Leder’n
2018 har så vidt begynt. Budsjett og planer
er lagt, og skal settes ut i livet. Som vanlig
har budsjettprosessen medført stramme
prioriteringer, og en del tiltak og tjenester
blir berørt av dette. Budsjettet har også
klare positive sider, og er offensivt og
framtidsrettet. I økonomiplanen er det
funnet rom for bygging og drift av et
nytt bofellesskap med 11 leiligheter for
mennesker med nedsatt funksjonsevne.
I tillegg inneholder bofellesskapet en
avlastningsbolig. Planleggingen er i godt gjenge, og byggingen er
planlagt ferdig før sommeren neste år. Oppstart av drift i bofellesskapet,
med turnustjenester, er det største og mest krevende nye tiltaket i
fireårsperioden.
Kommunestyret vedtok i desember en overordnet digitaliseringsstrategi
for kommunen. Det pågår et arbeid med å ferdigstille en handlingsplan.
Mange tiltak er allerede under gjennomføring. Det er anskaffet iPader
til alle ungdomsskoleelevene, og i budsjettet for 2018 ble det bevilget
midler til tilsvarende utstyr til elevene i barneskolene. Digitalisering vil
føre til forbedringer i de fleste tjenester og vil merkes i tida framover.
Kommunestyret markerte i økonomiplan og budsjett behovet for
et krafttak for bredbåndsutbygging, ved å sette av 1 mill kr årlig i
økonomiplanperioden. Sammen med 1 mill kr avsatt i regnskapet
for 2016, blir dette en total bevilgning på hele 5 mill kr, som tenkes
brukt inn i omfattende spleiselag. Nabokommuner setter av midler
til formålet, og det gjør også Oppland fylkeskommune. Situasjonen
vedr bredbåndsdekning er en utfordring for hele Gudbrandsdalen.
Først og fremst bredbånd for egen befolkning og næringsliv, men
også bredbånd i hytteområder og bedre dekning på telenettet i dalen,
i hytteområder og i fjellheimen. Gudbrandsdal Energi og Eidsiva
Bredbånd skal ha honnør for at det nå skjer en omfattende utbygging
av fiber i boligfelt og tettsteder. Men behovet vokser raskere enn det
er kommersielt interessant å bygge ut. Samtidig legger vi merke til
at statlige tilskuddsmidler til bredbåndsutbygging skrumper inn, og at
nåløyet for å få tildelt midler blir trangere. Oppland fylkeskommune og
kommunene ser for seg å måtte ta hovedansvaret for at det skjer et
løft i bredbåndsdekningen. Alternativet, at det trolig går mange år før
tilstrekkelig bredbåndsdekning er på plass, kan ikke aksepteres.
Ny regjeringsplattform tydeliggjør hvordan nasjonens utfordringer med
reduserte inntekter fra olje- og gassektoren skal håndteres og hvordan
rammene blir for kommunesektoren framover. Reduserte inntekter
fører til innstramming i offentlig økonomi. Det kan være rett og rimelig
at kommunene må ta en del av dette. Det er i kommunene folk bor
og det er kommunene som produserer velferdstilbudet. Kommunene

har krevd kompensasjon for tapte kraftinntekter og reduksjoner i
eiendomsskatt for å kunne opprettholde tjenester og aktivitet, men
har ikke fått gjennomslag for dette. Istedenfor å sikre velferdstilbudet
er det ytterligere skatte- og avgiftslette som får fokus. Når vi alle må
stramme livremma de kommende år, er det underlig at ikke politiske
drøftinger på riksplan preges mer av dette.
Vi vil alltid ha ambisjoner om å lage gode tjenester til innbyggere,
næringsliv og besøkende. Vi skal være aktive i omstilling og
effektivisering av tjenestene i takt med endringer rundt oss, og økte
lovkrav som rettigheter, standarder og minstekrav. Kommunenes
rolle er i endring (kommune 3.0), og det vil bli stilt andre krav til
morgendagens kommune. Dette må vi forberede oss på.
Det er viktig at Ringebu kommune har et sterkt fokus på
næringsutvikling, bolyst og boligbygging. Vi må stimulere til
sysselsettingsvekst og bolyst. Hver ny arbeidsplass i næringslivet er
viktig. Å opprettholde de arbeidsplasser vi har er viktig. Hvor har vi
utviklingsmulighetene? Hva kan vi tilrettelegge bedre? Hvordan kan vi
stimulere, og arbeide på kort og lang sikt? Hvordan kan vi samarbeide
med næringslivet om de riktige grepene?
Ringebu har i dag et variert næringsliv, og de fleste virksomhetene
går bra. Mange opplever omsetningsøkning og utvider virksomheten.
Bredden ble vist fram for NHO og Innovasjon Norge (IN) da vi
arrangerte en heldag i næringslivet i Ringebu i oktober. Dagen ble
forberedt for å vise hvorfor Ringebu gjør det stadig bedre i KommuneNM på næringssida. De besøkende ble skysset fra bedrift til bedrift
fra morgen til ettermiddag, og mange næringsdrivende på Frya, i
Ringebu og på Fåvang fikk mulighet til å presentere sine bedrifter.
Tinde bygg, Isoterm, Annis pølsemakeri, Fjøssystemer, Stenumgard
bygg, Fåvang kro, Kvitfjell alpinsenter og Bonden Sylte var blant
de besøkte. Vi startet i innovasjonssentret, og det ble også tid til
en tur opp i utbyggingsområdet i Varden. Tine hadde selv besøk
denne dagen. Tilbakemeldingene fra NHO og IN var positive. De fikk
oppleve bredden i kommunens næringsliv, og fikk viktig kontakt med
enkeltbedrifter underveis. De meldte at denne dagen fungerte veldig
bra for deres del, og at opplegget var et eksempel til etterfølgelse for
andre kommuner. Det samme er meldt tilbake fra Midt-Gudbrandsdal
næringsforening. For oss var dagen et bevis på at det alltid er mulig
å gjøre mer for næringslivet og for synliggjøring av et imponerende
lokalt næringsliv.
Denne vinteren har blitt en skikkelig snøvinter. Det gleder mange.
Det inspirerer til fine opplevelser framover, på ski i fjellet og på
arrangementer i våre tettsteder. Benytt mulighetene!
Jeg ønsker alle en fin vinterfest!!
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Annis spisested – et sted å møtes
Tekst og foto: Britt Åse Høyesveen

Dette har vært en stormstart, sier de tre fornøyde Anni Kristine Byskov,
Peter Syrten og Ulrica Hammerseng da jeg kommer inn på Annis spisested
i Ringebu. Endelig, sa mange i slutten av november 2017 da Anni åpnet
sitt spisested i landsbyen Ringebu.

bare om en til i Norge fra Angus samarbeidet som har gjort noe lignende.
Det er mange gjester som skriver om Annis spisested om dagen og deler
dette med flere særlig på sosiale medier. Ansatte fikk en god start i slutten
av november der selvsagt vi innbyggere og deltidsinnbyggere ønsket å
teste ut et nytt matsted. I tillegg kom julebordsesongen, så det var godt
å ha rutinerte folk i restaurant og kjøkken.
Annis spisested har satset på en begrenset meny, og som varieres gjennom
året, slik at faste kunder opplever variasjon. Signalretter slik som Annis
pølsetallerken, Hestonburger og biffmeny vil nok stå forholdsvis fast på
menyen, mens de andre hovedrettene varieres gjennom året. I tillegg
kommer også forretter og deserter på samme måte.

Siden åpningen har mange vært innom og spist, tatt en kopp kaffe eller
rett og slett bare tittet innom døra for å se hva dette er. Mens jeg sitter
og snakker med disse tre en torsdag formiddag rett etter jul, er det to
personer som stikker innom «for å se» som de sier. Sentrum har nå en
god miks av kafe og spisesteder å by på. Det er Kro Ringebu med middag
og kafétilbud, Kafé Våla som også har lunsjservering, Baker Hansen har
kafé og utsalg, Værfast med hjemmelaget «liten» mat og kaffemeny,
Ringebu pizza og kebab, Mølla kinarestaurant og nå Annis spisested, som
supplerer tilbudet i Ringebu. I tillegg kommer mattilbudet på Fåvang og
fjellet.
Annis spisested er et godt planlagt
spisested bygd for å passe i en landsby.
Det er brukt profesjonelle folk bl.a. arkitekt
i forhold til interiør og innredning. Mange
tror nok at dette er en veldig eksklusiv og
dyr restaurant, men her er det priser som du
finner i tilsvarende spisesteder i området.
Interiøret har en gjennomført stil og
samtidig en uformell tone som passer vår
landsby. Dette er et smakfullt, koselig og
uformelt spisested som du kan stikke innom
på tur hjem fra jobb, ta en kopp kaffe med
en venn, spise middag i farten, eller ta en planlagt kveld med mat eller et
glass i de lune og koselige lokalene. Kjøkkenet er fylt med ny teknologi
og utstyr som selv erfarne kokker må trene seg på.
Anni har tilsatt flere folk med rett kompetanse, Peter og Ulrika er to av
flere personer som arbeider her i det daglige. De tror, til tross for mye folk
i oppstarten, at noen tenker at de må være i finklær for å gå inn og spise
her. En slik feiloppfatning ønsker de å avkrefte for her er det bare å stikke
innom i skiutstyret etter en tur på fjellet, eftasrunden eller som avslutning
på en biltur opp til Ringebu før hyttelivet i nærområdet venter.
Annis spisested ligger i samme bygget som Annis pølsemakeri og dette
er en unik kombinasjon som både gir kvalitet, variasjon og ikke minst
underbygger en bærekraftig drift. Et pølsemakeri ved siden av et spisested
er med å gi gode og ferske råvarer som er kortreiste og som kan nyttes i
gode sammenhenger, slik at minst mulig av råvarene går til spille. Anni vet

Peter, kokken som Anni ønsket å tilsette som leder av kjøkkenet, takket
heller ja til en ordinær kokkestilling her. Jeg er veldig fornøyd, sier Anni og
smiler, for han tar likevel ansvar for å koordinere og lede kjøkkenet, slik
at alt sklir godt på produksjonssiden. Han har uansett en grei lønn! Det
blir behov for et lite spark tilbake fra Peter, men Anni aner hva han skal si
og kommer han i forkjøpet og sier: «Jeg ble med og hjalp til på kjøkkenet
første åpningsdagen, men etter en dag fikk jeg sparken av Peter fordi
jeg ikke la opp tallerkenene riktig. Siden det har jeg ikke nærmet meg
kjøkkenet og holdt meg her ute i restauranten den lille tida jeg har vært
inne her.»
Det er tydelig at Anni har funnet et team som arbeider godt sammen og
som har klart seg bra gjennom en storm som de hadde fra oppstart. Selv
om de fleste sentrale ansatte i spisestedet har god og lang erfaring innen
sine fag, er det alltid rutiner og kulturer som skal bygges sammen på
en ny arbeidsplass. Vi har til og med hentet flere sittemuligheter inn fra
pølsemakeriet for å få plass til alle kundene som kom sier Ulrika.
Anni er veldig mottakelig for innspill til arrangement og happeninger for
å lage ulike sosiale møteplasser her. Selv nevner hun eks. Cognac kurs,
konserter fra scena i spisestedet, lønningspils og damenes aften. Laugen
rock og bluesklubb har allerede lagt klubbkvelden siste onsdagen i hver
måned til spisestedet. De som har ideer om andre ting må bare ta kontakt
sier hun.
Peter underbygger at Annis spisested absolutt er et sted å ta en tur
innom for å treffes litt mer enkelt enn bare for anledninger med tre
retters middag og full vinpakke. Kom ut av hverdagsrommet og inn på
fellesarenaer slik som dette spisestedet er et eksempel på sier han. Han
har sørget for at menyen blant annet har en delikatessetallerken som er
et godt tilbehør hvis noen bare vil treffes over en kaffekopp, et glass vin
eller øl og ønsker litt å bite i. Menyen videreutvikles underveis og når jeg
er innom i dag, står det både en fristende suksessterte og sjokoladekake
på disken i tillegg til dessertene på menyen. Noe for oss som liker noe søtt
etter en middag eller til kaffen.

Ringebu kommune er en av de største reiselivs- og hyttekommunene i
Oppland. Dette er en viktig næring som gir store, positive ringvirkninger
i kommunen. Vardenutbyggingen i Kvitfjell er et spennende prosjekt som
i årene fremover vil tilføre oss nye fritidsinnbyggere som vi i kommunen
ønsker hjertelig velkommen. Kvitfjell og Venabygdsfjellet er store
spydspisser i reiselivet.

