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Leder’n
Høsten er på hell og vinteren står for døra. Med den kommer 
også starten på en høysesong for alle med ski på bena – og 
ikke minst for alle de som driver forretningsvirksomhet knyttet 
til vinterturisme og vinteraktiviteter. Hver ny sesong er like 
spennende enten vi måler i centimeter snø, kuldegrader eller 
omsetningskroner.

Det er ikke bare årstiden som skifter. Vi er nå midt inne i et 
skifte også i politisk ledelse. Det nye kommunestyret har hatt sitt 
konstituerende møte og ny ordfører, Erik Odlo, har tatt plass på 
ordførerkontoret. Det er store utskiftinger blant politikerne denne 
høsten og det blir derfor ekstra spennende å se hvordan disse vil 
forme fremtidens Ringebusamfunn.

Også administrativt er Ringebu kommune inne i et skifte. Jon Alver, som var rådmann i 
kommunen i over 20 år, har valgt å bytte arbeidsgiver. Som etterfølger er Per Lervåg ansatt 
som ny rådmann i Ringebu. Han har mange års erfaring fra tilsvarende jobb i Øyer kommune 
og er dermed godt kjent med mange av de utfordringene som Ringebu kommune står 
foran. Vi gleder oss til at han skal tiltre fra 9. januar 2012. Tilfeldigheter gjorde at også 
flere andre ledere i administrasjonen har byttet arbeidsgiver. Ny leder for Plan og byggesak, 
Jostein Gårderløkken, tiltrer fra 2. januar 2012 og to nye kommunalsjefer skal ansettes som 
rådmannens nærmeste medarbeidere.

Det er ganske spesielt at store deler av både politisk og administrativ toppledelse skifter 
samtidig. Vi kan gjerne si at vi starter 2012 med ”blanke ark” og må finne fram til gode 
samarbeidsformer som gjør kommunen slagkraftig i møte med utfordringene som kommer. 
Selv har jeg fått i oppdrag av kommunestyret å lede administrasjonen i perioden fram til ny 
rådmann er på plass. I slike situasjoner er det godt å vite at kommunen har mange dyktige 
medarbeidere som sørger for at den daglige tjenesteytingen går uavbrutt videre med samme 
gode kvalitet som vi er kjent for.

I disse dager flytter beboere og ansatte ved det som tidligere hadde navnet Ringebu alders- 
og sjukeheim inn i nye flotte lokaler. Første byggetrinn er ferdig og tas nå i bruk. Det siste 
byggetrinnet skal stå ferdig til sommeren i 2013. Totalt er det snakk om en investering til 130 
millioner kroner og som representerer et betydelig løft både økonomisk og for tjenestetilbudet. 
Stedet har fått nytt navn: Linåkertunet, med undertittel: Bo og rehabilitering.

I neste nummer av Ringebuposten tar vi sikte på å komme med presentasjon av både ny 
ordfører og ny rådmann. I mellomtiden ønsker jeg lykke til med en ny sesong både for 
politikerne, nye administrative ledere og til alle som ser fram til å ta i bruk vinteren – med eller 
uten ski på bena. 

Jan Magne Langseth
konstituert rådmann
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Horten Hus
Tekst og foto: Brede Vestby

RingebuPosten har tatt turen innom 
Horten Hus som har vært en solid bedrift 
i Ringebu kommune i mange år. De 
holder til på Fåvang og her jobber i dag 
11 personer på fabrikken, og 9 personer i 
administrasjonen. 

Gunnar Horten startet denne bedriften i 1965 og kom da 
i gang med hus- og hytteproduksjon, som kom i rett tid, og 
Horten Hus ble registrert som AS i 1968. Det startet med 
campinghytteproduksjon og Gunnar bygde etter hvert opp et 
produksjonslokale i Søre Fåvang. Salgskontoret den gang var i 
hjemmet til Gunnar og Bjørg Horten. 

Horten Hus hadde ikke egne huskataloger, men Husbanken 
hadde en felles katalog. Etter hvert ble det lagt ut boligfelt i 
kommunene rundt om i distriktet, og folk stod i kø for å kjøpe 
seg hus. Det gjør at det i dag er mange Horten Hus, blant annet 
i Granerudmoen og i Gunstadskogen. Plassen i Søre Fåvang 
ble fort for liten og Horten Hus bygde en ferdighusfabrikk 
som stod klar i 1972. Her var Gunnar Horten tidlig ute med 

Andre Granerud i sving hos Horten Hus

Siste turen du er på hytta for i år bør du 
lese av vannmåleren. Ta så vare på 
avlesningen t i l  du får t i lsendt 
avlesningskort i midten av desember.

Visste du at....



3

Viktige telefonnummer
LEGE/AMBULANSE: 113
Ringebu helsesenter, Fåvang: 61 28 39 10
Interkommunal legevakt,
Lillehammer sykehus: 61 25 14 50

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

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

VARSLING AV FALLVILT:
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

VETERINÆRVAKT:
61 28 05 00
VAKT VANN OG AVLØP:
61 28 31 00

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

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

DROSJESENTRAL
Drosjesentralen: 61 28 07 10

hytteproduksjon, og de ansetter i disse dager en egen selger for 
hyttemarkedet. ”Det er ikke nødvendigvis bare de store hyttene 
som har et salgspotensial, så vi satser også på produksjon av 
hytter på ca 50 kvadratmeter”: sier Hans Erik fra sin kontorstol i 
øverste etasje i administrasjonsbygget på Fåvang. ”Som du ser 
har vi måttet flytte alt en etasje opp siden vi må renovere første 
etasjen etter flommen her i sommer. Men i samme slengen får 
vi et mye bedre servicetorg i første etasje når alt står ferdig i 
nær framtid” sier Hans Erik. 
 
Inne i fabrikken er det full drift og det står mange ferdige 
hus og hyttevegger i inne på lageret, klare til levering. De 
ansatte produserer hus og hytter kontinuerlig, og de har 
egen produksjon av takstoler. Fåvang Sag er leverandør av all 
trelasten, og her er transporten enkel siden sagbruket ligger 
vegg i vegg med fabrikken. 
 
Horten Hus har hele tiden vært flinke til å knytte til seg lokale 
folk og bedrifter. Det gjelder ikke bare folk i administrasjonen 
og i fabrikken, men også transporttjenester, elektro/ instal- 
lasjonstjenester, rørlegger og selvstendige snekkere for å nevne 
noe. 
 
I dag er Horten Hus en bedrift med lang erfaring og en solid 
økonomi, som fortsatt er en stor aktør innen hus og hyttesalget 
i Norge. Ringebuposten ønsker dem lykke til videre. 

å utvike elementbenker og han fikk den lokale smeden Reidar 
Teigen til å være med å utvikle disse. Da disse var ferdige gikk 
husproduksjonen raskere og enklere, og det morsomme er at 
disse elementbenkene som ble benyttet fram til 2004 hadde 
samme prinsipper som de opprinnelige, men var automatiserte. 
Det forteller oss at her var det kunnskaper og praktisk sans 
som la grunnlaget til en rasjonell og standardisert produksjon 
som kom kunden til gode rent kostnadsmessig. 
På det meste påstås det at Horten solgte i underkant av 500 
hus i året. Dette var riktig nok rekorden, men det er ingen tvil 
om at det gikk veldig godt. Etter hvert måtte staben økes og 
flere ble ansatt som snekkere ute i felten og det ble flere inne 
på fabrikken. 
 
Ferdighusprodusenten fikk fort rykte på seg at de solgte 
billige hus med rask leveringstid. Per i dag har de etablert 12 
salgskontorer og det er i alt 50 ansatte på lønningslista, som 
holder til fra Trondheim i nord til Porsgrunn i sør. I tillegg kjøper 
de tjenester av både selvstendige snekkere og selgere. 
 
I dag er det Hans Erik Pettersen som er daglig leder i Horten Hus 
og han kan fortelle oss at i 2010 hadde bedriften en omsetning 
på 110 millioner kroner. I forbindelse med utbyggingen i 
Kvitfjell ble det et enda større marked for Horten Hus med 
produksjon av hytter. Denne delen ble solgt ut av Horten Hus 
i 1999 og går i dag under navnet Tinde Hytter, som også holder 
til Ringebu kommune. I 2004 startet Horten Hus opp igjen med 

Andre Granerud i sving hos Horten Hus

Til venstre: Elvijs Krisjanis

Svein Moastuen og Knut Høye produserer sperrer.

Det kommer ny familiebarnehage på Fåvang.
Kjersti Ringlund fra Sør-Fåvang har fått  godkjent egen 
familiebarnehage. Det er planer 
om at hun skal starte opp 
fra 1.januar 2012. 
Kjersti er utdannet 
barne- og ungdoms-
arbeider og har flere 
års erfaring fra 
barnehage. 

Visste du at....
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Pinsehelga med flom og ødeleggelser la en 
demper på følelsen av at sommeren endelig 
var kommet. Flere bedrifter på Fåvang, 
jordbrukere, alpinanlegg og campinganlegg 
ble stygt ramponert. 
Siste Nytt fra ordfører’n var skrevet den 4.mai 2011. 

Og dette blir Siste nytt fra meg i ordførerstolen.

Pinsehelga med flom og ødeleggelser la en demper på følelsen av at 
sommeren endelig var kommet. Flere bedrifter på Fåvang, jordbrukere, 
alpinanlegg og campinganlegg ble stygt ramponert. Dette er forståelig 
en stor belastning for de det gjelder. Likevel skal en prise seg lykkelig 
for at ikke menneskeliv gikk tapt. Sjøl om kommunen er ”papirøvd” for 
flere typer hendelser, er det likevel en stor utfordring beredskapsmessig 
og for kriseteam når det blir virkelighet. Evalueringen tilsier at hyppigere 
oppdateringer mellom de ulike aktører er en forutsetning for å møte neste 
scenario på beste måte. Statens vegvesen har et utkast til planprogram 
for strekningen Fåvang kirke – Elstad ferdig innen 2011. Dette med tanke 
på kommende flom og ulykker.

Ellers har naturligvis de brutale hendinger i regjeringskvartalet og på 
Utøya satt sitt preg for lang tid framover. Tankene går først og fremst til 
de som har mistet noen av sine kjære og for de som er skadet for alltid, 
fysisk og psykisk. Håpet er at slikt aldri skal gjenta seg. Midt oppi alt 
viste Norge seg som en nasjon med samhold og evnen til å sjå framover i 
demokratiets ånd. Ringebusamfunnet sto også parat for å støtte de som 
måtte trenge det. Røde Kors må nevnes spesielt. De er uunnværlige i flere 
sammenhenger.  Terrorhendingene fikk også innvirkning på valgkampen 
for alle partier. Det er flott å observere samholdet i befolkningen. 

Kommunens rådmann Jon Alver, sluttet den 31.mai. Det vart spesielt å 
ta farvel med en kollega som har vært trofast i yrket i 22 år. Alle ønsker 
han lykke til i sin nye jobb som leder for kriminalomsorgen i Hedmark og 
Oppland.  Fram til 1. oktober var kommunalsjef Ådne Bakke konstituert 
rådmann. Bakke sa opp sin stilling og fratrådte 30.sept for å begynne som 
rådmann i Stor-Elvdal kommune. Den nye rådmannen, Per H. Lervåg, ble 
ansatt i kommunestyret den 30.august og kommer fra tilsvarende stilling 
i Øyer kommune. Kommunestyret ansatte ny teknisk sjef i møtet den 29. 
september. Han heter Jostein Gårderløkken og kommer fra jobb i Vågå 
kommune. Vi ønsker begge hjertelig velkommen til Ringebu den 1.januar 
2012. I perioden fra oktober og ut året er seniorrådgiver Jan Magne 
Langseth konstituert som rådmann. Mangel på toppledere har naturligvis 
gjort administrasjonen sårbar, men evnen til å ”brette opp arma” og ta et 
ekstra tak viser god arbeidsmoral og forståelse i situasjonen.

Jeg hadde et sterkt ønske om at kommunedelplan for Kvitfjell skulle 
vedtas av sittende kommunestyre. Med de innsigelser og forestående 

mekling hos fylkesmannen er dette urealistisk. Statens vegvesens E6-plan 
for Ringebu sør - Frya er signalisert ferdig i 2012 og med mulig byggestart 
2014-2015. Fase 1: Frya - Sjoa er planlagt byggeklar 2013.
Når det gjelder bompengefinansiering understrekes det sterkt at fase 2 
(Ringebu sør - Frya) i sin helhet må finansieres av Staten. Det forutsetter 
et stort påtrykk fra påtroppende politikere.

I oktober er første byggetrinn på Ringebu Alders- og sjukeheim ferdig. 
Hele byggeprosjektet skal ferdigstilles i 2013.

I min tid som ordfører har kommunens økonomi og strategi stått i fokus. Fra 
en ganske tom kommunekasse, har kommunestyret gjennom fornuftige 
prioriteringer og styring, maktet å bygge opp igjen fond som gjør at 
handlingsrommet er mer komfortabelt og uten at kvaliteten på tjenester 
er forringet. Likevel vil jeg anbefale det kommende kommunestyret å 
ha sterk fokus på internt og eksternt samarbeid, økonomisk forståelse 
og ansvaret som arbeidsgiver. Da er jeg sikker på at Ringebu kommune 
fortsatt har det største potensialet for verdiskaping og attraktivitet.

Gode hendinger siden sist:
•	 Arbeidet med forskjønning av Fåvang sentrum er på dagsorden. 

Samarbeid mellom kommune og næringsliv vil, som i Vålebru, 
gi særpreg og gjøre også dette tettstedet mer attraktivt. Minner 
om Oppland fylkes planstrategi-/program som sier at landsbyen 
Ringebu skal være regionens kultur- og opplevelsessenter.

•	 13. mai: Ringebu skole fikk ny flott skolefane.
•	 15. mai: HMK’s sølvmedalje til Eldri Husom, Venabygd for lang og 

tro tjeneste i Venabygd varehandel. 
•	 17. mai: Besøk av våre samarbeidspartnere fra Mityana i Uganda. 

I tillegg til å diskutere søppelprosjektet med Mityanas ordfører, 
rådmann og koordinator deltok alle i barnetoget. Meget hyggelig 
opplevelse.

•	 16. juni: Ringebu tildelt Statens bymiljøpris for 2011 i en tilstelning 
på Litteraturhuset i Oslo, i sterk konkurranse med 4 byer. Dette 
var en av de beste dagene som ordfører! Mitt inderlige ønske er 
at kommunen og næringslivet i alle varianter vil arbeide videre 
med tema som bl.a. uterom og møteplasser både i Vålebrua og i 
Fåvang. Samarbeidet mellom kommune, næring og private aktører 
ga resultat. Takk til alle!

 Den offisielle utdelingen var den 5.september med fylkesmann, 
repr. fra miljødepartementet, jury o.a. Ringebu sentrum var kledd til 
fest, som den 16.juni.

Nå er høsten kommet. Det er mørkt og vinden ribber trærne. Den 
31.oktober er konstituerende kommunestyre. Pr. dato er det fortsatt uvisst 
hvem som blir ordfører. Jeg ønsker kommende politikere lykke til de neste 
4 år. 

4 år som ordfører har vært meget arbeidskrevende, ensomme, givende, 
kontaktskapende og lærerike. Et godt forhold til mine ordførerkollegaer 
rundt meg og ellers i det politiske system har vært av stor betydning. Stor 
takk! Dødsbudskapet om naboordfører Aksel Engs altfor tidlige bortgang 
kom som et sjokk og savnet er stort.

Jeg vil også takke rådmann (både tidligere og konstituert), alle ansatte, 
politikere, næringsliv og hyttefolk for godt samarbeide og ønsker alle 
lykke til i framtida til beste for Ringebu Kommune.

Ringebu, 5.oktober 2011.
 
Arnhild J.Baukhol
    Ordfører

Visste du at.... Ringebu markedsforening arrangerer ”Pepperkakehuskonkurranse” under julegateåpningen 25. 
november.  Vi inviterer privatpersoner, lag og foreninger og skoleklasser  til å  delta i konkurransen om de 

flotteste husene.  Pepperkakehuset leveres på Ringebu ungdomssenter mellom kl. 18.00 og 19.00 torsdag 24. november.
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Tollmoramp skaper godstemning på 
GudbrandsGard
Tekst og foto: Eskil Solberg.
Tekst og foto: Eskil Solberg

Frank Asle Mathisen, er nyansatt ved 
GudbrandsGard Hotell. Frank, oppvokst i 
Tollmoen i Ringebu, nå bosatt på Fåvang, 
har jobbet innen reiselivet gjennom hele 
sin yrkesaktive karriere. Fra nattevakt, til 
ansettelse på GudbrandsGard Hotell i 1999, til 
markedssjefstilling på Ilsetra er han nå tilbake 
på GudbrandsGard Hotell. 

Erfaren reiselivsmann
Siden mai i år har Frank vært sentral i salgsteamet med hovedansvar for 
event ved hotellet. Han er først og fremst ansatt for å skape liv og røre, 
av det positive slaget. Frank er allerede godt i gang, og la alt til rette for 
en skikkelig fest på hotellet i høstferien i år. RockaFår, som arrangementet 
kalles, besto av fårikålaften og levende musikk med Blue Lynx. Bandet 
skapte skikkelig trøkk, men dessverre var det ikke så godt oppmøte. 

Godstemningen må innarbeides
- Vi hadde satt sammen opplevelser til gode priser, topp underholdning, 
laget fårikål av gode lokale råvarer og buss var satt opp fra Ringebu 
og Fåvang. Jeg følte at vi hadde gjort en god jobb i forkant, både med 
arrangementet og informasjonen, men oppmøtet var dessverre ikke godt 
nok, forteller Frank.

På spørsmål om hvorfor det var labert oppmøte mener Frank følgende 
-det var jo fullt av folk i destinasjonen denne helga, og arrangementet 
var en del av Fårikålfestivalen, så vi hadde håpet at både hyttegjestene 
og at flere av mine sambygdinger ville ta godt i mot arrangementet. Jeg 
mener at årsaken ligger i at vi har satset på andre typer arrangement de 
siste åra, og det er blant annet helger med godstemning som RockaFår 
og Viltaften, jeg er ansatt for å skape.

Hva er ditt neste trekk for å skape godstemningen? -Jeg vil ta tak i 
konseptene, jeg vil skape arrangement som blir gjentatt år etter år. For 
eksempel første lørdag i november (i år 5. november) vil vi invitere inn 
alle i bygda, hyttegjester og bedrifter til en Viltaften med underholdning 
under middag (Henning Stranden kjent fra blant annet Beat for Beat) 
og festbandet Hot Rockets etter mat. Det blir kortreist mat fra et lokalt 
jegerlag og Rock'n Roll. Den kombinasjonen ligger mitt hjerte nær, og jeg 
tar nok ikke feil om mange andre også liker det.

Følg med på GudbrandsGard!
Utover sesongen vil Frank fortsette med å skape nye arrangement, med 
lokale band til afterski blant annet, han vil gjøre bruk av de fantastiske 
fasilitetene som hotellet har med skibar, solterrassen, stor festsal med 
mer. Til terrassen er det allerede innkjøpt bål-panner og røffe tremøbler, 
her vil vi satse mer på servering av god mat og drikke, så dette blir en 
spennende nyvinning denne sesongen. Hotellet skal kort sagt bli et 
naturlig treffsted for hyttegjester og lokale i tida som kommer, så følg 
med på nettsidene på www.ggh.no i tida framover.
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Gratulasjoner fra en fornøyd hytteeier.
Tekst og foto: Tove Steinbo

Høsten 1993, like før OL på Lillehammer, 
kjøpte min mann og jeg hytte på Gullhaugen. 
Antagelig ikke den Gullhaugen dere tenker 
på, for denne ligger på “baksida” mellom 
Nårkampen/Ormsetra og Steinvåga.  Det er 
ikke så mange som kjenner dette området. 
Det er ikke en stor flott hytte etter dagens 
standard, tvert i mot, her er det enkelt med 
solcelle og vann i pumpa. Det var en ren 
tilfeldighet som gjorde at vi kjøpte hytta, og de 

første gjestene, var Baker Hansen med kone. De møtte vi på en reise til Jersey 
et par uker i forkant, og vi fikk god kontakt.

Fra første stund følte jeg at dette var mitt “jordbærsted”. Deilig skiterreng, og 
nå også flotte løyper. Her har tre barnebarn lært å gå på ski, og etter hvert gått 
lange turer både til Skarbua og Fagerhøy. Men det er sommeren her oppe jeg 
er mest glad i. Forsommeren når jeg nesten kan se at bjørkeknoppene springer 
ut som vakre, grønne roser. Det første badet i Gompen eller Steinvåga, selv om 
det kanskje ikke er mer enn + 12 grader. Og den første turen over Nårkampen. 
Fuglene som kommer på brettet både vinter og sommer. Også måren har vært 
på besøk.

Det er selvsagt også hyggelig med en tur ned til Vålebru. Den første jeg ble 
kjent med der var Randi på helsekosten, en usedvanlig aktiv og hyggelig dame. 
Hun og husflidslaget arrangerte kurs sammen med meg om farger. Da ble jeg 
kjent med flere damer fra distriktet. Jeg har også de siste årene gjesteforelest 
på Ringebu Folkehøgskole.

Ringebu – årets vinner av ”Statens bymiljøpris”
Tekst og foto: Britt Åse Høyesveen.

Landsbyen Ringebu  i 
Gudbrandsdalen ble i juni tildelt 
Statens bymiljøpris i konkurranse 
med 16 andre steder og byer i Norge. 
Temaet for prisen i år var ”Uterom og 
møteplasser”. Statsråd Erik Solheim 
ønsket å ”Sette fokus på den betydning 
de felles uteområdene har for stedets 
og byens attraktivitet og som ramme 
for livet i byen”. For første gang er et 
tettsted i stedet for en by blitt tildelt 
den prestisjefylte utmerkelsen ”Statens 
bymiljøpris”. Vi klarte med våre varierte 
møteplasser og sentrumsaktiviteter å 
sikre oss denne gjeve prisen. 

Bakgrunn
Ringebu sentrum ble første gang regulert i kvartalstruktur av en mann ved 
navn Krom i 1899. Fra 1900 ble det oppført koselige hus i Sveitser- og 
Jugendstil i sentrum. Dette er det visuelle hovedtrekket i sentrum og som 
legger grunnlaget for et levende og aktivt sentrum i dag. 

I vår målestokk 
Ringebu har tatt i bruk ”rommene mellom husene” og gjort de til en 
uformell møteplass for folk i ulik alder og med ulike interesser. Dette 
har vi gjort på vår måte og i vår målestokk. Vi har etter hvert fått ei 
helårs gågate og i 10 år har vi arrangert torghandel i gågata hver lørdag 
i sommerferien. Her kommer det torghandlere som selger brukt og antikk, 
lokale ullprodukter og kniver, brukte bøker, tre- og neverarbeid, grønnsaker 
og poteter fra gårdene, håndverksabeider i tekstil, noen som baker lefse 
og stomp og barn i ca 10-15 års alderen som steker de etterspurte vaflene 
og dermed gir gata en gjenkjennelig lukt. 

Det er fint å handle i Vålebru. Den første butikken, etter helsekosten, vi handlet 
i, var på sporten hos han Hans, der servicen var på topp. Bokhandelen har også 
vært nyttig, og etter hvert er det kommet flere forretninger med egen identitet. 
Jeg har hatt mang en spennende samtale med Stein i Stallen Smykker, og jeg 
må alltid en tur innom La Pierre, en skobutikk med sko vi ikke får andre steder. 
Også gavebutikken Felles Glede og FruFrøken har dukket opp etter hvert. Og 
ikke å forglemme, Anni’s Pølsemakeri. Det er rett som det er at vår kokkesønn 
ber oss om å kjøpe med pølser hjem fra Anni.

I tillegg til butikkene, er det etter hvert blitt riktig så trivelig i Vålebru, og 
kjempegøy at dere er blitt landsby! Gratulerer! Og spesielt vil jeg gratulere 
og rose “gammelordføreren” Arnhild Baukhol som hadde ideen, og som kom 
med forslaget om å gjøre Vålebru til landsby. Det førte igjen til deltagelse i 
konkurransen om bymiljøprisen. At Vålebru, et ukjent sted i Gudbrandsdalen, 
skulle slå ut flere kjente norske byer, er kjempegøy! Det har visstnok også vært 
en annen ildsjel med å kjempe for dette, men henne kjenner jeg ikke. Men ros 
fortjener hun likevel!

Både når jeg handler i Vålebru og går turer i skog og fjell, møter jeg mennesker 
som jeg gjerne slår av en prat med, og da får jeg som regel høre nytt. Derfor vet 
jeg også at det ikke har vært lett å få opp-backing i det politiske miljøet. Det er 
alltid noen som er negative, og som henter frem Janteloven når noen har gode 
ideer.  Jeg håper inderlig dere som nå overtar stafettpinnen vil stå sammen 
og videreutvikle landsbyens muligheter. Jeg vet at det finnes konkrete planer. 
Lykke til! Kan dere bruke meg til noe er det bare å si i fra!

Beste hilsener fra Tove Steinbo

Hvorfor vant Ringebu?
I begrunnelsen ligger flere begrunnelser:
•	 Ringebu	 er	 ingen	 by,	 men	 har	 en	 kvartalstruktur	 som	 gir	 uterom	

mellom gamle små og koselige trehus. Disse husene gir stedet sitt 
særpreg og i 1.etg er det flere unike spesialbutikker som sammen 
innbyr til en sentrumsvandring og opplevelse. 

•	 Stedet	har	et	uterom	som	 innbyr	 til	 å	oppholde	 seg	 i.	Her	er	det	
koselig og intimt og tilrettelagt med mange sittemuligheter på ulike 
møteplasser som eks. lekeparken, kommuneparken, inntunet ved 
Lindstadgården, området ved Skysstasjonen og gågata.

•	 I	gågata	er	det	hver	lørdag	om	sommeren	aktiviteter	som	appellerer	
til ulike brukergrupper og som samtidig blir underholdning for andre 
slik som Ull&tull, Rosens dag, Småtraktormønstring, På ambolten, 
2&4 hjul og Luftige svev. 

•	 I	 selve	 arbeidet	 ser	 vi	 også	 at	 vi	 har	 lykkes	 fordi	 vi	 har	 fått	 til	 å	
gjøre dette som en stor dugnad. Private og næringsdrivende 
lokalt har bidratt både økonomisk og praktisk og sammen med 
Fylkeskommune, Fylkesmann og andre har kommunen klart å 
gjennomføre og finansiere prosjekter som spleiselag. Det siste 
sentrumsprosjektet i kommuneparken og første del av gågata ble 
dratt i gang gjennom et privat initiativ som resulterte i et tilskudd 
på kr. 450.000 fra private.   

•	 Store	deler	av	sentrum	er	blitt	forskjønnet	og	et	nytt	prosjekt	”Våla	
elv” er allerede i gang. Her har det vært langsiktig tenkning som 
gir resultater både som positive kommentarer fra fastboende, 
besøkende og nå tildeling av ”Statens bymiljøpris”.

Tusen takk til alle 
som har bidratt og 
som fortsatt bidrar 
til slike positive 
hendelser!
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Hyttefolkets gode hjelper på Stortann, 
Annolseter og Persletta ”Josse” Borgedal.
Tekst og foto: Eivind Nybakken

I ”alle år” har dette seterområdet hatt sin 
”gode hjelper” til nytte og glede for alle som 
trenger hjelp. Han er døpt Johannes, men det er 
få eller ingen som bruker det navnet. Alle kaller 
han Josse. 

Etter at han ble pensjonist bor han året rundt på 
setra, på Borgedalshaugen. I sommermånedene 
drar han ennå lengre inn i fjellet. Da finner du 
han i campingvogn langs Saubuvegen, sammen 
med hans trofaste følgesvenn ”Prikken”. Der har 
han full oversikt over hva som forgår i nærmeste 
fjellområde. Alle som kjører forbi hilser, og svært 
mange stopper for å spørre om et eller annet, eller 
bare slå av en prat. Han vet om når det har skjedd 
noe med sau eller fe, når fisken biter eller hvor 

reinen holder til. Tidligere var han selv ivrig reinsjeger, 
men i de siste åra har han holdt seg til fiske. Han forsyner familie og 
venner med fisk sommeren igjennom.
En gang under reinsjakta hadde han gått hele dagen på jakt og var sliten 
med tung sekk på ryggen. Nærmeste bu var full av folk, og det var ca. 2 
timer å gå til neste bu. Da mura Josse seg opp et krypinn i ei steinur og 
overnatta der. Dette krypinnet er blitt et turmål for innviede, selv om det 
er få eller ingen som overnatter.

Tidligere grov han tomter og veier for hyttebyggere, nå formidler han 
arbeidskraft til de som er ute etter det. Mange oppdrag går gjennom 
Josse.  Dersom oppdraget ikke utføres innen rimelig tid, ”maser” han til 
og med for deg. 

Vinterstid har han fullt opp med oppdrag. Han brøyter vegene i området 
og hyttevegene, for de som bestiller det. Ja, han tar på seg mer enn det. 
Ingen behøver å komme til kald hytte i dette området. Josse tar på seg å 
fyre opp eller sette på mer varme. Når helg og ferier nærmer seg, ringer 
telefonen ofte, og Josse er fullt opptatt med å reise rundt til hytter for å 
holde varmen ved like. Han svarer på spørsmål om snø, vær og føre. Skal 
du ha ekstra måket? Ja, så ordner han det også. Vinterstid hender det at 
føret er vanskelig. Noen kommer ikke fram, blir stående fast eller kjører 
av vegen. Tar du en telefon til Josse, så tar det ikke lang tid før hjelpen 
er på plass. Her i området er hans telefon det viktigste nødnummeret. 
I påska for noen år siden fikk Josse hyttefolkets ærespris. Hyttefolket 
konkurrerer om å invitere han på kaffe og middag. Han blir satt stor pris 
på. Serveres det dram, sitter fiske- og jakthistoriene løst. Josse er sosial. 
Selet på Borgedalshaugen er ofte et samlingspunkt for mange hytteeiere, 
her blir nye kjent med gamle. Her styrkes det sosiale fellesskapet.

Det er kommet to nye, blide og trivelige drivere på Skysstasjonen 
kro i Ringebu.

Jennifer de Vries, 22 år og hennes samboer Martÿn Leeflang, 24 
år. De har vært bosatt i Norge i 4 mnd. og trives veldig godt som 
kafeverter i Ringebu. Martyn har jobbet med salg i Nederland, 
mens Jennifer har jobbet på resturant. De ønsker alle nye og gamle 
kunder velkommen til Skysstasjonen kro hvor de serverer kaffe og 
kaker, lunsjretter og middagsretter. Det unge paret ønsker å benytte 
seg mest mulig av lokale råvarer. Ringebuposten ble gode og mette 
etter et besøk hos det unge paret.

Visste du at....
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Foto: Tone Fossum og Åge Knuts, bilder fra Namibia: Elin og Lars Erik Hauklien 
Tekst: Berit Aarnes og Elin Haukelien

Ringebu kommune har i mange år drevet med holdningsskapende arbeid rettet mot barn og 
unge, og har siden februar 2006 vært en samarbeidskommune med MOT. 

MOT i Ringebu

MOTs initiativtakere var Atle Vårvik og Johan Olav Koss. Det startet 
rett etter OL på Lillehammer i 1994 som kalenderprosjektet ”Norsk 
Toppidrettsutøvere mot Narkotika”. I 1997 ble også Dag Otto Lauritsen 
og Rune Bratseth med på laget og MOT ble stiftet under VM på ski dette 
året. Navnet MOT ble valgt fordi det ligger styrke i det, samt at det har 
dobbel betydning: -egenskapen å vise mot – å ta et standpunkt til å være 
mot noe.

MOTs mål er å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø.

•	 MOT har livet til ungdom i sentrum
•	 MOT bevisstgjør ungdom til å ta egne valg og vise mot -
•	 MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei 

Det var Tone Fossum Bjørge som var initiativtaker til MOT i Ringebu. 
Tone kom flyttende til Ringebu i 2005 sammen med mann og 3 barn. 
Tone er politi og hadde god erfaring fra MOT i Trondheim, der det å være 
MOT-informatør var en del av jobben hennes som politi. MOT sentralt 

arrangerte et informasjonsmøte 
med administrasjon og politikere 
i Ringebu og det ble i etterkant 
av dette skrevet under en avtale 
med MOT.

Ringebu ungdomsskolen har 
hele tiden vært veldig positive til 
MOT. Lærer ved ungdomskolen 
Åge Knuts er MOT-informatør 

og rektor Gro Li Slettold var MOT-koordinator fram til 2011. Dette har 
gjort at MOT er godt forankret i Ringebu ungdomskoleskole. Samtidig 
er det viktig at andre etater er involvert i MOT-arbeidet. Tone Fossum og 
Åge Knuts har vært med som MOT-informatører fra starten og er fortsatt 
aktive informatører. De synes dette er en viktig og givende jobb, og de får 
mange positive tilbakemeldinger fra ungdommen. 

Ungdommene sier at de gleder seg til MOT-samlingene og at de lærer 
mye som de har bruk for i livet. På evalueringene skriver de at de er blitt 
flinkere til: å tenke positivt, ta egne valg, snakke positivt om andre og ha 
omsorg for andre. De skriver at de lærer å si nei og at alt er mulig... MOT 
får meg til å tenke på hvor heldig jeg er skriver en elev.

MOT-Informatørene har som ansvar å planlegge og gjennomføre 15 
klassebesøk i hver klasse, i løpet av tiden elevene er på ungdomskolen. 
De arrangerer også foreldremøter, for å involvere foreldrene og deltar på 
andre arrangement i MOT sin regi. 

Tone Fossum og Åge Knuts Ungdomsskoleelever.
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I 2011 inngikk vi en ny avtale om lokalsamfunn med MOT. Vi skal nå 
videreutvikle arbeidet i kommunen til ikke bare å gjelde skole. MOT sin 
tenkning og filosofi skal gå igjen som en rød tråd på flere av ungdommens 
arenaer, som i idrett, kultur og i det nye ungdomshuset.
For å få mere informasjon om MOT, kan dere gå inn på www.mot.no/
ringebu

Fra MOT i Ringebu til MOT prosjekt Namibia
MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei, dette var budskaper Elin 
Hauklien begeistret snakket om for elevene på Ringebu ungdomsskole. 
Fra høsten 2008 og fram til juli 2010 jobbet hun som MOT-informatør på 
Ringebu ungdomsskole.

Da Elin gikk siste året på HiL i Lillehammer for å ta bachelor i barnevern 
hadde hun sin praksis på en døveskole i Windhoek, Namibia. Siden Elin 
var en liten jente hadde hun hatt en drøm om å reise til Afrika og den 
drømmen fikk hun oppfylt da. Oppfyllelsen av drømmen gav mersmak og 
spiren til å flytte til Namibia og jobbe med ungdom der ble sådd. 

Flere år gikk og da Elin i 2009 var på MOT sin årlige samling for MOT 
medarbeidere i Trondheim, snakket hun med Sigrun Vårvik, leder for MOT 
Internasjonal. Spørsmålet til Sigrun var: ”Kunne dere være interessert i 
at vi startet MOT Prosjekt Namibia?” Lars Erik og Elin hadde bodd i Sør-

Fron i nesten ti år, de solgte huset sitt, flyttet inn i en leilighet i Ringebu. 
Der begynte de å planlegge flytting til Namibia for å starte MOT-Prosjekt 
Namibia. Omtrent ett år senere pakket de, ikke bare kofferten, men tok 
like så godt og sendte alle eiendelene sine i en container til Namibia. 

Ved hjelp av pengene de fikk, fra hussalget, har de frem til i dag jobbet 
frivillig med å starte MOT-Prosjekt Namibia. Siden midten av mai i år 
har de nå undervist ca 1000 elever fra 7.-12. klasse i hvordan de kan 
ha mot til å ta egne valg, ha mot til å leve, mot til å bry seg og mot til 
å si nei. Elevene som har MOT går på to forskjellige skoler i Wanaheda i 
Windhoek. 

Over 20 % av elevene på skolene er foreldreløse og flesteparten av 
elevene bor i skur i de fattigste strøkene av Windhoek. Utfordringer 
ungdommene møter i samfunnet er økende alkoholproblemer og stort 
drikkepress, narkotika, stor arbeidsløshet, kriminalitet som følge av 
fattigdom og alkoholmisbruk. I tillegg er de siste estimatene fra Namibia 
at over 40 % av de unge mellom 15-25 år er smittet av HIV. 

Ungdommene i Namibia trenger virkelig stort MOT i livet sitt for å hanskes 
med sin hverdag og for å ha mot til å se framover, på tross de utfordringer 
de møter i livene sine. Selv om Elin og Lars Erik gir mange MOT i livene 
sine, føler de at de får mye tilbake fra ungdommene. ”Det er så lite som 
skal til for å glede dem og litt positiv oppmerksomhet har stor betydning 
for dem. Vi lærer også hver eneste dag å være glade og takknemlige 
for det vi har, og selv om vi fremdeles ikke har fått økonomisk støtte 
til prosjektet og må forholde oss til uforutsigbarhet, så tillater vi ikke 
oss å bekymre oss for mye. For de fleste her handler hverdagen om å 

ha nok mat for dagen og til å ha penger til å betale 
skolepengene til barna sine. Hva har vi å bekymre oss 
for i forhold?” Kontrasten mellom trygge, lille Ringebu 
og slumstrøkene i Windhoek blir stor, men hvert sted 
har sin sjarm og sin glede”, mener Elin og Lars Erik.

De angrer ikke en dag, så langt, på deres beslutning 
om å flytte til Namibia. ”Det er så spennende å bli kjent 
med en ny kultur og nye mennesker. Det er mye å sette 
seg inn i og en havner stadig vekk i situasjoner som 
er så annerledes enn i Norge. Det å få lov til å jobbe 
med ungdom, slik vi gjør med MOT, er en kjempefin 
måte å nå ut til mange ungdommer samtidig, siden 
alle elevene på skolene får høre og ta del i prosjektet. 
”Vårt håp er at vi kan gi ungdommen MOT i livene 
sine til å ta valg som kan gjøre dem sterkere og mer 
motstandsdyktige, slik at de kan vokse opp som 
ansvarlige vokse og skape seg meningsfulle liv.” 

Mange av elevene på skolene 
stiller spørsmål om hvordan det 
er å leve i Norge og har en drøm 
om en dag å kunne studere i 
Norge eller å reise på ferie dit. 
Siden MOT handler om å ha mål 
i livet og å skape seg drømmer, 
oppmuntrer Elin og Lars Erik 
elevene til å nå dem, uansett 
hvor realistiske drømmene måtte 
synes å være. ”Hvem av oss 
kunne visst for noen år siden 
at starten med å jobbe med 
MOT på Ringebu ungdomsskole 
skulle ende opp i MOT Prosjekt 
Namibia?”, sier Elin. 

Tone Fossum.
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Ødegaarden Nedre i Venabygda, med gardstun 
475 meter over havet, har 7 hus, og 5 til på 
setra. I tømmer. Da er det greit at bonden selv er 
laftehogger, eller tømrer som vi sier her.

Henning Olstad og hans familie hadde lett etter 
et gardsbruk som ikke var ”overrestaurert” i flere 
år da muligheten dukket opp i Venabygda, og de 
flyttet inn i 2005. Slekta kommer opprinnelig fra 

Ringsaker, så den nye jordvegen ble nok litt brattere enn for tidligere 
generasjoner. 

Som laftehogger i 4.generasjon ble det tidlig bestemt hvilket yrke 
Olstad skulle velge. For å hindre at eplet falt for langt fra stammen (les; 
stokken) så fikk poden allerede som 11-åring utdelt øks + et lite lass 
laftetømmer av sin far. Og, laftet hus ble det, ikke minst til glede for bikkja 
på gården. Norsk Håndverk, enmannsforetaket Olstad etablerte i 1986, 
fyller 25 år i år, og er tuftet på gamle laftetradisjoner. Det utføres både 
restaureringsoppdrag og nybygg, og ved behov kan laftehaller i Sollia og 
i Ruste på Vinstra benyttes. Arbeidsoppdrag gjelder ikke bare hus, men i 
høyeste grad også tømmerbruer av ulike typer.

Olstad er genuint interessert i økser, og må 
inneha en av kongerikets største samlinger, se 
noen få eksempler på bildene her. Flere av dem 
er overraskende små, og riktig gamle økser 
var visstnok gjennomgående små, for jern var 
kostbart. Spor etter små økseblad på tømmer 
indikerer dermed gammel vare, noe som gjør 
tidsbestemmelse enklere.

Han er et sant oppkomme når det gjelder lafting og den historie, og sier at 
lafting kom til Norge omkring år 1000 med tyske fangstfolk, og at de lærte 
våre forfedre en teknikk som i dag er kjent som ”Finndalslaft”. Denne 
teknikken døde ut med Svartedauden i 1350. Etter denne epidemien ble 
det mange ledige hus, og dermed minimalt behov for ny tømring, i om 
lag 4 generasjoner framover. Mye kunnskap gikk da tapt. Først 100 år 
seinere, midt på 1400-tallet, er det registrert nye tømrer av noe omfang, 
og da reist med andre teknikker enn den gamle. Som over 400 år tidligere 
så var det også da tyskere som kom oss i hånde og lærte oss det nye 

Lafting i øverste divisjon 
Tekst og foto: Olav Brandvol

Som laftehogger i 4.generasjon ble det tidlig bestemt hvilket 
yrke Olstad skulle velge. For å hindre at eplet falt for langt fra 
stammen (les; stokken) så fikk poden allerede som 11-åring 
utdelt øks + et lite lass laftetømmer av sin far. Og, laftet hus ble 
det, ikke minst til glede for bikkja på gården.

fra Europa. I løpet av de tre hundreåra fram til 1750 ble teknikkene og 
tømrerne her til lands generelt bedre og bedre, og ifølge Olstad var vi 
trolig verdens beste tømrernasjon mot slutten av denne epoken. 

Likevel, på spørsmål om de beste norske tømrere ”gjennom alle tider” så 
holder Olstad likevel på generasjonene som ble utradert av Svartedauden.  
Disse hadde finslepet teknikkene etter sine nære forfedre, som hadde 
bygd praktbygg som stavkirker og langskip. Av gamle mesterstykker i 
nært omland viser Olstad til Rolstad-loftet, fra før Svartedauden.

Det er faktisk registrert over 400 ulike lafteformer. Disse varierer etter 
både bygdelag og tidsepoke. Olstad har flere overraskelser på lager, for 
bladfyken visste heller ikke at de i gamle dager benyttet ferskt (nyhugget, 
rått) tømmer til lafting. En grunn var at det da var mye lettere å bearbeide, 
og en annen fordel var at ferske stokker formet seg etter stokken under i 
laftet, slik at kassen ble tettere.

Han er mye benyttet som foredragsholder, ikke minst av Senter for 
byggekultur, en privat stiftelse med tilhold på Hjerleid på Dovre. Som 
oftest er dette kurs for viderekomne, gjerne håndverkere som driver 
med tømring. Men, noen er også myntet på nybegynnere. Det siste 
læringsprosjektet på Dovre er fem ulike tømrer, som reises med ikke 
mindre enn 10 ulike teknikker. Olstad er sterkt opptatt av håndverk- 
og materialkunnskap, og formidling av dette.  Riktig verktøy er alfa og 
omega, og – kanskje litt uventet- hygienen. Fliser og sagstøv som blir 
tømret inne vil nemlig fort begynne å råtne. 

Han lar skinne gjennom at han er sterkt bekymret for levetiden til mange 
nylaftede hytter fordi det brukes sag og el-verktøy til å forme lafteknutene.   
Problemet er at vedoverflaten da blir langt mindre hard og vannavvisende 
enn om de hadde brukt øks, som de gjorde før i tiden. Et annet problem 
er laftevatten som benyttes, Olstad sverger her til mose. Også det som i 
gamle dager.   

Avslutningsvis kan nevnes at Olstad nå er med i arbeidsgruppen som bla. 
skal komme med råd om en ny gangbru over Våla.  Det ville nok ikke vært 
ham i mot om valget falt på ei bru av tømmer, lik den gamle brua som før 
stod ved Mølla, ca 100 meter lenger opp i elva.

Den såkalte Rolstadøksa.

Smidd øks. Skjøve, middelalderens høvel.

Noe av øksesamlingen.
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Tre damer uten mangel på tråd!
Tekst og foto: Britt Åse Høyesveen

Skillbragd, dreiel, halvdreiel og to-, fire- og 
seks skaft med innslag og renning …

Skillbragd, dreiel, halvdreiel og to-, fire- og seks skaft med innslag og 
renning … og pust ut! Det er ingen enkel sak å få orden på begrepene 
for en person uten noe kunnskap på området.  Jeg tenker at her må jeg 
bare få orden på de ”løse trådene” mine. De tre andre rundt bordet ser 
mitt forvirra uttrykk og konkluderer med at ”det trenger hun ikke vite” og 
jeg kommer på sporet igjen. 

Etter en nedkjøling med varm te og hjemmebakte eplekaker får vi orden 
på ting sammen rundt pausebordet til Vålebru vev. For i Vålebru vev dreier 
det seg ikke bare om kunnskap og ferdigheter i gamle og tradisjonsrike 
vevteknikker. Dette er også en gjeng som vet å sette pris på det sosiale 
og hyggelige ved å samles rundt en felles interesse.

Det startet med to kurs i veving på 
Gildesvollen i regi av husflidslaget med Paal 
Toxe som lærer. Jeg forstår fort at Paal Toxe 
har kunnskap og ferdigheter langt utover 
det alminnelige i dag. Men disse tre damene 
har vært ivrige etter å lære, noe medbrakte 
løpere, putetrekk, duker, pledd, gardiner, 
åklær (veggtepper), pyntehandklær, sjal, 
vevd åkle til skinnfell, vitner om.  

Vålebru vev starta opp for seg 
selv for ti år siden. Da var de 
seks personer som fikk leie 
lokaler i Ungdomssenteret i 
Ringebu. Der vever de en til 
to kvelder i uka, og Paal er 
fortsatt med når han kan. I dag 
teller gruppa tre personer som 
fortsatt holder koken; Grethe 
Granlien, Bjørg Kristiansen og 
Kari Berntzen.

I det forholdsvis lille rommet 
står hele 7 vever oppe. Når en 
renning er vevd ned, tar de en 
diskusjon på hva som bør testes ut neste gang og drøfter farger, mønster, 
bredde, lengde, osv. For her er det mange muligheter. Å veve damask 
med bare lin er det gjeveste og mest krevende. Jeg ser rundt meg og spør 
om de noen ganger selger noe av det de lager. ”Vi selger våre produkter 
når vi har noe til overs, for mye går som presanger til venner og familie”, 
sier Grethe. 

Har dere vært på ”studieturer” også? spør jeg. ”Jada, både til Klesbol i 
Sverige, Grindaker vev på Hadeland og til husflidslaget på Nes. Vi deler 
gladelig mønster, tips og erfaring med andre som vever”, sier Bjørg. I 
årenes løp har Bjørg ført oversikt over produksjonen. Det viser seg at 
på 10 år har de satt opp mer enn 1000 meter renning av forskjellige 
teknikker til slike tidkrevende produkt. 

Og disse tre har ikke tenkt å gi seg med det første. Vi har det trivelig og 
setter pris på det sosiale med kaffepauser og prat. Bjørg sier de ønsker 
seg flere med i gruppa. ”Kan hvem som helst bli med?” spør jeg. ”Det 
kreves ingen kunnskaper om vev for å bli med, men interesse og lyst 
til håndarbeid er vel nødvendig - og kanskje litt tålmodighet?” Men vi 
ønsker oss helst yngre deltagere som vi kan videreføre det vi har lært til. 
Vi må huske at tidligere stod veven oppe i de fleste hjem i bygda. Da var 
folk sjølberga med nesten alt de trengte av stoff til klær og utstyr i så 
dette er en viktig del av kulturarven. 

Det skal også nevnes er at Ringebu har flere vevegrupper som er aktive 
bl.a. en i Sør Fåvang og en på Gildesvolden i Sør Vekkom.  Bjørg, Kari og 
Grethe er opptatt av at den tradisjonelle vev kunnskapen holdes levende 
også i framtida. Jeg ønsker de lykke til og håper personer med interesse 
benytter seg av anledningen til å nyte godt av det disse tre har lært i 
løpet av årene ved veven.

Som tidligere år skal det arrangeres 
husflidsmesse på Venaheim, dette er 
noe som har blitt en hyggelig tradisjon 
i bygda. Den vil i år bli arrangert 3.og 
4.desember, her får du førjulstemning og 
mange gode tips for julegavehandelen. 
Det er blitt stor pågang av utstillere og 
rundt 20 lokale og mindre lokale utstillere 
vil komme med sine produkter av ulik art. 
Det finnes mange kreative og aktive folk 
som gjerne vil vise sine produkter både 
for de som holder til i område, hytteeiere 
og andre tilreisende. Her kan du velge 

Husflidsmesse på Venaheim
og vrake blant trearbeider, julekaker, 
lefse, ull og strikkaklær, glass, bøker, 
keramikk, antikviteter og mere til. Så det 
blir mulighet for både å se og kjøpe mye 
spennende ting og bli kjent med en del 
av kulturen, kunsten og menneskene i 
området. Aktiviteter for barna blir det 
også, og det vil selvfølgelig bli anledning 
til å kjøpe kaffe og kaker til en hyggelig 
prat i kafeen. Husflidsmessa avsluttes 
med hyggekveld på søndagskvelden som 
tradisjonelt også har et kulturelt innslag, 
og her er alle hjertlig velkomne.  

Bjørg vever.

Pledd, skillbragdsåklær vevd med 
harnisk og gjestehåndklær
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Ringebu flyplass, Frya
Tekst: Berulf Vaagan, Foto: Britt Åse Høyesveen

Ringebu flyplass, Frya er det offisielle navnet 
på flyplassen på Frya. Der har den ligget i 26 år 
og blitt brukt relativt lite. Det ønsker Ringebu 
kommune å gjøre en forandring på! 

Flyplassen – med en asfaltert rullebane på 800 meter - ble åpnet av 
fylkesmannen i Oppland i august 1985 med et stort flystevne. Foruten 
svært mange småfly landet Widerøes Flyveselskap med en Dash 7-maskin, 
som er et firemotors turbopropfly med plass for inntil 54 passasjerer. 
Rundt 5000 mennesker møtte fram på flystevnet! Noen stor flytrafikk ble 
det ikke på Frya etter det. Den største brukeren er Gudbrandsdal Flyklubb 
og deres medlemmer. De mest celebre flypassasjerene som har landet på 
Frya er utvilsomt Bobbysocks (Hanne Krogh og Elisabeth Andreasson) da 
de kom for å motta Peer Gynt-statuetten i 1986.

Da spørsmålet for et par år siden ble reist om å legge ned flyplassen for å 
bruke arealet til industritomter, satte Ringebu kommunestyre ned foten! 
I stedet for nedlegging ønsket kommunestyret å undersøke mulighetene 
for utvidet bruk av flyplassen! For å finne ut av det, satte kommunestyret 
ned ei arbeidsgruppe med allsidig sammensetning. Undertegnede er 
leder av gruppa og Lars Hallum er nestleder. Vi har så vidt har kommet i 
gang med det vi anser som to hovedoppgaver: å få klarlagt hvilke krav 
luftfartsmyndighetene stiller til ulike nivå av oppgradering av flyplassen, 
og å kartlegge behovet for flyplassen, dvs hva er det markedsmessige 
grunnlaget for den. 

Mange personer og organisasjoner har uttrykt støtte til at flyplassen på 
Frya opprettholdes. Men det kan være enda flere. Vi har nemlig en følelse 
av at flyplassen ikke er godt nok kjent hos de som besøker distriktet vårt. 
Kan det tenkes at det blant de mange hytteeierne i Fronskommunene, 
Ringebu og Øyer er personer som er interessert i flytransport og som 
ser nytten av å kunne komme raskt til og fra Midt-Gudbrandsdal? 
Siden RingebuPosten når fram til deltidsinnbyggerne våre, håper vi at 
interesserte personer tar kontakt med arbeidsgruppa på epost  bvaagan@
online.no  eller telefon 901 22 145. 

Med foreløpig lavtflyvende hilsen Berulf Vaagan
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Oppslagstavla høsten 2011

Venabygdsfjellet
3-4 des.  Husflidsmesse på Venaheim.

Venabu Fjellhotel. 
12. nov. Viltaften
16. des. Minijulebord 
23. des. åpner vi for vintersesongen – bestill bord for et godt måltid eller kom innom 
for kaffe og hjemmebakte kaker. De andre helgene i slutten av november/desember har vi 
skihelger for de som gjerne vil ha en tidlig start på sesongen. 
 
Skiturer utenom løypenettet flere ganger i uka hele sesongen. 
Digitale fotokurs for nybegynnere og viderekomne – se program på våre hjemmesider. 
Lysbildekåseri fra fjellet, søndagskvelder og om fjellblomstene på onsdagskveldene. 
Norsk tradisjonsmat, vi forteller om rettene som serveres hver onsdag kveld. 
Mer informasjon 61 29 32 00, e-post: venabu@venabu.no og www.venabu.no 

Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotell. 

Karlsvogna fjellbad, velværeavdeling med stort svømmebasseng, steambad,
boblebad og badstuer. Solarium. Utleie badekåper.
Villreinen bistro, servering av småretter og forfriskninger når hotellet er åpent på 
dagtid.  Aquavitfjøset, med 80 forskjellige akevitter, åpnes for grupper og etter 
nærmere avtale. Gudbrandsdalsbord hver lørdag hele vinteren, bordbestilling.
À la carte servering i Nordlyset- glasshuset med panorama, om kvelden, bordbestilling.

Julebordhelger for firmaer og private fra medio november fram til jul. Stor stemning, 
norske band spiller både fredag og lørdag i festsalen. Velkommen er også de som bor i 
hytter og bare vil nyte vårt fantastiske julebord og festen etterpå. Bordbestilling

Alpint familieanlegg, Ringebufjellet skisenter 600m fra hotellet; to skiheiser. 
Snøforbehold  ellers åpent alle helger fra januar + hele  uke 8 og 9 og påsken 
Parkering  for fjellturer og besøkende i Skisenteret
Skiutleie: langrenn, alpint og snowboard. Utleie pulker og akebrett. Varmestue og kiosk.

NYHET 
Fra februar henter hotellbussen  de som vil ha en hyggelig aften med god mat og dans. 
Avgang fra Trabelia 18.00 - retur etter avtale . Ring og bestill plass på både buss og bord 
på tlf.  61284000

Lundes Turisthandel. 
Lundekroa har åpent hver dag 10.00 – 18.00, og til 21.00 fredager. Nystekt 
bakverk, à la- carte matservering og alle rettigheter. I påsken er det after-ski på 
LundeKroa langfredag og lørdag. Kiwi Minipris og Hyttebutikken har åpent alle hverdager  
9.00 -21.00, lørdag  9.00 – 18.00 og søndag 10 00 – 18.00.
Hjemmeside: www.lundes.no, e-post: lunde@lundes.no Tlf: 61 28 40 43

Rondesenteret.
Nærbutikk, åpent hver dag, lokal gardsmat, ferske bakervarer, bensin og gass, levering 
av ved, skutertransport, brøyting av hytteveger. Mer info 61284126  
Rondane Sport og Fritid. Kafe, matserving og hytteutleie. Camping
Søndagsbuffè i sesong.

Lørdag 14. april 2011 Lillehammer Troll ski Marathon fra Venabygdsfjellet – til 
Sjusjøen   www.trollski.no

Øksendal.
Friisvegen Turistsenter Måsåplassen.
Åpen kafe hver dag fra 9.00 til 18.00
Nærbutikken er åpen året rundt fra kl.9.00 til 18.00 og fredager frem til kl. 21.00
25. november og 2 desember  julebord med velkomstdrink i lavvoen, levende musikk, 
dans og et velfylt julebord (forhåndsbestilling).
26. november og 3. desember julebord lørdag med hundekjøring, lunch i lavvoen, 
levende musikk og dans og ett velfylt julebord (forhåndsbestilling).
27. november og 4. desember fra 13.00 til 17.30 julebuffé.  
25. november tom 3. januar. Måsåplassen har stor julegaveutstilling og 
kunstutstilling med Karl Wimmer.
Milevis med velpreparerte skiløyper, nyetablert liten akebakke ned mot Måsåtjernet og 
skibakken er åpen hver helg, vinterferie ukene og påsken fra 10.00 til 15.00. 

- På utvalgte dager i vinterferien, påsken og helger arranger vi hundekjøring, 
grilling og øksekasting ved lavvoen ved Måsåtjernet

- Egen isbane hvis isen tillater det – ring og spør!
- Eget vinterferie program med vinterferie buffè
- Eget påskeprogram med påskebuffè

For mer info kontakt oss på 61280421 eller se www.friisvegen.no

Kvitfjell.

Kvitfjell Alpinanlegg.
Åpningstider Kvitfjell Alpinanlegg: 
29 oktober (planlagt sesongstart) - 3. februar: 09.30-15.30  
4. februar - sesongslutt: 09.30-16.00 
12. februar til sesongslutt 29. april: 09.30-16.30 - fredager og lørdager, alle dager i uke 8 
og i påsken.
 
Kveldkjøring i Kvitfjell
Familieheisen: 
Tirsdager (sesongstart- t.o.m uke 9) 17.30-20.00 
Torsdager (sesongstart-15 desember) 17.30-20.00 
Fredager (sesongstart- t.o.m. uke 9) 17.30-20.00 

Stolheisen Kvitfjell Express: 
Fredager (25 november - t.o.m. uke 9) 17:30-20:00
 
21. november: Siste sjanse til å kjøpe sesongkort i Kvitfjell med tidligrabatt
2-4. desember: Europa Cup DamerStorslalåm og Super-G
26. desember-01. januar: Juleaktiviteter for små og store på begge sider av fjellet, for 
juleprogram sjekk www.kvitfjell.no 
19-26 desember: Vinterferie i Kvitfjell- aktiviteter på begge sider av fjellet, for 
vinterferieprogram sjekk www.kvitfjell.no 
3-4 mars: World Cup Utfor og Super-G
1-9 april: Påskeferie: Yrende påskeliv på begge sider av fjellet, for påskeprogram sjekk 
www.kvitfjell.no 
29. april: Vi stenger for sesongen
Les mer på www.kvitfjell.no 
  
GudbrandsGard Hotell 
November og desember – julelunsj, juletallerken eller julebord.
Jul og nyttår – tradisjonell julefeiring med julenisse.
Svømmehall og treningsfaseliteter er åpent for alle ved ledig kapasitet.
Terrassen – den nye afterski i Kvitfjell.  Velkommen til et røft miljø med bålpanner, 
tømmermøbler og live musikk på utvalgte datoer.
For mer informasjon, kontakt: www.ggh.no, eller tlf 61 28 48 00

Ringebu og Fåvang
Gudbrandsdal Gokart: På grunn av varierende vær- og føreforhold, følg med på 
www.gudbrandsdal-gokart.no for åpningstider. Mob. 97151267.
19. nov.  Julemarked, basar og hyggekveld på Fjelltun.
19 og 20. november: Høsten 2011 har Vox Vaala eksistert i 25 år og i den forbindelse 
inviteres det til jubileumsfest på Tromsvang på Fåvang med ei helt spesiell forestilling 
med stor underholdningsverdi. Musikken spenner fra store nummer fra musikaler som 
Chess, Phantom of the Opera, Les Miserables og sanger av artister og supergrupper 
som George Michael, Bee Gees, ABBA og Queen. Regi: Henrik Slåen og Helena Klarèn. 
Kapellmester: Grete Vargeid. Lyd: Vegard Moshagen.
25. november kl. 18.00 tennes julegrana på Fåvang. 
25. november. Julegateåpning i Ringebu, julegrana tennes kl. 18.00, pepperkakehus 
konkurranse, aktiviteter og tilbud i sentrum.  
11.desember 2011 kl. 19.00: Ringebu Sangkor har julekonsert i Ringebu stavkyrkje.
Det blir sang med kjente og kjære juletoner for kor og solister. Dirigent Erik Wang.
18. desember kl 19.00 julekonsert på Ringebu ungdomsskole ved Ringebu 
musikkforening, Ringebu sangkor og Ringebu og Fåvang skolemusikk, gratis inngang. 
19. desember kl 19.00 julekonsert med Camilla Granlien, Ringebu spelemannslag og 
Vokalgruppa i Ringebu spelemannslag, inngang kr. 100.- Arr. Kulturelle spaserstokken.
21. desember kl 19.00 spiller Fåvang musikkforening i Fåvang Kirke. Inngang kr. 
50.-, barn gratis. 
Vinterfesten 2011 arrangeres 25.februar til 4.mars og avsluttes med World Cup i 
Kvitfjell 3. og 4. mars. Detaljert program blir publisert på www.ringebu.kommune.no

Gudstjenester i jula.
24.12  Juleaften
14:00 Fåvang kirke
16:00 Ringebu stavkirke
 
25.12  Første juledag
11:00 Fåvang kirke
11:00 Ringebu stavkirke

26.12  Andre juledag
11:00 Venabygd kirke
16:00 Venabygd fjellkapell

31.12  Nyttårsaften
23:15 Fåvang kirke, Holm 
 
Forbehold om endringer i arrangement.
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Det er klokt 
å spare.

 

SPARING OG PLASSERING

Bank. Forsikring. Og deg.

www.gudbrandsdal.sparebank1.no
e-post: bankpost@gudbrandsdal.sparebank1.no

Tlf: 61 21 80 00  

BANK. FORSIKRING. OG DEG.



17

BYGGEVARE  •  TRELAST  •  JERNVARE  •  MALING/INTERIØR  

HYTTEUTSTYR   ARBEIDSBEKLEDNING  •  TRANSPORT

61 22 00 00  •  gaus.no

Tenk om du måtte isbade på hytta hver dag hele vinteren for å finne ut hvor stor 
peisovn som skal til for å tine deg.

Det finnes enklere veier til riktige valg.

Gausdal Landhandleri vet alt du ikke trenger å vite.
Gode råd gir en bedre byggeopplevelse.
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Bjørner:  959 37 900

Kontor:  61 28 23 88 

Telefax:  61 28 01  11

Damsvingen 13 

2634 Fåvang
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FA G R Å D E T  
FOR VÅTROM
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Ringebu Folkehøgskule
Tlf.   61 28 43 60
Faks 61 28 43 61
E-post: ringebufhs@oppland.org
Hjemmeside: www.rfhs.no

Ringebu Folkehøgskule er en tradisjonsrik og 
moderne skole med internatplass ti l 75 elever.     

I ti llegg ti l å drive skole, er vi gode ti l å lage 
i stand ulike arrangementer. Mange holder 
bryllup, kon rmasjon, jubileum, møter og 
andre ti lstelninger hos oss.

Vi dekker bord ti l 80 personer i en sal, og 200 i en 
annen. Kjøkkenet vårt er kjent for sin gode mat. 
Om sommeren har vi innkvarteringsmuligheter.
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Hilde og Arild Aasen
2632 Venabygd

Kun én telefon, vi gjør alt!

926 89 974

H E LE ÅRET!
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Trygg bygging

Horten Hus AS, Fåvang

Horten Hus AS, Lillehammer
v/ Arne Furuhaugen tlf. 41 53 76 46
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VAKTTELEFON

61 28 00 00

www.favangelektro.noReg. elektroinstallatør

VAKTTELEFON

Tromsnesveien 38, 2634 Fåvang

Torger Haug
992 03 163

Eirik Borgedal
918 47 799

Morten Hansen
992 03 164

Simen Knuts
992 03 165
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Døgntelefon 24 timer
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Kjøp direKte fra produsent

Gudbrandsdal Industrier A.S

www.giax.no giax@giax.no ☎ 61 28 42 00

Leie-
produksjon

Bruktbutikk
 i Ringebu

Garasjeporter 
– dører  
– vinduer

Bjørklund 
gaver

Truger 
– sekk 
– staver

Ved 
– bjørk 
– furu 

– or

Årer til robåt

Åpningstider: 
Se kiwi.no

Faste, lave priser
og Norges tøffeste garantier
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MURMESTER

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

«TOPP
håndverkere
og arbeid...»

FFV FAGRÅDET
FOR VÅTROM
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�MUR �PUSS
�SKIFER �FLIS
�NATURSTEIN

�EKSKLUSIVT
MURVERK

...eller kanskje du bare trenger hjelp
                          til deler av prosjektet..?

• Ansvarlig søker

• Prosjektledelse

• Graving

• Betongarbeider

• Alt av mur og    

 naturstein

• Flotte tomter til salgs 

 i Kvitfjell øst og vest

• Salg av ved 

 tilkjørt hytta

Stasjonsvegen 1,  2634 Fåvang  Tlf: 61 24 57 80  www.bygg-plan.no

Komplett bygg
med nøkkelen i døra!

Høy kvalitet på arbeid 
og materialer.

Gode referanser.

Velkommen til en 
uforpliktende byggeprat!
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LANGRENN
Langrennsløypene i Kvit� ell blir stadig utviklet. I år har vi planert deler av løypetrasèen slik at det skal 

bli enklere å preparere langrennsløyper tidlig i sesongen. Det er også satt opp nye skilt langs løypene. 
Årlig brukes 1,4 mill. kroner til å vedlikeholde langrennsløypenettet. Vi er avhengige av støtte fra dere 

som benytter løypene for å kunne vedlikeholde og videreutvikle tilbudet.

Ønsker du å bidra med støtte til fl otte skiløyper i Kvit� ell, send ditt bidrag til 2100 07 10242

NORGES BESTE ANLEGG 
FOR ALPINISTER

(KÅRET AV VG 2011)

VELKOMMEN TIL EN 
NY SKISESONG!
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Ekte skientusiaster har vi mange 
av på Kvit� ell, men her er det plass 
til fl er. Hos oss er det god plass til 
å boltre seg for store og små og 
anlegget har et bredt tilbud til alle 
– uansett nivå. 

Vi stiller store krav til standaren på 
nedfartene og for både nybegynnere 
og erfarne kjørere er ingenting bedre 
enn pro� e, velpreparerte løyper.

Returadresse: Ringebu Kommune, 2630 Ringebu
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