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Studio
H
ny reiselivsbedrift i Kvitfjell
Tekst og foto: Eskil Solberg

På vestsida av Kvitfjell finner du den ferskeste
reiselivsbedriften i Kvitfjell. Prosjektet heter Studio H
og inneholder 48 leiligheter med til sammen 336
sengeplasser. Utvikleren av prosjektet er Ole Kristian
Furuseth. Foruten utleieleiligheter, er det også en
sportsbutikk/skiuteleie (White Mountain Sport), og
en kafè/bar. Tanken bak konseptet er at gjestene skal
ha tilgang til alt man trenger på en fjellferie, det være
seg sommer eller vinter, på ett sted. Leilighetene er
moderne og urbane. Det er bygget skiveier og nedfarter slik at det skal være mulig å ta seg tilbake til
leilighetene fra bakken.

l e d e r ’ n
Folketallet i Ringebu kommune gikk opp med 5 personer i 2008. Ved utgangen av 2. kvartal
2009 var det en ytterligere økning på 6 personer. Det blir derfor spennende å følge utviklingen videre. For en hver kommune, Ringebu inkludert, er det i tillegg viktig å forsøke å styre
utviklingen mot ønskede mål. Kommunestyret har i desember 2008 vedtatt Kommuneplanens
samfunnsdel, som inneholder kommunestyrets overordnede mål og strategier.
Under fokusområdet bosetting og oppvekst legger kommunestyret opp til at vi skal gjøre
Ringebu til en kommune alle ønsker å bo og feriere i. Målet er å øke den faste befolkningen i
kommunen og øke antall feriefolk. Det framgår videre at kommunen skal være i forkant med
planlegging og tilrettelegging av både byggefelt, spredt bygging og boligtyper. Kommunen
har derfor gjennomført reguleringsarbeider og utpekt områder for boligbygging. Forhandlinger om grunnerverv er i gang. Det er selvfølgelig viktig at kommunen til en hver tid har
tilgjengelige boligtomter for de som ønsker det. I øyeblikket er tomtereservene minimale,
og det er viktig å ha nye boligtomter på plass så raskt som mulig.
Av kommuneplanen framgår det også at Ringebu skal ha gode og trygge oppvekstvilkår.
I dette ligger det blant annet at vi skal beholde og sikre gode barnehager, skoler og skolefritidsordninger, samt arbeide for et allsidig fritidstilbud.
Et annet viktig fokusområde er næring, miljø og sysselsetting. Kommunen ønsker å framstå
som en kommune som satser på næringsutvikling, herunder jord- og skogbruk. Det er også
et uttalt mål å gjøre våre to handelssentra attraktive som handelssted for besøkende og
fastboende.

Vertskapet
I White Mountain Sport er det engelskmannen Scott Hammond som er sjefen,
og sammen med kona Wenche, opprinnelig fra Lillehammer, er det disse to som
har ansvaret for å drive stedet.
– Dette må da være litt av en utfordring
Wenche?
– Ja i sommer har vi jo også holdt åpent,
og det er ikke fritt for at vi har hatt det
travelt til tider. Man kan si at vi har spilt alle
roller så langt, Scott har blant annet planert
den nye skøytebanen, fungert som gartner,
samtidig som han har drevet sportsbutikken.
Jeg har jobbet med utleie av leiligheter, tatt meg
av bookinger og vasket ut etter de som har leid.
Wenche Hammond har lang erfaring fra reiselivet,
både i inn- og utland. Hun kommer fra jobben
som konferansevert på Radisson SAS Lillehammer, og før dette bodde hun flere år i det sveitsiske vintersportsstedet Verbier, hvor hun blant
annet drev et ungdomsherberge og jobbet i et
busselskap. Det var der hun traff mannen, Scott
Hammond. Han har en fortid som skitekniker, og
bodde i alt 13 år i Alpene før han kom til Norge.

Et annet fokusområde er kultur og idrett, hvor det legges opp til å videreutvikle og ivareta
våre kulturelle arenaer, inkludert idrettsanlegg. Ringebu kommune skal i samarbeid med lag
og foreninger gi innbyggerne og tilreisende et godt og allsidig kultur- og idrettstilbud. Målet
er å opprettholde og utvikle dagens tilbud.
For de som er interessert i å studere kommuneplanens samfunnsdel nærmere henvises det til
kommunens hjemmeside, www.ringebu.kommune.no.
Høsten er budsjett-tid i kommunene. I noen hektiske måneder fram
mot jul skal administrasjonen og politikerne legge grunnlaget for
kommende års drift. Her skal ønsker om nye tiltak og aktiviteter, samt
investeringer av ymse slag, vurderes opp mot kommunens økonomi og
politikernes prioriteringer. Budsjettarbeidet er spennende og utfordrende både for politikere og administrasjonen.
Selv om det kanskje er i tidligste laget vil jeg få benytte anledningen
til ønske alle lesere av RingebuPosten er riktig god jul!
Jon Alver, rådmann

RingebuPosten

Gis ut av Ringebu kommune,
Redaktør: Jon Alver, tlf. 61 28 30 00
e-post: jon.alver@ringebu.kommune.no
Redaksjon:
Anne B. Vestad, Ringebu Skysstasjon, tlf. 61 28 47 00
e-post: skysstasjon@ringebu.kommune.no
Hans Dalberg, Ringebu Markedsforening
Eskil Solberg, Ringebu Reiseliv BA
Forsida:
«Maja på høge heler» av Skule Waksvik Foto: Kai Myhr
Utforming og produksjon: Kai Myhr AS
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vintersesong, god skikjøring, og
alle muligheter for å utfolde seg
i naturen. I tillegg til å være glad
i å stå på ski, er Scott en habil
golfer og terrengsyklist.
– Vi har tro på at nordmenn
etter hvert skal bli bedre vant til
å ferdes i naturen på terrengsykkel, fortsetter Scott.
– Med utgangspunkt fra
Studio H på vestsida har man
tilgang til et meget godt stiog seterveinett for sykling og
vandring. Vi tror at det er et
stort potensial for å utvikle
turismen videre, ikke bare
om vinteren, men også om
sommeren.
Begge er for øvrig over
gjennomsnittet opptatt
av ski og skikjøring. De
følger med på de skiftende
trendene i skiverdenen, er aktive på
diskusjonsfora på ski-nettsteder og setter stor pris på at gjester
kommer innom for å få gode skiråd eller for å slå av en skiprat.
Scott er en kjent kar i Kvitfjell, hvor han har jobbet gjennom de
siste fem åra.
– Hvorfor bestemte du deg for å vie livet til ski og snø, Scott?
– Da jeg var en liten gutt i London så jeg en gang et program
om skiinstruktører, og da var det avgjort. Det var dette jeg
skulle bli. Siden den gang har jeg jobbet i skiutleier, vært skiguide og instruktør på både alpint og telemark.
– Hvordan havnet du i Norge?
– Det kan du godt spørre om, som engelskmenn flest hadde jeg
fordommer mot Norge; kalde fjell, mørke, regnvær og poteter
til frokost, lunsj og middag. Men etter at jeg og Wenche ble
sammen tok vi noen turer til Norge, og jeg kunne etter hvert
se for meg en framtid her. Ikke minst på grunn av en stabil

V i k t i g e
Lege/ambulanse: 113

t e l e f o n e r

Ringebu helsesenter, Fåvang: 61 28 39 10
Interkommunal legevakt,
Lillehammer sykehus: 61 25 14 50

Brann: 110

Brannstasjon (informasjon): 61 05 09 00

Politi: 112

Nærmeste politistasjon: 02800
Lensmannen i Ringebu: 61 28 43 80

Lovende utsikter
– Og hvordan er utsiktene for vinteren?
– Det ser faktisk veldig lovende ut, sier Scott.
– For utleiedelen har bookingene strømmet på i sommer og
utover høsten, og dette betyr vel at vi må ut å skaffe flere
arbeidsfolk etter hvert, fortsetter Wenche.
De er spesielt fornøyd med at det nå har blitt en tofelts vei opp
fra E6 til vestsida av Kvitfjell.
– Nå bruker vi 10 minutter kortere kjøretid på jobb om morgenen, sier Wenche. Lillehammer-paret gleder seg stort til
vintersesongen. – Vi ønsker alle hjertelig velkomne innom oss i
vinter, avslutter de.