Kommunestyret vedtok før jul økonomiplan og budsjett for 2018. Rammene
er meget stramme, men Ringebu kommune vil også i kommende år levere
svært gode tjenester til sine innbyggere. Det er ingen tvil om at Ringebu
kommune i årene framover får store utfordringer med investeringsplanen
som er lagt til grunn i neste 12-årsperiode. Kommunestyret er forberedt på
å måtte ta noen sterke grep i de nærmeste årene. Men eiendomsskatten
er uendret for 2018 i vårt budsjettarbeid, selv om vi har utfordringer med
stramt budsjett. Dette er vi svært fornøyde med.
En negativ befolkningsutvikling (første halvår) er noe vi må arbeide aktivt
med. Det å kunne øke folketallet vil skape vekst i næringslivet. Dette vil
gi økte inntekter til kommunen både gjennom innbyggertilskudd og økt
skatteinngang, noe som gjør oss bedre i stand til å møte utfordringene
med en stadig mer alderstung befolkning. Vår hovedutfordring ved
redusert folketall er smalere og redusert næringsetablering og begrenset
tilflytting. Det må skapes flere og varierte arbeidsplasser, og kommunen
trenger arbeidsplasser som kan få ungdommen til å bli i bygda.
Vi har et mål om et bedre samarbeid med alle næringsgrupper. Ringebu
kommune må få et apparat som fungerer raskt og effektivt ovenfor
etablerte og nyetablerende. Det har vært en sak i høst som vi i vår
region politisk har jobbet aktivt med: fylket ønsket å kutte tilskuddet på
kommunalt næringsfond for 2018. Dette klarte vi å få lagt inn igjen, og disse
midlene har stor betydning for en videre næringsutvikling i vår kommune.
Men det blir foretatt nyetableringer i Ringebu kommune.Tall fra næringssjefen
tilsier ca. 98 nye bedrifter i 2017, mot 68 i 2016. Noen har også valgt å legge
ned, og med litt forskjellig typer så reelt er det ca. 50 nye bedrifter i 2017.
Vi prioriterer å få til gode tjenester innenfor barnehage, skole, SFO og
helse. Det må skapes flere arbeidsplasser og vi må få på plass flere
sentrumsnære boligtomter som kan utvikles raskt. Dette jobbes det aktivt
med og vi har et mål om å få med boligutviklere på å få bygd enda flere
boliger/leiligheter. Vi har vært i Ringsaker og sett på den utviklingen de
har fått til, med befolkningsvekst og boligbygging. For vår kommune er
dette spennende prosjekter vi må ta med i vårt videre arbeid. Behovet for
boliger må ses i sammenheng med strategien om vekst og utvikling. Vår
kommune må bruke flere ulike virkemidler for å få fart på boligbygging
og å sikre et større mangfold av boliger. Husbanken har også gode
økonomiske ordninger for både kommunen og private utbyggere.
Ringebu kommune kjøpte for noen år siden nødvendig areal av
Opplysningsvesenets fond til ny gravplass på nordsiden av Prestbekken.
Driftstunet i Prestegarden, med forpakterboligen og driftsbygningen ble
også kjøpt av kommunen. Det er ingen tvil om at denne investeringen
var for å knytte Ringebu Stavkirke og Prestegarden bedre sammen.
Prestegardsområdet er et satsingsområde innenfor kultur, utstilling
og andre arrangementer, på lik linje med Kvitfjell og Peer Gynt. En
videreutvikling av driftsbygningen har fått en svært gledelig økonomisk
støtte av Sparebankstiftelsen DNB i desember 2017. Et beløp på 2,1 mill.
kr er gitt til Stiftelsen Ringebu Prestegard. Dette vil kunne føre til en
raskere prosess og ferdigstillelse av første byggetrinn i driftsbygningen.
En gratulasjon til de involverte er på sin plass.

4

Politiske saker:
E6 er en sak vi blir utfordret på i 2018. I april legger Statens Vegvesen frem
en anbefaling om videre planlegging av E6. Signalene er at utbyggingen
skal bli billigere, men likevel en fullverdig vei for trafikantene. Så får vi se
om E6-utbyggingen blir tidligere enn forslaget som er i siste periode av
NTP 2018-2029 og at det bevilges penger til utbyggingen.
Brekkebakken Fv. 388. er en veistrekning som flere av våre innbyggere
er opptatt av. Planbeskrivelse og reguleringsplan kom fra SVV ca.
15.desember. Tiltaket ligger inne i fylkesvegprogrammet og vi ønsker å
sluttføre arbeidet med avtale med fylkeskommunen om forskuttering
snarest mulig. Penger til forskuttering ligger inne i budsjettet for 2018.
SVV har gitt tilbakemelding på at byggeplanlegging vil starte med sikte
på utlysing av arbeidet i 2018. Før anleggsarbeidet kan starte må også
nødvendig grunnerverv være gjennomført. Dette er foreløpig ikke helt i
mål.
Det arbeides aktivt med å få til trafikksikring av skoleelever og andre
myke trafikanter i sentrum v/ Circle K, sammen med Statens Vegvesen.
Dette håper vi kommer på plass så raskt som mulig i 2018. En ny gangbru
er nødvendig, og en løsning kan være å få til trafikklys ved fotgjengerfelt
der E6 må krysses.
Flomforebygging/avlastningsvegen på Fåvang er snart ferdig. Denne
vegen har vært sterkt prioritert med bakgrunn i å sikre mange
arbeidsplasser på Fåvang sag, Morken Betongvare, Blåne Hytter og ikke
minst fotballanlegget, som har stor betydning for mange. Det vil også bli
en svært god trafikksikring for sentrum i Fåvang når tungtrafikken får
endret kjøremønster.
Sentrumsnære tomter for nybygging har vært og er mangelvare i vår
kommune. Det er i løpet av 2017 ferdigstilt arealer til bygging av boliger
på Flyausa og Tromsnesmoen. Her vil det kunne bli husbygging våren
2018. Ringebu kommune håper at disse tomtene vil bli ettertraktet og at
utbygging av nye boliger kommer i gang så raskt som mulig.
En av de største sakene i 2017/2018 er kommuneplanens arealdel 20152027. Den har vært til 4. gangs behandling i utvalget for plan og teknisk
den 20. desember, og de ber om at Ringebu kommune sin kommuneplans
arealdel 2015-2027 tas opp til mekling mht. innsigelser knyttet til villrein
og jordvernhensyn. Denne saken er bekymringsfull pga. at den kan
stoppe ny utvikling når det gjelder næring, bolig og fritidsbebyggelse.
Det er viktig å få til en egengodkjent plan. Det vil nå i løpet av våren bli
gjennomført mekling med fylkesmannen.
Rovdyr med ulveskader har i 2017 vært meget kontroversielt i vår kommune.
Store rovdyrskader i Samtjønna har påvirket svært mange i sauenæringen.
Den 1. januar startet lisensjakta og det blir spennende å se hvor mange
individ av de to ulveflokkene i Julussa- og Osdalsreviret som blir tatt ut.
Inntil 16 ulver kan felles i disse revirene. Med dette blir det åpnet for
lisensfelling av totalt 42 ulver i Norge denne vinteren. En vellykka lisensjakt
vil også ha betydning for beitenæringen i store deler av Gudbrandsdalen.
Vinterstid har vi mange utrolig flotte skiløyper.
Jeg håper vi får en bra vinter for her er det unike muligheter for alle som
vil benytte de fantastiske fjellområdene våre i løpet av vinteren og våren.
Jeg ønsker alle et riktig godt nytt år!
Arne Fossmo
Ordfører

Klimastatus for Ringebu kommune
Tekst: Olav Brandvol. Foto: Tor Ivan Boine og illustrasjonsfoto.

Ringebu kommune ønsker å være en sentral miljøaktør og en aktiv
miljøpådriver i lokalsamfunnet. Kommunen har satset målbevisst på miljø
over flere år. Alle 16 kommunale virksomheter er miljøfyrtårnsertifisert,
dette gjelder alt fra skoler til eldresentre og nå helt nylig, det nye
kontorbygget til Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap og tilstøtende
miljøstasjon. Flere av virksomhetene er resertifisert for ny tre-årsperiode.
De to store paraplytiltakene i kommunens «Energi- og klimaplan for
2015-2018» har vært å få gjennomført energisparekontrakter/tiltak (EPC)
og miljøfyrtårnsertifisert alle større bygg og virksomheter. Begge tiltak er
så å si fullført i løpet av 2017. I tillegg har kommunen en støtteordning
for utskifting av gamle vedovner i boliger med nye rentbrennende ovner.

hjemmetjenesten i Fåvang og Ringebu, og 2 ved Ringebu helsesenter
på Fåvang. Det er forventet et redusert CO2 utslipp på ca 14 tonn
pga. overgangen til ladbare biler. Driftsbudsjettet vil også nyte godt av
omleggingen. Dette grønne skiftet, pluss nevnte EPC, gjør det spennende
å se et forventet mye mindre kommunalt klimafotavtrykk neste år.
Kommunen har forøvrig vært inne på «pall» eller «poengplass» over
norske kommuner med flest miljøsertifiseringer i forhold til innbyggertall
de siste år. En videre oppfølging av satsingen er et oppstartet 2-årig
forsøksprosjekt fra sist høst, der kommunen tilbyr private virksomheter
både gratis konsulentbistand og økonomisk bistand til å bli miljøsertifisert.

Når kommunen fikk samtlige virksomheter miljøfyrtårnsertifisert og
samtidig all rapportering digitalisert og over i en såkalt hovedkontormodell,
ble oppfølgingen svært oversiktlig og motiverende for videre miljøinnsats.
Felles struktur, måleparametere og årlige rapporter i miljøfyrtårnordningen
gjør at kommunen kan arbeide med målbare tallstørrelser, og få klima- og
miljøtall med i kommunens budsjetter, årsberetninger, lederavtaler og i
planverk for øvrig.
Kommunens samlede klimaavtrykk kunne presenteres for første gang for
året 2016, og viste blant annet at energi (les oppvarming) utgjør om lag
80 % av kommunens CO2 utslipp og transport nær det resterende. Dette
bekreftet at kommunens satsing på EPC og miljøfyrtårn (der transport er
et sentralt tema) var blink også i så måte.
Disse fakta understøttet valget av nye biler i høst, ved inngåelse av
ny 5 års leasingavtale, der hele kommunens 13 biler store bilpark til
hjemmetjeneste, barnevern og helsetjeneste ble ladbare biler. Parallelt
søkte kommunen om Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet for etablering
av semihurtigladere (dvs 22kW/400V). Søknaden ble innvilget med
kr 160.000 i tilskudd. 10 ladere er senhøstes montert i carportene til

Det er her igangsatt sertifisering av to virksomheter som piloter. Dette
prosjektet vil ikke bare være bra for miljøet, men kan også utgjøre et
konkurransefortrinn for lokalt næringsliv.
EUs nylige godkjenning av Miljøfyrtårnordningen som et miljømerke for
hele EU aktualiserer dette ytterligere.

iPad i skolen
Tekst og foto: Lasse Fjellstad

I høst fikk alle elevene ved Ringebu Ungdomsskole hver sin iPad til å
bruke i skolearbeidet. iPadene blir benyttet i timer og til lekser. Samtidig
har elevene lov til å bruke iPadene som de vil i fritiden, med noen
restriksjoner.
Fordelene med iPad i skolen er at det er mer effektivt og alle elevene
har nå likt utgangspunkt til skolearbeid og leksene hjemme. Det som
gjør det mer effektivt med iPad, er at det er lett tilgjengelig og raskere
å bruke, enn datamaskinene som har vært brukt før. Alle appene
som skal brukes er nedlastet på iPaden. Dette gjelder skriveprogram,
regneprogram, innleveringsprogram og mye mer. Det at alt er så lett
tilgjengelig, gjør at det ikke trengs så mye tid til å finne fram det eleven
skal bruke, og gir derfor mer tid til læring i skoletimene.
I starten var bruken av iPad ganske uvant for de fleste elever og også
lærerne. Men, som med alt annet, må man bruke tid på å bli kjent med
nye ting. Derfor har det også vært kurs for foreldrene sammen med
elevene om hvordan dette nye systemet fungerer og hvordan det skal
brukes. Det har også blitt kjøpt inn tastaturer som kan brukes ved lengre
skriveoppgaver, siden det ikke er så godt å skrive rett på nettbrettet.
Selv om det gikk litt tregt i starten, har bruken av iPad i skolen
gjort timene mer effektive. iPad er en fin oppgradering fra de gamle
datamaskinene som har vært benyttet før.

Klasse 10a ved Ringebu ungdosskole
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Nytt fra Venabygdsfjellet:
Tekst Julia Hamre, foto: Lars Tvete, Geir Evensen

Bedriftene på Venabygdsfjellet sørger for den perfekte oppladningen til
rennet, med gode senger, bra mat og kort avstand til starten. I år kan du
på fredagen bli med på foredrag om motivasjon til rennet, med syvfoldig
Troll Ski Marathon mester, Håvard Hansen. Etterpå blir det en økt med
staketeknikk – kanskje er det her de siste puslebitene faller på plass slik
at du presterer på absolutt optimal måte i rennet på lørdagen? Dette
vil også passe for den som ikke skal stille til start, men har interesse for
langrenn og turrenn.
Med busser tilbake til Venabygdsfjellet fra målgang på Sjusjøen vil
banketten på kvelden være perfekt for å feire den enorme prestasjonen
til alle deltagerne.

På Venabygdsfjellet går starten for et av verdens lengste og vakreste turrenn
For 23. gangen vil skieventyret Troll Ski Marathon gå fra Venabygdsfjellet til
Sjusjøen i april måned, lørdag 14.4. for å være presis. Når Ringebuposten
går i trykken er det fortsatt god tid til å få nok mil i beina for å bli med på
herligheten. Tør du å ta utfordringen?

Deltagerne kan se frem til 95 kilometer i storslått fjellandskap – eller for
de mer hardbarka, 120 kilometer. 18 drikke/matstasjoner langs vegen
sørger for å holde energinivået oppe til damene og herrene som er med
på rennet.
Rennleder Turi Elise Kaus sier ”Tilbakemeldinger fra våre faste deltagere
som kommer igjen år etter år er at du her finner en avslappet atmosfære
uten for mye konkurransefokus, og godt preparerte løyper i varierte
traseer fra høyfjell, via bjørkeskog og ned i granskogen”.

Aktiviteter for hele familien vil arrangeres på lørdagen i samarbeid
mellom Venabu Fjellhotell , Spidsbergseter Resort Rondane og
Lundes Turisthandel. Går både mor og far rennet? Hva med å invitere
besteforeldrene til en vårskiweekend på fjellet?
Eller hvorfor ikke samle gode venner og familie til en vårskitur i deler av
troll-løypa etter at starten har gått?

