STED: Friluftsscena ved Gålåvatnet.

01|02|06|07|08|09| Peer Gynt 
ved Gålåvatnet. Opplev den klassiske 
Peer Gynt ved Gålåvatnet med ny regi
og nye skuespillere! Regi: Erik Ulfsby. 
Peer Gynt: Mads Ousdal. TID: kl.19.30  
STED: Friluftsscena ved Gålåvatnet.

01|02|06|07|08|09| Varm mat og 
etterprat. Iren Reppen i samtale med 
en av aktørene i Peer Gynt. Åpen bar
og salg av varm suppe. TID: kl.  22.30
STED: Anitras restaurant, Gålå.

02 - 10| Årets Peer Gynt-kunstner: 
Arne Nøst. Åpning av utstillingen 
2. august, kl. 12.00 ved statssekretær 
Knut Olav Åmås. TID: kl. 11.00  – 17.00 
(3. – 10. august).STED: Peer Gynt-huset, 
Vinstra.

03|Morgenstemning med Ingrid 
Olava og Frida Ånnevik. Musikalsk 
start på dagen. TID: kl.12.00 
STED: Friluftsscena ved Gålåvatnet.
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Sven Nyhus og Jon Faukstad
Møt to legender i norsk folkemusikk.
TID:  kl. 20.30  STED:  Rudi Gard. 
www.rudigard.no

Sheep o Høy – bondeaction på sitt 
beste! Speedklypping, tautrekking - fest 
med Belfast Lads. TID:  kl. 18.00  
STED:  Rudi Gard. www.rudigard.no

GR - Cup i Kvam Idrettspark
Dette er den åttende turneringen i rek-
ken. Den er for 11-12 års gamle spillere. 
Arrangør: Kvam IL. www.kvamil.no

Gammeldags marked 
Salg av lokal mat og håndverk.Vi oppfor-
drer alle til å kle seg i førkrigs mote! 
STED: Huset Granmo i Fåvang sentrum. 
www.husetgranmo.no

Intimkonsert med Tina Lie
TID: kl. 19.00 STED: Huset Granmo i 
Fåvang sentrum. www.husetgranmo.no

OKTOBER

Fårikålfestivalen 
En festival med arrangementer  ere 
steder i Midt-Gudbrandsdalen med 
fokus på sau, mat, ull, strikking, hygge 
og tradisjon. Sauetråkket med værlam-
kåring og smalahoveaften, Gammeldags 
marked mm. Fårikålfest i landbyen 
Ringebu lørdag 5.oktober. PROGRAM: 
skysstasjon@ringebu.kommune.no

Moteoppvisning
Gudbrandsdalens største moteshow 
der sesongens trender blir presentert 
av lokale modeller i alle aldre. 
STED:  Vinstrahallen. www.vinstra.no

NOVEMBER

BUL- sprinten på Gålå
Langrenn med nasjonal og internasjonal 
deltakelse. www.galaidrett.no

DESEMBER

Julemarked på Rudi Gard med 
håndverk, kunst, mat og trivelig før-
julsstemning. TID:  kl. 12.00 –16.00  
STED:  Rudi Gard. www.rudigard.no

Julemarked - Huset Granmo
Salg av lokal mat og håndverk i 
gammeldags stil, servering. TID: 
kl.  11.00 –15.00  STED: Huset Granmo i 
Fåvang sentrum.  www.husetgranmo.no

Arrangementsmenyen gir deg 
et utvalg, og mulighet for å 
planlegge gode opplevelser 
sammen med andre. 
Håper menyen frister! 

Hilsen Regionrådet for 
Midt-Gudbrandsdal

04|Trekkspel og tullprat 
Stian Carstensen, Iren Reppen og 
lokale humorister. TID: kl. 20.30  
STED: Rudi Gard.

05|Peer Gynt Undring. 
Litteraturforedrag med Carl Henrik 
Grøndahl. TID: kl.17.30  STED: Veidarvon 
ved Lauvåsen.

05|Kyrkjekonsert med 
Arve Tellefsen. Ole Bull i ord og toner. 
TID: kl.  20.00  STED: Sør-Fron kyrkje

06|Grunnlovsfeiring med bl.a. 
Per Tofte. Frank Kjosås, Marthe 
Hommerstad m. . i samarbeid med 
Fylkesmannen i Oppland. TID: kl.16.00 
STED: Friluftsscena ved Gålåvatnet.

07|UT-dagen i samarbeid med 
DNT. Bli med på sykkel-, vandre- eller 
padletur med guide, og møt en tidligere 
gynt på turen! Med bl.a. Cato Zahl 
Pedersen og Marit Breivik. TID: kl.11.00  
STED: Friluftsscena ved Gålåvatnet.

07|Improteater for barn. Det Andre 
Teatret improviserer sammen med barn. 
Gratis for innbyggere i Ringebu, Sør- og 
Nord-Fron, i samarbeid med Regionrådet 
for Midt-Gudbrandsdal. TID: kl.13.00 
(3 – 6-åringer) kl.14.30 (7–12-åringer). 
STED: Friluftsscena ved Gålåvatnet.