Vakt vann og avløp:
61 28 31 00

Veterinærvakt: 61 28 05 00
Varsling av fallvilt:

Brede Flåhagen: 917 87 999
Jan Erik Brenden: 911 71 680
Arne Fossmo: 900 74 599
Per Krisian Fossmo 932 22 440
Simen Knuts 992 03 165
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Ringebu kommune:

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

Ringebu skysstasjon:

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

Drosjesentral: 61 28 07 10

Sommeren ble ikke så solrik som ønsket.
Tross været, håper jeg alle har fått et ok
avbrekk fra sine vanlige gjøremål og kan
gå høsten i møte med opplada batteri.
Mai og juni måned var veldig hektisk.
Mange og tunge saker skulle innom
utvalg ,formannskap og kommunestyre
før ferien. De fleste konferanser og overordna møter er også lagt til denne tida.

Visste du at...

Den 19.mai var det offisiell åpning av byggetrinn 3 på Tine meierier på Frya. Vi er
stolte av - og det er vesentlig å ha en slik
solid bedrift i kommunen. Vi ønsker mer
etablering på Frya da området er spesielt
gunstig logistikkmessig.
Gjennom det pågående arbeidet ”Veien
til nye muligheter”, vil vi sette fokus på
Vålebru som et attraktiv område for etablering, sjøl om den nye E6 blir lagt
utenom sentrum.
I Fåvang sentrum reises nå et nytt Coop.
Kvitfjelltunet er reåpnet og den nye
kunstgressbana er snart på plass. Reguleringsplanen for Fåvang sentrum skal til
endelig behandling i kommunestyret i
september. Fåvang Sag, Ringebu-Fåvang
Innkjøpslag og Murmester Halvorsen er
blant de som nå ønsker tilleggsareal og/
eller nytt areal for utvidelse/etablering.
Dette er veldig gledelig og positivt, og
viser at finanskrisa ikke har tatt kvelertak
og at optimismen råder.
Jeg er av den oppfatning at kommunen
i tett dialog med alle næringsgrener
skal gjøre Ringebu kommune til et spes.
område i Gudbrandsdalen. Dette krever

Nytt

F R A

O R D F Ø R E R ’ N

samarbeid på alle områder og jeg ønsker å
være en pådriver for å få dette til.
Vi er kommet langt i arbeidet med revideringen av fylkedelplan for Rondane. En
sammensatt gruppe fra hver kommune
har deltatt og kommet med innspill.
Planen skal sette hensynet til villreinen i
fokus samtidig som vi skal se alle muligheter for utvikling/videreutvikling
opp mot dennes leveområde. Dette er en
møysommelig prosess og planen skal sluttbehandles i 2011.
Å skaffe boligtomter er en stor utfordring
og en plikt kommunen har. Det er innregulert om lag 40 nye tomter på Ulberg
og forhandlinger om kjøp av grunnareal
er startet. Samtidig er det god dialog med
grunneiere på Fåvang-Tromsnesskogen.
Det er også flere områder rundt Vålebru
som er merket boligområde i kommunedelplan. Alles ønske må være å få flest
mulig til å bosette seg i vår kommune.
Derfor er tilrettelegging av boligtomter

I Ringebu kan du få
livsstilsendring på resept
Opplandsresepten passer for alle som har lyst til å gjøre endringer, som er
relatert til fysisk aktivitet, kosthold eller røykeslutt.
Har du tenkt at du skulle gjort noen endringer, men kommer ikke helt i gang?
Trenger du hjelp til å lage en plan om hvordan en skal få gjennomført endringer? Da kan opplandsresepten være noe for deg.
Opplandsresepten skrives ut av din fastlege. Legen sender en kopi av resepten
til fysiotekaren. Når du har fått resepten kan du selv ta kontakt med fysiotekaren dersom du ønsker det, hvis ikke ringer fysiotekaren deg for å avtale tid
for en samtale. Mer informasjon finner du på kommunens hjemmesider www.
ringebu.kommune.no
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en prioritert oppgave og en nødvendighet. Likevel må det hele tida tas hensyn til
kommunens økonomiske tåleevne.
Finanskrisa har nådd toppen i Ringebu.
Det er en påstand jeg våger utifra utfordringer bl.a. kommunen har med å
skaffe håndverkere for å oppfylle og
utføre oppdrag iht. regjeringens tiltakspakke. Tyder på at bedriftene raskt har
innrettet seg og landet på et akseptabelt
driftsnivå. Bra!
Kulturprisen 2009 er i år tildelt keramiker
Torbjørn Kvasbø fra Venabygd. Utdelingen
blir den 26. september. Det er utrolig stort
og gledelig å ha en kunstner av internasjonal størrelse i kommunen. Samme kveld
utdeles et stipend til en ungdom, Emil
Nyeng, som er et talent i skisporet.
3x3 hurra!
Stortingsvalget er nå over, og fra vår side
er det spennende når statsbudsjettet blir
lagt fram i oktober og hva kommunene
får tilført av midler for neste år.
Budsjettarbeidet er i gang, og utfordringen vil ligge i å kunne videreføre et akseptabelt tjenestenivå. Vår oppgave som
folkevalgte er å gjøre det best mulig for
flest mulig - utifra det vi har til rådighet
til enhver tid.
Dagboka mi beretter om hektiske, lange
dager og slik skal det være. Mye kunne
vært sagt, men denne spalte gir ikke rom
for det. Jeg setter pris på alle som tar
direkte kontakt med meg.
Jeg ønsker alle en lang, fargerik høst og
god helse. Plukk bær og sopp og nyt den
flotte naturen i vår fantastiske kommune.
Arnhild J. Baukhol
Ordfører

Det har med årene blitt et meget bredt og godt utvalg av spisesteder i Kvitfjell. Det er i alt åtte spisesteder å velge blant, og du finner alt fra viltburger
og gourmetpølser til eksklusive femrettere. Felles for alle stedene er at de ligger kloss inntil skibakkene i Kvitfjell. Enten du kommer til fots, på alpin- eller
langrennski, anbefales en tur til en eller flere av følgende serveringssteder:

Spisesteder

i Kvit fjell

Tekst: Eskil Solberg
Foto: Esben Haakenstad og GudbrandsGard

Tyri-Hans Ski-Kafé
Er du glad i ekte tradisjonell byggeskikk, bør du legge neste skipause til Tyri-Hans
tunet. Serveringstunet består av smakfullt restaurerte laftede hus fra Gudbrandsdalen.
På menyen finner du blant annet lunsjretter, taco, kaffe og kaker. For mange er ikke
skiopplevelsen fullkommen før de har inntatt club sandwichen på Tyri-Hans. Afterskien
er åpen i helgene.
Telefon: 950 97 912 www.tyri-hans.no
GudbrandsGard Hotell
I restauranten på GudbrandsGard kan du nyte store og bugnende buffeer, eller
spennende, tre, fire og femrettere. Her kombineres lokalmatgastronomi og det internasjonale kjøkken. Et besøk i vinkjelleren anbefales på det sterkeste. Restauranten
serverer frokost, lunsj og middag. Det anbefales å reservere bord.
Telefon: 6 28 48 00 www.ggh.no
Koia
Her serveres gourmetpølser, gulasjsuppe og god drikke. Foruten å nyte god drikke
foran peisen etter en lang skidag, tilbys morrakjøring med cowboyfrokost og
lange fonduekvelder.
Telefon: 917 32 345 www.koia.no
Plaza Café
Cafèen er ideell for travle skigjester som ønsker et kjapt og godt måltid. På
menyen står en mengde lunsjretter og selvfølgelig Plazas kjente viltburger.
Telefon: 61 28 48 00 www.ggh.no
Børson Pizzeria
Denne sesongen kommer en ny pizzarestaurant i Kvitfjell. Stedet vil åpne like
før jul og serverer italienskinspirert pizza. Restauranten vil være åpen hver
dag og ha kveldsåpent på fredager og lørdager.
Telefon: 61 28 47 10 www.kvitfjellhotel.no
Toppen Ski Cafè
Fem stavtak fra avstigningen på Kvitfjell Express finner du Toppen Ski Cafè.
Her har du panoramautsikt både mot Lågen 850 høydemeter nedenfor, og
innover mot fjellområdene på andre siden av dalen. Stedet er renovert til
denne vintersesongen, og tilbyr varm mat, pizza, thai mat, kaffe, kakao,
buljong og vafler.
Telefon: 957 62 530 www.toppenskicafe.no
Kvitfjell Hotel
På restauranten på Kvitfjell Hotell er det god og ernæringsrik mat som står i fokus. I
middagsbuffeen, som består av to varmretter, råkost og desserter, finnes mat som er
populær i hele familien. Frokost serveres også i restauranten.
Telefon: 61 28 47 10 www.kvitfjellhotel.no
White Mountain Bar
Ved Studio H på vestsiden finner du denne baren. Her serveres suppe, snacks og
god drikke.
Telefon: 61 42 10 43 www.studioh.no
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Ringebu eldreråd
Ringebu eldreråd 2007 - 2011.
Fra venstre: Knut Kaurstad, Hans Søreng, Eva Bystadhaugen, Inger
Marie Eik Myrhaugen (vara). Fremst: Torbjørn Torgersen (leder).
Torunn Bjørge er ikke med på bildet.

Bakerst fra venstre:
Sandra Syverud, Espen
Scheie og Thea Thujord
Foran fra venstre: Victor
Stenumgård, Tor Arne
Krogh og Ane Norum.
Leder Sondre Lesjø er ikke
med på bildet.

Tekst: Torbjørn Torgeresen
Foto: Berit Dahlen Krogsveen

I henhold til Lov om kommunale- og
fylkeskommunale eldreråd, skal alle kommuner ha et eldreråd valgt av kommunestyret.
Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal behandle alle saker som berører
levevilkår for de eldre. I Ringebu kommune har
det vært valgt eldreråd siden loven kom i 1991.
Det avholdes 8 -10 møter i året.
Ringebu eldreråd har engasjert seg sterkt i
saken om nedleggelse av Kløverhagen. De har
involvert alle eldreråd i Gudbrandsdalen til en
felles uttalelse. Rådet har også stått på for å
beholde tannklinikken i Ringebu.
En henvendelse til departementet om stønad
til trygghetsalarmer gjennom folketrygden ble
avslått, men Ringebu kommune har nå innført
gratis trygghetsalarmer - bra!
Ellers har rådet vært pådrivere for å få til
utvidet dagtilbud ved Ringebu eldresenter. I
samarbeid med aktive ildsjeler drives nettkafé
og svømming for eldre. Ringebu eldreråd
arrangerer hvert år i samarbeid med frivillige
lag og foreninger en fest i forbindelse med den
internasjonale eldredagen. Her har Ringebu
ungdomsråd også vært aktive medspillere, noe
som har blitt svært godt mottatt.
Ringebu eldreråd prøver å holde seg godt
informert om det som rører seg i bygda. Både
ordfører, rådmann, kommunale tjenesteledere,
representanter for frivillige lag og foreninger
og andre instanser har vært med på møter og
gitt nyttig informasjon. Det gjøres mye for de
eldre i Ringebu kommune. Ringebu eldreråd
ønsker å takke alle som er med og bidrar til
dette, samt takke administrasjon og politikere
for godt samarbeid.

Ringebu ungdomsråd
Tekst: Øyvind Myhrsveen Foto: O. M. Nybakken

Ringebu kommunestyre gjorde vedtak 16.12.04 om å opprette ungdomsråd med sju faste
medlemmer og fire varamedlemmer. Det vart valgt fire medlemmer frå Ringebu ungdomsskule
og tre medlemmer frå vidaregående skule. Ungdomsrådet er valgt for to år, men medlemmane
kan ta gjenvalg. Ungdomsrådet skal behandle alle saker som angår barn og ungdom i Ringebu
kommune. For å få ungdomsrådet til å fungere og å engasjere seg er det viktig at dei har innflytelse og blir teke med i beslutningsprosessane i kommunen. Dette gjer at ungdomsrådet
føler arbeidet dei legg ned blir verdsatt og respektert, noko som er svært viktig for å få til eit
velfungerande ungdomsråd.
Heilt frå oppstarten har vi hatt eit svært engasjert og velfungerande ungdomsråd som er med
på å arrangere store barne- og ungdomsarrangement som Opplandspremiæra og Ungdommens
kulturmønstring. Ideen om Opplandspremiæra kom frå ungdomsrådet i Ringebu kommune.
Bakgrunnen er at Filmverkstedet i Oppland reiser rundt med filmbussen til alle kommunane i
fylket der barn og unge frå 12 år og oppover lærer å lage film. Dei skriver tekstene sjøl og er
samtidig skuespillere. Ideen frå ungdomsrådet var å samle og vise alle filmene som vart laga
og få til eit show i Ringebu kommune med kjendiser til programledere og utdeling av priser til
dei beste filmane. Dette vart ein suksess. I 2008 var det ca 100 deltakere som kom frå heile
fylket, med Nicolai Cleve Broch og Ane Dahl Torp som programleiarar, og i 2009 heile 234
deltakere. Fåvang Amcarklubb stilte opp med 20 blankpolerte biler som kjørte ungdommane i
gallaantrekk rundt i Vålebru før dei gjekk på raud løper inn på Ringebu ungdomsskule.
Det ungdomsrådet har fått mest skryt for er avtala med Kvitfjell Alpinanlegg om reduserte
priser på årskort for barn og unge i alderen 8 til 19 år som er innbyggere i Ringebu kommune.
Ungdomsrådet har også ein fast medlem i ungdommens fylkesting, det er Victor Stenumgård
og Sandra Syverud er varamedlem.
Mange kommuner slit med å få til eit engasjert og velfungerande ungdomsråd, derfor har vi
hatt besøk av mange kommuner som vil høre korleis vi får det til å fungere og ungdomsrådet synes det er stas å få besøk. Den kommunen som har teke kontakt som er lengst unna
er Halden kommune. Ringebu ungdomsråd har eit budsjett på kr.45.000, som dei deler ut til
forskjellige aktivitetar for barn og unge i kommunen.
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Jeg reiste oppover til Venabygda en fin høstdag
for å besøke Gudrun Lunde, eller ”søster
Gudrun” som hun fortsatt heter på folkemunne.
Gudrun har blitt 95, år men klarer seg selv med
god hjelp fra naboer og slektninger og egen
vaskehjelp. Hadde det ikke vært for dem, kunne
jeg ikke bodd her, sier hun. Synet holder på å
svikte og balansen er litt dårlig, ellers er hun
ved god helse. Hun kommer fra en slekt med
sterke gener. Faren hennes ble over 100 år og
hun har søsken, som har blitt like gammel som
henne selv.
Da hun kom til Ringebu som helsesøster i
1946 hadde hun en sykkel og en koffert. Hun
flyttet inn på helsehuset også kalt Marienhø,
der bodde og jobbet hun i samme huset. Den
første tiden, hadde hun nesten ingen ting å
hjelpe seg med. Sykkel, ski og melkebilen var
framkomst-middelene. Gudrun startet i jobben
på våren og Dr. Røme startet samme høst.
På Fåvang var Dr. Andersson lege. Det første
arbeidet hun startet med var tuberkulinprøving.
Alle skulle tuberkulinprøves hvert år. Dette
skjedde hjemme hos folk, eller på en av de
14 skolene i kommunen.
Polio og Difteri var to andre fryktede sykdommer på den tiden, mange ble syke og noen
døde. Gudrun hadde en kollega på 27 år, som
døde i armene hennes, etter å ha blitt smittet
av polio. Det ble vaksiner mot difteri helt fra
1942. Vaksine mot polio kom først i 1956, først
som injeksjon, senere som dråper, deretter som
injeksjon igjen.

Søster Gudrun
Tekst og foto: Berit Aarnes

Helsesøsters
område var vekt,
lengde og synet til
skolebarna, ellers
tuberkulinprøving
og vaksinering.
Oppfølging av
nyfødte kom først
senere. Det hendte
også at hun måtte
trå til ved livets
slutt, for det var ingen begravelsesbyrå på
denne tiden. Hjemmesykepleien var heller ikke
utbygd og da var det søster Gudrun de spurte
om hjelp. Det ble mye kveldsarbeid, for vaksinasjon og tuberkulinprøving foregikk stort sett
på kveldstid. Lørdag var også arbeidsdag.

I 1954 bestemte fylkeslegen at helsesøstrene
burde ha bil. Gudrun ble med bilsakkyndig
og kjørte en runde om Frya, så hadde hun
førerkort. Hun var dårlig til å rygge, men hun
hadde da prøvekjørt litt på forhånd. Gudrun og
helsesøster i Nord-Fron reiste til Lillehammer
for å kjøpe seg bil. Bilene kostet 13.000 og til
det måtte det lånes penger, for det var ingen
støtte å få fra fylkeslegen.
På slutten av hennes arbeidskarriære som helsesøster, var det mer likt som i dag. Det har skjedd
store forandringer innen helsetjenesten siden
Gudrun sluttet i jobben som helsesøster. Hun tror
likevel at de største forandringene skjedde i løpet
av de 33 åra hun var helsesøster i Ringebu.
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Denne høsten har
det vært mye oppmerksomhet rundt Pandemi. Gudrun virket
som helsesøster både ved Asiasyken i 1957/58
og Hongkongsyken i 1968/70. Det var ikke
pandemiene vi fryktet den gangen, men andre
smittsomme sykdommer, sier hun. Hun tror
dessuten at folk er mer motstandsdyktige i dag
enn de var på den tiden.
Til slutt ville jeg vite om Gudrun har noen
ønsker for framtiden. Da kommer det kjapt:
”Jeg ønsker å oppleve, at det blir funnet opp en
vaksine mot kreft”.

Etablering

Bjørn Øyvind

Nyborg

i krisetider
Tekst: Eivind Nybakken Foto: Inge Asphoug

Ole Martin Borgedal brydde seg ikke om nedgangstid og
finanskrise. 2. januar i 2009 åpnet han eget verksted i
Fåvang, der tidligere Bakken Auto holdt til.
Når jeg fikk denne muligheten, var jeg ikke i tvil. Resultatet ble
Borgedal Bilservice A/S. Det å få anledning til å arbeide for seg selv
og å skape noe er en stor drivkraft. Selvsagt var det spennende i
starten. Hvordan ville dette gå?
Verkstedet startet opp med to verkstedarbeidere i tillegg til Ole Martin.
I juni/juli tok han også inn en lærling. Dette er passe størrelse for oss, jeg
har ikke planer om utvidelse. Det vil kreve mer administrasjon. I dag er det
akkurat passe til at jeg klarer å administrere det hele selv, sier Ole Martin.
Ole Martin har gått gradene innen verkstedbransjen ved Lillehammer
Motorsentral. Først som lærling, så vanlig verkstedarbeider, senere

På kirkegarden i Ringebu har det opp gjennom
åra vært brukt mange forskjellige gravminner;
de har hatt forskjellig form og størrelse og
materialet de var laget av varierte. Vanligst har
det vært å bruke stein av forskjellig slag, men
også tre, jern og kleber har vært brukt.
De gravsteinene som brukes på Ringebu kirkegard i dag er forholdsvis like når det gjelder
størrelse og valg av materiale, det er stein av
forskjellige slag som brukes, enten naturstein
eller industritilverkede steiner, men formen
varierer en del. I eldre tider var det imidlertid

Olav Bystad

			
formann og de siste seks årene som verkstedleder. Han har derfor solid
bakgrunn for det han driver med. Så langt er forventningene mer enn
innfridd, oppdragsmengden er stadig økende. Det er tydelig at det er
behov og kundegrunnlag for å drive to verksteder i Fåvang.
Vi er blitt tatt godt i mot i Fåvang og Ringebu av kunder, og av folk
ellers. Flere har gitt uttrykk for at det var veldig positivt at ikke lokalene
etter Bakken Auto ble stående tomme.

langt større forskjell på steinene. Da kom
gjerne den dødes stand, status og økonomiske
situasjon til syne ved valg av gravminner. De
kunne være store, noen ganger rene monumenter, og de kunne være kostbare i forhold
til materialer og utforming.

Gamle grav m
fra Ringebu
Tekst og foto: Einar Høystad

På Ringebu kirkegard er hovedregelen at alle
som dør er sikret gratis gravsted i 20 år. Ellers
kan familiene leie seg gravfeste. I tilfelle en
familie vil at et bestemt gravsted skal bestå
ut over 20 år, kan festet leies for lengre tid.
Kirkegårdsforvalteren trenger som regel mer
plass til nye generasjoner døde og på den
måten blir det en rotasjon i bruken av gravstedene. Noen gravminner får imidlertid stå fordi
de er spesielle, de kan være svært gamle eller
de kan ha en uforming som gjør at de har en
kulturhistorisk interesse ut over det vanlige.
Dette kan gå både på materialvalg, størrelse
og utforming. På kirkegarden i Ringebu står
det fremdeles noen gravsteiner som er svært
gamle, nevnes kan Høystadsteinene i kleber
ved kirkens hovedinngang og Strandesteinen ved inngangen til sideskipet. Ellers
finnes det noen store steiner over betydningsfulle menn i bygda og andre som er
kunstnerisk utformet. En del av de gravminnene som etter hvert ble fjernet fra kirkegarden i Ringebu, ble imidlertid ikke kastet,
men tatt vare på av kirkens ansatte. Hvordan
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de ble tatt vare på, var kanskje litt tilfeldig, i
mange tiår stod mange steiner oppreist mot
muren på sørsida av kirkegardsmuren, mens
andre, særlig de store jernskjoldene, låg oppå
muren både på nordsida og sørsida. Etter hvert
ble alle disse gravminnene samlet og lagt i
stabel på utsida av muren mot Prestegarden i
nord. Der låg de utildekket for skiftende værforhold og årstider, og var utsatt for slitasje fra
vind, vann, snø og is, særlig var klebersteinene
utsatte, og noen av dem er blitt skadet.
I Ringebu sokneråd var man klar over at
gravminnene etter hvert ville bli ødelagt hvis de
ble liggende slik det ene tiåret etter det andre.
Spørsmålet om å sikre disse gravminnene for
framtida ble for alvor tatt opp på 80 - 90-tallet
da det ble spørsmål om å bygge et eller annet
le som kunne beskytte dem. Hvordan det skulle
gjøres og hvor plasseringen skulle være, var
imidlertid noe uklart. I utgangspunktet var
det et ønske om å få lageret gravminnene på
sørsida, nær inngangsporten til kirkegarden,

rgedal

Ole Martin Bo

Oppdragsmengden er stadig økende. Nå har
vi kunder fra hele Gudbrandsdalen, fra Lora
i nord til Gausdal og Øyer. Kundene utenom
Ringebu er stort sett kunder jeg hadde
kontakt med i den tidligere jobben min. Ole
Martin synes også det var veldig positivt at
ordfører og rådmann kom med blomster
ved åpningen av verkstedet. Det satte han
stor pris på.
Verkstedet er frittstående, men tilsluttet verkstedkjeden Automester. Dette er
en
kk
lø
Bjørn Ove Ny
en ren verkstedkjede med 155 verksteder
rundt om i Norge. Verkstedet er godkjent for å reparere
kjøretøy opp til 7,5 tonn. På kjøretøy som er reparert eller har fått utført
service på et Automesterverksted, gis ett års mobilitetsgaranti. Kunden
ringer et nummer ved uhell/motorstopp. Bilen hentes av Viking redningstjeneste og bringes kostnadsfritt til nærmeste Automesterverksted.
Dette mener Ole Martin er et veldig godt konsept som folk i bygda bør
bli kjent med.
Det er ikke noe problem å reparere dagens biler på et frittstående verksted. Vi kan gjøre det samme som på et merkeverksted. Dette sparer folk

minner
kirkegård

slik at de ble lett synlige og tilgjengelige for
publikum. Siden stavkyrkja er fredet, måtte
det innhentes tillatelse fra vernemyndighetene
dersom noe skulle byggs i nærheten av den.
Over flere soknerådsperioder ble saken diskutert, men alle framsatte forslag ble avvist av
vernemyndighetene. Ingen fysiske installasjoner
som hindret innsynet til stavkyrkja fra sør,
kunne reises. Løsningen kom først da ideen
om å bygge et stativ mot bekkesluktet mellom
stavkyrkja og prestegarden ble unnfanget.
Saken ble behandlet i soknerådet både i juni
og august 2003. I oktober samme året tegnet

i Ringebu på, i forhold til å måtte bruke mer tid for å reparere bilen på et
merkeverksted langt unna. Transporten av deler er også veldig god. Vi
kan få deler to ganger om dagen, om morgenen og midt på dagen. Dette
gjør at vi kan ta inn en bil om morgenen og få deler ca. kl. 12. Transporten er det Fåvang varetaxi og deleleverandøren Hellanor som står for.
På verkstedet er det også mulig å få kjøpt det mest vanlige av rekvisita til
bilen og de delene det går mest av.
De tre andre som arbeider i verkstedet er unge gutter fra Fåvang. De
synes det var helt topp å få arbeid så nært, og sier de trives veldig godt.
Å få lærlingplass i bygda er også helt topp.
Lærlingen er rekruttert gjennom utplassering fra videregående. Dette er
også en god ordning mener Ole Martin. På den måten blir bedrifta og
lærlingen kjent med hverandre. Begge parter vet hva de går til når det
skal skrives lærlingkontrakt.
Selv er Ole Martin godt etablert med kone og tre barn i Sør-Fåvang. Vi
bodde noen år på Lillehammer, men vi er begge vokst opp i landlige og
romsligere omgivelser. Derfor passet det oss godt når vi fikk kjøpt et sted
i Sør-Fåvang for noen år siden. Siden har de restaurert det som tidligere
var et lite småbruk, og trives på bygda. Pendlinga til Lillehammer er ikke
savnet.

Arkitekt MNAL Emmanuelle L. Amundsen
forslag til et rammestativ som ble godtatt. Det
var orientert i nord/sør-retningen der man fra
stavkyrkja kun såg inn i en smal gavlende.
Et lite sagbruk i bygda leverte byggematerialene
til stativet som ble bygd. På dette viset fikk de

historiske gravminnene sin faste ”utstillingsplass” og sjansene for at de skal bli ødelagt, er
adskillig mindre enn før.
De gravminnene som har fått plass i rammene
er valgt ut slik at de skal representere ulike typer
gravminner. Mange av de gamle gravminnene
er over øvrighetspersoner som har hatt sitt
virke i bygda, særlig presteskapet, som også har
hatt økonomisk evne til å få seg ornamenterte,
store og flotte gravminner. Flere bondeslekter
er også representerte med spesielle gravminner, bl.a. store, tunge skjold i jern. Heldigvis er
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det også blitt tatt vare på mange av de enkle
gravminnene, både i tre, jern og stein, som
vanlige folk brukte opp gjennom 1900-tallet.
De aller enkleste gravminnene er over fattiglemmer, som kanskje var ganske alene uten familie
til å få ordnet med et gravminne. I slike tilfeller
ble det noen ganger
brukt enkle takskiferplater med påmalte navn
eller helt enkle trekors.
I de tre stativene som
er satt opp, er det også
plass til minnesteiner fra
nyere tid.
Siden tiden ruller og går,
vil nye slekter stadig
komme til og andre vil
forgå, og alle vil i tur og orden få sine gravminner, som blir stående i kortere eller lengre tid. I
tiden framover vil kirkens folk fortsette å velge
ut nye gravminner og plassere dem i stativene.
På den måten kan både lokalbefolkningen og
fremmede tilreisende studere minnene fra både
eldre og nyere tid og lære litt om folket og livet
i Ringebu. Hvordan gravskikkene vil utvikle seg
i tiden framover er ikke så godt å si, men med
mer kremasjon og bruk av urner, og tendenser
til anonymisering av det siste hvilested, vil kanskje plassbehovet på kirkegården reduseres og
det blir færre gravminner å sette i stativene?

Visste du at...

Midt-gudbrandsdal
barnevernskontor
trenger din hjelp!
Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor trenger enkeltpersoner og familier som har
tid og lyst til å påta seg oppdrag som støttekontakt og/
eller besøkshjem. Dette for å
bidra til en positiv fritid for
barn og unge som trenger
“litt ekstra”. Dersom du/dere
er interessert og har spørsmål
så ta kontakt med:
Barnevernssjef Liv Aslaksdotter
Hustveit på tlf: 61 28 30 51
liv.hustveit@ringebu.kommune.no

Ringebu kommune
har i flere år satset på
rusforebyggende arbeid
Kommunen har en tverrfaglig og
tverretatlig gruppe som jobber med
holdningsskapende arbeid mot rus
(HSA-gruppa). Gruppa har fokus på
barn og unge.
HSA-gruppa består av representanter
fra nærmiljøsentralen, barnevern, kultur- og oppvekst, helsesøster, psykisk
helsevern, ungdomsskole og politi.
Gruppa jobber mot barnehager, skoler,
foreldre og ungdom.
HSA gruppa arrangerer bla. en ”annerledesdag” for 10. klasse hvert år. Ungdommene får en dag med forskjellige
aktiviteter, knytta opp mot arbeidsfeltene til medlemmene av HSA-gruppa.
Midt på dagen får de servert lunsj.
Dette har så langt vært et poppulært
tiltak.
Mer informasjon om HSA-gruppa finner
du på kommunens hjemmesider,
www.ringebu.kommune.no.

det er ansatt konsulent for
funksjonshemma
Hei! Jeg er kommet til Ringebu
kommune som nyansatt konsulent for
funksjonshemma. Det er et stort behov
for støttekontakter. Vi ønsker ungdom
og voksne, kvinne eller mann. Har du
lyst til å bidra eller vil ha mer informasjon? Ta kontakt med meg på
tlf. 61 28 30 49, eller besøk meg i
2. etg på Råduset.
Med vennlig hilsen
Eva Barkenæs
eva.barkenes@ringebu.kommune.no

Kommunens hjemmeside nå også med selvbetjening
Tekst: Jan Magne Langseth

I mars 2009 åpnet Ringebu kommune sine nye hjemmesider. Disse fylles fortløpende
med mer informasjon og nyttige lenker. Nå tilrettelegges det også for selvbetjening –
et skritt i retning av ”døgnåpen kommune”.
”Vi har forsøkt å sette oss i brukerens sted og
tenke gjennom hva de vil søke etter når vi har
laget de nye hjemmesidene” sier Jan Magne
Langseth, som har vært hovedansvarlig for
innføringen. Resultatet har blitt en løsning som
inneholder mange typer informasjon. Her er litt
av det du kan finne på hjemmesidene:

Temasider
Det finnes egne temasider for hyttefolket,
turisten og den som vil etablere virksomhet.
I tillegg vil du finne kart og planer (f.eks.
reguleringsplaner).
Lenker til andre
relevante nettsteder
Under de enkelte menyene er
det også tatt inn temaer som
ikke er kommunalt ansvar.
Da vil du finne lenker videre
til andre nettsteder som har
relevant informasjon.
Postlister med
dokumentbestilling
Via postlistene er det mulig
å bestille dokumenter
som har spesiell interesse,
fortrinnsvis i saker som du
selv er part i.

“Bare så dere vet det:
Hjemmesiden deres med navigering, sakspapirer, dokumenter etc. fungerer meget bra!”
Tor Larsen, redaktør Dølen

Nyheter
Forsiden inneholder siste nytt fra kommunen
med informasjon om både større og mindre
saker. I tillegg finnes egen nyhetsside under
hver tjenesteenhet.
Kontaktinformasjon
Du vil finne kontaktinformasjon til Ringebu
kommune og direkte til kommunalt ansatte.
I tillegg finnes informasjon om vakttelefoner
og eget elektronisk skjema for å sende e-post
til kommunen.
Informasjon om tjenestetilbudet
Du vil både finne generell informasjon om
det kommunale tjenestetilbudet og konkrete
serviceerklæringer (tjenestebeskrivelser) og
priser/gebyrer for de enkelte tjenestene.
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Møteplaner og saksdokumenter
Her finner du oversikt over alle de politiske
råd og utvalg og møteplanen for alle disse.
For hvert møte kan du finne innkalling med
saksdokumenter og møteprotokoll som viser
hva som ble bestemt.
Selvbetjening
Senhøstes 2009 innføres også selvbetjening
på kommunens hjemmesider. Her vil du finne
elektroniske skjemaer som du kan fylle ut.
Når du trykker ”send” blir søknaden automatisk registrert som innkommende post hos
riktig saksbehandler i kommunen. Dermed kan
du forholde deg til kommunen også utenom
åpningstiden. Eksempler kan være søknad på
ledig stilling eller søknad på barnehageplass.
Løsningen bruker samme sikkerhetsprosedyrer
som du er vant til fra selvangivelsen (MinID/
Altinn).
Prøv selv: www.ringebu.kommune.no

Fru Frøken
		

og Dalberg’n
Tekst og foto: Britt Åse Høyesveen

Vi møter spent opp foran et større forretningslokale midt i Ringebus
særegne bebyggelse. For første gang når det gjelder forretning er det
Fru Frøken som vil få hovedoppmerksomheten og ikke ”Dalbergen”
som alle kjenner i Ringebu. Vi går inn i nyoppussa og delikate
lokaler som eier av Fru Frøken har preget med sin personlige
smak. Navnet sier sitt – noe både for fru og for frøken!
Ringebu som fra før er kjent for sine spesialbutikker
har nå fått et nytt og viktig tilskudd. Både Felles
Glede, LaPierre, Stallen smykker og keramikk, Annis
pølsemakeri og andre i Ringebu, opplever at spesielt
damer ”kommer i flokk” med Ringebu som mål.
Det er selvsagt Jorid Dalbergs nyåpna damebutikk midt i sentrum vi har besøkt. Hun har tenkt
ut løsninger, materialvalg og gjort mye av oppussingen selv. En stilig tapet og noen lyse vegger
med innblanding av mørke og gamle møbler gir butikken sitt særpreg og får klærne fram på en
innbydende måte.
Her er det som sagt noe for flere aldersgrupper men ikke bare det; det er også noe i flere prisklasser og du vil finne både hverdagsklær og pynteklær. Vi rusler rundt og ser klesmerker som
Part Two, Piro, Ane Mone, Ti Mo, J&Q, Eva & Claudi, Saint Tropez m.fl. I tillegg finner du matchende smykker fra bla. Arts & Crafts. Etter jul vil også Elisa Cavaletti dukke opp.
Etter hvert får vi en nærprat med Jorid Dalberg. ”Ideen har ligget der i mange år og da disse
store lokalene ble ledig var tiden inne. Våre to barn er store nok til at vi begge er i full jobb og
dette ”barnet” mitt som fikk navnet Fru Frøken var klar for å se dagens lys.” Jorid har bevisst
valgt et konsept der hun selv kan plukke merker og varer som passer sin butikk. Her vil du som
kunde møte personlig glød og interesse i en spennende damebutikk.
Hans Dalberg som på folkemunne går under ”Dalbergen” har hatt behov for større butikk i
flere år. Dette er takket gode kunder fra både nærmiljøet, ellers i Gudbrandsdalen og hytteturister. Med ledige lokaler i Røensbygget så kom muligheten for G-sport også. De har investert
i ny slipemaskin for langrenn som har kvaliteter til å slipe worldcupski så her vil et behov bli
dekket i Gudbrandsdalen.
Denne maskina trenger plass, men har også gitt ny kompetanse og motivasjon til ansatte. Hans
har dermed leid sin del av det samme bygget som Jorid for å dekke dette behovet. Her blir den
myke delen av G-sport som er generell bekledning mens ”hardvara” som ski, sykler, friluft- og
fiskedelen samt ”aktiv bekledning” og verksted blir i det lokalet vi tradisjonelt kjenner som
G-sport Ringebu.
Vi ser tydelig at vi vil dra veksler på hverandre i og med at vi har to butikker i sammenhengende
lokaler. Dette gjelder både personal, erfaringer og ikke minst felles inngang fra Brugata sier Jorid
og Hans og ser spent på hverandre over bordet. Øyeblikket kan minne meg om en scene fra
”Lady og landstrykeren”, men et lite og sunt konkurransemoment ligger utfordrende i lufta i det
vi takker for oss og rusler ut i Vålebru i en solrik og skarp høstdag.
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o p p s l a g s t a v l a
RingebuPosten tar forbehold om endringer i de enkelte aktørers program

Søndag 15. november kl 18:
Ringebu kulturskole arrangerer jubileumskonsert
på Tromsvang.
Fredag 27. november kl 18:
Julegrana tennes på Fåvang.
Freag 27. november kl. 18:
Julegateåpning med tenning av julegrana i Ringebu.
Aktiviteter og tilbud i sentrum.
Søndag 6. desember kl 19:
Konsert med Ringebu sangkor i Ringebu Stavkyrkje.
Søndag 20. desember kl 19:
Julekonsert på Ringebu ungdomsskole ved
Ringebu musikkforening, Ringebu sangkor og
Ringebu og Fåvang skolemusikk.
Mandag 21. desember kl 19:
Fåvang musikkforening spiller i Fåvang Kirke.
Vinterfest 2009
arrangeres 29. februar til 7. mars og avsluttes
med World Cup i Kvitfjell 6. og 7. mars.
Detaljert program blir publisert på
www.ringebu.kommune.no

venabygdsfjellet

Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotell.
Karlsvogna fjellbad, velværeavdeling med
svømmebasseng, steambad og badstuer.
”Villreinen bistro”, servering av småretter og
forfriskninger når hotellet er åpent på dagtid.
Aquavitfjøset, med 80 forskjellige akevitter,
åpnes etter nærmere avtale.
Gudbrandsdalsbord hver lørdag i hele vinter,
bordbestilling.
À la carte servering i Nordlyset panorama
om kvelden, bordbestilling.
Stort julebord fra november og fram til jul, stor
stemning og danseorkester hver helg.
Alpint familieanlegg, Ringebufjellet skisenter
600 m fra hotellet. To skiheiser. Skiutleie: langrenn,
alpint og snowboard. Varmestue og kiosk.
Nyhet – snøkanon.
Lavoleir med servering for grupper.
For mer informasjon:
61 28 40 00, e-post: post@sgh.no, www.sgh.no
Venabu Fjellhotell
Julebord 11.-13. desember.
20. desember åpner vi for vintersesongen.
Bestill bord for et godt måltid eller kom innom for
kaffe og hjemmebakte kaker. Catering.
Gapahuk for små og større grupper.
Servering etter avtale.
Ekstremturer på ski eller turer med overnatting ute
for små grupper.
Skiturer utenom løypenettet flere ganger i uka
hele sesongen.
Dagsturer med leder i høyfjellet i mars/april.
Digitale fotokurs for begynnere og viderekomne.
Se program på våre hjemmesider.
Lysbildekåseri fra fjellet søndagskvelder og om
fjellblomstene onsdagskveldene.
Norsk tradisjonsmat, og vi forteller om rettene som
serveres hver onsdag kveld.
Mer informasjon 61 29 32 00,
e-post: venabu@venabu.no og www.venabu.no.

Lundes Turisthandel
Lundekroa har åpent hver dag kl. 10 - 18,
og til 21 fredager. Nystekt bakverk, matservering og
alle rettigheter.
Kiwi Minipris og Hyttebutikken har åpent alle
dager til kl. 18 unntatt fredager + uke 8 og påske, da
det er åpent til kl. 21.
Mer informasjon 61 28 40 43
www.lundes.no e-post: booking@lundes.no
Rondevegen/Ica Nær
Ica Nær åpent hver dag, ferske bakervarer, bensin
og gass, levering av ved, skutertransport, brøyting av
hytteveger. Mer info 61 28 41 26.
Rondanes Sport og Fritid.
Rondevegen har søndagsbuffet.
Lørdag 10. april 2010:
Lillehammer Troll ski Marathon.
fra Venabygdsfjellet – til Sjusjøen www.trollski.no

Øksendal Friisvegen

Friisvegen Turistsenter Måsåplassen
Åpen kafeteria og ny butikk.
Skitrekket er åpent i alle helger, vinterferie og påske.

Kvitfjell

5.- 6. desember:
FIS Europa Cuprenn damer.
12.- 13. desember: Flotte juletilbud i Sport 1 butikken,
nissebesøk, gløggservering og ½ pris på skiutleie.
13. desember:
Gratis dagskort til Ringebu kommunes
innbyggere (keycard kommer i tillegg, kr 75,-)
og 50 % på skiutleie.
31. januar:
Ringebudagen; gratis dagskort til Ringebu
kommunes innbyggere (keycard kr 75,- i tillegg)
og 50 % på skiutleie.
22.- 24. januar:
Kvitfjell Telemarkfestival. Telecrossrenn,
telemark-kurs, skitesting med mer.
Les mer på kvitfjell.no/telemark.
13.- 14. februar:
Det årvisse Kvitfjellrennet i regi av Kvitfjell
Alpinklubb går av stabelen denne helga.
6.- 7. mars:
World Cup herrer.
Skicross-cupen fortsetter i vinter.
Følg med på nettsidene for nærmere datoer.
18. april:
Kvitfjell Alpinanlegg stenger for sesongen.
Les mer på www.kvitfjell .no

Gudstjenester i jula
24. desember: Fåvang kirke kl 14, Ringebu stavkirke kl 16
25. desember: Fåvang kirke kl 14, Ringebu stavkirke kl 12
26. desember: Venabygd kirke kl 11
27. desember: Venabygd fjellkapell kl 11
31. desember: Fåvang kirke kl 23.15

Visste du at...

ringebu og fåvang

trådløst
på skysstasjonen
Vi har installert trådløst nettverk
og PC med internettilgang
til fri benyttelse!

Ringebu Skysstasjon
Tlf. 61 28 47 00
skysstasjon@ringebu.kommune.no
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«TOPP
håndverkere
og arbeid...»

Skjeling? Dårlig syn?

Se verden
med nye øyne!

�MUR �PUSS
�SKIFER �FLIS
�NATURSTEIN
�EKSKLUSIVT

Øyehuset i Ringebu har både
optiker og Opplands eneste ortoptist

MURVERK

En ortoptist er
spesialutdannet i bl.a.
å behandle skjeling,
synsnedsettelse og samsynsproblemer hos barn og
voksne. Amanda Graafland er

FFV FAGRÅDET
FOR VÅTROM

MURMESTER

autorisert ortoptist
og har lang erfaring
gjennom arbeid ved
flere sykehus og helseinstitusjoner. Ta kontakt
for time, det er kort ventetid.

Rob Optikk

ARVID HALVORSEN AS

Rob Optikk er ingen kjedebutikk, men en optikerforretning som
står på egne ben. Hos oss finner du derfor et unikt utvalg av tøffe,
egenimporterte innfatninger i tillegg til de mer tradisjonelle.
Dessuten har vi et stort utvalg av solbriller, blant annet
førsteklasses fjellbriller fra Vuarnet og Serengetti

2634 Fåvang, Tlf: 928 54 331 Fax: 61 28 16 93
E-post: post@murmesterhalvorsen.no
www.murmesterhalvorsen.no

Vi bruker topp moderne utstyr
til synstesting og netthinnefotografering.
● God, GammeldaGs service
● HyGGeliG miljø uten kjøpepress
● Gratis synsprøve og øyetrykksmåling dersom du kjøper
briller eller linser her
● timebestillinG er ikke nødvendig - bare kom innom
● Hyttefolk: ta synstest og velg ut briller hos oss,
så sender vi dem fraktfritt hjem til deg når de er ferdige.

Velkommen til ØYeHUSet i RinGeBU!

Tlf. 61 28 08 72 Fax: 61 28 08 71 E-post: amandaortoptist@xs4all.nl

Tlf. 61 28 08 70 Fax: 61 28 08 71 E-post: postmaster@roboptikk.no
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KAI MYHR AS

Ole Steigsgt. 10, 2630 Ringebu

Tinde Bygg
har lang og bred erfaring
som hyttebygger.
Totalentreprise
for større og mindre fritidseiendommer
er vår spesialitet.
Spør om hyttekatalog!

2630 RINGEBU - TLF. 61 28 44 30
postkasse@tindehytter.no www.tindehytter.no

mammut reklame as

Kai Myhr AS

Besøk oss på Hellerudsletta hytteutstilling!
Torsdag og fredag 11-18
Lørdag 11-15

Vi utvider:
Vi har åpnet en avdeling for klær og sko rett
overfor Anni’s Pølsemakeri.
I ¨gamlebutikken¨ blir det nå:

mammut reklame as

v
v
v
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Ski m/tilbehør
Friluftsutstyr
Fiskeutstyr

v
v

Trimutstyr
Sykler

NY topp moderne slipemaskin for langrennsski.
Med denne maskinen og vår fagkunnskap kan vi
nå tilby enda bedre service og levering av topp utstyr.

Velkommen til Ringebu
ditt trivelige handelssted.

SPARING OG PLASSERING

Det er klokt
å spare.

www.gudbrandsdal.sparebank1.no
e-post: bankpost@gudbrandsdal.sparebank1.no
Tlf: 61 21 80 00

BANK.
FORSIKRING.
Bank.
Forsikring.
Og deg.OG DEG.

Det gode liv...
Trygg bygging !
Solide og lokale håndverkere bygger, og
erfarne byggeledere
har overoppsynet med
at arbeidet skjer etter
byggeforskriftene og
høye faglige standarder.
Dette sikrer kvalitet
tvers gjennom.

Vi bygger på tradisjoner!

Kontakt oss for hus- og hyttekataloger!
Horten Hus AS, Fåvang
v/ Per Hagen tlf. 48 04 07 19
Horten Hus AS, Lillehammer
v/ Arne Furuhaugen tlf. 61 25 49 21

www.hortenhus.no
15

stort utvalg i et
trivelig sentrum!
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KAI MYHR AS

Velkommen til et

Velkommen til
Fåvang
Ved foten av

Kvitfjell

Agro Dynamica - 41 50 77 23
Prix Fåvang - 61 28 21 02
Baker Hansen - 61 28 20 72
Fåvang Billistsenter - 61 28 22 12
Hans Sylte as - Maskinentreprenør - 61 28 21 87
Fåvang elektro as - 61 28 00 00
Borgedal Bilservice - 61 28 01 00
Ringebu Kommune - 61 28 30 00
Morken Betongvare - 61 28 21 57
RFI Bygger`n - 61 28 13 57
Lauritz Dalbakk - Skog & Hage - 61 28 24 10
Areal + as - 61 24 57 70
Gudbrandsgard Hotell - 61 28 48 00
Fåvang Jakt & Våpen-MX Sport - 61 28 29 00
Kjells Bygg & Hytteservice - 61 28 29 57
Byggplan as - 61 24 57 80
Kvitfjelltunet Bensin as - 61 28 25 08
Fåvang Maskin as - 61 28 24 50
Fåvang Bil og Dekkservice as - 61 24 57 50
Fåvang Blomster - 61 28 37 65
Lotus Garn & Kosmetikk - 61 28 24 41
Tannlege Grete Øfsteng - 61 28 29 60
Kvitfjell Pub & Pizza - 61 28 20 68
Oddleiv Ringlund - Alt i tre & mur - 91 15 37 22
Horten Elektriske as - 61 28 16 40
Fåvang Sag & Høvleri as - 61 28 44 00
DnB Nor - 03000
Sparebank 1 - 61 21 80 85
Horten Hus as - 61 28 43 00
Fjøssystemer as - 61 28 35 00
Rimi Fåvang - 61 28 20 22
Fåvang Varetaxi as - 98 06 30 00
Murmester Arvid Halvorsen as - 61 28 21 90
Mammut Reklame as - 61 28 20 20
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Faste, lave priser
og Norges tøffeste garantier!

Kari aase lunde, KiWi venabygdsfjellet

anita Kvikstadhagen, KiWi ringebu

silje Kristine Bjørke, KiWi Harpefoss

Åpningstider. se kiwi.no

- Døgnvakt/Telefonvakt
- Utvendig-/innvendig tilsyn
- Vaktmestertjenester
- Salg av safer og brannsikre skap

KAI MYHR AS

Bjørner: 959 37 900
Kontor: 61 28 23 88
Telefax: 61 28 01 11
Damsvingen 13
2634 Fåvang

KVITFJELL
VAKTSELSKAP

Vi utfører alt innen:
- Skifer/flis/naturstein
- Peiser/piper
- Mur/puss
- Betongarbeider
- Formidling av
andre håndverkere

OFFENTLIG GODKJENT VAKTSELSKAP
Andre tjenester:
- Tilbygg, restaurering og mindre snekkerarbeider
- Snømåking av tak, innkjørseler etc.
- Gartnerarbeider/hellelegging i sand
- Tilkjøring av vinterved - oppstabling om ønskelig
- Vask etter endt helgebruk
- Utleie av polerings-/slipemaskin for tregulv
- Utvendig behandling av vegger og tak

Arbeidsområder:
- Rehabilitering/skifting
av hyttegrunnmurer
- Autorisert for pipereparasjoner
- Sertifisert for våtromsarbeider

TA KONTAKT
FOR ET UFORBINDTLIG TILBUD
KAI MYHR AS - NRF 13

Kvitfjell Vaktselskap ANS, Dalvegen 5, 2634 Fåvang
Tlf: 61 28 28 57 Fax: 61 28 29 57 Mobil: 959 70 125
E-post: pinloek@online.no
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FOR VÅTROM
FFV FAGRÅDET

Trenger du VED til peisen?
Vi har tørr, norsk bjørkeved
som virkelig varmer!

Ta kontakt med Bjørner
for befaring og
et uforpliktende tilbud!

KAI MYHR AS

Komplett bygg
med nøkkelen i døra!

...eller kanskje du bare trenger hjelp
til deler av prosjektet..?
søker
• Ansvarlig
• Prosjektledelse
• Graving
• Betongarbeider
av mur og
• Alt
naturstein
tomter til salgs
• Flotte
i Kvitfjell øst og vest
av ved
• Salg
tilkjørt hytta

Man-tors
Fredag
Lørdag
Søndag

10-18
10-21
9-18
10-18

Gjør innkjøpene på fjellet og dropp planleggingen hjemme!

Høy kvalitet på arbeid
og materialer.
Gode referanser.

Åpent 10-18

Velkommen til en
uforpliktende byggeprat!

20 hytter, 2-40 sengeplasser
Selskapslokaler – møtelokaler

Lundes Turisthandel
2632 Venabygd
Telefon: 61 28 40 43. Telefax: 61 28 40 92
E-post: lundes@lundes.no - www.lundes.no

Stasjonsvegen 1, 2634 Fåvang Tlf: 61 24 57 80 www.bygg-plan.no
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Kjenn
smaken
av
gull!
Vi er blitt kjent i et stort
distrikt for våre egenproduserte kjøttvarer. Ikke
bare har vi høstet applaus
fra dyktige bransjedommere i
beinharde konkurranser, - vel
så viktig er den annerkjennelse vi har fått fra et kresent
publikum.
Vi utvider og forbedrer vareutvalget kontinuerlig. Stadig
vil du ﬁnne nye og spennende smaksopplevelser i
disken.
Og kundene strømmer på...
For hos oss får de bare
det beste!

2005
Beste norske
urøkte spekeskinke
2004
Reinsdyrpølse
Salami m/fetaost
og oliven
Julepølse
2001
Lammepølse
2000
Elgpølse
Lunsjkaker
Urøkt bratwurst

Kjempeutvalg av ferskt,

egenprodusert pålegg,
grillmat og pølsevarer

Nyskåret kjøtt av ypperste kvalitet

Masse tilbehør til et vellykket måltid
Trenger du hjelp til selskapsmaten?
Gi oss dine ønsker, så lager vi
festmåltidet for deg!
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TLF: 61 28 03 54
FAX: 61 28 11 48

KAI MYHR AS

TOMTEGATA 2
2630 RINGEBU

Velkommen til julehandel

HÅNDVERKSMESSIG
HØY KVALITET
Med basis i solid fagkompetanse og 15 års

på Lunde gard – Fåvang!

Kjør 1,4 km opp fra Fåvang, følg skilting fra sentrum!

erfaring innen byggebransjen står mitt firma
til din disposisjon.

FRa 11. TiL 24. deseMbeR seLGeR vi:
• Juletrær. vanlig norsk gran, edelgran
og fjelledelgran.

Oppføring av hus og hytter
(nøkkelferdig eller råbygg)
●
Tilbygg/restaurering
●
Tilsyn av hus og hytte for avtalt tidsrom
●
Vakmestertjeneste med snømåking etc.
●
Vinterved - ferdig oppstablet om du vil
●
Andre oppdrag etter ønske
●
Vi jobber etter fast pris eller timepris

• Kornband og kranser.
• Lokalprodusert honning og smultringer.
• egg fra frittgående og glade høner.
• variert utvalg av krydderprodukter
fra aukrust i Lom.
• Mandelpotet og jordskokk
fra Fjørkenstad på Toten.
• ved i 40-liters sekker, kubikksekker
og peisved i 50 cm lengder.
Ved og juletrær
leveres tilkjørt dersom det er ønskelig.

Referanse for nyoppført hytte i Kvitfjell:
Georg Nic. Toftdahl, tlf: 69 37 39 97, fax: 69 37 91 91

www.dg-trykk.no

Ved, egg, honning og poteter
selges året rundt.

Ring eller send oss en mail for spørsmål og bestillinger!
Med hilsen fra Ulrike Gotzel og Per Kleven, Lunde, 2634 Fåvang
Tlf. 61 28 28 61 / 47 89 48 10, e-post lundegard@online.no

Reg. elektroinstallatør

www.favangelektro.no

Tromsnesveien 14, 2634 Fåvang

Torger Haug
992 03 163

Simen Knuts
992 03 165

Eirik Borgedal
918 47 799

Morten Hansen
992 03 164

VAKTTELEFON

Lillehammer

61 28 00 00

mammut reklame as

Døgntelefon 24 timer

MØBLER
& interiør

YTTET!
VI HAR FL
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LILLEHAMMER MØBLER
& INTERIØR anno 2009
| TIDL. DALA MØBLER

GUDBRANDSDALSVEIEN 205 v/EXPERT • 2619 LILLEHAMMER
TLF 61 25 60 88 • info@dalamobler.no

www.lillehammermagasinet.no

DU FINNER HOS OSS;
• GANT • BERT PLANTAGIE • ANTIX
• KISTEFOS • ALF GROUP • MIELE
• COVENT GARDEN • IDP • SIGIUER
• SAXO • FORMFIN • CAMELIA
• KRISTENSEN & KRISTENSEN
• GREEN APPLE
• STORGÅRDSMØBLER
• MADRASSER FRA
POROLON OG JENSEN
• HÅNDLAGDE
BONDEMØBLER

Byggevarehuset med fagkunnskap,
service og leveringsdyktighet

INTERIØR

MALING

T

EN T F

TRANSPORT

ARSRE T

JERNVARE

K

AN
OR S V

Tlf: 61 22 00 00 - gaus.no
TRELAST

BORGEDAL
BYGG
G OD

Opplev Landhandleriet
- Det lønner seg!

BYGGEVARE

Mammut Reklame as

BB

Leverandør av
byggevare og jernvare

TØMRER - MUR - BETONG
2634 Fåvang - Tlf. 61 28 46 50 - Fax 61 28 46 49
Tor Sverre Borgedal 915 59 286 - Gjermund Lognseth 400 33 480
e-mail: post@borgedalbygg.no web: www.borgedalbygg.no

Velkommen til

RINGEBU-FÅVANG INNKJØPSLAG

- Alt i trelast og byggevarer

- Landbruk, hage og fritid

-Besøk -

Avd. Fåvang Tlf. 61 28 13 33
Avd. Sør-Fron Tlf. 61 29 68 00

Se vår utstilling i kjeller`n !
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Dalens beste
ferskvareavdeling!

Ringebu
●
●
●
●
●
●

Fersk Fisk fra mandag til fredag
Nyskåret kjøtt for enhver smak
Frukt og grøNt i bredt utvalg
osteDisk
salatbar
osteFat - spekemat - gryter
med tilbehør til alle anledninger

Stadig nye medlemskupp!
Spar penger på alt du handler!
Kjøpeutbytte for medlemmer.

Coop Mega Ringebu
09-20 (18)

Tlf: 61 28 18 92

977 99 463
906 68 322

Kvitfjell

Vask
Vedlevering
Vaktmestertjenester
Vedlikehold
Snekkerarbeid
Snørydding
www.kvitfjell-vaktmester.no

mammutreklame.no

Vaktmesterselskap
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ringebu@mega.coop.no

K AI M YHR AS, 61 28 06 66

www.karlsens.no, photo: Esben Haakenstad

Returadresse: Ringebu kommune, 2630 Ringebu

www.kvitfjell.no

Finn din
favoritt snø

FAVORITTSNØEN VENTER � OG DET GJØR VI OGSÅ!
Til sesongstart har vi klargjort Kvitfjell til deg – nå er tilgangen til alle bakker bedre enn noensinne, og ny vei fra E6 til
vestsiden av Kvitfjell gjør ankomsten både rask og behagelig.

Kvitfjell Alpinanlegg • GudbrandsGard Hotell
• Kvitfjell Vest/Tyri-Hans • Opplev Kvitfjell
• Studio H/White Mountain Sport • Toppen Ski
Cafè • Koia

Gå heller ikke glipp av World Cup, FIS-renn, Skicross-cup
og telemarkfestival. Velkommen til fjells!
Bussen fra Kvitfjelltunet til Kvitfjell (30,- èn vei) går lørdager og
hver dag i høysesong med endestasjon ved parkeringen på vestsida.
Se kvitfjell.no for rutetabell.

Tlf. 61 28 36 00