Troll-løypa fra Venabygdsfjellet over til Ringebufjellet blir kjørt fra starten
av februar, hvilket betyr gode muligheter for å trene i fine løyper mange
uker før rennstart!
For mer informasjon om Troll Ski Marathon: www.trollski.no
For mer informasjon om overnattingsmuligheter og program: www.
venabygdsfjellet.com

Vi har bikket inn i et nytt år. Venabygdfjellets vel har hatt et travelt år i 2017.
Stolpejakten har i fjor slått alle rekorder med nesten 17.000 registrerte stolper og 1494 deltakere. Tilsammen er det tilbakelagt en distanse
Lindesnes - Nordkapp tur-retur fem ganger!
Vellet vil i nær fremtid gå til anskaffelse av hjertestarter som vil bli utplassert på Lundes turisthandel, mer om dette vil komme på hjemmesiden
til Vellet.
Beredskapen på fjellet i forbindelse med FV 27, hva angår ambulanse, brann og politi, har vellet vært i kontakt med kommunen og drøftet
problemstillingen. Vellet vil ta kontakt med Statens vegvesen Oppland og fylkeskommunen for å sette problemstillingen på kartet.
Skisesongen er godt i gang med flotte forhold og godt preparerte løyper. Vi ses i skisporet!
Hilsen Styret i Venabygdfjellets Vel
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Plan og teknisk informerer

Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak:
Tekst: Lars Ove Madshus

Ansvaret i byggesakene ble privatisert fra årsskiftet 1997/98. Det
er en forutsetning for god faglig kvalitet og et seriøst arbeidsliv, at
oppgavene gjøres av foretak/personell med nødvendig kompetanse.
(Utdanning og praksis). Det er satt tydelige kriterier for kompetansen
for aktørene i bransjen i saksbehandlingsforskriften (SAK10) til planog bygningsloven. Lovverket er basert på stor grad av tillit til aktørene.
Kommunene har plikt til å føre tilsyn etter loven. Sentrale bygningsmyndigheter påpeker at tilsyn er en meget viktig forutsetning for å få
lovverket til å fungere til sin hensikt. Det genereres fortsatt stor mengde
byggfeil i norsk byggebransje. Dette koster samfunnet og forbrukerne
store summer hvert år.
Fra 01.01.2016 må norske foretak erklære ansvar i byggesaker og ikke
søke kommunen om ansvar som før. Dette er en vesentlig endring og
en reell skjerpelse av lovverket, da det kun er foretak som oppfyller
formalkravene til utdanning og praksis som følger av tabellen i SAK10 §
11-3 som kan erklære ansvarsrett. Dette overlater et langt større ansvar
til bransjen om å sikre egne kvalifikasjoner og å kunne dokumentere
disse.

En erklæring om ansvar utstedt/basert på feil informasjon kan skyve alt
ansvar tilbake til en uforvarende tiltakshaver, som sitter som «svarte-Per»
om det mot formodning skulle oppstå feil med et fagområde. Tiltakshavere
har normalt ingen forutsetninger for å kunne fange opp slike forhold før
det er alt for sent.
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har satt opp prioriterte tilsynsområder.
Tilsyn med kvalifikasjoner har vært et slikt prioritert område siden
01.01.2016 (til 01.01.2018). Ringebu kommune fører tilsyn med
kvalifikasjoner for samtlige foretak som ikke innehar sentral godkjenning
for sine fagområder.
Vi mener at dette er en meget viktig service til bransjen selv og til alle
som skal bygge. Dette har vært spesielt viktig i en slik overgangsfase
med helt nye juridiske forhold i byggesakene. All erfaring fra tilsynene vi
har hatt underbygger også dette. Det er mange misforståelser rundt disse
regelendringene.
Det er klare utfordringer med å føre nødvendig tilsyn etter plan- og
bygningsloven i Norge. Ringebu kommune er en av få kommuner som har
et fokus på tilsyn i vår region. Vi mener det er nødvendig med bakgrunn
i de erfaringer vi sitter med, etter å ha hatt egen tilsynsfunksjon siden
2006.

Eiendomsskatt
Tekst: Anne Lise Martin

Eiendommer hvor det er endringer på bygninger, for eksempel nybygg
og/eller tilbygg, innlagt vann og/eller strøm, vil få annen takst gjeldende
fra 2018.
Hjemmelshaverne vil få tilsendt opplysninger om den nye taksten. Ellers
vil fakturaen på kommunale avgifter som sendes ut 1. kvartal også gjelde
som skatteseddel.
KOM vedtak 094/17 innebærer ingen endring i bunnfradrag eller promille
fra det som var grunnlaget for eiendomsskatt i 2017.
Skatteliste til offentlig ettersyn vil bli lagt ut på Ringebu kommunes
hjemmeside og som papirutgave i ekspedisjonen i rådhuset senest den
1. mars 2018.
Klagemulighet:
Eiendomsskattlova §19: Skattytaren kan klage på den utskrivne
eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret
innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart
kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen
vart sendt i samsvar med § 14. Klage over verdet kan bli fremja kvart år i
samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje
er klaga på same grunnlag tidlegare år.
For 2019
Status for besiktigelsene av eiendommer i Ringebu pr 31.12.2017: Alle
hytteområdene og mange boligområder er nå besiktiget. I sommerhalvåret
2018 vil landbrukseiendommer og gjenstående boligområder besiktiges.
Det vil bli sendt ut SMS til hjemmelshaverne i forkant. Etter hvert vil
hjemmelshavere få tilsendt et faktaskjema der det står antall boenheter
og areal på bygninger på eiendommen.
Faktaskjemaet vil inneholde:
- Boenhet: En boenhet skal være godkjent, samt ha egen inngang, eget
kjøkken og bad/toalett.
- Arealet blir målt som bruksareal (BRA): arealberegning av bygninger
er utvendig målt areal med fratrekk av 30 cm veggtykkelse for boliger,
fritidsboliger og anneks. For garasjer og uthus er fratrekket 15cm.

- BRA omfatter alt areal innenfor yttervegg, inkludert boder, trapperom
og andre rom som ikke er boareal. Eventuelle garasjer som er integrert
i /eller sammenbygd med bolig/hytte, vil komme fram som boligens areal
på dette skjemaet. Ved taksering trekkes arealet for garasjen ut og vil bli
taksert som garasje.
SKRIFTLIG TILBAKEMELDING
Har du merknader til eiendomsskattetaksten eller til opplysningene som
kommer fram av faktaskjemaet sender du brev til:
Ringebu kommune, Eiendomsskatt
Hanstadgata 4, 2630 RINGEBU
epost : eiendomsskatt@ringebu.kommune.no
eller benytte Min side og logge inn på Min Eiendom.
På kommunens hjemmeside finnes informasjon om eiendomsskatt og
gjeldende takseringsregler.
Vær oppmerksom på at takseringsreglene for den alminnelige
takseringen som skal gjelde for 2019 ikke er klare enda.

Sakkyndig nemnd som er på befaring i Varden, det nyeste hytteområdet i
Kvitfjell. På bildet er Rana Mansour, Camilla Karlstad, Kjell Arne Borgedal og
Per Kristian Fossmo.
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Utvidet løypetilbud på Venabygdsfjellet
Tekst og foto: Per Morten Nyeng.

Venabygdsfjellet har i dag et flott tilrettelagt skiløypenett. Fra og
med årets sesong er dette ytterligere forbedret. Dette gjennom en
samarbeidsavtale mellom Venabygdsfjellets Turskiløyper (VTSA) og
Ringebu-Fåvang Skiklubb (R-F Ski) og opparbeidelsen av en ny løypetrasé
som binder skiklubbens løypenett sammen med det øvrige løypenettet på
fjellet. Mange har allerede benyttet seg av den nye løypa som er anlagt
fra krysset på Høgåsen og ned mot skiklubbens løypenett på Trabelia.

Harald Larsen og Kjetil Hagen med løypekjører Ola Isum i bakgrunnen foran
klubbhuset på Trabelia Skistadion.

Harald Larsen (VTSA) til venstre, og Kjetil Hagen (Ringebu-Fåvang Skiklubb)
til høyre foran skileikområdet.

VTSA og R-F Ski har hatt kontakt i flere år med tanke på å inkludere
skiklubbens løypenett i det øvrige løypenettet på fjellet. Våren 2017 ble
det mer konkrete samtaler, og i løpet av sommeren kom en avtale på
plass. Partene har inngått en 3-årig avtale, med opsjon på forlengelse,
om at VTSA preparerer skiklubbens løypenett som en del av det totale
løypenettet på fjellet. I tillegg gis VTSA mulighet til å markedsføre
skiklubbens løypenett som en del av det totale løypetilbudet på fjellet.
Skiklubbens løypenett er også synlig på www.skisporet.no slik at en kan
se når det sist er preparert.
Vi møtte leder av VTSA, Harald Larsen, og leder av Ringebu-Fåvang
Skiklubb, Kjetil Hagen, i klubbhuset på Trabelia Skianlegg i jula 17 for å
spørre hvorfor de hadde inngått dette samarbeidet. I tillegg var løypekjører
Ola Isum akkurat innom stadion med sin nyinnkjøpte tråkkemaskin på sin
prepareringsrunde denne dagen.
Ola Isum uttalte at han var fornøyd med at det nå hadde blitt rundløype fra
Høgåsen, gjennom lysløypa og opp mot Trabelifjell via Trabelia Camping.
Med dette ble det mindre kjøring tur/retur i samme trasé.
Harald Larsen sier at VTSA over tid har hatt et ønske om å få til det
samarbeidet med skiklubben de nå har lyktes med å etablere. Dette for å
få et mer komplett løypetilbud, og å få tilført VTSA enda mer kompetanse
om skiløyper.
I tillegg er Larsen glad for at avtalen med skiklubben åpnet for at de
kunne lage en forbindelse opp mot løypekrysset på Høgåsen. De tre
grunneierne som ble berørt var velvillige til å stille grunn til disposisjon
for denne etableringen, og løypa ble anlagt i løpet av høsten. Deler av
hyttefeltene i Trabelia-Høgåsenområdet fikk med dette lettere tilgang til
løypenettet. Han mener helt klart at en sammenkobling av lysløypa med
det øvrige løypenettet styrker tilbudet til både kommunens innbyggere,
hyttebrukere og gjester på fjellets overnattingsbedrifter. Det gir en bedre
helhet, og et utvidet aktivitetstilbud. Larsen opplyser at det foreløpig
mangler skilting av den nye traséen, men at den er synlig på skisporet.no,
og at skilting kommer etterhvert.
Kjetil Hagen sier at skiklubben er godt fornøyd med den inngåtte avtalen.

Denne gjorde at de fikk mulighet til å knytte lysløypa sammen med
resten av løypenettet. Han håper dette gir økt bruk av lysløypa, også av
hyttebrukere og gjester på reiselivsbedriftene. Hagen opplyser at lysløypa
er lyssatt alle ukedager fram til kl 22.00. Lørdag og søndag slås ikke lyset
på, da en antar at de fleste har mulighet til å legge skituren på dagtid. I
tillegg er det et kostnadsspørsmål når det gjelder hvor mange timer lyset
skal stå påslått. Skiklubben ser fordelen med å ha sikret løypekjøringen
for flere år. Dette gir langsiktighet og stabilitet, samtidig som VTSA
benytter topp moderne tråkkemaskiner.
Hagen er opptatt av at Ringebu kommunes befolkning ser hvilket
løypeeldorado de har rett utenfor stuedøra. Etter kun 12-13 min i
bil fra Ringebu sentrum er en på Trabelia. Han håper flere lokale kan
få øynene opp for både lysløypa og det øvrige løypenettet som er på
Venabygdsfjellet. Som Hagen sier, det er løyper både for godt og dårlig vær!
Skiklubben har i løpet av sommeren anlagt et skileikområde på oversiden
av stadionområdet på Trabelia. Det gjenstår å få koblet opp lys på det
området. Området er spesielt anlagt for at det skal være et tilbud for barn
som ønsker å leike seg på ski gjennom skileik. Hagen oppfordrer folk som
bruker fjellet til å benytte seg av dette tilbudet.
Hagen opplyser at klubben arrangerer 10 lysløyperenn i løpet av en
sesong, og at halvparten av disse rennene går på Trabelia. Vi legger alltid
ett av disse rennene den torsdagen Oslo, Akershus, Hedmark, Trøndelag
og Vestlandet har vinterferie (uke 8), og de siste årene har det vært økende
deltakelse fra folk som har vært på fjellet på vinterferie, sier Hagen.
Larsen og Hagen er enige om at de på sikt kan se på muligheten for
å utvide samarbeidet ytterligere. Som eksempel nevner de et turrenn
på fjellet, f.eks et «Venabygdsfjellet Rundt», med ulike løypelengder.
Foreløpig har de ingen konkrete planer om et slikt renn.
Skiklubben har denne sesongen fått i oppdrag av Oppland Skikrets å
arrangere Kretsmesterskap i klassisk stil. Dette rennet går av stabelen
søndag 18. mars, og er forventet å samle ca 300 utøvere fra 8 år og
oppover. Da skal store deler av skiklubbens løypenett benyttes, og VTSA
er beredt til å sikre løyper av meget god kvalitet!
Intervjuet ble avrundet med en tur på stadion og i skileikområdet, og i
det vi forlot området lettet tåka og sola skinte fra blå himmel. Det var
nok et symbol for å understreke at den inngåtte avtalen gir et enda bedre
totaltilbud for brukere av Venabygdsfjellet på vinterstid, og at en gjennom
samarbeid kan oppnå mye!

Nytt fra Fåvang Østfjell
Tekst og foto: Fåvang Løypelag.

Fåvang løypelag tilrettelegger og preparerer
skiløyper i området mellom Tromsa og Øyer grense,
samt Trolløypa fra Saubuvegen (Brekkom) til Øyer
grense. Det er tredje sesong at løypelaget har ansvar
for skiløypene i dette området. Etter at løypelaget
overtok ansvaret for løypeproduksjonen, blir hele
løypenettet nå preparert med løypemaskin. Dette
har gitt løyper av bedre kvalitet.
Gjennom dugnader og med økonomisk støtte fra
Ringebu kommune, Fåvang utmarkslag og Fåvang
Østfjell hytteforening, blir løypene bedre. Skiturene
blir tryggere og gir bedre opplevelser, og Fåvang
Østfjell har blitt en mer attraktiv helårsdestinasjon.
Skiløypene i Fåvang østfjell er knyttet til andre
løypenett via Trolløypa. I tillegg er det ytterligere to
løypeforbindelser sørover mot Øyer; over Rokfjellet
til Søkkelia, og sørover fra Rollstulen til Nordre
Veslesetra. Disse løypene gjør Fåvang Østfjell til
del av et løypenett på flere hundre kilometer med
sammenhengende maskinpreparerte spor, helt til
Løten og Rena i øst, og Venabygdsfjellet i nord.
Nær sagt alt av veger i løypelagets område brøytes vintertid. Det betyr at alle skiløyper må ligge i terrenget. Det er derfor vanskelig å konkurrere med
andre områder om tidlig sesongstart. Utbedringene som laget har gjennomført, og som fullføres neste sommer, gjør likevel skisesongen lengre enn
hva som tidligere har vært mulig. Denne vinteren har vi kunnet åpne store deler av løypenettet rekordtidlig. En svært fuktig høst gjorde det vanskelig
å gjennomføre alle planlagte tiltak i 2017, men planen er å sluttføre arbeidet kommende sommer.
Det er traseene nærmest områdene med mest
fritidsbebyggelse som får det største løftet, men
brukerne møter forandringer over alt. Det er laget
nye løypekart. Kart og skilt møter skiløperne
ved alle parkeringsplasser og i alle løypekryss. Vi
har valgt å bruke samme skiltprofil som er brukt
på Venabygdsfjellet, og vi har tatt i bruk gamle
stedsnavn i kombinasjon med dages mer kjente
kartnavn. I utmarka har det satt ned permanente
stikker. Skilting og helårsstikkede løyper gir
også alle som ferdes i området sommerstid nye
referansepunkter i terrenget.
Etter at løypekartene kom opp, har det vært
etterspørsel etter både kart på plate og på papir.
Vi håper å kunne oppfylle slike ønsker i løpet av
vinteren.  

Gopollvegen SA
Tekst: Svein Søreng.

Gopollvegen SA er et andelslag med ca. 110 andelseiere som drifter
og vedlikeholder ca. 70 km med veg hvor 22 km av denne vegen er
vinterbrøytet.
På årsmøte i Gopollvegen SA i 2017 ble det vedtatt en tre års plan for
oppgradering av vegen, og i 2017 har vi hatt store investeringer. Det er
investert ca.kr 800.000.
I tillegg til vinterbrøyting og vanlig vedlikehold på vegen er det i
2017 rensket kanter og grøfter og gruset begge oppgangsvegene til
Mykleseterbommen. I 2018 vil vi fortsette med oppgradering av vegen
fra bommen og innover.

I investeringene ligger også en nyinnkjøpt elektronisk bom på Mykleseter.
Dette er noe som vi håper vil øke inntektene til vegen. Vi har hatt litt
problemer med bommen i oppstartfasen, men dette vil endre seg når vi
blir bedre kjent med utstyret.
Kort til bommen kan bestilles hos Vekstra regnskap på Fåvang.
Priser:
Årskort kr 1450, halvårskort kr 750 og enkeltbilletter i bommen kr 55

Den kalde fine tida
Tekst Ove Gjesdal, reiselivssjef. Foto: Visit Lillehamer

Velkommen til Norges største vintereldorado. I vinter kan du boltre deg i
våre store alpinanlegg og våre mindre alpinperler, med det nye tilskuddet
Kvitfjell Varden som en spennende nykommer. Spidsberg Skisenter på
Venabygdsfjellet har fått hederlig omtale i Fri Flyt, og er absolutt verdt et
besøk både for familier og løssnøkjøre. Ta deg en tur i noen av verdens
beste langrennsløyper, eller prøv en rekke andre vinteropplevelser som
hunde- spann, vinterpark med snøhotell og iskatedral, bob, kjelkekjøring,
kanefart, trugeturer, stå på skøyter, eller rett og slett bare gå en tur i
blåtimen.

Vi nyter alle godt av gode matopplevelser, museer og gallerier i regionen.
Søndagslunsj på et av høyfjellshotellene, eller en tur på den nye
restauranten i Ringebu, Annis Spisested, står høyt på menyen. Det er også
en reise verdt å få med seg alle vintersportsarrangementene, enten som
deltager eller publikummer. 10.mars kan du oppleve folkefesten under
World Cup Kvitfjell med internasjonale stjerner, 17.februar kan du prøve
kreftene på Furusjøen Rundt-rennet, og 14.april går Troll Ski Marathon av
stabelen langs den flotte Trolløypa.
Destinasjonsselskapet Visit Lillehammer har arbeidet med og har stor
fokus på bærekraftige tiltak, og vi arbeider tett på bedriftene i regionen
med miljøsertifisering og med å fremheve det gode vertskap som du
møter i Gudbrandsdalen. Dersom du ønsker mer inspirasjon eller ønsker
å vite når det er arrangementer i regionen, se www.lillehammer.com.
Husk også å dele dine opplevelser med oss ved å bruke emneknaggene
#visitlillehammer og #ektedøl. Vi ønsker deg en flott og opplevelsesrik
vinter.
Mvh Ove Gjesdal, reiselivssjef

Makerspace. Hva er det?
Tekst og foto: Tor Ivan Boine

Har du noen gang hørt om han eller hun som lagde sitt eget fly i garasjen? Eller har du sett noe kult på
internett som du skulle ønske at du kunne lage selv, men du hadde hverken kunnskapen eller utstyret
for å lage det?
Hadde det ikke vært fint om det hadde vært et sted hvor du kunne brukt det utstyret du trenger, eller hatt
noen å samarbeide med for å lage noe? Enten det er en selvbalanserende robot eller noe helt annet. Det
er opp til deg.
Det er akkurat det Makerspace er til! Et sted hvor vi kan samle ideer og kunnskap under et tak, hvor en
kan løse problemer sammen og skape noe. Et knutepunkt for skapere og nysgjerrige hoder. Makerspace
er av alle for alle.
Makerspace Ringebu er et slikt sted. Hver onsdag kl 17.30 åpnes dørene i Ole Steigs gate 1 (tidligere
biblioteket) for alle. Om du har lyst å mekke noe, ta en kopp kaffe på vår ombygde kaffemaskin, eller
spille Pac Man på arkademaskinen, så er det bare å komme innom.
Du kan også finne Makerspace Ringebu sin gruppe på Facebook.
Vi sjåast!

Kvitfjell har åpnet sin tredje fjellside
Tekst: Vibeke Fürst Holtmann. Foto: Hans Kristiansen

I romjulen åpnet Kvitfjell Varden, Kvitfjells nye familievennlige fjellside.
De nye løypene er et godt tilskudd til det eksisterende løypenettet i
Kvitfjell. Østsiden er kjent for Olympiabakken, hvor det blant annet
arrangeres World Cup i utfor og super-g årlig.
Vestsiden er en mer familievennlig fjellside med varierte grønne, blå og
røde løyper. Varden er Kvitfjells aller mest familievennlige fjellside. En
grønn og en blå løype er preppet og klare til bruk hver dag. Løypene
har jevn fallinje uten krevende partier og solid bredde. Disse løypene
er perfekte for nybegynnere, og de som ønsker å boltre seg med store
carvingsvinger.
Daglig leder, Odd Stensrud, forteller begeistret om den nye satsningen.
-Det er dette vi har manglet i Kvitfjell. Vi ser at utviklingen i bruken av
skianlegget har ligget på vestsiden de siste årene. En del av løypene på
vestsiden kan likevel være i tøffeste laget for noen, da deler av løypene
har krevende partier.

På denne tiden for ett år siden, var det ennå ikke vedtatt at fjellsiden skulle
realiseres. Godt forhåndssalg av tomter gjorde imidlertid at avgjørelsen
ble tatt i begynnelsen av februar 2017.
-Siden har det vært høy aktivitet i Kvitfjell. Heiser, løyper, nytt
snøproduksjonsanlegg, vei, vann og avløp ble klargjort gjennom
sommeren og høsten, forteller Stenrud.   
Det er solgt tomter for ca. 130 millioner for kroner i den nye fjellsiden.
Tomtene har en unik beliggenhet med umiddelbar nærhet til både alpinog langrennsproduktet. De to øverste tomtefeltene er snart klare til
overlevering, og begge feltene nærmer seg utsolgt.

-På Varden er høydemetrene jevnt fordelt nedover hele lia. Det er
nesten samme høydeforskjell på Varden og på vestsiden, men Varden
er uten de bratte partiene, noe som passer bra for barn og nybegynnere.
-Det er genialt at topografien her er slik at vi kan binde sammen tre
fjellsider med så forskjellig alpinprofil, forteller Stensrud.
Hele investeringen er allerede dekket av tomtesalg. Investeringen i
Kvitfjell Varden finansieres av tomtesalg.

Fjell + Dal = Sant
Tekst: Frank Asle Mathiisen

Først vil jeg på vegne av Midt-Gudbrandsdal
Næringsforening (MGNF) gratulere den ferske
vinneren av Verdiskapingsprisen, Kvitfjell
Alpinanlegg As. I tillegg gratulerer med åpningen
av den tredje fjellsiden Varden.
Det skjer mye i Ringebu kommune, både på
fjellplatåene og i sentraene. Koblingen mellom fjell
og dal har blitt sterkere og sterkere med årene.
Det er stor sysselsetting blant lokale bedrifter i
arbeid som utføres i destinasjonene og platåene generelt. Samtidig har
det kommet nye flotte tilbud i dalføret som er verdt både et og flere
besøk.
Kortreist mat er, for å bruke et eldre uttrykk, ”i skuddet” som aldri før.
Bevissthet rundt hva vi spiser har fått mer fokus, samtidig somt vi også
setter pris på bedre kvalitet. Jeg vil her få fremheve noen nye aktører som
bare må unnes et besøk så snart du kan:
FåvangKroa Spiseri – En gourmetrestaurant i Fåvang sentrum hvor
menyen er laget på lokale produkter av ypperste kvalitet. I tillegg et bredt
utvalg av drikkevarer.
Annis Spisested – Restaurant vegg i vegg med pølsemakeriet. Herlige
lokale råvarer serveres og restauranten har i tillegg en scene for hyggelige
konsertopplevelser.
Bonden Sylte – Gardsmat utsalg på Myrvoll Gård, Fåvang

FåvangKroa Kolonial & Kafe – Utsalg av egenproduserte varer, norske
nisje og småskalaprodukter.
En liste over tilbydere av lokalmat i Midt-Gudbrandsdal finner du inne på
www.mingudbrandsdal.no
Et lite mekka har Ringebu Kommune blitt, men ingenting kommer av seg
selv. Alle steder er avhengig av et kundegrunnlag for å kunne holde oppe
og tilby det beste sortiment. Vår største utfordring er imidlertid hvordan
vi kommer oss til og fra. Dette gjelder nok like mye fritidsboligeiere som
fastboende. Midtdalsregionen simpelthen bugner av arrangementer og
tilstelninger, idrett så vel som kulturelle. Jeg selv er en sosial person,
men et ønske om å reise ”til” har ofte blitt kansellert grunnet mangel på
transport. MGNF tror, at for å lykkes med å ta det neste steget, trenger
vi å legge til rette for en mer sømløs måte å ferdes på. Om vi hadde hatt
et system som gjorde det mulig å hoppe på bussen til og fra sentraene,
arrangementet og fjellplatåene for en billig penge, kunne vi lagt til rette
for enda mer verdiskaping og bruk av våre ulike tilbud. Men da må det
organiseres på en måte som gjør det forutsigbart.
MGNF ønsker nå å være pådriver for at så skjer. Vi har i samarbeid med
kommunene blitt enige om at vi skal ta en rolle for å forsøke å få dette
til. Vi er bindeleddet til næringsaktørene som kan kobles på og vi kan
jobbe for at offentlige midler utløses til oppgaven. Dette blir et viktig
arbeid i 2018 og videre. Folk må kunne komme seg fra A-Å. Ville ikke
det vært herlig om du kunne hoppet på bussen til skituren, handleturen,
besøk av restauranten, festivalen, idrettsarrangementet osv osv... Tur/
retur på tidspunkt som gjør totalopplevelsen best mulig? Kanskje kan vi
få til det sammen med lokale aktører, kommuner og fylket. Vi er gjerne en
pilotregion og har satt i gang jobben for å få det til. Blir det en realitet,
vil det ikke bare bety verdiskaping for alle, men også gjøre at vi blir en
mer komplett region. God vinter videre!
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Ringebu bibliotek
Tekst og foto: Ellinor Brænd

Mandag18. september åpnet nye Ringebu bibliotek og mange års ventetid
var endelig over! Nå kan vi se tilbake på vår første høst i tidsriktige og
praktiske lokaler og vi kan slå fast at dette var det verdt å vente på. Det nye
biblioteket har fått to arenaer for arrangement, Lilletorget og Stortorget,
det har fått møterom, egen ungdomsavdeling med kosekrok og spill, og
de minste har fått en stor barneavdeling å boltre seg på. Ordfører Arne
Fossmo fikk æren av å foreta offisiell åpning av biblioteket, Lars Mytting
ble humoristisk og grundig bokbadet av Olav Brostrup Müller, og Tormod
Haug og Vemund Moss avsluttet kvelden med en stemningsfull og vakker
konsert. Det var stor stas endelig å få vist fram det nye biblioteket til alle
dere, og gjøre det med så dyktige lokale kulturarbeidere i tillegg – det ble
en flott kveld i vår nye kommunale finstue! Resten av uka gikk det slag i
slag med masse besøk og ulike arrangement for store og små.
For oss ansatte på biblioteket har denne høsten gått utrolig fort og vi
må nok innrømme at vi var litt i overkant ambisiøse når dato for åpning
ble bestemt og programmet for høsten ble lagt. Men 35 arrangement
har blitt avviklet på det som i perioder har vært en byggeplass, vi har
kunnet tilby tilnærmet vanlig drift, og vi har mottatt mange tilreisende
som har ønsket å ta biblioteket i øyesyn. Vi er ubeskjedne nok til å påstå
at vi har fått et av landets fineste bibliotek, noe som passer bra i og
med at vi også har de fineste brukerne. Vi sender en stor takk til våre
folkevalgte som satser på bibliotek, som ser at bibliotek er noe langt mer
og betydningsfullt enn kun utlån av underholdningsromaner – dette er en
investering i kunnskap, livskvalitet og i en framtid som vil gi avkastning
langt utover faktiske kostnader. Nå er det opp til deg å ta biblioteket i
bruk, enten du er fastboende, har hytte her eller bare er tilreisende.
Velkommen til ditt lokale landsbybibliotek!