07|Teatralsk matsmak
Verdensnyhet – få tilpassede smaker til 
Peer Gynt-forestillingen! TID: Presenta-
sjon fra kl. 16.00. Inngår i Peer Gynt-
forestillingen kl.19.30. STED: Friluftsscena 
ved Gålåvatnet.

08|Peer Gynt Forum. Foredrag med 
Per-Mathias Høgmo, Kristin Skogen Lund 
og Zhongying Kristoffersen. TID: kl.12.30 
-15.30  STED: Peer Gynt Kafe, Gålå.

08|Årets Peer Gynt. Prisutdeling og 
hedring av Årets Peer Gynt: Norway Cup 
ved Frode Kyvåg. TID: kl.16.30  
STED: Friluftsscena ved Gålåvatnet.

10|KORK ved Rondane 
En scenisk versjon av F. Mendelssohns 
«En midtsommernattsdrøm». 
Shakespeares ord fremføres av Ketil 
Høegh. TID: kl.14.00 STED: Rondane 
Høgfjellsscene, Kvamsfjellet.

Bakgårdskonsert med Bluegrass 
playboys (Bandet til Øystein Sunde) 
TID:  kl. 19.00  STED: Huset Granmo i 
Fåvang sentrum. www.husetgranmo.no

Henning Kvitnes med «Gutta i 
Bandet» TID:  kl. 20.30  STED:  Rudi 
Gard. www.rudigard.no

Låvefest med Baksia, 
trubadurer og spelemenn. 
TID:  kl. 21.00  STED:  Rudi Gard. 

Gålå Løpet
Start og mål ved Skistugu på Gålå. 
Løpet går på stier, grusveier og traktor-
veier i et lettkupert terreng. Løpet skal 
være en utfordring for elite og mosjonist, 
gammel og ung. Dette gjen-speiles i 
løypevalgene. Det gjennomføres distans-
er på 3, 8, 15 og 30 km. Arrangør: Gålå 
Idrettsanlegg. www.galaidrett.no
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Harpefoss Poesifestival
Festival med hovedmål om å presentere 
norsk og nordisk poesi. Et sted for faglig 
utveksling, presentasjon av nye stemmer 
og utprøving av nye formidlings- og 
opplesingsformater. STED: Gamle 
Harpefoss Hotell og Økjelykjesetra. 
www.harpefosspoesifestival.no

«Brevet til kjærleiken» med Sigrid 
Moldestad Band. TID:  kl.  20.30  
STED:  Rudi Gard. www.rudigard.no

«Stolpe ut» med Dennis Storhøy
Velkome til både gråt og latter når 
minneboka blir bretta ut. TID:  kl. 20.30  
STED:  Rudi Gard. www.rudigard.no

Intimkonsert med 
Bjørn Kåre Odde. TID:  kl. 19.00  
STED:  Rudi Gard. www.rudigard.no

Byfest 2014. Velkommen til ettårsdag 
for Vinstra by. Vi feirer tri dager til ende 
med konserter, gågate, uteservering 
og spennende aktiviteter for alle aldre. 
Arrangør: Nord-Fron Kommune. 
www.nord-fron.kommune.no

Landsbyrock i Ringebu.  
Utekonsert i landsbyen på dagtid og 
avslutning med stor utefest i gågata 
lørdag kveld. www.laugenrock.no

SEPTEMBER

Kjæm du i kveill?
En musikalsk festkveld til hyllest for Alf 
Prøysen. VON, Baksia, Tina Lie, Bjørn 
Sletten, Reidar Svare, Camilla Granlien, 
Ihne Røssummoen Haugen og Øyvind 
Sund deltar. TID:  kl.  20.30  STED:  Rudi 
Gard. www.rudigard.no

Furusjøen Rundt-løpet –Eventyret i 
Rondane. Terrengløp over ca.17,8 km 
i eventyrlige omgivelser ved Rondane 
på Kvamsfjellet. Egen trase for barn 
og mosjonister. Arrangør: Kvam IL. 
www.furusjoenrundt.no

Bueskyting - NM 3D jakt. 
Bueskyting i skogen på oppsatte naturtro 
dyre gurer, ukjent avstand.ratis inngang 
og mulighet for publikum å se. 
STED: Harvollsmorka, parkering ved 
Folkes Hus på Harpefoss.

Gudbrandsdalsløpet 
– veteranbilløp. Åpen for alle kjøretøy 
eldre enn 1984 modell. Løpet går gjen-
nom Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron 
kommuner i en rundløype.Arrangør: 
Gudbrandsdal Motorvognklubb (GMK) 
www.gmvk.no

Gudbrandsdalsutstillingen
 – veterankjøretøy. Utstilling av 
veteranekjøretøy eldre enn 1984 modell. 
Klasser for amcars, europeiske/japanske 
biler, tungbiler, traktorer og motorsykler/
mopeder. Egen åpen klasse for retro-
kjøretøy (1994-1984 modeller) Arrangør: 
Gudbrandsdal Motorvognklubb (GMK) 
www.gmvk.no

Ringebuturneringa 
Ringebu-Fåvang fotballklubb ønsker 
velkommen til fotballturnering for 7-14 års 
gamle spillere. STED: Ringebu stadion. 
Arrangør: Ringebu-Fåvang fotballklubb.
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Sven Nyhus og Jon Faukstad
Møt to legender i norsk folkemusikk.
TID:  kl. 20.30  STED:  Rudi Gard. 
www.rudigard.no

Sheep o Høy – bondeaction på sitt 
beste! Speedklypping, tautrekking - fest 
med Belfast Lads. TID:  kl. 18.00  
STED:  Rudi Gard. www.rudigard.no

GR - Cup i Kvam Idrettspark
Dette er den åttende turneringen i rek-
ken. Den er for 11-12 års gamle spillere. 
Arrangør: Kvam IL. www.kvamil.no

Gammeldags marked 
Salg av lokal mat og håndverk.Vi oppfor-
drer alle til å kle seg i førkrigs mote! 
STED: Huset Granmo i Fåvang sentrum. 
www.husetgranmo.no

Intimkonsert med Tina Lie
TID: kl. 19.00 STED: Huset Granmo i 
Fåvang sentrum. www.husetgranmo.no

OKTOBER

Fårikålfestivalen 
En festival med arrangementer  ere 
steder i Midt-Gudbrandsdalen med 
fokus på sau, mat, ull, strikking, hygge 
og tradisjon. Sauetråkket med værlam-
kåring og smalahoveaften, Gammeldags 
marked mm. Fårikålfest i landbyen 
Ringebu lørdag 5.oktober. PROGRAM: 
skysstasjon@ringebu.kommune.no

Moteoppvisning
Gudbrandsdalens største moteshow 
der sesongens trender blir presentert 
av lokale modeller i alle aldre. 
STED:  Vinstrahallen. www.vinstra.no

NOVEMBER

BUL- sprinten på Gålå
Langrenn med nasjonal og internasjonal 
deltakelse. www.galaidrett.no

DESEMBER

Julemarked på Rudi Gard med 
håndverk, kunst, mat og trivelig før-
julsstemning. TID:  kl. 12.00 –16.00  
STED:  Rudi Gard. www.rudigard.no

Julemarked - Huset Granmo
Salg av lokal mat og håndverk i 
gammeldags stil, servering. TID: 
kl.  11.00 –15.00  STED: Huset Granmo i 
Fåvang sentrum.  www.husetgranmo.no

Arrangementsmenyen gir deg 
et utvalg, og mulighet for å 
planlegge gode opplevelser 
sammen med andre. 
Håper menyen frister! 

Hilsen Regionrådet for 
Midt-Gudbrandsdal

04|Trekkspel og tullprat 
Stian Carstensen, Iren Reppen og 
lokale humorister. TID: kl. 20.30  
STED: Rudi Gard.

05|Peer Gynt Undring. 
Litteraturforedrag med Carl Henrik 
Grøndahl. TID: kl.17.30  STED: Veidarvon 
ved Lauvåsen.

05|Kyrkjekonsert med 
Arve Tellefsen. Ole Bull i ord og toner. 
TID: kl.  20.00  STED: Sør-Fron kyrkje

06|Grunnlovsfeiring med bl.a. 
Per Tofte. Frank Kjosås, Marthe 
Hommerstad m. . i samarbeid med 
Fylkesmannen i Oppland. TID: kl.16.00 
STED: Friluftsscena ved Gålåvatnet.

07|UT-dagen i samarbeid med 
DNT. Bli med på sykkel-, vandre- eller 
padletur med guide, og møt en tidligere 
gynt på turen! Med bl.a. Cato Zahl 
Pedersen og Marit Breivik. TID: kl.11.00  
STED: Friluftsscena ved Gålåvatnet.

07|Improteater for barn. Det Andre 
Teatret improviserer sammen med barn. 
Gratis for innbyggere i Ringebu, Sør- og 
Nord-Fron, i samarbeid med Regionrådet 
for Midt-Gudbrandsdal. TID: kl.13.00 
(3 – 6-åringer) kl.14.30 (7–12-åringer). 
STED: Friluftsscena ved Gålåvatnet.

07|Teatralsk matsmak
Verdensnyhet – få tilpassede smaker til 
Peer Gynt-forestillingen! TID: Presenta-
sjon fra kl. 16.00. Inngår i Peer Gynt-
forestillingen kl.19.30. STED: Friluftsscena 
ved Gålåvatnet.

08|Peer Gynt Forum. Foredrag med 
Per-Mathias Høgmo, Kristin Skogen Lund 
og Zhongying Kristoffersen. TID: kl.12.30 
-15.30  STED: Peer Gynt Kafe, Gålå.

08|Årets Peer Gynt. Prisutdeling og 
hedring av Årets Peer Gynt: Norway Cup 
ved Frode Kyvåg. TID: kl.16.30  
STED: Friluftsscena ved Gålåvatnet.

10|KORK ved Rondane 
En scenisk versjon av F. Mendelssohns 
«En midtsommernattsdrøm». 
Shakespeares ord fremføres av Ketil 
Høegh. TID: kl.14.00 STED: Rondane 
Høgfjellsscene, Kvamsfjellet.

Bakgårdskonsert med Bluegrass 
playboys (Bandet til Øystein Sunde) 
TID:  kl. 19.00  STED: Huset Granmo i 
Fåvang sentrum. www.husetgranmo.no

Henning Kvitnes med «Gutta i 
Bandet» TID:  kl. 20.30  STED:  Rudi 
Gard. www.rudigard.no

Låvefest med Baksia, 
trubadurer og spelemenn. 
TID:  kl. 21.00  STED:  Rudi Gard. 

Gålå Løpet
Start og mål ved Skistugu på Gålå. 
Løpet går på stier, grusveier og traktor-
veier i et lettkupert terreng. Løpet skal 
være en utfordring for elite og mosjonist, 
gammel og ung. Dette gjen-speiles i 
løypevalgene. Det gjennomføres distans-
er på 3, 8, 15 og 30 km. Arrangør: Gålå 
Idrettsanlegg. www.galaidrett.no
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Harpefoss Poesifestival
Festival med hovedmål om å presentere 
norsk og nordisk poesi. Et sted for faglig 
utveksling, presentasjon av nye stemmer 
og utprøving av nye formidlings- og 
opplesingsformater. STED: Gamle 
Harpefoss Hotell og Økjelykjesetra. 
www.harpefosspoesifestival.no

«Brevet til kjærleiken» med Sigrid 
Moldestad Band. TID:  kl.  20.30  
STED:  Rudi Gard. www.rudigard.no

«Stolpe ut» med Dennis Storhøy
Velkome til både gråt og latter når 
minneboka blir bretta ut. TID:  kl. 20.30  
STED:  Rudi Gard. www.rudigard.no

Intimkonsert med 
Bjørn Kåre Odde. TID:  kl. 19.00  
STED:  Rudi Gard. www.rudigard.no

Byfest 2014. Velkommen til ettårsdag 
for Vinstra by. Vi feirer tri dager til ende 
med konserter, gågate, uteservering 
og spennende aktiviteter for alle aldre. 
Arrangør: Nord-Fron Kommune. 
www.nord-fron.kommune.no

Landsbyrock i Ringebu.  
Utekonsert i landsbyen på dagtid og 
avslutning med stor utefest i gågata 
lørdag kveld. www.laugenrock.no

SEPTEMBER

Kjæm du i kveill?
En musikalsk festkveld til hyllest for Alf 
Prøysen. VON, Baksia, Tina Lie, Bjørn 
Sletten, Reidar Svare, Camilla Granlien, 
Ihne Røssummoen Haugen og Øyvind 
Sund deltar. TID:  kl.  20.30  STED:  Rudi 
Gard. www.rudigard.no

Furusjøen Rundt-løpet –Eventyret i 
Rondane. Terrengløp over ca.17,8 km 
i eventyrlige omgivelser ved Rondane 
på Kvamsfjellet. Egen trase for barn 
og mosjonister. Arrangør: Kvam IL. 
www.furusjoenrundt.no

Bueskyting - NM 3D jakt. 
Bueskyting i skogen på oppsatte naturtro 
dyre gurer, ukjent avstand.ratis inngang 
og mulighet for publikum å se. 
STED: Harvollsmorka, parkering ved 
Folkes Hus på Harpefoss.

Gudbrandsdalsløpet 
– veteranbilløp. Åpen for alle kjøretøy 
eldre enn 1984 modell. Løpet går gjen-
nom Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron 
kommuner i en rundløype.Arrangør: 
Gudbrandsdal Motorvognklubb (GMK) 
www.gmvk.no

Gudbrandsdalsutstillingen
 – veterankjøretøy. Utstilling av 
veteranekjøretøy eldre enn 1984 modell. 
Klasser for amcars, europeiske/japanske 
biler, tungbiler, traktorer og motorsykler/
mopeder. Egen åpen klasse for retro-
kjøretøy (1994-1984 modeller) Arrangør: 
Gudbrandsdal Motorvognklubb (GMK) 
www.gmvk.no

Ringebuturneringa 
Ringebu-Fåvang fotballklubb ønsker 
velkommen til fotballturnering for 7-14 års 
gamle spillere. STED: Ringebu stadion. 
Arrangør: Ringebu-Fåvang fotballklubb.
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Ringebu en viktig innfallsport
Veien har blitt forlenget slik at den starter 
fra Ringebu i sør til Hjerkinn i Nord og på 
den andre siden fra Riksvei 3 ved Atna i sør 
og helt til Alvdal i nord. Med det skapes 
naturlige innfallsporter, samtidig som veien 
vil inkludere flere attraksjoner som for eks-
empel Ringebu Stavkirke i sør og Viewpoint 
Snøhetta ved Hjerkinn og Aukrustsenteret i 
nord. I tillegg er det arbeidet med å sørge 
for at du skal kunne oppleve mer langs  

Rondanevegen i sommer.  Slik blir innfallsportene til den nye  
Rondanevegen.

Fra sør:
Innfallsport Ringebu
Når turistene har kjørt E6 fra Oslo starter Rondanevegen på en naturlig 
måte fra Ringebu. Derfra kan du ta veien opp over Venabygdsfjellet og 
nordover hvor du kan velge å kjøre mot Hjerkinn og f.eks Viewpoint 
Snøhetta og Eysteinkykrja i vest og til Alvdal og Aukrustsenteret i øst.

Innfallsport Atna
Har du kjørt Riksvei 3 fra Elverum kan du starte fra Atna og kjøre nordvest 
over. Her kan man da også bestemme om du ønsker å kjøre mot Hjerkinn 
eller Alvdal eller ta til venstre og få med seg Venabydsfjellet og Ringebu.

Fra nord:
Innfallsport Hjerkinn:
Starter man fra Dovrefjell og vest er Hjerkinn et flott utgangspunkt for 
reisen langs Rondanevegen. Fra høyfjellsplatået på Dovrefjell går turen til 
Folldal. På høyresiden ser du etter noen få kilometer allerede konturene 
til Rondane.

Ringebu har blitt en del av Rondanevegen og  blir kanskje den  viktigste innfallsporten 
   

Det har skjedd mye langs Rondanevegen i vinter. Bedriftene og nettverket 
har hatt mange møter og arbeidet for å sikre at Rondanevegen skal bli 
enda mer attraktiv. Et av hovedtiltakene var å forlenge veien, slik at den 
kunne fremstå for et mer levedyktig reiselivsprodukt.  Fra nå av bør det bli  
langt mer naturlig å ta en overnatting eller to langs Rondanevegen, eller 
velge ett overnattingssted og faktisk bli 3-4 dager i området.
Jeg tror dette også kan bli viktig for tilførsel av ekstra trafikk til bedriftene 
på Venabygdsfjellet kommenterer Tommy Kristoffersen. 

Langs Rondanevegen står opplevelsene faktisk i kø

Klaas van Ommeren

Slik ser den nye Rondanevegn ut

Tekst Klaas van Ommeren

Ett av hovedtiltakene ved utviklingsar-
beidet med Rondanevegen har vært 
å sette fokus på alt du kan oppleve 
langs Rondanevegen og resultatene 
av dette vil du allerede kunne lese i 
en egen avis som skal distribueres i 
regionen og blant hytteeierne.

Utdrag ukeprogram
Bor du i Ringebu eller har hytte i områ-
det kan du i tiden medio juni til medio 
august få meg deg en rekke opplevels-
er. Du kan nesten hver dag dra på en 
halv- eller heldags ridetur. To ganger 
i uka arrangeres det elgsafari og fra i 
sommer kan du en dag i uka bli med 
på beversafari i kano fra Strømbu. 
Gjennom hele sommeren kan du også 
daglig bli med på moskussafari fra 
Hjerkinn.  Kano kan du få leid gjen-
nom hele sommersesongen hver en-
este dag.

20 Foto: Roger Brendhagen Foto: viewpoint Snøhetta
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Verdt å besøke
Ser man alle stedene, som er verdt å besøke, så vil de fleste tilreisende og hytteeierne bli imponert. Her listes det opp bare noen av de flotte stedene 
langs Rondanevegen.  Folldal Gruver, hvor et lite tog tar deg med langt under jordens overflate og inn i en spennende gruvehistorie er et spennende 
barnevennlig alternativ, gjerne i kombinasjon med et besøk til Aukrustsenteret på Alvdal eller Viewpoint Snøhetta på Hjerkinn. I tillegg har du Atn-
brufossen Vannbruksmuseum på Atnbrua som med sitt nye bygg er en flott tilvekst. Er du der, bør du også ta deg en titt på Sohlbergplassen som kan 
by på en majestetisk utsikt mot Rondane.

Rondanevegen er kjent for sine setre med servering av fjellkost 
og andre steder med særpreget mat. Velg mellom Øverdalssetra, 
Bergseng Seter, Nedre Dørålseter eller Romsdalseter. Andre spis-
esteder sjarmerende kafeen Glopheim Kafe, Sollistua ved Sollia 
Kirke, Rondane Gjestegård eller Gruvekroa i Folldal.

Ringebu har blitt en del av Rondanevegen og  blir kanskje den  viktigste innfallsporten 
 

Langs Rondanevegen står opplevelsene faktisk i kø

Innfallsport Alvdal:
Kommer du fra nordøst og Røros eller kanskje Sverige, starter du fra Al-
vdal. Mens du kjører ser du allerede starten på Rondane på østsiden, og 
fra Folldal kjører du gjennom det karakteristiske landskapet som Rondane 
er så kjent for.

Fra sommer 2014 er Ringebu den ene av innfallsportene i sør. Det var 
naturlig å starte med Ringebu som innfallsporten fra sør, kommenterer 
næringskonsulenten i Folldal, Klaas van Ommeren og styreleder i Ron-
danevegen SA, Tommy Kristoffersen.

Da vi startet arbeidet med å forlenge veien og tok kontakt med noen av 
bedriftene, så var også Ringebu Markedsforening direkte på hogget for 
å sørge for at Ringebu fra første stund kunne bli skikkelig med på kartet. 
Vi har lyst til å gi honnør til både Markedsforeningen og Ringebu Kom-
mune. Vi kom i kontakt med et lite, men effektivt turistkontor og skysstas-
jon, som i løpet av kort tid viste oss hva Ringebu har å by på.

Flott landsby og mange gode arrangementer
For det første kan de tilreisende nå få meg seg de mange flotte arrange-
menter i landsbyen Ringebu, ta for eksempel kirkekonsertene i Ringebu 
Stavkirke og utstillingene i Ringebu Prestegard, for ikke å snakke om 
Ringebudagene, torghaldelen, Landsbyrock og Fårikålfestivalen.  Dere 
har uvanlig mange sommerarrangementer som kan videreutvikles. Det 
er veldig bra. 

Identitet
Mitt inntrykk utenfra er at Ringebu i de senere årene profilmessig har 
slitt litt med å finne sin posisjon i markedet, kommenterer Ommeren. 
Gjennom Rondanevegen kan man kanskje  utvikle både Ringebu og Ven-
abygdsfjellet som de viktigste hjørnestein for Rondane som reiselivsmål. 
Posisjonen som innfallsporten til Rondane er jo ledig, så hvorfor ikke bare 
ta den, smiler Ommeren.

Hovedoppgaven
Hovedoppgaven for Rondanevegen er for denne som-
meren å ha klart en reisehåndbok som de tilreisende 
skal kunne bruke, samt å utgi en avis hvor både hyt-
teeierne i kommunene langs Rondanevegen og ikke 
minst lokalbefolkningen kan få øye opp for alt som du 
faktisk kan oppleve langs Rondanevegen. 
Pr. i dag er det ikke så mange som vet at det nesten 
hver helg er et publikumsarrangement, en konsert, eller 
en galleriutstilling langs Rondanevegen om sommeren. 
Men det bør man kunne endre på. Fra og med desem-
ber 2014 vil også utenlandske turister kunne få opp  
øynene om hva som foregår langs Rondanevegen og 
hvor du kan bo, og da vil både Ringebu og Venabygds-
fjellet blir langt mer naturlige valg.
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Konsertene i Ringebu Stavkyrkje blir 
et viktig trekkplaster for befolknigen 
og hytteeiere langs Rondanevegen

Tekst: Klaas van Ommeren, Foto: Knut Olavsen.  (Artistbilder: Arkivfoto)

Ja, dette skal bli en flott konsertsommer, sier Astri Fretheim med et stort smil når vi tar et lite intervju med henne i  
anledning sommerens konserter.

Allsidig kvalitetsprogram
Det hele starter søndag den 6. juli med Solveig Slettahjell og Øyvind Kristiansen. Når en av Norges beste jazzvokalister 
kommer til Ringebu, bør man nesten få med seg det. Hun har utgitt en rekke plater og også mottatt Spelemannsprisen 
tidligere.  Med sin lekende, vakre stemme synger hun seg rett hjem til folk.  Hvis folk skulle være i tvil, sier Astri Fretheim: 
Hennes plater er utrolige gode, men det er i sin samspill med publikum at hun virkelig kommer til sin fulle rett.  Heter 
det ikke «løp og kjøp» når man leser en slik beskrivelse?

Musikalske reiser
Søndag den 13. juli er det duket for konserten «På Villstig Vandra» med Elsine Haugstad fra Venabygd og sangerinne 
Torun Avlsgaard Lien.  Selv om førstnevnte skulle være velkjent for de fleste, så gjentar vi det gjerne her: Hun har 
sin bakgrunn fra Norges Musikkhøyskole på piano, men har de siste to år studert orkesterdireksjon i Både Norge og 
Tyskland(Dresden). På konserten har hun med seg Torun Avlsgaard Lien som er utdannet operasanger fra Norges Musik-
khøgskole. På konserten vil de to ta deg med på en musikalsk reise og synge og spille musikk av Grieg, Kvandal og 
Ralph Vaughan Williams. 

Swingende rytmer og dempede toner
En helt annen type konsert kan du være med på søndag den 20. juli. Da kan du høre kjente toner fra bandet fra TV-
programmet «Beat for Beat» med Frøydis Grorud og Trond Lien i spissen. For anledningen har de med seg sangeren 
Anne Gravir Klykken.  Frøydis Grorud fortsetter stadig vekk å imponere i det nevnte TV-programmet med et utall av 
blåseinstrumenter. Programmet ville ikke være det samme uten henne. Sammen med Trond Lien har hun også gitt ut 
CD- en «Fra Hjerte til Hjerte». Jeg tror dette blir en veldig flott, men også spesiell konsert kommenterer Astri Fretheim. 
Her vil man kunne oppleve alt fra swingende rytmer til dempede toner.

Klassiske perler
Årets siste konsert besørges av Nidaros Strykekvartett. Dette blir en musikalsk helaften for de som elsker klassisk musikk. Den kjente kvartetten vil i 
løpet av kvelden spille verker av A. Sallinen, Vaage, Grieg og Mendelssohn.

Rimelige billetter og kjempekupp
Det er alle flotte konserter Astri Fretheim. Betyr det at også billettprisene har et tilsvarende nivå? Langt ifra sier Astri Fretheim. Vi er både glade og 
stolte over at vi kan by topp musikk til bare kr. 250 for voksne. Ta for all del barna med deg: Alle barn under 12 år har gratis inngang. Men nå har du 
vel nesten glemt årets kupp, Astri?  Neida, vi får bevare det beste til slutt, kommenterer hun: Nytt for året er en gjennomgangsbillett for alle 4 konserter 
for bare kr 500  «Hvis ikke dette er et kupp så vet ikke jeg»

Attraksjon langs Rondanevegen
Denne konsertserien er såpass god at Rondanevegen valgte å gi den ekstra plass. Et slikt samlet program vil trekke folk fra hele regionen og hytteeiere 
langs Rondanevegen. Med et slikt innhold kan Ringebu befeste sin posisjon som innfallsport til Rondanevegen og Rondane.
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Noen av arrangementene langs 
Rondanevegen i sommer
Tekst Klaas van Ommeren

For at du skal kunne få et inntrykk av hva som foregår langs Rondanevegen i sommer gir vi her en liten smakebit av årets arrangementer. Legg merke 
til hvordan landsbyen Ringebu setter sitt preg på denne lista fra første stund. 

14. juni   Grimsbu Ølfestival , Du kan bli kjent med ølkultur og konserter med blant annet Trine Rein
21-22 juni  Ringebudager, velkjent i Ringebu. Nå bør hytteeierne og lokalbefolkning fra de andre kommuner langs Rondanevegen finne veien
28. juni  Torghandel i Ringebu
29.juni               Åpning av Galleri Slåen, Folldal og åpningskonsert. Kjempeflott tilbud for kunst og kulturinteresserte
5. juli                  Torghandel i landsbyen Ringebu
6. juli                  Sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje med Solveig Slettahjell kl. 19.00
12. juli                Torghandel i landsbyen Ringebu
13. juli  Sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje med Elsine Haugstad kl. 19.00
19.juli   Åpen Gård på Kvebergsøya Gård, Grimsbu, et alle tiders familiearrangement for de som vil oppleve gardslivet  frai forna da’r
19. juli   Breisjøseterfestivalen, topp musikk(med Baksia og Villgress) god stemning, god mat og boder midt i Fjellheimen
19.juli      Torghandel i landsbyen Ringebu
20.juli                 Sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje med bandet fra «Beat for Beat» kl.19.00         
20. juli                Friluftsmesse, Uppigard Streitlien, Folldal
25/26 juli           Folldalsdagene/Sentrumsdager, Folldal
26.juli                 Torghandel i landsbyen Ringebu
27.juli                Sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje med Nidaros Strykekvartett kl 19.00
02/03 august     Seterhelg og konsert  på Øverdalssetra, Sollia
01-03. august    Markedsdager Pundarvangen, Grimsdalen
02-03 august     Årets sommerarrangement, Romsdalssetra, Folldal
2. august            Torghandel i landsbyen Ringebu 
9. august            Torghandel i landsbyen Ringebu 
10. august          1000 åpne hager i 2014, Ringebu Prestegard
30.august           Landbyrock i Ringebu
4-7 september  Fossedagene, Atnbrua med boder, foredrag, konserter og folkeliv
6. september     Gudbrandsdalsløpet og aktiviteter i landsbyen Ringebu
7. september     Liv i stugguom, Uppigard Streitlien, Folldal
7/8. september  Gudbrandsdalsuttillingen, utstilling for veteran og retrokjøretøy. Ringebu
26. sept- 4 okt     Fårikålfestivalen 2014 med fokus på sau, mat, hygge og tradisjon
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Ringebu Prestegard
Hver sommer i perioden 1. juni til 1. september arrangerer Stiftelsen Ringebu Prestegard kunstutstillinger i prestegarden. 
Stedet består av fem fredede bygninger, som ligger vakkert til ved Ringebu stavkirke, Hovedbygningen er fra 1743. 
De viktigste aktivitetene i Prestegarden er: 

Kunstutstillinger
Stavkirkeutstilling
Historisk rose og staudehage 
Barnehage og kunstskoleutstilling
Årets utstillere: Hilde Brunvold, Tove Haukeli, Stein Pedersen og Anne S. Nordrum, Inge Asphoug, Oddmund Rønningen og Inger Bekkelien.

  Prestegarden har kafé og serveringsdrift og driver utleie av selskapslokaler. 
Åpent alle dager 10.00 – 17.00.
tlf. +47 61 28 27 00 / 976 87 950 www.ringebuprestegard.no



24



25



26

www.eiendomsmegler1.no

SKAL DU SELGE ELLER
KJØPE EIENDOM ?

Eiendomsmegler1 er ditt naturlige meglervalg:

* Vi er lokalkjent og kan ditt nærmiljø
* Erfarne meglere med høy kompetanse som kan salg
* Vi vet hvor viktig et bolig-/hyttesalg er for deg
* Gode markedsføringskanaler

Unni Rolstad som er ekte "midt-døl" har den
beste lokalkunnskapen
og kjennskap til området. Unni har lang
erfaring med kjøp
og salg av fast eiendom, både med boliger,
fritidseiendommer
og nyoppførte eiendommer.

EIENDOMSMEGLER 1 - LILLEHAMMER OG
GUDBRANDSDAL AS

Kontakt: Unni Rolstad

Tlf. 48 14 90 15 eller unni@em1-vinstra.no

www.eiendomsmegler1.no

EiendomsMegler 1 -
Lillehammer og Gudbrandsdal AS
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TROLLTINDEN er en innholdsrik og romslig hytte, med flotte
løsninger i stuehimling, gir hytten et eksklusivt utrykk. Hytten har 
3 lune uteplasser som skjermer mot vinden, og store vinduer der 
utsikten i flere himmelretninger blir en del av interiøret.

Tinde Horisont
Kvalitet fra Gudbrandsdalen

VELG DERFOR EN KVALITETSHYTTE FRA TINDE OG LEV UT HYTTEDRØMMEN!

www.tindehytter.no

TINDE HORISONT er hyttene som inviterer naturen inn i alle rom. Du vil oppleve hytter med
mye lys og luft. Farger og detaljer forsterker Tinde Horisont sin lyse og luftige stil. Vår kunnskap
og kompetanse gjennom 40 år skal gi deg som hyttekjøper tryggheten du fortjener.

Trolltinden_94 x 138_Layout 1  05.05.14  13.51  Side 1
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Tomtegata 12, 2630 Ringebu 
tlf. 61 28 03 54

www.polsemakeri.no
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Ta kontakt for en hytteprat.

Hyttene folk snakker om!

Storgt 121 • 2615 Lillehammer • www.boligpartner.no

Bjørner Baukhol
Mob: 951 07 835

bjornerb@boligpartner.no

«BUKKESPRANGET»

BRA 89 m²

Soverom: 3 + hems

Sengeplasser: 6 + hems

«STORSTUGGU»
BRA 149 m²

Soverom: 5-6
Sengeplasser: 10-12

Ny hytte?
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Kun én telefon, vi gjør alt!

926 89 974

w
w
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no

alt du måtte ønske!

Hilde og Arild Aasen
2632 Venabygd

✔ Stell av torvtak
✔ Vedlikehold og rehabilitering
✔ Nedvasking, etc.
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Ta med
deg
banken på
ferie!
Med mobilbank kan du utføre
banktjenester akkurat der du
er, selv om du egentlig gjør
noe helt annet. Vår
mobilbank er både enkel og
sikker.

Last ned SpareBank 1
mobilbank helt gratis, og kom
igang med ditt eget
bankkontor du også.

www.s1g.no

Tlf.612 18000

Du er også hjertelig
velkommen innom oss i
Brugt.23 i Ringebu.

Bank. Forsikring. Og deg.

Ringebu Folkehøgskule er en tradisjonsrik og 
moderne skole med internatplass til 75 elever. 
I tillegg til å drive skole, er vi gode til å lage i stand 
ulike arrangementer. Mange holder bryllup, kon-
firmasjon, jubileum, møter og andre tilstelninger 
hos oss.

Vi dekker bord til 80 personer i en sal og 200 i en 
annen. Kjøkkenet vårt er kjent for sin gode mat. 
Om sommeren har vi innkvarteringsmuligheter.

WWW.RFHS.NO

REISELIV

ART & TRAVEL

SPORT & VILLMARK

FRIKJØRING KVITFJELL

BC - JIBBING HAFJELL  KVITFJELL

ART - FOTO, SØLV OG KERAMIKK
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›› giax.no

Nyåpning av bruktbutikken i Ringebu!

Velkommen til nyåpning 
i løpet av sommeren!

Vi har stadig påfyll av brukte varer, 
nå vil vi også ta inn en del nye varer.

Åpningstider: 
mandag-fredag 10.00-15.00 (lørdag stengt)

Brugata 27, Ringebu sentrum
Telefon 61 28 37 70
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Sov trygt med nytt
sikringsskap
Komplett ferdig montert kun kr 9 900,-

Hver 4. brann i norske boliger skyldes feil på det elektriske 
anlegget. Gamle sikringsskap er ikke dimensjonert for dagens 
strømforbruk.

Vi i GEI gir deg råd om hvordan sikringsskapet bør 
dimensjoneres i forhold til ditt behov. Kontakt oss i dag!

E-post: post@gei.no 
Tlf Vinstra: 61 29 28 20 
Tlf Ringebu: 61 28 13 00

Tilbudet er inkl mva, arbeid og kjøring inntil 30 km. Forutsetter godkjent jording. Boligskap for 
IT-nett. 2 modul. Bi-skap med 8 kurser med overspenningsvern for 230V IT-nett. 
Ihht. NEK-400-2010. 

NY BOLIG?

Bestill vår huskatalog på 
www.boligpartner.no

Storgt. 121, 2615 Lillehammer • 47 80 67 00

Bjørner Baukhol
Tlf: 951 07 835 
bjornerb@boligpartner.no
Distrikt: Gudbrandsdalen

OLAVSGAARD

TA KONTAKT FOR EN BOLIGPRAT!
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Takk for vintersesongen!
Meld deg på

Kvitfjells nyhetsbrev
og vær den første til å

motta informasjon
om neste års sesong!

Meld deg på nyhetsbrev!
• Gratis skipass åpning 2014• Ukentlig trekning av skipass• Trekning av to årskort for   14/15 sesongen!

Send «Kvitfjell
+ e-postadressen din»til 1938 eller se 

Kvitfjell.no

Returadresse:
Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu


