RINGEBUDAGER 22. OG 23. JUNI

Fredag har stands og butikker åpent til kl. 22.00
•
•
•

•
•
•
•

Gatepub, livemusikk og matservering hos Annis pølsemakeri.
Teltet er åpent fra kl. 12.00. Liv og røre med Tordensky
fra kl. 20.00 og utover kvelden
Pop-up utstilling med Morten Hansens tegninger på Værfast.
Grillen er tent
Alle som handler i utvalgte butikker fredag kl. 9.00-21.00 er med
i trekning av et gavekort på kr. 500 fra den butikken du handler i.
Legg din kassalapp med navn og telefonnummer i butikkens
trekningskasse.  Møt opp til trekning på trappa til G-sport kl. 21.30
Timetilbud i butikkene kl. 20.00 -21.00
Øksekast konkurranse
Morsomme aktiviteter for barn og ungdom i Kaupangerparken
kl. 14.00 – 19.00
Sjekk dama i gata som er pynta til Ringebudagene av kunstelever
ved Ringebu kulturskole

Fredag 22 juni

Lørdag 23. juni

12.00		
Ringebu barnehage underholder fra scena i Jernbanegata
18.00		
Konsert med Ringebu og Sør-Fron sangkor fra scena i 		
		Jernbanegata
18.30		
Visning av sommerkjoler fra Fru Frøken og solbriller fra 		
		
Rob optikk fra scena i Jernbanegata
19.00		
Øksekastkonkurranse i Kaupangerparken i regi av Værfast. 		
		
Åpent for alle. Flotte premier
20.30		
Liv og røre med Tordensky i teltet hos Annis
20.00-21.00 Timetilbud i butikkene
21.30		
Trekning av butikkenes kassalapplotteri på trappa hos
		
G-Sport i Jernbanegata
22.00		
G-Sport og Ringebu Libris har auksjon med
		
”gi-bort” priser på trappa hos G-Sport i Jernbanegata

10.00

Lørdag har stands og butikker åpent til kl. 16.00
		

•

•
•
•
•
•
•
•

Hypnoseshow med Torgrim Holte. Torgrim er illusjonist, hypnotisør og entertainer, kjent fra TV2 seriene «Hjelp jeg er hypnotisert» og «Over Grensen», nå sist har han høstes mange seere på
VGTV i serien «Spårtsklubben»    
Gratis ridning for barn ved Jonsgård kl. 11.00-15.00
Lions har åpent hus i Hanstadbygningen. Kaffe og vaffel,
åpent 10.00 – 14.00
Morsomme aktiviteter for barn og ungdom i Kaupangerparken
kl. 10.00 – 16.00
St.Hans grillbuffet hos Annis spisested kl. 15.00 – 20.00
Gatepub, livemusikk og matservering hos Annis pølsemakeri.
Teltet er åpent fra kl. 12.00. Liv og røre med By Request utover
kvelden
Pop-up utstilling med Morten Hansens tegninger på Værfast.
Grillen er tent.
Møt Sjoa rafting og NMK Midt-Gudbrandsdal på Coop Euronics
parkeringsplass.  Kafe Våla byr på utecafè

Ringebu musikkforening åpner dagens underholdning med		
marsj i gata
10.00
Vaffelbandet fra scena i Jernbanegata
10.10
Yoga med Ellen Clausen fra Bra Fokus i Kaupangerparken.
Passer for både barn og voksne, ta med yogamatte hvis du 		
har (noen matter tilgjengelig)
11.00
Sommerkonsert ved elever fra Ringebu kulturskole fra 		
scena i Jernbanegata. Live, fløyte, Sigrid, Maria, Maren og 		
Nina, sang
11.30
Blåsegruppe fra Ringebu og Fåvang skolemusikk fra scena i
Jernbanegata
12.00
Konsert med Ringebu musikkforening i Kaupangerparken.
Nyt en god marsjkonsert med kake og kaffe i parken
12.30
Kristian Lund, sang og gitar, fra scena i Jernbanegata
12.30
Kniktæin gammeldansorkester spiller ved Rema 1000
Rema 1000 serverer pølser fra grillen
13.00
Hypnoseshow med Torgrim Holte fra scena i Jernbanegata
14.00
Konsert med Gudbrandsdal orkester ved scena i Jernbanegata
14.30
Kniktæin gammeldansorkester fra sena i Jernbanegata
15.00-20.00 St. Hans grillbuffé hos Annis
18.00
Stisykkeltur på Ulberg med Værfast. Turen passer for både 		
liten og stor, erfaren og uerfaren. Afterbike på Værfast etterpå
20.00- 24.00 Liv og røre med By Request i teltet hos Annis

Søndag 24. juni
Rabarbrafest i Ringebu Prestegard kl. 14.00 -17.00
Underholdning, servering og salg av rabarbraprodukter
gratis inngang og loddsalg.
Arr. Ringebu prestegards venner
«1000 åpne hager» i Ringebu Prestegard kl. 10.00 – 17.00.
Arr. Norsk Roseforening avd. Gudbrandsdal i samarbeid med Norsk
Hagelag
www.ringebuprestegard.no
Facebook: Ringebu Stavkirke og Prestegard