Bibliotekaren anbefaler
Tekst og foto: Ellinor Brænd
De fems tegn av Hans

Olav Lahlum.
Hans Olav Lahlum er en norsk historiker, forfatter, en aktiv
samfunnsdebattant og ivrig sjakkspiller. I 2007 debuterte han med den
kritikerroste boken Oscar Torp. En politisk biografi, og siden har han utgitt
en rekke fagbøker som alle har høstet gode kritikker. I 2010 debuterte
Lahlum som skjønnlitterær forfatter med en klassisk krimroman,
Menneskefluene. Boken ble raskt fulgt opp med flere bøker om det
samme etterforskerparet K2 og Patricia, og Lahlum har nå etablert seg
som en av dagens fremste norske forfattere. De fems tegn ble utgitt i fjor
høst, og med denne romanen har Lahlum forlatt sine sedvanlige klassisk
kriminalmysterier og skrevet en frittstående mørk psykologisk thriller med
årene 1940-1945 som bakteppe. Lille juleaften 1944 blir en ung mann
satt i avhør i Gestapos lokaler, og det blir tatt i bruk drastiske metoder
for å få de nødvendige opplysninger ut av ham. Mannen overlever
torturen, men hendelsen får livsvarige konsekvenser både for ham og
for de andre involverte. 60 år senere drives den samme mannen ut på
en brutal hevntokt, og det blir en reise gjennom fire land for å finne
og uskadeliggjøre de fem unge menneskene som ødela hans liv. Det blir
et kappløp med tiden dels fordi en dansk politikvinne er på sporet av
ham, men også fordi hans hjerte er i ferd med å svikte. Nøkkelbegreper
i denne romanen er synd, straff, hevn og tilgivelse, og hovedtema er
hvordan overgripere og offer kan leve videre med krevende minner, og
om hvordan krig får uhelbredelige langtidsvirkninger på menneskers liv.
Dette er den første boken jeg har lest av Lahlum og jeg har ingen problemer
med å forstå hvilken enorm kapasitet vi har med å gjøre. De fems tegn
er spennende, godt skrevet, har et realistisk og troverdig plott, og jeg
tror på hans persongalleri. Og selv om dette kanskje ikke er min favorittsjanger så er jeg sikker på at jeg kommer til å lese flere av hans bøker.
Hans Olav Lahlum kommer til Ringebu bibliotek tirsdag 6.mars for å
snakke om sitt forfatterskap generelt og De fems tegn spesielt.

Han er da gjest under den årlige Litteraturkvelden som arrangeres
sammen med Ringebu Libris og tre bygdekvinnelag.
Vi håper å se deg da!
Ringebu bibliotek, Jernbanegt. 4, 2630 Ringebu. Tlf. 61 28 04 08.
https://www.facebook.com/ringebu.folkebibliotek
Mandag og onsdag 12-19, tirsdag og fredag 10-14.

Lesesirkel søker nye medlemmer!
Ringebu bibliotek driver to lesesirkler, og ved den ene er det nå ledige
plasser for leseglade midtdøler. Medlemmene i lesesirkelen møtes ca.
hver 6 uke for å diskutere en felles leseopplevelse, og hva de skal lese
bestemmer de etter tur. Biblioteket ordner med bøker, kaffe og te, og
biteti tar medlemmene med.
Har du lyst til å være med i dette sosiale og koselige fellesskapet så
tar du kontakt med:
Ellinor på biblioteket på tlf. 61 28 04 08
eller epost ellinor.braend@ringebu.kommune.no

Visste du at ...

Nå kan du registrere ditt arrangement et sted: På www.ringebu.kommune.no finner du oversikt over arrangement i regionen. Ringebu
kommune har integrert Kulturnett Oppland sin elektroniske arrangementskalender, her kan du velge mellom å få fram alle arrangementene i
Ringebu eller hele regionen.
Vi oppfordrer alle arrangører å registrere sitt arrangement her, ved å gå inn på valget «legg til flere» får du fram et skjema for registrering av
arrangement. Kulturnett Oppland tar jobben med å videresende arrangementene som registreres til GD puls og «Det skjer» i GD samt at de
største arrangementene også formidles til Visit Lillehammer sin arrangementskalender. Altså, bare et sted å registrere arrangementet for at
det skal bli synlig flere steder. Ta kontakt med Ringebu skysstasjon på tlf. 61284700 om du trenger hjelp til registrering.

Kunstutstilling

med Hans Normann Dahl, Øystein Dolmen og Håkon Bleken:
Peer Gynt på Ringebu Prestegard
Tekst Galleri Holmsbustuene.

Hans Normann Dahl

Øystein Dolmen

Håkon Bleken

Både Peer Gynt og Hans Normann Dahl hadde jubileum i fjor høst. Slikt blir det
kunstutstillinger av. Når så også Håkon Bleken og Øystein Dolmen stiller ut på
Ringebu Prestegard i påsken, er det duket for store kunstopplevelser.
Ikke rart at Einar Høystad i Stiftelsen Ringebu Prestegard
er både glad og stolt over å kunne invitere til nye store
opplevelser når de for første gang skal ha salgsutstilling
i påsken.

Soloppgang, Håkon Bleken

Einar Høystad

Første gang
En av de mest allsidige billedkunstnere og samfunnsdebattanter i Norge, Hans
Normann Dahl, ble 80 år mens det var 150 år siden diktet om Peer Gynt ble
utgitt. Mangfoldets mann brukte jubileet til noe dobbelt nytt: For først gang
lagde 80-åringen en tematisk enhetlig salgsutstilling i galleriet Holmsbustuene
i Hurum i forbindelse med at det var 150 år siden utgivelsen av «PEER GYNT, et
dramatisk digt af Henrik Ibsen». For første gang samlet han mange av bildene
han har laga til denne Ibsenteksten, motiver han har jobba med til og fra i
snart 50 år. Det alle første var utkastet til en teaterplakat der Peer, som stolt
hanekylling, bivåner Anitras dans. Siden er det blitt mange litografier og noen
store oljemalerier.

Peer Gynt, Hans Normann Dahl

Aller fremste
Nå settes denne unike kunstutstillingen opp på Ringebu Prestegard i perioden
24. mars til 8. april.
Ikke nok med det! Også en av de mest markante skikkelsene i norsk kunstliv,
Håkon Bleken, vil samtidig stille ut grafiske verker.
Bleken regnes som en av våre aller fremste samtidskunstnere og har satt sitt
tydelige preg på utviklingen av maleriet, tegningen og grafikken i Norge i
nesten hele etterkrigstiden.
Med referanser til kubismen og impresjonismen har Håkon Bleken rammet inn
det mystiske og uforklarlige en ofte finner i billedkunsten.
Nok en kjent trønder stiller i samme slengen ut på Ringebu Prestegard, nemlig
multikunstneren Øystein Dolmen, med tegninger fra tiden med Knutsen &
Ludviksen.
Få fram Fanden
Hvis Hans Normann Dahl skal trekke fram ett av bildene i utstillinga på Ringebu
Prestegard, som han er ekstra fornøyd med, må det bli bildet med Peer og
Fanden, der Peer knuser ei nøtt så Fanden springer tvers igjennom taket.
Det er bildets visuelle kraft som gjør at han gang på gang vender tilbake til det.
«Verden er full av nøtter som trenger å bli knust for å få fram Fanden», sier
Hans Normann Dahl med trøkk, men uten å heve verken stemmen eller øyebryn.
Hallo, Øystein Dolmen

30- års jubileum
Vi har den glede å presenteres årets Vinterfestprogram med et variert
program som fenger bredt. Vinterfesten er et Fyrtårnarrangement i
Ringebu kommune og med lag og foreningers arrangementsdeltakelse
kan vi tilby et spennende program i jubileumsåret 2018. Tromsa
Live utvider stadig sitt arrangement, fartsfesten World Cup i
Kvitfjell arrangeres 10. og 11. mars. Ringebu musikkforening har
i år vært så heldige å få besøk av HMK Gardens musikkorps som
vil holde en forrykende konsert. På neste side presenteres hele
Vinterfestprogrammet.
Gled dere.

Lørdag 24. Februar

Tromsa Live på Tromsvang
The Rambling Men
Flamex
Randi Marie
KVITre
Baksia
Inngang: 250
Konsertstart kl. 20.00

Tromsa Live
22. – 24. Februar 2018

Det er igjen duket for Midt-dalens egen musikkbonanza, når Tromsa Live
går av stabelen for tredje gang. Årets artister gir deg muligheten til å
oppleve et bredt spekter av sjangere, fra klassisk opera til pop. Tromsa
Live’s visjon er å skape en sjangeruavhengig festival hvor lokale artister
og band får presentere sitt materiale og ett arrangement hvor publikum
får oppleve ”kortreist” musikk! Gjerne sammen med nasjonale artister.
Denne ganger er det blant annet Tommy Kristiansen som gjester
Ringebu. Det tilbys konsertopplevelser sammen med god mat både
torsdag og fredag.
Torsdag 22. Februar

Klassisk konsert med Kari Hanne Rudrud på Tromsvang
Erlend Grønbeck, piano og Kristin Aniita Johnsen, konfransier.
Inngang: 200
Middag på Fåvang Kroa inkl. konsert 550
Konsertstart kl. 19.00
Fredag 23. Februar

Akustisk kveld hos Annis
Randi Marie
MaVe
Chinook
Halvor Berg
Vemund Moss og Tormod Haug
Tommy Kristiansen
Konsert med middag: 545, Konsert: 250
Middag fra kl. 18.00 Konsertstart kl. 20.00

Søndag 4. mars

HMKG musikkorps holder konsert i Ringebuhallen.
Konsertarrangør er Ringebu Musikkforening. Konserten er en del av
foreningens arrangementer i forbindelse med at de i år feirer 135 årsjubileum.
Gardemusikken er 3. gardekompani, bedre kjent som Musikk og Drill,
sin musikktropp. De er igjen klar til å glede publikum med sitt ferske
program, under kyndig ledelse av deres nye dirigent musikkmajor Bjørn
Bogetvedt.
Til oss kommer hele Gardemusikken/janitsjarkorpset, også kalt
hovedkorpset.
I tillegg til det musikk- og drillkontingenten gjør av kjente oppdrag i
inn- og utland, holder Gardemusikken mange konserter gjennom året.
De representerer en lang og rik militær musikkultur, men også det
moderne og ikke minst den særegne verneplikten. Repertoaret er bredt
og går over flere sjangre. Publikum vil kunne vente seg både kjente
norske stykker, men også spennende musikk fra flere verdensdeler.
Gardemusikken, og dirigentene, er opptatt av å underholde og begeistre
sitt publikum, og velger også å fremme tradisjonell musikk spesielt
komponert for janitsjarkorps.

19. februar - 23. mars
23. februar
Tromsa Live, akustisk kveld på Annis Spisested, Ringebu.
Med artistene Randi Marie, MaVe, Chinook,
Halvor, Vemund og Tormod og Tommy Kristiansen.
Middag fra 18.00, konsertstart kl. 21.00.
Middag og konsert kr. 545. Kun konsert kr. 250.
Forhåndssalg billetter på Ticketmaster.
Arr: Laugen. rock og bluesklubb

19.februar
Åpning av kunstutstilling på Ringebu bibliotek kl.18.00
Elever ved Ringebu kulturskole stiller ut noen av sine produksjoner.
Enkel servering. Gratis inngang.
Utstillingen vises gjennom hele Vinterfesten.
Arr. Ringebu kulturskole og Ringebu bibliotek.

20.februar
Klangen, kunsten og håndverket i Ringebu Stavkyrkje kl. 18.30
Foredrag om en tusen år gammel tradisjon med kirkeklokker av
campanolog Henning Andersen (klokker, kirketjener og organist).
Inng: Voksne kr. 50, barn gratis.
Arr. Soknerådet, Ringebu historielag og Gudbrandsdalsmusea.

21. februar
Litteraturformidling på Ringebu bibliotek kl. 19.00.
Bibliotekaren presenterer noen litterære smakebiter fra siste års
bokutgivelser. Enkel servering, gratis inngang.
Arr. Nordre Fåvang bygdekvinnelag, Søre Fåvang bygdekvinnelag og
Ringebu bibliotek

22.februar
Tromsa Live, klassisk konsert med Kari Hanne Rudrud på
Tromsvang, Fåvang kl. 19.00
Erlend Grønbeck, piano og Kristin Anita Johnsen, konferansier.
Inngang kr. 200. Middag på Fåvangkroa og konsert kr 550
Forhåndssalg billetter på Ticketmaster.
Arr. Laugen rock- og bluesklubb

22. februar
Frokostmøte på Høye Gard i Ringebu kl. 08.30
Denne gangen får du konkrete tips til hvordan du lykkes som leder.
En god leder trenger også jevnlig påfyll. Vi vil fortelle mer om
serviceavtalen Timbr tilbyr deg. Påmelding til trine@timbr.as
Arr. Timbr AS

23. februar
Informasjon om lederutvikling med Venabygdsfjellet og
Lundegard som arena kl. 16.00
Påmelding til kariaase@lundes.no.
Arr. Lundegard og TimbrAS.

24. februar
Tryllekurs med Davido på Ringebu bibliotek kl. 10.00-12.30
Davido er to ganger verdensmester i Magi, og han lærer deg triks som
både er meget imponerende, men samtidig lett å lære seg. For elever i
4.-6.klasse. Servering av pizza og brus. Gratis. Det er plass til 16 barn,
de som ikke deltok i fjor har førsterett. Påmelding innen 22.februar til:
ellinor.braend@ringebu.kommune.no tlf. 61 28 04 08
Arr. Ringebu bibliotek

24. februar
Vintermartn i Landsbyen Ringebu. Kl. 10.00 – 14.00
- Tryllekurs med Davido på Ringebu bibliotek kl. 10.00.
- Værfast byr på snowboard og skilek i parken med uttrekkspremiering.
Ta med skiutstyr. Grilling utenfor butikken og nybakt gjærbakst og kaffe
på bordet.
- Utendørs vintermartn i gata, aktiviteter og underholdning.
Åpen kafe i Kaupanger. Gode Vinterfesttilbud i butikkene.
Arr. Ringebu markedsforening og Værfast

24. februar
Tromsa Live på Tromsvang, Fåvang kl. 20.00.
Tromsa Live- tradisjonell TromsaLive party på Tromsvang med The
Ramblin Men, Flamex KVITre, Randi Marie og Baksida
(konsertstart kl. 20.00) Inngang kr 250.
Forhåndssalg billetter på Ticketmaster.
Arr. Laugen rock- og bluesklubb

25.februar
Pilkekonkurranse på Laagen på
Losnaisen utenfor Viken gartneri i Sør-Fåvang kl.11.00 - 13.00
Utlån av pilkestikker for de som ikke har. Premiering.
Påmelding fra kl. 10.00. Pris: kr. 100 for voksne, barn gratis.
Værforbehold, informasjon: Kjell M Pinløkken
pinloek@online.no tlf 959 70 125
Arr. Ringebu og Fåvang jeger- og fiskerforening.

25.februar
Vinterfestkonsert med Ringebu sangkor og Sør- Fron sangkor
på Ringebu ungdomsskole kl. 19.00
60-talls musikk med kor, solister og band.
Inngang: Voksne kr. 200,barn kr. 100.
Arr. Ringebu sangkor og Sør Fron sangkor.

23.februar
UV light party på Ringebu ungdomshus kl.17.30-22.00
Neonmaling, UV lamper, DJ og sukkerspinn.
Arr. Ringebu ungdomshus.

23. februar
Tenning av barnehagenes lykter i Fåvang sentrum kl. 18.00
Ringebubarnehagene er alltid med for å være synlige under
Fyrtårnarrangementene, barna har malt flotte lyslykter.
Bli med på markeringen. Arr. Ringebubarnehagene.
23.februar
Bygdekino i Kaupanger, Ringebu.
Kl.18 Petter Kanin. kl. 20 Norske byggeklosser
Se www.bygdekinoen.no for mer informasjon

27. februar
Tullprat med någgå attåt på Ringebu bibliotek kl 19.00
Gode historier, skrøner, sang og musikk står på programmet når vi
inviterer til en humoristisk kveld.
Gratis inngang og enkel servering.
Arr: Ringebu Historielag og Ringebu bibliotek.

28. februar
Foredrag ved garvermester Sofie Kleppe fra Vågå på Ringebu
ungdomssenter, Ringebu kl. 19.00
Garving og beredning av skinn. Nye og gamle metoder. Åpent for alle
interesserte.
Inngang: Medlemmer kr 50, ikke medlemmer kr 100 inkl. servering.
Arr: Ringebu Fåvang husflidslag

1 mars
Hyggekveld på Nærmiljøsentralen i Ringebu kl. 18.00
Underholdning, gratis inngang, salg av kaffe.
Arr: Ringebu Nærmiljøsentral.

2. mars
Bygdekino i Kaupanger, Ringebu
Se www.bygdekinoen.no for mer informasjon
Arr: Bygdekinoen

2. mars
Folkemusikkpub på Tunet Kro, Fåvang kl. 19.00
Mange grupper underholder. JAM, ta med instrument.
Gratis inngang, loddsalg. Arr. Ringebu spellemannslag og Tunet kro
3. mars
Vinterfestdag i Fåvang sentrum kl. 12.00-14.00
Underholdning ved Fåvang linedanseklubb.
Sang og dans. Gratis ridning for barna.
Det blir bålpanner med grilling av pølser og pinnebrød.
Arr: Fåvang Vel og Næringsforening

3. mars
Kurs i linedance på Tromsvang, Fåvang kl. 10.00-16.00
Pris: Voksen kr 150, under18 år kr.100
ingen påmelding, møt opp.
Spørsmål til: slykkeliten@hotmail.com
tlf. 411 48 360.
3. mars
Kanefart på Jønnhalt Jønnhaltvegen 613,
Venabygdsfjellet fra kl. 11.00
Henning Olstad og Pernille Kalseth åpner opp setra si, der blir det bål,
lek i snøen, og mulighet for å varme seg. Vi håper at så mange som
mulig tar med seg hest, for her kan man både ri og kjøre. Fellesturen
starter kl. 12.30. Du er også velkommen uten hest. Tilbake på setra er
det mulighet for å grille.
Info: Henning Olstad 97563460, Øydis Uthberg 95037719.
Arr. Stav kjøre- og rideklubb og Stall Hummelaaen

4. mars

10.og 11. mars
World Cup i Kvitfjell
Lørdag 10. mars Utfor herrer start kl. 11.00
Underholdning og aktivitet i målområdet fra kl. 09.00
Søndag 11. mars Super-G herrer start kl. 10.30.
Underholdning og aktivitet i målområdet fra kl. 09.00
Se eget oppslag på midtsider.
www.worldcup.kvitfjell.no
10. mars
Bandet «GRUSK» spiller Irsk folkemusikk på Kvitfjell Pub og
Pizza, Fåvang fra kl. 21.00
Arr. Kvitfjell Pub og Pizza

11. mars

Eviggrønne favoritter med Fossajazz på Tromsvang. Fåvang kl. 18.30

En svingende, trivelig kveld med 50 og 60- tallsmusikk.
Inngang: Voksne kr. 200, barn under 16 år gratis.
Arr. Fossajazz

15. mars
Lions moteshow med kulturell underholdning på
Ringebu ungdomsskole kl. 19.00
Salg av lodd og kaffe. Gratis inngang.
Arr: Lions Ringebu.

17. mars
Vinterfestkonsert med Fåvang musikkforening.
På Tromsvang, Fåvang kl. 19.00
Årets tema er Beatles.
Inngang: Voksne kr 200, barn kr 100.
Arr: Fåvang musikkforening.

18. mars
Konsert med MaVe på Ringebu bibliotek kl. 19.00
MaVe holder intimkonsert med låter i en nedstrippet, semi-akustisk
drakt. Dette blir en kveld hvor du får høre MaVe på en måte du aldri har
hørt henne før, og med helt nye låter.
Gratis inngang. Arr: Ringebu bibliotek.

Inngang: Voksen kr 250, barn under 16 år kr 100
Forhåndssalg billetter hos G-Sport Ringebu og Prix på Fåvang (kun salg
ved oppmøte)

23. og 24. mars
Folk og røvere i Kardemommeby
av Torbjørn Egner på Tromsvang, Fåvang.
Med drama/teatergruppa ved Ringebu kulturskole og Ringebu og
Fåvang skolemusikk. Regi: Kristin Anita Johnsen
Dirigent: Lena Løsnesløkken
23.mars
Forestillinger for grunnskoler og barnehager.
24. mars
Åpen forestilling kl.15.00.
Inngang: Voksne kr. 100, barn under 16 år kr. 50

Arr: Ringebu musikkforening

Arr. Ringebu kulturskole

6. mars.
Litteraturkveld på Ringebu bibliotek kl 19.00
Hans Olav Lahlum presenterer sin nyeste bok og sitt forfatterskap.
Enkel servering. Boksalg med signering. Gratis inngang.

23. mars.
Litauisk folkemusikkveld med konsert og foredrag på Ringebu
Prestegard kl. 18.00.
Inngang: Voksne kr 100, barn gratis

Arr: Ringebu Libris, tre bygdekvinnelag og Ringebu bibliotek.

Arr: Ringebu prestegard.

Familiedag på «svæillbana». Kvitfjelltune, Fåvang kl. 12.00-15.00

Ta med skøytene og kom på familiedag ved badedammen, den klassiske
musikken klinger fra anlegget, gratis servering av pølser og varm drikke.
Arr. Ringebu kommune og frivillige

4. mars

Konsert med HMK Gardens musikkorps i Ringebuhallen kl. 19.00

8. mars
Barneteater på Ringebu bibliotek kl. 10.30-12.00
Askeladden Friteater viser forestillingen «Bamse Brakar og Mikkel Revover stubbe og stein.» for alle førskolebarn. Gratis inngang.
Arr. Ringebu bibliotek.

8. mars
Gospelkonsert med Elsa Harris, Angela Primm og Fri Gospel
i Fåvang kirke kl. 19.30
Opplev fengene amerikansk gospelsang Inngang: Voksne over 18 kr
200, ungdom 13-18 år kr 50, barn under 12 år gratis.
Forhåndssalg av billetter: Baker Hansen Fåvang og G-Sport Ringebu.
Arr. FriGospel.

Oppslagstavla
11. februar. Gudstjeneste i Ringebu kommune.
Venabygd kirke kl. 11.00
Ringebu ungdomssenter kl. 19.00

18. februar. Gudstjenester i Ringebu kommune.
Venabygd fjellkapell kl. 11.00.
Fåvang kirke kl. 19.00.

24. mars - 8. april.
Peer Gynt på Ringebu Prestegard med salgsutstilling.
Åpent alle dager kl. 10.00-17.00
Hans Normann Dahl, en av de mest allsidige billedkunstnere lagde
en tematisk enhetlig salgsutstilling i forbindelse med at det var 150
år siden diktet om Peer Gynt ble utgitt. Et kunstverk han er ekstra
fornøyd med er bildet av Peer og Fanden Også en av de mest markante
skikkelsene i norsk kunstliv og som regnes som en av våre aller fremste
samtidskunstnere, Håkon Bleken, vil samtidig stille ut grafiske verker.
I tillegg kommer multikunstneren Øystein Dolmen, med tegninger fra
tiden med Knutsen & Ludviksen.

19.februar – 23.mars
VINTERFEST I RINGEBU
Se eget program side15, 16 ,17

25. mars. Gudstjeneste i Ringebu kommune.
Ringebu stavkirke kl.11.00
Linåkertunet kl.17.00

22.februar -18. mars
Vinterferieprogram på fjellet finner du på:
www.spidsbergseter.no
www.venabu.no
www.venabygdsfjellet.com
www.friisvegen.no
www.kvitfjell.no

27. mars. Hytteforum for vel- og hytteforeninger
på Ringebu innovasjonssenter kl. 13.00

17. februar UKM - Ungdommens Kulturmønstring på inntunet
Vinstra videregående skole kl. 18.00.
Inng: Voksne kr 100, barn og ungdom gratis.

Hundekjøring på Venabygdsfjellet.
Hundekjøring hver torsdag på Venabygdsfjellet. Starter enten på Venabu
fjellhotell eller Spidsbergseter Resort Rondane.
Bestilling hos hotellene: Venabu fjellhotell 61293200 Spidsbergseter
Resort Rondane 61284000
Kanefart fra Venabu fjellhotell.
Hver tirsdag og lørdag er det kanefart fra Venabu fjellhotell.
Bestilling: Venabu fjel hotell 61293200
Yoga på Venabu fjellhotell
Tilbud om pilates/yoga hver dag.
Bestilling: Venabu fjellhotell 61293200
24.2 – 24.3 Skisafari fra Venabu fjellhotell.
Bestilling: Venabu fjell hotell 61293200
25. februar. Gudstjeneste i Ringebu kommune.
Ringebu ungdomssenter kl. 19.00.
4. mars. Gudstjeneste i Ringebu kommune.
Fåvang kirke kl. 11.00
11. mars. Gudstjeneste i Ringebu kommune
Ringebu stavkirke kl 11.00

29. mars. Gudstjeneste i Ringebu kommune.
Ringebu stavkirke kl. 11.00
Venabygd fjellkapell kl. 17.00
30. mars. Gudstjeneste i Ringebu kommune.
Venabygd kirke kl. 11.00
Fåvang kirke kl. 19.00
14.april. Lillehammer Troll ski Marathon.
Verdens lengste skirenn Venabygdsfjellet - Sjusjøen.
www.trollski.no
21.-22. april
Vintersesongavslutning på Venabygdsfjellet.
Bedriftene på Venabygdsfjellet inviterer til en hyggelig avslutningshelg
med aktiviteter, underholdning og god mat.
Alle skiløyper kjøres fredag, lørdag og søndag, og det er flotte forhold
i alle løyper, men noen åpne veier. Tilbud om skyssordning mellom
bedriftene på fjellet og fra og til Ringebu kan bestilles.
Mer info. www.venabygdsfjellet.com
3. juni – 24. juni SOMMERFEST I RINGEBU
9. juni Multikultidager
9. juni åpning av sommerutstillingen i
Ringebu prestegard kl. 14.00.
15. og 16. juni Fåvangdågån.
22. og 23. juni Ringebudager.

18. mars. Gudstjeneste i Ringebu kommune.
Venabygd kirke kl 11.00

30.juni – 18. august
Hver sommerlørdag i perioden. Torghandel og
temaarrangement i landsbyen Ringebu kl. 09.00-15.00.
Arr. Ringebu markedsforening.
www.ringebu.com, facebook: Landsbyen Ringebu.

20. mars. Starte bedrift?
I innovasjonssenteret kl. 9.00 - 15.00

24. – 25. august
Landsbyrock i Ringebu.

24. mars -2. april
Påskeprogram på fjellet finner du på
www.spidsbergseter.no
www.venabu.no
www.lundes.no
www.venabygdsfjellet.com
www.friisvegen.no
www.kvitfjell.no

Arr. Laugen rock og bluesklubb

29. september – 6.oktober
FÅRIKÅLFESTIVAL I RINGEBU
Sauetråkket starter med værlamkåring og
gammeldags marked på Fåvang 29. september.
Mange arrangement i hele uke 40 og avslutning med Fårikålfestival i
landsbyen Ringebu 6. oktober.
For oppdateringer se: www.ringebu.kommune.no
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Kjetil Jansrud er den som har flest seire i Kvitfjell, og da ordfører Arne Fossmo overrakte premien i fjor var det naturlig at de begge juble litt
ekstra. Foto Stein B. Olsen

World Cup Kvitfjell 10.-11. mars 2018

Ordføreren jubler for «kongen»
Kjetil Jansrud er «kongen av Kvitfjell». Da ordfører Arne Fossmo skulle overrekke vinnerpremien
i fjor, jublet de begge. Alle Kvitfjellvenner er klare for en reprise.

Seks ganger har Kjetil Jansrud stått øverst
på seierspallen i sin egen lekegrind: Kvitfjell.
Kjetil vant utforrennet i fjor og selvfølgelig
jakter han på reprise når Kvitfjell i 2018
feirer at det er 25 år siden første gangen det
var World Cup i Kvitfjell i 1993.
Vi har skrevet det mange ganger før. Det er
et spesielt forhold mellom Kjetil Jansrud og
Kvitfjell. Dette anlegget er hans egen hjemmebane. Hans nærhet og kjennskap til hver
m2 snø har han dratt med seg inn i kjøringen
til toppen av pallen. Slik var det også under
World Cup i fjor. En drøm gikk i oppfyllelse
da han for første gang vant lørdagens utforrenn. Kvitfjell var stedet hvor drømmen ble
til virkelighet.
25 ÅR MED WORLD CUP
I år er det 25 år siden de aller første World
Cup-rennene ble arrangert i Ol løypa. Og
mange en gang har Kvitfjell steppet inn som
arrangør av avlyste renn tidligere i samme

sesong. På mange måter har Kvitfjell vært
en garantist for gjennomføring av renn. Av
62 terminfestede renn er kun 2 avlyst. Ingen
andre fartsarenaer i WC sirkuset kan vise
til noe tilsvarende. Det er ikke uten grunn at
Kvitfjell raskt ble en klassiker på lik linje med
Kitzbühel (AUT) og Wengen (SUI).
Kvitfjell er mye mer enn bare et alpint
skirenn. I destinasjonen er alle involvert og
det er masse aktiviteter og underholdning
over fire dager. Og i disse dagene er det
forlenget åpningstid i anlegget. Og World
Cup arrangementet legger kun «beslag» på
en liten andel av den sterkt voksende
destinasjonen, nå med 3 fjellsider!

lag med Kjetil Jansrud, Aksel Lund Svindal
og Alexander Aamodt Kilde. Det er ingen
umulighet at Norge kan tapetsere pallen på
hjemmebane. Og Kjetil må prester på sitt
beste skal han stå høyere på pallen enn Aksel
og/eller Alexander.

Årets sesong så langt, har vist at vi har mye
å glede oss til. Løperne kommer dessuten
til Kvitfjell rett etter OL, så her blir det
mulig å hylle de olympiske medaljører, og
selvfølgelig håper vi at flest mulig av dem
er norske. Norge stiller med et knallsterkt

TEKST & FOTO Stein B. Olsen

PUBLIKUMSØKNING
- Vi har lagt stein på stein i mange år, og hele
sirkuset setter pris på den rammen vi har
rundt vårt arrangement. Kvitfjell er litt
annerledes enn hva de opplever andre steder.
Vi har vel funnet vårt eget intime, inkluderende og varme fottrykk, sier Svein Mundal
som er arrangementsansvarlig i Kvitfjell.
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PROGRAM
LØRDAG 10. MARS
09.00 Underholdning i målområdet. Midt-Gudbrandsdalen presenterer seg.
Stands og aktiviteter for alle aldersgrupper. Underholdning fra scenen.
11.00 Utfor menn
12.00 After-ski i målområdet
12.30 Premieutdeling i målområdet. Topp 3
13.30 Young Attacking Vikings. Familiebakken på mellomstasjon
14.00 After-ski på mellomstasjonen og på Vestsiden
21.30 World Cup Party Gudbrandsgard Hotel
22.00 Kvitfjell Pub og Pizza i Fåvang
22.00 Ryk og Reis i Hafjell
SØNDAG 11. FEBRUAR
09.00 Midt-Gudbrandsdalen presenterer seg.
Stands og aktivitets tilbud for store og små. Underholdning fra scenen.
10. 30 Super-G menn
12.00 Premieutdeling i målområdet. Topp 3

GRATISBILLETTER TIL DEG:
PARTNERS:
1993-2018
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Innovasjonssenteret i Jernbanegata 4
Ønsker du kontor eller møterom i en time, dag, uke, måned i landsbyen Ringebu?

Ringebu kommune tilbyr møterom og utleiekontor på det nye og moderne Innovasjonssenteret.
Du bestiller rom på Ringebu kommunens hjemmeside www.ringebu.kommune.no under fanen søknadssenter - kommunale boliger.
Der finner du skjema.

Lurer du på noe? Send oss en e- post: post@ringebu.kommune.no eller ring oss på telefon 61 28 30 00.
Vi har også andre lokaler, se vår hjemmeside.
All leie på Innovasjonssenter, Kaupanger, Tromsvang, Ringebuhallen og skolebygg bestilles gjennom Ringebu kommunens hjemmeside.
Dette gjelder også lag og foreninger som har gratis leie til sin aktivitet.

Værfast/Ringebu
Tekst: Kjetil Høye Sviland, Timbr AS. Foto: Julia Hamre

På værfast får du hjelp, om du lurer på hvor du skal legge turen på
den nye stisykkelen eller med nykjøpt rando-utstyr. De vet om de beste
fiskeplassene og hvor du kan dra med deg en date på en romantisk
skogstur. Ja og hos gjengen på Værfast kan du selvfølgelig kjøpe bålkjelen
og kaffen du trenger for å få stemningene skikkelig romantisk i blåtimen
på tur med mannen/dama/jenta/gutten du vil imponere. -Det skal være
enkelt å komme innom. Menyen er enkel, men kortreist og skal gi store
gleder, sier Astrid. -I løpet av våren håper vi å begynne å arrangere turer
– fra enkle lavterskelturer, til mer spennende turer. For alt fra nybegynnere
til erfarne, sier Hans.

Er du på ferie, eller har noen fridager, vil du helst ikke havne i en situasjon
hvor du blir værfast. Bortsett fra om du er i Ringebu i Gudbrandsdalen.
I sommer begynte det å skje noe mystisk i den koselige landsbyen.
Vinduene i et lokale ble blendet igjen.
Noe skulle skje. Men ingen viste hva. Etter hvert dukket Instagramkontoen Værfastiringebu opp.
-Vi savnet et sted som Værfast. Vi skulle ønske det var et sted som var
åpent i sentrum når vi hadde fri – på ettermiddagene. Og så fant vi rett og
slett ut at vi måtte starte det selv, sier Julia Hamre, en av de fire Værfastgründerne.
Værfast handler om å være ute. Og å ha et sted hvor en trygt kunne
være værfast å prate om tur, få råd, ta en kaffekopp eller en matbit og en
kortreist øl. Ja og selvfølgelig handle utstyret en trenger for nye turer. De
fire vennene som nå er blitt gründere sammen er kjærestene Julia Hamre
og Kjell Arne Høyesveen og ekteparet Astrid Husom Torgersen og Hans
Anton Torgersen. –Vi kaller oss bare Værfast familien nå, sier Astrid.
Med hjemmelaget snowboardgjerde på uteserveringen og en vill logo,
åpnet endelig dørene i høst. Værfast var blitt en ny grunn til å stoppe
i Ringebu. -Værfast er sted for alle, men det er en risiko for at du blir
turinteressert av å komme innom, sier Kjell Arne.

De fire er ikke redde for å sette seg ambisiøse mål. -Ja vi er på landjorda
-men heller ikke redde for å sette oss ambisiøse mål. Vi har noen drømmer
som vi ønsker å få med oss andre ut på. Sånn at flere kan kjenne på
gleden med å være ute. -Drømmen er at folk i bygda skal bli litt mer
aktive av at vi har startet opp, fortsetter Kjell Arne.
Når en går fra landsbyen og inn i butikken trer man inn i en spennende
verden. Denne plassen kunne likegodt ligget i en sidegate i en trendy
bydel i Oslo eller København, eller i bunnen av et skianlegg i British
Columbia.

Visste du at ...
Det er fyrste året etter forskjønninga at Fåvang Næring- og Velforening hadde julegrantenning på
Fåvang 24. november kl.18. Som vanlig stilte Fåvang musikkforening opp og spilte julesanger for å
få oss i god førjulsstemning. I tillegg sang vår nye sangstjerne på Fåvang Sigrid Aarnes fine sanger.
Familien Tofte gav eit fint juletre, Solberg Skogsdrift hogg juletreet og Knut Lundstuen kjørte det og
heiste det opp på den fine torgplassen ved Fåvang Ysteri, alt gjort på dugnad så tusen takk til alle
som var med på dugnaden. Det var fin temperatur om kvelden og folk møtte opp i hopetal og alle
på Fåvang er nå så stolte av det flotte sentrumet oss har fått. Styret i Fåvang Næring- og Velforening
stilte med bålpanner og serverte varm saft, gløgg og pepperkaker. Til slutt kom 2 julenisser med
pakker som var gitt av Kiwi på Fåvang. Etterpå inviterte Tunet Kro alle til gratis saft og boller til
barna og kaffe til dei voksne. Butikkene hadde også langåpent. Styret vil takke alle som møtte opp
og bidrog til ei vellykka julegrantenning.
Leder i Fåvang Næring- og Velforening, Øyvind Myhrsveen.

På anlegget surrer det som oftest en gammel vinylplate. Har du veldig
spesielle musikkønsker til kaffien – er ikke Værfast-familien fremmed for
gjester som har med seg egne LP-plater.
- Vi er litt nerder på kaffe, så her får du ikke sur traktekaffe, sier Astrid
med et smil. -Når vi pratet om hva vi ville starte, var vi opptatt av å ha en
miljøprofil. På alt fra maten vi serverer til utstyret vi selger, sier Julia. -De
som produserer varene vi selger skal også ha tenkt på miljøet, og vi vil ta
inn kvalitetsvarer og selge farger og snitt som gjør at du kan ha klær å
utstyr lenge, fortsetter hun. -Ja og du må få med at vi tester utstyret og
selger ting vi ville brukt selv, skyter Kjell Arne inn mens han er på vei for å
finne en ny kopp kaffe til journalisten.

Landsbyen Ringebu
og
Fåvang sentrum

Vox Vaala - stemmen fra Våla
Tekst: Kristin Skjæret. Foto: Tor Ivan Boine
Like fra jeg står opp
kan forventningens glede
føles i sjel og kropp
det er i dag jeg skal synge i kor!

Det er mandagskveld og mørket har senket seg. Noen og enhver
kunne nok ønsket å slenge seg ned i godstolen og endelig få
slappe av etter dagens dont. Etter at ukas første arbeidsdag er
ferdig, etter at ungene er i seng eller etter at kveldens fjøsstell
er unnagjort. De som setter seg i bilen på Lillehammer og på
Vinstra, kjenner nok også på godstolens "lokkende toner".
Men, det er jo korøvelse - korøvelse i Vox Vaala!
Mandagskveldene har vært fast øvingsdag i alle de 31 årene
koret har eksistert, og Kaupanger i Ringebu har vært like
fast øvingslokale. Med noen få års opphold har Åshild Alette
Haugstad vært korets dyktige og inspirerende dirigent. Koret
er som et kammerkor å regne, med rundt 20 medlemmer, og
sangerne kommer fra Lillehammer i sør til Vinstra i nord.
Til tross for litt "tunge tendenser" på vei til korøvelse, så
forsvinner alle tanker om hverdagens stress og trivialiteter med
en gang vi er i gang med oppvarmingsøvelsene. Jammen kan
det virke som om det er mye energi å hente likevel!
Å ja, det herligste i livet.
Lykken beror på felleskapets klang.

Det å skape musikk sammen, gjør noe med oss. Åshild har
planen for kvelden klar, og vet hvordan hun skal få lokket fram
det beste i koret.

Det føles raskt som om kroppen og sinnet fristilles fra resten av verden. Vi er i
sangermodus, vi er til stede og korkommunikasjonen er i gang. Stemmer terpes og
"ørene finstilles". De innlærte tonene settes sammen, og sakte men sikkert kjenner vi
at brikkene faller på plass. Koret klinger, lydbildet gir oss glede og mestringsfølelsen
er stor. Jo mer vi mestrer, jo mer yter vi. Det er ingen tvil om at det skapes glød

Visste du at ...
Langrennssesongen på Venabygdsfjellet startet allerede i oktober sesongen 17/18?
Kun med naturlig snø!
Team Veidekke Innlandet velger å legge treningssamlinger på Venabygdsfjellet? I
juni var de på Venabu, i august på Lundes og i januar på Spidsbergseter.
Følg de på instagram @teamveidekkeinnlandet.
Det blir arrangert vintersesongavslutning for 3. gangen på Venabygdsfjellet, helgen
21. april. Lundes Turisthandel, Venabu Fjellhotell og Spidsbergseter Resort Rondane
er arrangører.
Du kan bli med på skisafari med Venabu fra slutten av februar? Dette er utenfor de oppkjørte løypene.
Bedriftene på Venabygdsfjellet har en ny fin nettside?
www.venabygdsfjellet.com
Det arrangeres turer med hundespann hver uke i vinter med start på Spidsbergseter og Venabu.
Du kan bli med på guidet trugetur til Myfallet hver onsdag i vinter?
Du kan kjøpe treningstime til Lundegymmen på Lundegard? Treningsrom med flere apparater. Klippekort/enkelttime/månedskort.

gjennom "felleskapets klang". Følelsene settes i sving - noen ganger
presser tårene på, mens vi andre ganger bryter ut i gapskratt fordi vi
halter oss gjennom noe vi ikke får til, - ennå. Vi kjenner at korsangen
er helsebot for kropp og sjel. Konsentrasjonen skjerpes, kondisjonen
blir bedre og lunger og mage får god trening. Det dannes vennskap, og
felleskapet gir gode opplevelser.
I alles liv er hverdager viktige, og øvelsene på mandagskveldene utgjør
korets hverdager. Men det er også behov for noen festdager innimellom.
Så vi "arbeider for" at alle korets hverdager skal munne ut i arrangement
der vi kan dele sangergleden med et publikum. Gjennom korets historie
har det vært mange konserter og opptredener. Vi er spesielt glade for at
julekorkaféen i adventstida har etablert seg som en fast tradisjon. Dette
er gode stunder som koret ser fram til, og som vi tror publikum setter stor
pris på. - Men selv om det er godt å ha gode konsertminner, jobbes det
alltid fram mot nye mål.

Dagen etter konserten den 8. april, er det igjen hverdag i koret - det er
mandag og det er korøvelse. Forhåpentligvis har publikum og sangere fått
et nytt godt bidrag som kan settes inn i minneboka.
Selv om koret har hatt et stabilt medlemstall på rundt 20 sangere, betyr
ikke dette at det ikke er plass til flere. Og vi vil stelle ekstra godt med
alle "karer" som finner veien til Kaupanger på mandagskveldene! Likevel
er alle hjertelig velkomne til å kjenne på gleden og fellesskapet som
korsangen gir. - Når klokka er ti på kvelden og korøvelsen er over, kan
det komme utbrudd som - "er vi alt ferdige??!" Ingen tenker lenger på at
kvelden er mørk og at godstolen gjorde alt den kunne for å lokke oss til
seg for noen timer siden. Fellesskapets klang har fylt oss med energi og vi
møter resten av uka med nyladede batterier.

Denne våren, nærmere bestemt 8. april, vil vi be inn til en "feel goodkveld" i Kaupanger. "Salong Vox Vaala". Da vil vi satse på et lett og
slentrende repertoar, med gjenkjennelige låter for de fleste. Kvelden vil også
inneholde allsang og ikke å forglemme, en avdeling med musikkinnslag
med duen Trym Amrud og Amund Sylte fra "The Ramblin' men". Dette
er et band som blant annet vant bandkonkurransen "UBARKET 2017",
i forbindelse med Tømmerstockfestivalen i Brumunddal. Trym og Amund
er unge, dyktige utøvere som trakterer ulike gitarer og som også synger.
Vi gleder oss til å høre dem i aksjon. Denne søndagskvelden i april skal
Kaupanger forvandles til en musikk-salong!
Dagen derpå er sinnet fylt
av mange gode vibrasjoner,
i hodet svirrer tusenvis av toner.

(Sitatene er hentet fra "Korsanger-syklus": Musikk og tekst: Erling Kollberg.)

Visste du at ...

Ringebu deltar i nytt kunstprosjekt – Tankeplass, langs pilegrimsleden?
Tekst og foto Tina Lie

Oppland fylkeskommune ble i 2016 utfordret av Sparebankstiftelsen til å komme opp med ideer til nye
prosjekter som bygger på erfaringene med "Erfaringsstoler" i Nordre Land kommune. Ideen om en
«tankeplass» langs pilegrimsleden dukket opp og kommuner ble invitert til å være med.
Prosjektet tankeplass er sprunget ut av ideen om å skape naturlige stoppesteder langs pilegrimsleden, ved
bruk av kunstneriske/arkitektoniske installasjoner.
Tankeplassene skal bidra til å styrke pilegrimsleden som kulturminne, som et friluftstilbud for alle, som
kulturopplevelse og som reiselivsprodukt.
Målet med prosjektet er å vitalisere pilegrimsleden med små installasjoner som gir den vandrende et sted
for ro og hvile, en "tankeplass". Disse installasjonene skal ha et høyt kunstnerisk og håndverksmessig
nivå og bør tåle bruk og værslitasje. Prosjektet bygger oppunder regionale føringer når det gjelder reiseliv,
folkehelse, bruk av kunst og kultur i stedsutviklingen, vern og bruk av kulturminner. Dette skal være steder
som innbyr til refleksjon og kontemplasjon, hvor man kan være introvert med sine egne tanker, nyte utsikten
og utveksle tanker med andre vegfarende.
Pilegrimsleden hviler på fire søyler; kirke, miljø, næring og kultur. Særlig kultursøylen har behov for en styrking. Nye punkter av interesse
langs leden kan stimulere flere, også lokalbefolkningen, til å gå langs leden.
I disse dager er det utlyst en nasjonal prekvalifisering for interesserte kunstnere og det skal prekvalifiseres inntil femten kunstnere. Hver
kunstner som er prekvalifisert blir invitert til en honorert konkurranse om ett av de fem stedene. Kommuner som deltar i prosjektet er Gran,
Østre Toten, Lillehammer, Øyer og Ringebu. Hver kommune får et verk til en verdi rundt kr 600.000, hvor egenandelen fra hver kommune er
kr 70.000, som kommunestyret i Ringebu bevilget i 2016. Kunstkonsulent for prosjektet tankeplass er Eivind Slettemeås.

World Cup Kvitfjell trenger flere frivillige
Vil du være med på drømmelaget i jubileumsåret?
Tekst: Frode Martinsen

Det hele startet i 1993. I år feirer World Cup Kvitfjell 25 års jubileum.
Arrangøren har en trofast og dyktig stab av frivillige, men de trenger
flere funksjonærer til å videreføre de årlige rennene. Arbeidsoppgavene
er spennende og det er arbeidsoppgaver innenfor en rekke områder. Alle
kan være frivillig, uansett alder og kjønn. Du må ha fylt 16 år, utover det
ingen begrensinger.
Etter 25 år med renn er det viktig at man klarer å rekruttere flere
«nye» frivillige. Et stort antall av de 450 frivillige har vært med i mange
år og storkoser seg. Men arbeidsoppgavene blir stadig flere og det er
et skrikende behov etter å få med flere på laget. Ikke minst når det
kommer snø under de offisielle treningsdagene og renndagene, da er
organisasjonen sårbar.
Lokalt har World Cup i Kvitfjell betydd mye for både reiselivet og annet
næringsliv. Nasjonalanlegget for alpint i Kvitfjell/Ringebu har også mye
å si for videre utvikling av Kvitfjell alpinanlegg. Alle som bygger ut og
investerer i Kvitfjell kan takke OL og World Cup for at Kvitfjell er blitt så
kjent. Kvitfjell har status som nasjonalanlegg innenfor alpine fartsdisipliner.
Etter hvert har World Cup i Kvitfjell blitt en klassiker og nevnes nå i
sammenhenger med andre store renn som bl.a. Kitzbühel (AUT) og
Wengen (SUI). World Cup Kvitfjell ønsker også sammen med Hafjell å
søke om å arrangere VM i alpint. Et framtidig alpin-VM er et kjempestort
arrangement som også krever mange frivillige. Melder man seg frivillig nå
så kan det hende vi får oppleve alpin-VM. Fint å få frivilligerfaring til det?
Viktigheten av at vi kan vise engasjement lokalt via frivillighet er ingen

selvfølge, men likefullt viktig å vise for verden rundt oss. World Cup utfor
i Kvitfjell er mediamessig det største, årlige arrangementet i vår region.
Det er en forutsetning at man kan skaffe tilstrekkelig med mannskap for
at man skal bli tildelt renn i årene framover.
Vi ønsker alle å vise verden litt av Gudbrandsdalen og den muligheten har
vi med flotte TV bilder som vises rundt om i verden.
Bente Fjellstad Bjørge er ansvarlig for de frivillige i Kvitfjell. Hun kan love
at å arbeide som frivillig er innholdsrikt og gir deg mange fine opplevelser
og mye moro. Det er i tillegg sosialt og gir deg muligheter for å utvide
bekjentskapskretsen din. Spennende arbeidsoppgaver og et inkluderende
miljø. Du vil ha en hel rekke andre fordeler og du kan velge alle slags
fagområder. For mange unge kan det være viktig å ha dette med som en
erfaring og ha det på sin CV. De som ønsker det, får en attest. Sjekk ut
og meld deg som frivillig. Det er bruk for alle. Det trengs frivillige i alle
posisjoner.
World Cup arrangementene i Kvitfjell de siste årene har vært en suksess.
Dette gjelder både den renntekniske gjennomføringen og ikke minst et
godt tilrettelagt utenomsportslig program for publikum. Arrangøren er
overbevist om at World cup rennene 10. - 11. mars 2018 i Kvitfjell også
skal bli en uforglemmelig opplevelse for funksjonærer, utøvere, trenere,
TV-seere og publikum.
Har du lyst til å bli med på vinnerlaget, meld deg som frivillig på http://
worldcup.kvitfjell.no/volunteers
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Billig

Forbehold om trykkfeil/utsolgtsituasjoner. Kun til private husholdninger.

middag for én
Middager i enkeltpakninger til 19,90 og 29,90 pr. stk

Ta med deg oppskriftsheftet i butikken.
Du finner også alle våre oppskrifter på kiwi.no

KAST
MINDRE
MAT!

Tomtegata 12, 2630 Ringebu
tlf. 61 28 03 54
www.polsemakeri.no

Opplev

TINDEKVALITETEN

GÅLÅTOPPEN

• total leveranse: Kvalitetsfilosofi
basert på over 40 år med erfaring
• Trygghet og oppfølging
gjennom hele hytteprosessen
• Solide konstruksjoner og
førsteklasses håndverk
• økonomi: Tinde gir 10% garanti av
kjøpesummen i byggeperioden,
deretter 5% i 5 år
• Vi bygger varige verdier
facebook.com/tindehyt ter

@tindehytter
www.tindehytter.no

postkasse@tindehytter.no
+47 940 89 000

igt.no

Utvidet og moderne

tannlegekontor
på Fåvang
• 3 tannleger,

Ingvild, Gina og Lene
• Tar imot nye pasienter
• Åpent man-fre 08.30-16.00
(Tidl. Grete Øfstengs klinikk)

Stasjonsvegen 4, Fåvang Telefon 61 28 29 60

www.lillehammertannhelse.no
Nord Fron_Sør Fron_Ringebu 14.qx_Layout 1 13.03.14 15:28 Side 70

Nord Fron_Sør Fron_Ringebu 14.qx_Layout 1 13.03.14 15:28 Side 71

V F

V F
Skiferpanelene monteres raskt og enkelt. Ser ut
som tørrmur. Brukes f.eks. på brannmur, pipe,
grunnmur, fasader, pipe over tak etc.
Vi leverer
også pipeheller og
skifer ettermål. Otta
Pillaguri og
Oppdal lys
og mørk er
våre bestselgere.

Foto: Vinstra Bygg og Restaurering

Velkommen til dalens
spesialforretning innen
• Fliser • Skifer • Marmor
• Ovner • Peiser • Stålpiper
Foto: Murer Lars Gonstad

Kom og
besøk vår butikk
i Lomoen!

Vi fører ovner
og peiser fra Otta,
Norsk Kleber As.
Trenger du håndverker?
Vi har mange seriøse
håndtverkere på
vår kundeliste.
Ring for kontaktinformasjon!

Alt innen fliser og tilbehør til • Bad • Hall • Vaskerom • Kjøkken • Stue • Terrasse

Vi skaffer alt innen
skifer og fliser.

Bruddskifer fra Oppdal.

Vi leverer til
hele landet.

Vinstra Flis & Naturstein AS
Maskinveien 8, 2640 Vinstra
Telefon: 415 94 200
mandag-fredag: 09.00-16.30,
lørdag: 10.00-14.00
(Ved høytider - ring for info)
Sjekk vår nettside for mer inspirasjon:

www.vinstraflis.no

Fliser • Fasadeskifer • Skifer • Granitt • Marmor • Belegningsstein • Glassbyggerstein • Ovner og peiser • Baderomsinnredning • m.m.
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Fagkunnskap.
Pålitelighet.
Service.
Siden 1938.

E!
VÆLKOMM
61 22 00 00
www.gaus.no

Tlf.

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

krible design as

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

RINGEBU
Brugata 9, 2630 Ringebu
Åpningstider: 7-23 (9-21)
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Velkommen til !
l
hyggelig hande
nn,
Gunnar, kjøpma bu
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REMA 1000 Ring

Ditt lokale bilverksted
og dekksenter!
Vi hjelper deg med det meste når det gjelder bil, enten bilen
trenger service, reparasjon, EU-kontroll, nye felger eller dekk.
Ta kontakt med oss for timebestilling eller mer informasjon.

Fåvang Dekk & Bilservice AS
Tlf: 61 24 57 50
Åpningstider
Mandag - fredag: 07:30 - 15:30

Velkommen til

på Venabygdsfjellet

Foto: Tori Gjendal

På vakre Venabygdsfjellet i Gudbrandsdalen, midt i
det mange kaller «Norges flotteste turterreng» finner
du Lundes; en familiebedrift med hjerte for å levere
opplevelser og tjenester tilpasset den enkelte gjest.
Hos oss kan du overnatte på hyggelige hytter med særpreg
i Lundegrenda eller i moderne leiligheter i Lundegard. Et
leilighetskompleks med moderne komfort, ti flotte leiligheter og en
stor festsal. På Lundegard finner du også et moderne treningsrom,
velværeavdeling og en velutstyrt smørebod. Om du blir sulten serverer
vi god mat og ferske «Lundeboller», og det du måtte trenge på fjellet

10 moderne le
iligheter
Stor festsal m
ed kjøkken
Treningsrom
og smørebod
Velværeavdel
ing
Perfekt for:
Treningssam
linger
Møter og kurs
Jubileer

finner du i Lundebutikken eller på Kiwi.

Velkommen til oss!

nye leiligheter
med selskapslokaler

familiehytter & storhytter

alt til hytta

åpen 10.00–18.00

tlf. 61 28 40 43 | lundes@lundes.no | lundes.no

nærbutikk åpen 9–21
(lørdag 9–18 | søndager 10–18)

mammut reklame as

Returadresse:
Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu

