Leder’n
Kommunestyrene i Nord-Fron, Sør-Fron
og Ringebu vedtok i februar-mars at det
skal etableres nye samarbeidsordninger.
Fra før har kommunene rundt ti etablerte
interkommunale
samarbeid,
som
favner alt fra pedagogisk psykologisk
rådgivningstjeneste, regnskap og geodata
til brann- og feievesen og renovasjon. Nå
kommer tre nye.
Målet er å kunne møte framtida med best mulige tjenester og
løse utfordringer som oppstår, ikke minst gjelder dette reformen
«barnevernsløftet».
Det skal etableres et felles NAV-kontor for de tre kommunene på
Vinstra. Regionalisering av Nav har vært utredet og drøftet ei tid.
NAV-etaten har gjennomgått digitalisering av mange tjenester
og betydelige endringer i oppgaveløsningen siden etableringen.
Håndtering av ytelser er automatisert, mange spesialiserte kontorer
er opprettet, og mye skjer ved selvbetjening på nett. De færreste av
brukerne vil ha behov for å oppsøke NAV-kontoret framover. NAVdirektøren i Oppland har oppfordret kommunene i midtdalen til å
samle ressursene og bli mer slagkraftige sammen. Ved å gå sammen
vil kontoret få tilført nye ressurser og flere virkemidler. Alternativet er
avskalling av funksjoner, færre arbeidsplasser i NAV og sentralstyring
av mange oppgaver. Ledelse og ansatte har vært klare på at ett
kontor i midtdalen er positivt.
Eksisterende barnevernssamarbeid mellom Sør-Fron og Ringebu
skal utvides til å omfatte alle tre kommunene, og forblir lokalisert
i Ringebu. Samarbeidet mellom Sør-Fron og Ringebu har eksistert i
13 år og med gode resultat. Nå skal det skapes et nytt barnevern.
I årene framover vil kommunene få et større ansvar innenfor
barnevernsområdet, med flere nye oppgaver overført fra staten. Alle
tre kommunestyrene har den siste måneden hatt miniseminar om
«barnevernsløftet», der utfordringer og nye oppgaver i barnevernet
har vært satt i fokus. Selv med personell fra alle tre kommunene vil
fagmiljøet fortsatt være nokså lite. Kommunene i midtdalen har nylig
inngått avtale om å kjøpe tjenesten barnevernsvakt fra 1.1.19 fra et
større interkommunalt samarbeid som strekker seg fra svenskegrensa

i øst til Skåbu og Kvam i vest, med Ringsaker som vertskommune, en
tjeneste som vil være operativ utenom ordinær arbeidstid.
Tredje nye samarbeidsområde er flyktningtjenesten; bosetting og
integrering av flyktninger, og denne nye fellesenheten skal etableres
i Sør-Fron. Ringebu har hatt sin flyktningetjeneste lagt til NAVkontoret. Denne løsningen har fungert svært godt, men må uansett
få en annen organisering ettersom NAV skal regionaliseres. Den
felles flyktningtjenesten skal koordinere kommunale oppgaver ved
bosetting av flyktninger, og i arbeidet med integrering av flyktningene
i lokalsamfunnet. Det kommer langt færre flyktninger til Norge enn
for få år siden. Imdi har bestemt at det bare er Nord-Fron kommune
som skal ta i mot flyktninger i vår region i årene som kommer. I SørFron og Ringebu kan det bli noen familiegjenforeninger, men ellers
ikke ordinær bosetting, slik det ligger an nå. Voksenopplæring inngår
ikke i det nye samarbeidet, og Ringebu læringssenter skal fortsatt
ivaretas av primærkommunen.
Kommunene prosjektorganiserer etableringen av samarbeidsordningene, og arbeidet er allerede godt i gang. Rådmennene og
representant for NAV-direktøren utgjør styringsgruppe og det er
satt sammen tre prosjektgrupper, en for hver av ordningene, med
representanter fra fagmiljøene, fra ledelsen og med tillitsvalgte.
Prosessen skal ivareta ansatte på en god måte. Fokus på brukerne av
tjenestene er imidlertid aller viktigst, og resultatet skal oppleves som
bedre enn idag.
Gjennomføringstidspunkt er satt til 1. januar 2019.
Lokaler skal ferdigstilles, og det kan derfor være at noen av de nye
samarbeidsordningene først kommer i orden en gang på nyåret.
I mellomtida står vi foran et spennende sommerhalvår med mange
aktiviteter og arrangement. Oppsøk gjerne kommunens to fine
tettsteder, kjøp en vaffel og slå av en prat med naboen. Ta en tur til
Ringebu prestegard, se på utstillingene, den flotte hagen, den nye
kirkegården og kulturlandskapet rundt. Fler og fler velger også å
gjøre en vandring langs pilgrimsleden. Det anbefales.
Sommeren har allerede kommet til dalen. Måtte den vare lenge!
Ha en fin og aktiv sommer alle sammen!
Rådmannen

Viktige telefonnummer
LEGE/AMBULANSE: 113
Ringebu helsesenter, Fåvang: 61 28 39 10
Interkommunal legevakt,
Lillehammer sykehus: 61 25 14 50
BRANN: 110
Brannstasjon Ringebu (informasjon): 61 28 31 80
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Hva skjer i det «gamle hotellet»
Tekst og foto: Britt Åse Høyesveen

Hvem har vel ikke vært nysgjerrig på hva om skjer i «Brugata 27» den siste
tida? De fleste er positivt nysgjerrige og det er det god grunn til å være
også. Her skjer det spennende og positive endringer i det som de flest
kjenner som det gamle hotellet og som senere ble brukt til asylmottak.
De som står bak «Brugata 27» ønsker å tilføre Landsbyen nye muligheter.
Jeg blir med inn for å få mer innblikk i det som skjer her.

Evelina og Piotr Michalowski flyttet til Ringebu for 6 år siden og bodde
det første året sammen med barna i en hytte uten strøm og innlagt
vann. Evelina ler når hun forteller om barna som gjorde lekser i lyset fra
stearinlys om kvelden og de undrende blikkene fra foreldre til de andre
barna ved Venabygd montessoriskole når de fortalte hvor de bodde. Etter
hvert flyttet de til bolig med både strøm og innlagt vann. Allerede da de
kom la de merke til det forlatte huset Brekka som står ved oppkjøringa til
Kjønås. Dette førte til starten på arbeidet med «Brugata 27».
For et år siden tok de kontakt med eierne av det gamle hotellet for å
leie Brekka og de inngikk en avtale om det. Etter hvert foreslo eierne at
Evelina og Piotr skulle se på selve hotellet også. «Da jeg kom inn var jeg
veldig spent og da jeg fikk mer fakta om det gamle hotellet ble det enda
mer spennende. Jeg tenkte at dette kan ikke være en tilfeldighet. Jeg og

I tillegg kommer de under finansieringsordningen som kommunestyret
har vedtatt ang. overnattingsrom innenfor sentrumskjernene i Ringebu
og på Fåvang.
Etter befaring på selve hotellet ble dermed prosjektet utvidet til å bli både
hotellet og huset Brekka. De er godt i gang med å pusse opp rommene
i hotellet og er kommet langt med å pusse opp Brekka som har seks
rom. De har pr. 1.mai ferdigstilt 15 rom inne i hotellet og dette er rom
med en enkel standard. Her blir det mest bare senger, men likevel lyse og
trivelige rom der Ringebu folkehøyskoles streetart linje setter sitt preg på
rommene etter hvert som de blir pusset opp. Noen av rommene møbleres
også utover senger. Evelina har tanker om at noen arealer er «uten sko
arealer» nettopp for å holde driftskostnader nede og på den måten få
mulighet til å tilby rimeligere overnatting.
Brekka får en høyere standard.
Det som er viktigst er et godt WiFi
og det er på plass overalt. Felles
for alle rommene er at de ikke har
tilgang til kjøkken nettopp for å
få gjester til å oppdage resten av
matmulighetene og møteplassene
i Landsbyen Ringebu. Vi vil at folk
som kommer hit skal oppdage hele
Landsbyen. Her er tilbudet blitt godt
og bredt med eks. kinarestaurant,
Kafe Våla, Kro Ringebu, Ringebu
pizza og kebab, Værfast og Annis spisested. I tillegg har vi CircleK og
fire matbutikker der Coop Mega har varmdisk. I tillegg er det flere
matmuligheter på Fåvang for de som kjører bil eller tar en taxi.
Men Piotr og Evelina har mange tanker om hva som kan være aktuelt å
gjøre her, eks en åpen varmestue ute der alle kan komme og fyre opp for
å sitte sammen utover kvelden, en vendingsautomat med lokalmat slik at
lokalmat er tilgjengelig utenom butikkenes åpningstid og hva med graffiti
galleri i Ringebu? Dette er bare noen eksempler på ideer som disse to
gründerne har.
Evelina og Piotr ønsker at folk som kommer til Brugata 27 skal finne roen,
slippe skuldrene ned og nyte et stopp her uten det vanlige kjaset de fleste
omgir seg med i dag. De ønsker å ta frem igjen stemningen, fargene og
musikken de forbinder med 70-tallet. The Eagles sin sang «Take it easy»
beskriver dette godt. Deres inspirasjon blir tydelig når de viser meg rundt
på rommene som er ferdige for her lyser 70-tallet imot meg på veggene.
Landsbyen Ringebu er i ferd med å bygge opp en god overnattingskapasitet
under paraplyen «Ringebu gjestehus» som så langt bare har hatt
en liten aktør. Med Brugata 27 byr Ringebu gjestehus på flere gode
overnattingsmuligheter i framtida. Dette blir spennende å følge framover.

Piotr elsker 70-tallet og musikken som ble lagd da», » sier Evelina.
Fakta om hotellet er at det er bygd nettopp på 70-tallet, nærmere bestemt
i 1977. Det har 27 rom og tallet stemmer med tallet i «27-klubben» som
er en betegnelse på musikere som på 70-tallet døde da de var 27 år
gamle. Alt stemte så godt for oss og vi visste umiddelbart at dette måtte
vi bare gjøre sier Evelina. De lurer fortsatt på om arkitekten hadde sin
hemmelige 70-talls agenda da han tegnet hotellet.
Eierne av hotellet har gitt Evelina og Piotr anledning til å selge ut alt av
inventar og bruke det de får inn fra salget til delfinansiering av deres ide
om et overnattingssted i Landsbyen Ringebu.
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En negativ befolkningsutvikling i siste halvår er noe vi må
arbeide aktivt med. Det å kunne øke folketallet vil skape vekst i
næringslivet. Dette vil gi økte inntekter til kommunen både gjennom
innbyggertilskudd og økt skatteinngang, noe som gjør oss bedre i stand
til å møte utfordringene med en stadig mer alderstung befolkning.
Vår hovedutfordring ved et redusert folketall er smalere og redusert
næringsetablering og begrenset tilflytting. Det må skapes flere og
varierte arbeidsplasser, og kommunen trenger arbeidsplasser som kan få
ungdommen til å bli i bygda.

Nå er tiden inne for å skrive Ordføreren til sommernummeret i Ringebu
Posten.
Det er viktig for oss å ha gode tjenester for alle som bor i vår kommune
til enhver tid. Det er helt nødvendig å ha gode barnehager, skoler med
SFO og helsetjenester som våre innbyggere er fornøyde med. Slik sett så
er rådene innenfor eldre, ungdom og RFF sammen med brukerrådene
arenaer hvor det er viktig å komme med innspill til politikerne.
Brukerråd er en av flere måter å sikre god brukermedvirkning på i de
kommunale tjenestene. Så langt har Ringebu kommune innført brukerråd
innen helse- og omsorgstjenestene, skolene og barnehagene. Brukerrådet
i den enkelte tjenesteenheten skal være med å sikre nyttig informasjon
til, og tilbakemelding, fra brukersida. Dette brukes bl.a. til å videreutvikle
tilbudene og tjenestekvaliteten i tjenestene våre.
Formannskapet skal i løpet av våren og høsten starte budsjettbehandlingen
for 2019 og det er her brukerrådene kan påvirke med sine innspill.
Kommunestyret vedtok før jul økonomiplan og budsjett for 2018. Rammene
er meget stramme, men Ringebu kommune vil i kommende år levere svært
gode tjenester til sine innbyggere. Det er ingen tvil om at Ringebu kommune
i årene framover får store utfordringer med investeringsplanen som er
lagt til grunn i neste 12-årsperiode, og kommunestyret er forberedt på å
måtte ta noen sterke grep i de nærmeste årene. Det er imidlertid positivt
at eiendomsskatten er uendret for 2018 i vårt budsjettarbeid, selv om
vi har utfordringer med stramt budsjett. Dette er vi svært fornøyde med.
Eiendomstakseringen /retakseringen skal være ferdig innen 1. mars
2019, og bli en viktig politisk sak å følge opp både for næringsdrivende
og for alle med boliger og fritidsboliger.

Politiske saker:
En av de største sakene i 2017/2018 er kommuneplanens arealdel 20152027. Den var inne til 4. gangs behandling i utvalget for plan og teknisk
den 20. desember, og vi var i mekling med Fylkesmannen den 4 april.
Innsigelsene fra Fylkesmannen var på jordvern og villrein. Det var tre
områder vi var uenige om: næringsarealer, boligarealer/sentrumsnære
tomter og fritidsbebyggelse på østsiden av Gudbrandsdalslågen.
Fylkesmannen ønsker ingen eller minimalt med utvikling av nye
hyttetomter. Etter fire timers mekling måtte vi dessverre innse at vi ikke
ble enige på alle områder. Næringsarealene og boligarealer er vi nå enige
om, mens fritidsbebyggelse med nye tomter går til departementet for
avgjørelse etter at kommunestyret har behandlet saken, kanskje i løpet
av mai mnd.
Vi har mål om et bedre samarbeidet med alle næringsgrupper og Ringebu
kommune må få et apparat som fungerer raskt og effektivt ovenfor
etablerte og nyetablerende. I den forbindelse har det vært en sak i høst
som vi i vår region politisk har jobbet aktivt med. Oppland fylkeskommune
ønsket å kutte tilskuddet til kommunalt næringsfond for 2018, men vi
klarte vi etter politisk press å få opprettholdt dette. Disse midlene har en
stor betydning for en videre næringsutvikling i vår kommune.
E6.
E6 er en sak vi blir utfordret på i 2018. I april la Statens Vegvesen frem
en anbefaling om videre planlegging av E6. Signalene er at utbyggingen
skal bli billigere, men likevel føre til en fullverdig vei for trafikantene.
Så får vi se om E6-utbyggingen blir tidligere enn forslaget som ligger
i siste periode av NTP 2018-2029, og om Stortinget bevilger penger til
utbyggingen.
Vi var i møte med samferdselsdepartementet den 8. mars ang saken om
en raskere E6-utbygging, og statssekretær Tommy Skjervold ønsker en
befaring i Ringebu i løpet av året.

Plan og teknisk informerer
Tekst: Anne Lise Martin

Eiendomsskatt
V Anne Lise Martin

Areal for beregning av eiendomsskatt
Areal som er grunnlag for eiendomsskattetaksten, er alt areal som er
innenfor ytterveggene, inkludert boder, trapperom og andre rom som
ikke er boareal. For garasjer/uthus er areal utvendig målt med fratrekk av
15cm veggtykkelse. Hvis det står noe under areal annet, vil dette ha en
annen kvadratmeterpris f.eks hvis det er anneksdel i uthuset, eller carport.
Areal for bolig og fritidsbolig er utvendig målt med fratrekk av 30cm
veggtykkelse. Hvis det står noe under areal annet, vil dette ha en annen
kvadratmeterpris f.eks hvis en garasje er integrert eller sammenbygd med
bolig.
Areal for skråtak er målbart
og medregnes når det har
en høyde på 1.9 m over
en 60cm bredde. I tillegg
måles 2X60cm i tillegg.
Se figuren.
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Byggesak
Samlet informasjon om bygninger er ført i matrikkelen, men det medfører
ikke at bygninger er godkjent etter plan-og bygningsloven. Ansvar i
norske byggesaker er privatisert. Tiltakshaver har selv ansvar for alle tiltak
som blir oppført om det blir søkt om eller ikke. Tiltak må være i samsvar
med vedtatt plan for endommen og norske byggeregler.
Eventuelt ulovlig oppførte bygg som skattlegges i kommunen, vil ikke
medføre at ansvar flyttes fra tiltakshaver til kommunen. Tiltakshaver vil
når som helst kunne konfronteres med ulovlig oppførte bygg, da slike
overtredelser ikke «går ut på dato».
Eiendom og eiendomsgrenser
Eierskapet til bygningene ovenfor er basert på at bygningen står innenfor
eiendommens grenser slik de er beskrevet i matrikkelen (matrikkelkartet).
Bygninger som ikke står på riktig eiendom skyldes enten feil i grenser
eller at bygninger er ført opp på andres eiendom. For spørsmål om feil på
grenser eller bestilling av oppmåling ber vi om at oppmålingsavdelingen
i kommunen kontaktes.   
Skriftlig tilbakemelding gjerne som epost: post@ringebu.kommune.no
Se Ringebu kommunes hjemmeside for mer informasjon.

Brekkebakken
Signalene Ringebu kommune har fått er en anleggsstart i løpet av 2018.
Avtaleforslag om forskuttering av fv. 388 Brekkebakken fikk kommunen
den 20 april. Det er imidlertid noen forutsetninger i saken ang en eventuell
kostnadsøkning i forhold til avsatte midler på kr 15.6 mill. Oppland
fylkeskommune må ved en kostnadsøkning avklare om prosjektet skal
settes i gang. Dette må eventuelt Ringebu kommune løse sammen med
fylkeskommunen, slik at veg prosjektet blir gjennomført.
FV. 27 Venabydsfjellet.
Statens Vegvesen starten en regulering for å få utbedret deler av veien
opp mot Trabelia, og dette er en bra sak som vi ser frem til.
Trafikksikring i/gjennom Ringebu sentrum.
Statens vegvesen vil vi gjennomføre noen tiltak så snart det praktisk lar
seg gjøre, og tiltakene som er vurdert er utskifting av skilt (for å få bedre
synlighet) og nedsatt hastighet til 40km/t. I tillegg ønsker de å forsterke
belysningen gjennom sentrum med spesiell vekt på krysningspunkt. Til
stor glede er Gangbru over Våla er finansiert, og byggingen av denne vil
forhåpentligvis starte i løpet av høsten 2018. Dette trafikksikkerhetstiltaket
for alle som ferdes langs dagens E6 er et etterlengtet prosjekt som vi har
jobbet med i mange tiår.
Bofelleskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne og 12 leiligheter
+ avlastningsleilighet er på gang, men prosessen er dessverre noe
forsinket i forhold til fremdriftsplan.
Ringebu Prestegard er under utvikling, og driftsbygningen og
igangsetting er et tema. Kommunen og stiftelsen Ringebu prestegard
er avhengig av mere penger og tilskudd for å få til en raskere prosess
og ferdigstillelse av driftsbygning. Driftstunet i Prestegarden, med
forpakterboligen og driftsbygningen, ble kjøpt av kommunen. Det er
ingen tvil om at den innvestering var for å knytte Ringebu Stavkirke og
Prestegarden bedre sammen, og prestegardsområdet er et satsingsområde
innenfor kultur, utstilling og andre arrangementer, på lik linje med Kvitfjell
og Peer Gynt. Prosjektmedarbeider Eivind Slettemeås ble tilsatt 1. januar
2018. Det er viktig å holde trykket oppe og få til noe mere på dette flotte
kulturområdet.
Avlastningsveien på Fåvang har ferdigstillelse i 2018 og vi forventer
at den er klar når vårflommen kommer. Anleggsarbeidet skal i gang igjen
ca. 1 mai.

Marienhø og avtaler med partene har vært en viktig sak å løse politisk.
Slik saken ligger i skrivende stund, ser dette ut til å gå bra. Vi håper at
dette fine tomteområdet skal få utviklet sentrumsnære boliger så raskt
som mulig.
Reiseliv og hyttebygging.
Ringebu kommune er en av de største reiselivs- og hyttekommune i
Oppland. Dette er en viktig næring som gir store, positive ringvirkninger i
kommunen. Vardenutbyggingen i Kvitfjell er et spennende prosjekt som i
årene fremover vil tilføre oss mange nye fritidsinnbyggere. Jeg må nevne
at alt som nå er regulert er solgt, og det reguleres flere tomter i Varden.
For vår kommune er og blir Kvitfjell og Venabygdsfjellet store spydspisser
i reiselivet.
Interkommunale samarbeidsordninger / løsninger.
Der det er hensiktsmessig vil vi videreføre samarbeidet om
interkommunale ordninger og løsninger med de kommuner vi finner de
beste forhandlingsløsninger med, og gjerne i begge retninger.
Det er liten tvil om at vår Midtdalsregion, bestående av bare 3
kommuner, neppe overlever 2019. Her blir det nødvendig å se på flere
alternativer. En deling av Gudbrandsdalen med 6 kommuner i hver, kan
bli et av forslagene. For min del er Ringebu best tjent med å se mot
Lillehammerregionen sammen med Øyer, Gausdal, Sør-Fron og Nord-Fron.
Dette blir en slagkraftig region med ca. 45.000 innbyggere. Det er viktig
at de folkevalgte i Ringebu gjør et godt strategisk prosessarbeid for å
endre regioninndelingen før de andre overordna myndighetene kanskje
tar valget og tegner et kart vi ikke får påvirket. Her må vi være bevisste,
for dette får stor betydning for Ringebus utvikling. Forholdet mellom by
og dal i Gudbrandsdalen og Lillehammer har stor betydning for oss i
Ringebu.
Ringebu kommune går mot en spennende tid pga av mere snø en normalt
og fare for en eventuell vårflom. I skrivende stund ser det bra ut, men det
er svært mye snø i fjellet. Kommunen følger beredskapsmessig godt med
på det som skjer og prøver å være forberedt på det som eventuelt måtte
komme.
I Ringebu er det alle muligheter til drive aktivt friluftsliv i hele kommunen.
Grip mulighetene og bruk naturen til rekreasjon! Jeg ønsker alle en riktig
god sommer!
Arne Fossmo, Ordfører

KOMMUNEPLANENS AREALDEL – HVA ER STATUS?
Tekst og foto: Wenche Hagestuen Dale

Som mange vet har arbeidet med kommuneplanens arealdel pågått
nå i flere år. Planen var i 2017 ute til 3. gangs høring og offentlig
ettersyn, og det ble også etter denne runden omfattende innsigelser
både mht jordvern og villrein. I etterkant av dette er det våren 2018
gjennomført mekling for å prøve å løse innsigelsene. Meklingen førte til at
jordverninnsigelsene ble løst ved at en del arealer avsatt til bebyggelse på
dyrka mark ble tatt ut. For noen områder ble også utnyttingsgraden økt.
Innsigelsene knyttet til villreinhensyn (mengde fritidsbebyggelse og
bestemmelser knyttet til spredt fritidsbebyggelse), ble derimot ikke løst.
Det er for stor avstand mellom kommunen sine ønsker for fremtidig ny
fritidsbebyggelse og hva innsigelsesinstansene kan akseptere. Planen må
derfor sendes kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.
Hvor lang tid dette vil ta er uvisst. Erfaringsmessig kan det gå inntil 1-2 år.
Det er likevel slik at kommuneplanens arealdel kan vedtas for de
deler av planen det ikke er knyttet innsigelser til. Det legges opp til

slikt vedtak i juni 2018. Det betyr at reguleringsarbeid i tråd med ny
kommuneplanens arealdel kan starte opp. Dette er spesielt viktig mht
nye områder for bolig, næring, sentrumsformål og offentlig formål.
For nærmere spørsmål, ta gjerne kontakt med kommuneplanlegger
Wenche Hagestuen Dale.
wenche.dale@ringebu.kommune.no tlf.nr: 61 28 30 96
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Nytt fra Venabygdsfjellet
Tekst Julia Hamre, foto: Venabu, Spidsbergseter.

Forslag til turer på Venabygdsfjellet i sommer:
Dynjefjellet (1151 m.o.h.).

Myfallet og Veslefjell.

Litt hardere tur enn til Svartfjell, men absolutt å anbefale. Ta utgangspunkt
i å ta deg til foten av Svartfjell, i starten følger du samme sti som til toppen
av Svartfjell – men fortsetter rett frem der stien til Svartfjell tar av til høyre.
Etter et stykke må du krysse et skikkelig vått område der stien ikke lengre
synes (her er det vinterskiltet «Fjellmillom»), der er også en del busk og
kratt slik at stien kan være vanskelig å finne, men når du vel har kommet
deg over her vil resterende sti være tørr og fin. Stien opp på Dynjefjell
er skikkelig bratt, men ikke farlig. Den går i svinger helt til du er oppe
på et lite platå. Her finner du et lite fjellvann og en benk, perfekt å ta
pause her! Herfra er stien opp på toppen fin og ikke like bratt. Toppen er
langtrukket og utsikten er helt fantastisk! Ønsker du å gå en annen veg
hjem? Da fortsetter du over toppen og følger stien til stikrysset. Tar du
til venstre blir det skikkelig bratt rett før du kommer ut på sletta. Herfra
tar du til venstre langs bred sti tilbake mot Svartfjell. Denne turen tar 4-5
timer.
Kyrkjegardsfjell (1046 m.o.h.).

Ta stien som går fra svingen mellom Venabustallen og Venabu. Bratt ned i
Friskedalen til Friskedalssetra og på stengt bilveg over elva. Følg vegen til
venstre forbi Frisesetrene og fortsett til høyre på et gammelt råk og grassletter sørøstover til ryggen av Kyrkjegardsfjellet. Stien til toppen går langs
ryggen. Fortsett over toppen til merket stikryss og følg god sti tilbake til
setervegen og tilbake til utgangspunktet. Turen går i tørt terreng med lite
stein, men en del bratte bakker. Meget fin utsikt sørover Gudbrandsdalen
og mot Rondane og Jotunheimen fra toppen. Turen tar 3 – 4 timer.
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Myfallet, ca 2,5 km fra Venabu, består av tre fosser med over 100
meter fall. Ta T-merket sti som går ut vis-a-vis innkjøringen til hotellet.
Etter to km passerer du Mya elv på bro. Følg T-merkingen i 200
meter og deretter vegen bak seterhusene. Videre på sti som krysser
Bjørndalen frem til utsiktspunktet der du ser fossene rett i mot. Du
kommer best ned til bunnen av fossene ved å følge stien langsetter
bunnen av Bjørndalen, den er noe bratt og med glatte steiner nederst.
Gå tilbake til T-merket sti og følg denne til du har Veslefjell på venstre
hånd. Deretter på sti til en enslig hytte der du velger stien over toppen
av Veslefjell (1034 m.o.h.) eller tar til venstre på god sti i bjørkeskog på
vestsiden av fjellet. Går du over toppen passeres det fine hytteanlegget
Jonstølen. Mya krysses på bro (stengt bilveg) ved Forrestadsetra. Rett
etter broen går det sti til venstre tilbake til Venabu. Turen går i lett og
tørst terreng, noe steinete stier. Turen tar ca. 4 timer.

Ringebu læringssenter
Jeg heter Amina Abba Kolstad og jeg skal
skrive om livet mitt.
Jeg er født og oppvokst i Kamerun, et fint
og varmt land som ligger i sentral Afrika.
Jeg kom til i Norge for å være sammen
med mannen min, fordi jeg er giftet med
en nordmann i 2014.
Jeg kom hit i august 2016 og en måned
etterpå, begynte jeg på norskkurs og det
gjør jeg fortsatt. I Kamerun jobbet jeg
som apotektekniker i 18 år.
Jeg vet ikke hva skal jeg gjøre etter
norskkurset, fordi her i Ringebu er det vanskelig for å få jobb. Jeg prøvde
på apoteket, men det ikke ledig nå. Jeg håper å finne en jobb når jeg er
ferdig på skolen
Jeg heter Arefeh Heidari og jeg ble født
i Afghanistan. Jeg er 23 år gammel. Jeg
er opprinnelig fra Afghanistan men jeg
har bodd 19 år i Iran. Da jeg var 3 år,
foreldrene mine og jeg forlot landet vårt
på grunn av krig og konflikter som er i
landet mitt. Jeg husker ingenting om hvor
vi bodde eller noe om det.
Jeg vokste opp i Iran og gikk på skolen til
videregående og jeg fikk vitnemål. Da jeg
var ferdig med skolen, var det vanskelig
for meg å gå på universitet. Først og fremst fordi jeg var flyktning. På
grunn av det måtte jeg betale mer penger en Iransk-person. For å gå på
universitet måtte jeg reise fra Iran til Afghanistan for å få pass og visa for
utdanning. Det var vanskelig for meg og jeg ga opp.
Jeg giftet med mannen min i 2013 og kom til Norge i 2017. Det tok 4 år
å komme til Norge. På grunn av det at Norge har strenge lover for noen
som har lyst til å bli familiegjenforent. Nå bor jeg i Ringebu og går jeg
på norskkurs og jeg er gravid. Jeg har termin i slutten av april og barnet
mitt blir en pen jente. Det er mitt første barn og jeg føler både begeistring
og redsel, men jeg vet at mannen min skal hjelpe meg. Han er alltid min
største oppmuntring og støtte. Jeg ønsker å gå på videregående skole og
fortsette med videreutdanning hvis det er mulig.

Jeg heter Merydel og er født og vokst opp
i liten landsby i Filippinene. Foreldrene
mine er Filippinske Jeg kom til Norge fordi
mannen min jobber her, han er fra Litauen.
Jeg har bodd her cirka 6 måneder.
I begynnelsen ble jeg overrasket over
naturen og de offentlige tjenestene
i Norge, spesielt på hvor fort de er i
behandling av papirer. Men jeg fikk
problemer også fordi jeg ikke forsto
språket.
Jeg synes at folk i Norge er hyggelige, de
er åpne, og byr på hjelp hvis vi trenger det. Men det er vanskelig for meg
å finne jobb, fordi jeg ikke snakker språket. Etter norskkurset mitt, ønsker
jeg å jobbe så jeg kan tjene og spare penger. Jeg vil fortsette utdanningen
min fra hjemlandet mitt som barneskolelærer.
Jeg heter Yasser Almatar. Jeg født og
oppvokst i Syria.
Jeg har 31 år, jeg er gift og jeg har fire
barn, to jenter og to gutter. I Syria gikk
jeg på grunnskolen. Da jeg var ferdig
med grunnskole lærte jeg snekker yrket,
etterpå jeg gikk på jobb med faren min.
Da jeg var 18 år, gikk jeg i militærtjenesten
i to år. Etterpå giftet jeg meg og reiste til
Libanon i to år for å jobbe. Jeg var i stand
til å spare penger for å bygge et hus.
Når jeg følte stabilitet i Syria, brøt krigen
ut. Jeg kom tilbake til Libanon med min
familie. I Libanon var forholdene veldig
vanskelige, for eksempel: barna gikk ikke
på skolen, jeg hadde ikke jobb, det var dyrt å leie hus. På grunn av dette
reiste jeg til Norge.
Nå bor jeg i Ringebu, det har jeg gjort i ca. 3 år. Barna mine går på skolen.
De er veldig glade og har lært mye norsk. Staten Norge og NAV i Ringebu
har hjulpet meg mye!
Kona mi har praksis på en frisørsalong og ønsker seg jobb som frisør.
Jeg har tatt førerkort på lastebil. Nå ønsker jeg å jobbe med transport. Jeg
vil ikke sitte hjemme nå, uten å ha noe å gjøre, det har jeg gjort i tre år nå,
det er veldig kjedelig. Derfor håper jeg å få meg en jobb og tjene penger.
Kontakt meg gjerne om du trenger en sjåfør!

Visste du at...
LundeKroa har buffèt kl.13-17 hver søndag ut oktober
Venabu har seterlunsj hver tirsdag fra St. Hans og ut sommeren
Spidsbergseter serverer søndagslunsj fra 8. juli til 2. september i år
Det er flere fotokurs på Venabu i sommer
Lundegym er åpen for alle hver dag.
15. juni er det Prøysen-konsert på Venabu

Det er Loppemarked på Lundes lørdag 21. juli
27. – 29. juli er det Fjellmartna på Lundes
Det arrangeres igjen Fjellmillom stisykkelfest med utgangspunkt fra
Spidsbergseter 17-19 august
At du kan følge med på hva som skje på www.venabygdsfjellet.
com, og følge oss på Facebook og Instragram: #venabygdsfjellet
#venabufjellhotell #lundesturist #spidsbergseter #venabustallen
#visitlillehammer #intonorway #landsbyenringebu

Venabu har Norsk Matbord hver onsdag kveld
Venabustallen har ridning fra midten av juni
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Bli Ringebuvennen vår
Tekst: Therese Hvattum Heramb. Foto: Halldis Myhre Tvete

Er du innbygger eller deltidsinnbygger i Ringebu kommune, har du
mulighet til å bli en såkalt Ringebuvenn! En Ringebuvenn vil nyte godt
av både informasjon, tilbud og rabatter fra butikkene og bedriftene i
sentrum og reiselivsbedriftene på fjelldestinasjonene, sendt ut fra Ringebu
Markedsforening.
Informasjonen vil deles ut på sosiale medier tilknyttet Landsbyen Ringebu,
samt via e-postutsendelser til de som registrerer seg som Ringebuvenn.
I tillegg vil butikkene, bedriftene og reiselivsbedriftene kjøre informasjon
og kampanjer ut på sine medier, slik de gjør i dag.

Det blir i teorien som å være medlem i en kundeklubb, slik vi kjenner
andre bedrifter eller kjøpesentre gjør. Vi understreker at dette ikke vil
være en masseutsendelse av reklame, men mer en informasjonskanal
med vid spredning og kombinasjon av nyheter, informasjon og rabatter.
Håper på engasjement
Melgårdshagen håper dette kan bidra til at Ringebuvennene engasjerer
seg i saker som gjelder Ringebu. –Vi er avhengige av at folket engasjerer
seg i det som skjer her. På den måten får vi flere besøkende, og gjør
landsbyen og fjelldestinasjonene våre mer attraktive for oss alle. En vinnvinn-situasjon, bemerker han lystig.
Oppfordrer til å registrere deg
–De som ønsker å bli Ringebuvenn kan gå gå innom en av våre
medlemsbedrifter i landsbyen Ringebu, eller på fjelldestinasjonene,
forteller lederen. Alle bedrifts- og reiselivsaktørene som er tilknyttet
Ringebu Markedsforening har et symbol ved inngangsdøra eller
inne i bedriften, som viser at de er medlem, og de vil hjelpe deg med
registreringen. Du kan også gå inn på landsbyens eget nettsted ringebu.
com og registrere deg selv hvis du ønsker det, avslutter Melgårdshagen og
håper på stor respons i anledning lanseringen av konseptet Ringebuvenn.
–Vi er avhengige av at folket engasjerer seg i det som skjer her. På den
måten får vi flere besøkende, og gjør landsbyen og fjelldestinasjonene
våre mer attraktive for oss alle. En vinn-vinn-situasjon.
Roger Melgårdshagen. [SITAT]

Viktig for utviklingen
Leder i Ringebu Markedsforening, Roger Melgårdshagen, mener dette er
et viktig skritt i riktig retning for utviklingen av Ringebu. –Å involvere
innbyggerne våre, både de som bor her og de som har hytte i området,
er vesentlig for at vi i markedsforeninga kan få vist frem alt vi har å tilby.
En butikk er ikke bare en butikk, eller et hotell er ikke bare et hotell her.
I Ringebu sitter vi på en enorm kompetanse innenfor ulike fagfelt, og
vi opplever til stadighet at folk besøker landsbyen på grunn av dette.
Nå har vi muligheten til å fremme dette enda bedre ved å nå ut til rett
brukergruppe, nemlig de som er våre besøkende per i dag, og nye, kanskje
nysgjerrige og potensielle besøkende.
Ikke en reklamekanal
–Vi tenker det skal være en fordel å være registrert som Ringebuvenn, de
er først ute med å få vite siste nytt, og så er det vel aldri feil å motta et
godt tilbud på noe som gagner deg? Smiler han.

Visste du at...
du har mulighet til å finne informasjon og
egne eiendommer i Ringebu kommune ved
å gå inn på «Min side» fra kommunens
hjemmeside: https://www.ringebu.kommune.
no/min-side/ ? Her er info om blant annet
gebyrer, avfallsrutiner og feiervesen.»
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RINGEBU MARKEDSFORENING
Ringebu
Markedsforening
arbeider
målrettet med å skape positiv utvikling
og aktivitet i Ringebu, og er en
interesseforening og en samarbeidsarena
for alle som ønsker å støtte opp om dette
arbeidet – både bedrifter, privatpersoner og
lag/foreninger. Ringebu Markedsforening
jobber sammen for at flere skal tilbringe
mer tid og trives i området vårt, enten som
tilreisende, innbygger eller hytteinnbygger.
Foreningen har ansvaret for informasjon og
profilering som blant annet Skysstasjonen
og nettsiden ringebu.com, samt aktiviteter
som for eksempel Ringebudagene og
Fårikålfestivalen.

Tankeplass
Tekst og foto: Tina Lie

Et prosjekt for utvikling av stoppesteder med kunstnerisk
kvalitet langs Pilegrimsleden i Oppland.
«Var du av de heldige som fikk sitte på et fang og bli lest for som barn,
da ord fløy fritt i luften og skapte bilder som ble avgjørende for hvilke
spørsmål og valg du senere har gjort i livet?
Mange søker svar i naturen, noen følger pilegrimsskilt, der det iblant
dukker opp tankeplasser, enten skapt av naturen eller av mennesker.
Plasser til fundering.
Vi ønsker å bruke kunstnere og arkitekter, for å forsterke opplevelsen,
men ønsket er også å skape nye kulturminner.»
Kyrre Dahl, Fylkeskultursjef
Utdrag fra Kunstplanen for Tankeplassene

På toppen av Høgkleiva finnes murer etter forsvarsanlegg/ bygdeborg fra
folkevandringstida, 200-600 e.Kr. Bratte fjellsider ned mot dalen gjorde
dette til et effektivt forsvarsverk. De fleste langvandrerne går fra sør til
nord. Stigningen opp til Høgkleiva
er relativt bratt og opplevelsen av overgang i landskapsrommet er
markant i det man kommer opp skogsveien til toppen, med storslagen
utsikt både sørover og nordover Gudbrandsdalen. En gapahuk gitt i gave
til Ringebu kommune fra Pilegrimssenteret Gudbrandsdal, står i dag på
det populære utkikkspunktet, sammen med en stor bålplass.
Litt ovenfor dette finner en murene etter bygdeborgen som omkranser
toppen. Området er automatisk fredet kulturminne og dermed ikke
aktuelt for plassering av kunstverk.
Formidling av historie til bygdeborg og naturlandskap finnes på to
ulikevarianter av skiltstativ i området/ved stien, samt skilt som forteller
om Rotarys bidrag til Pilegrimsleden.

Pilegrimsleden
Siden arbeidet med merking av pilegrimsleden begynte i 1994, er mer
enn 500 mil led gjennom Danmark, Sverige og Norge merket med
pilegrimslogoen. Pilegrimsleden gjennom Danmark, Sverige og Norge, fikk
status som Europeisk Kulturvei gjennom Europarådets kulturveiprogram
i mai 2010.
Tankeplassene skal bidra til å styrke Pilegrimsleden som kulturminne, som
et friluftstilbud for alle, som kulturopplevelse og som reiselivsprodukt. For
å oppnå dette må Tankeplassene:
Fungere som naturlige stoppesteder langs leden som innbyr til refleksjon
og kontemplasjon og plasseres slik at det er nødvendig å gå et stykke
langs leden for å oppleve dem.
Gjerne knytte seg idémessig til eksisterende kulturminner langs leden,
både fysiske og immaterielle
Ha en kunstnerisk og/eller arkitektonisk egenverdi av høy kvalitet utformet
av profesjonelle krefter
Være utformet i samme ånd som preger pilegrimsleden: nøkternhet,
ydmykhet og miljømessig bærekraft
Det skal være en sittemulighet, enten integrert i verket eller utformet
som et tillegg, uavhengig av og nær verket, men som kunstneren må
godkjenne.
Ha en teknisk kvalitet som tåler vær og slitasje i mange år.
Ikke kobles direkte til kommersielle aktiviteter.
Være lokalisert og ha et uttrykk slik at de utfyller det samlede
attraksjonstilfanget langs hele leden.
Stedsvalg
Et viktig premiss for kunstprosjektet er stedsvalg og kontekst der
kunstverket finner sted. Det er derfor gjennomført lokale befaringer,
stedsanalyser og avveininger i hver enkelt kommune. Lokal tilknytning,
kulturhistorie, landskaps- og miljømessige forhold, samt daglig bruk og
rekreasjonsmulighet blir vurdert individuelt og opp mot den
sammenhengendeopplevelsen av Pilegrimsleden. Underveis i arbeidet
har prosjektet konkludert med valg av steder som peker seg fordelaktig
ut med tanke på temavalg, rom for utarbeidelse av kunstneriske forslag
og videre
prosess i samråd med grunneiere, interessenter, lokallag og kommune.
Høgkleiva blir Tankeplassen i Ringebu
Høgkleiva er et naturlig utkikks- og stoppunkt for langvandrere på
Pilegrimsleden mellom Fåvang og Ringebu stavkirke, men også lokalt
turmål.

Prekvalifiserte kunstnere

Kontrahering av kunstnere.
En åpen prekvalifisering til prosjektet ble utlyst februar 2018 i Arkitektnytt
og Billedkunst, gjennom nettverk til Oppland Kunstsenter og Kunstbanken
Hamar, Kulturnett Oppland, kommunenes informasjonssider og sosiale
medier.
På bakgrunn av prekvalifisering inviteres 3 kunstnere til en lukket
konkurranse i hver kommune.
Hvor fristen til å levere konkurranseforslag er satt til september.
I Ringebu er tre kunstnerne invitert til lukket konkurranse. Kristin
Wexelsen Goksøyr, Mattias Härenstam og Ånond Versto var på befaring
24. mai.
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Reiseaktiviteten - vår viktigste verdiskaper
Tekst: Karen Lauvålien

Hva er bærekraft?
Visit Lillehammer jobber for at Lillehammer og Gudbrandsdalen skal bli
et bærekraftig reisemål. Bærekraftig utvikling hviler på tre grunnpilarer:
Økonomiske forhold, sosiale forhold og miljøforhold. I den forbindelse
har destinasjonsselskapet nylig fått analyseselskapet Menon til å se på
ringvirkninger av reiselivet innenfor de 8 kommunene som selskapet har
som virkeområde. Det er første gang at vi ser på de økonomiske effektene
av de tradisjonelle reiselivsnæringene og fritidsboligsektoren samlet.
Både turistene og de som eier fritidsbolig har sammenfallende interesser,
enten de er opptatt av skikjøring, sykling, kulturopplevelser, arrangement,
shopping, vandring eller fred og ro. Attraksjonskraften og grunnlaget for
verdiskapingen må derfor se disse to sektorområdene i en sammenheng.

WC Kvitfjell, i tillegg til en stor andel av overnattingsbedriftene. Sammen
med kommunene og næringsaktørene skal vi bidra til at verdiskapingen
fortsetter å øke i årene som kommer - innenfor en bærekraftig kontekst,
og det håper du vil også.
Med ønske om en eventyrlig sommer,
Mvh Ove Gjesdal, reiselivssjef

En av landets største hytteregioner
Regionen er en av landets største hytteregioner. Det er mer enn 24.000
fritidsboliger i de 8 kommunene. Reiselivets betydning i vår region bør
være udiskutabel. Visit Lillehammer er opptatt av at vi har fokus på både
fritidsboligbrukernes og de øvrige tilreisendes behov. Derfor er det viktig
at de næringsaktørene som står bak den omtalte verdiskapingen også
jobber sammen for å videreutvikle attraksjonskraften i vår region. På en
langsiktig og bærekraftig måte, som også tar hensyn til lokalbefolkningens
behov.
Merket for bærekraftig reisemål
Regionen får merke for bærekraftig reisemål i juni. Det forplikter. Visit
Lillehammer ønsker å være vår rolle og ansvar bevisst. Vi jobber med å
forbedre vertskapet slik at du får gode opplevelser. Vi jobber for at du
som gjest skal få mer kortreiste, sunnere og flere lokale spesialiteter på
menyen. Vi tar vare på kulturarven og formidler historien på nye kreative
måter. Vi tar arkitektur, sårbar natur og dyreliv på alvor slik at vi ikke
ødelegger den idyllen, det helt unike, som du er kommet for å oppleve.
Regionen er et helårig reisemål i dag, noe som gir et godt grunnlag
for helårs arbeidsplasser og økt lønnsomhet for bedriftene. Flere av
bedriftene er allerede merket Miljøsertifiserte som bl.a. Peer Gynt og

Peer Gynt på Gålå har i flere år jobbet for å redusere arrangementets
miljøbelastning. Det er satt i gang en rekke gode tiltak innen avfallshåndtering,
miljøvennlig innkjøp, lokalprodusert mat og drikke. Dette har resultert i at
Peer Gynt på Gålå i 2017 ble godkjent som Miljøgodkjent arrangement etter
FEE Norway sine kriterier. (Foto: Bård Gundersen)

Endelig nye leiligheter på Fåvang
Tekst: Frode Martinsen Foto: Inviso/ XR Visuell kommunikasjon.

Endelig skjer det. Nå bygges det leiligheter for salg i Fåvang. Det
er spennende for alle som har gått å drømt om å kjøpe leilighet
en stund. I skrivende stund er fem leiligheter solgt. Interessen
er bra og det er nå kun to leiligheter igjen. Er du rask er det kanskje
mulig å skaffe seg en leilighet på Fåvang, hvis ikke alle er solgt!
Bebyggelsen vil bestå av 7 leiligheter i to plan. Bygget er tegnet av
Anderssen + Fremming as sivilarkitekter mnal. Størrelser på leilighetene
er fra 55 m2 til 105 m2. Bygget fremstår i en minimalistisk stil og
alle leilighetene har egen terrasse/balkong. De to største leilighetene
har to terrasser. Det vil være adkomst til leilighetene via heis og
trapp. Bygget preges av store vindusflater kombinert med treverk.
Mange steder rundt oss bygges og selges det leiligheter som fortetter
ulike sentrum, slik har det ikke vært i Ringebu kommune. Flere har
syslet med planer om å bygge leiligheter, men ingen har så langt
blitt materialisert. Kanskje er det dette som skal til, en lokal bedrift
som ser muligheten. Det er modig gjort av Stenumgård Bygg AS å ta
sjansen og være først ute. Hvor og når starter neste leilighetsprosjekt?
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Digitalisering, vår hverdag
Tekst: Frank Asle Mathisen

Det 20.århundre ba på en teknologisk utvikling
av dimensjoner. Vi gikk på relativt kort tid
fra hest og slede til at motoriserte redskaper
ble allemannseie. Den 17. desember 1903
gjennomførte de amerikanske brødrene Wright
historiens første bemannede flygning med en
motorisert flygemaskin, og i 1969 kunne vi følge
det amerikanske månelandingsfartøyet «Eagle»
fra Apollo 11 som landet på månen 20. Juli.
Et enormt kvantesprang. Vi kan i dag fra heimen
kommunisere med en hel verden fra vår ”smartphone”. Vi kan bestille
varer og fullføre jobben vår fra teknologiske duppeditter. Ja vi kan til og
med starte revolusjoner og få regjeringer til å gå av ut fra bruk av bilder
og videodelingstjenester når noe uriktig skjer. Det får meg noen gang til
å tenke; ”hvordan skulle jeg kunne forklare sosiale medier til en person
i 1980”? Hvordan forklare det når fundamentet for sosiale medier og
internett, ikke eksisterte i hverdagen til folk? Det er umulig!
Vårt dalføre møter på både muligheter og utfordringer knyttet til
digitalisering. Landbruket er veldig fremoverlent og investerer i fremtiden.
Melkeroboter og foringsautomater hånd i hånd med fokus på bærekraftig
utvikling. Vi har en egen bedrift i Ringebu kommune; Fjøssystemer, som
jobber med digitalisering i landbruket. Vi har egne teknologibedrifter i
dalen, som Abaris i Kvam som jobber med fremtidens løsninger innen IT
og kommunikasjon. ”En vanlig elektriker er snart gammeldags” sa Tore
Sæthersmoen (eier av GEI) med glimt i øye. Med det så mente han at bare
en stikkontakt i dag kan være en liten datamaskin.
Med utfordringer knyttet til digitalisering så mener jeg blant annet
tilgang på bredbånd. Lik som at sosiale medier trenger internett, trenger
også melkeroboter, velferdsteknologi, og kommunikasjonsplattformer
bredbånd for å kunne fungere optimalt. I den sammenheng er det viktig å
nevne at bredbånd ikke kun er fiber. Bredbånd kan også være mobilt. Men

uansett hva man tar i bruk på ulike steder, burde bredbåndsutbygging fått
like stort fokus og vilje til innsats som den gang strømnettet ble bygd ut.
MGNF sitter selv i en styringsgruppe som skal jobbe med dette som er
satt ned av Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal. MGNF er veldig positive
til at vi sammen skal jobbe for å få best mulig dekning, så får vi bare håpe
at våre folkevalgte på Stortinget snart ser at dette bør være en særdeles
viktig prioritering fremover.
Vi trenger også satsing på teknologi på skolen, og når fylkesrådmannen
foreslo å legge ned VG3 Dataelektronikk i vår, ja så måtte vi rope ut. Alt
henger sammen med alt. Fagkunnskap på dette området blir mer og mer
viktig fremover. Å spå om fremtiden er noe av det vanskeligste en kan
gjøre. Prominente personer har vært nødt til å se seg tilbake og se at ikke
alt de har sagt i offentligheten har vært like fornuftig. Bill Gates uttalte på
90-tallet at han ikke hadde noe tro på Internett.
I oktober reiser MGNF, sammen med næringslivet og representanter fra
det offentlige på besøk til blant annet BioSens Gården i Serbia som er et
prosjekt støttet av EU midler. Gården gir bonden sanntid informasjon om
avling og status på utstyr og roboter. BioSens integrerer ledelsesbaserte
systemer, automatisering av landbruket med roboter, trådløse sensorer,
satellitt teknologi, droner, ulike gjødselssystemer og overvåkning. På
papiret høres det kanskje voldsomt ut, men det betyr bare å ta i bruk
teknologi som allerede er der. Historien viser at teknologisk utvikling er
sterkt avhengig av sosial medvirkning. Flere faktorer er viktige: For det
første må det opprinnelig være et sterkt følt behov for å løse et problem
som driver fram utviklingen av nye verktøy eller ny teknologi. For det
andre må det være ressurser som kapital, materialer og personer med de
rette kunnskaper og ferdigheter til stede, for å bringe ideene fram til ny
anvendelig teknologi.
Vi sier ja takk til alle gode initiativ og vi er pådrivere for at det legges til
rette for ressurses og kunnskap for å bringe ideene fram.
God sommer!

Visste du at...
Hytteforum hadde møte 27. april i Innovasjonssenteret . Det deltok 25 personer fra 17 vel- og hytteforeninger. Det var et variert innhold
med b.la. ordfører og rådmann. Deltakerne fikk en prestasjon fra Anni Byskov som fortalte sin historie og om satsing på lokalmat.
Gudbrandsdalsvegen ved prosjektleder Vigdis Holmestad som jobber med aktiviteter og opplevelser langs «gamle» E6.
Litt informasjon om eiendomsskatt 2018. Nye takster vil gjelde fra 2019. Rammer og retningslinjer er under utarbeidelse i takstnemnda.
Kommunestyret vedtar promillesats i forbindelse med budsjettvedtak. Ringebu kommune får i 2018 inn ca. kr 18.7 mill på fritidsboliger og
kr 9,5 mill på boliger.
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La deg friste av kvalitetstilbud langs Gudbrandsdalsvegen
Tekst: Vigdis Holmestad. Foto: Halldis Myhre Tvete

Prestegardshagen

Gudbrandsdalsvegen strekker seg fra Fåvang i sør, gjennom tettstedene
Ringebu, Hundorp, Harpefoss og Vinstra, til Kvam i nord. Her på gamle
E6 kan du nyte alenetid på veien i norges fineste dal, forbi kulturminner,
moderne kunst og kortreist håndverksmat.
Midt-Gudbrandsdal regionråd arbeider med å samle tilbudene langs
Gudbrandsdalsvegen, og lanserer om ikke lenge plattformen www.
gvegen.no. Her kan du planlegge reisen og kjøpe kvalitetsprodukter og
opplevelser blant mange tilbydere. Prosjektet har så langt fått med seg
19 lokale virksomheter, og håper å få flere ildsjeler med på eventyret i
den spennende tiden fremover.

Sørfra kommer du først til Fåvang. Her møter du blant andre Bonden
Sylte, som driver bærekraftig og miljøvennlig produksjon ved Myrvoll
Gård, med sine glade utegriser og Sørafrikanske Boergeiter. Blir du sulten
kan du nyte en lekker lettrøkt fjellørret ved Fåvangkroa som har servert
turister, hyttefolk og lokalbefolkning i over 100 år.
Videre nordover kommer du til Ringebu som ble tildelt Statens bymiljøpris
i 2011 for sine trivelige uterom og møteplasser. Her finner du et
tradisjonsrikt handelssentrum som utviklet seg da jernbanen kom i 1899.
I landsbyen Ringebu finnes et utvalg av spesialforretninger, blant annet
Annis pølsemakeri som har høstet en rekke gullmedaljer for sine pølser
og kjøttprodukter.
Er du ølentusiast kan du besøke nyåpnede Doblougs Bryggeri som er
det mestselgende mikrobryggeriet i Gudbrandsdalen. Bryggeriet ligger
sentralt i Frya næringspark.
Ringebu Stavkyrkje fra 1220, og Ringebu Prestegard fra 1743 er vel verdt
et besøk. Adkomsten ligger like sør for Ringebu sentrum.
Stavkyrkja er blant norges største og står fortsatt på opprinnelig plass med
bevart stavkonstruksjon, og er i daglig bruk som sognekirke. Prestegarden
fungerte som prestebolig fram til 1991. Nå er den fredete og restaurerte
prestegården en historisk opplevelse i seg selv. Prestegarden byr på kunst.
I år kan du oppleve anerkjente kunstnere som bl. a. Torbjørn Kvasbøs
keramiske verk og Anne Kristine Thorsbys malerier og litografier.
Ringebu byr også på kunst ute i friluft. Ved Våla elv i Ringebu sentrum
og ved badedammen i Fåvang kan du blant annet oppleve skulpturene
mammut og drage til Hamarkunstneren Linda Bakke, Kunstverkene er en
del av kunstprosjektet «Vegskille»
Lurer du på hva som skjer videre langs
Gudbrandsdalsvegen nord for Ringebu?
Da må du følge med på
www.gvegen.no.

Fåvangkroa kolonial og spiseri

12

Ringebu Røde Kors Hjelpekorps.
Tekst og foto: Irene F Skansgård,

Etter flere års samarbeid innen aktiviteter, samt to års prøvetid, er det nye
korpset sammenslått av Fåvang RKH (stiftet 1947) og Venabygd RKH
(stiftet 1961). Dette ble vedtatt på årsmøtet 2018.
Ringebu RKH har hovedfokus på søk og redning, sommer og vinter. Vår
kommune består av store fjellområder, som er populære for utfart, og
store elver med Lågen som den største.

Dette krever høy kompetanse på Ringebu RKH sine medlemmer. I den
forbindelse har Røde Kors organisasjonen eget opplæringsprogram for
å oppnå denne type kompetanse. Før å løse de ulike redningsoppdrag
kreves ikke bare rett kompetanse, men også egnet og oppdatert utstyr.

utføres av korpsets medlemmer er frivillig, det vil si ikke betalt arbeide.
Blant disse har Ringebu RKH utdannede instruktører til opplæring
av nye medlemmer, firma, privat personer og andre organisasjoner.
Korpset har også besøkshunder til omsorg og besøkstjeneste,
dette kan benyttes av alle som måtte ønske.
Dette og kurs kan bestilles ved å ta kontakt på mail eller telefon.

En hurtig voksende organisasjon under Ringebu RKH er ungdomsgruppa
RØFF (Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp).
Dette er et tilbud for ungdom mellom 12 og 18 år, der fokuset er førstehjelp,
friluftsliv og samhold.Dette er et gratis tilbud for ungdommen med rekrutering
som fokus. RØFF Ringebu består i dag av 16 ungdommer og 5 veiledere.

Ringebu RKH har også sanitetsvakter på ulike arrangement som f.eks:
World Cup i Kvitfjell, E-Cup iKvitfjell, Troll Ski Maraton og den store En av våre inntektskilder er fra grasrotandelen. Tidligere givere til
styrkeprøven. I tillegg bistand til nabokorps på deres arrangementer. Fåvang RKH og Venabygd RKH bes om å bytte til Ringebu RKH hos
kommisjonær, da de tidligere korpsnavn nå blir slettet hos norsk tipping.
Ringebu RKH har korpshus og depot både i Ringebu og Sør-Fåvang, samt Vi er takknemlige for deres støtte.
hytte på Venabygdsfjellet som er bemannet med vaktmannskap blant
annet i påsken.
I korpset er det ca. 100 medlemmer derav ca. 30 aktive. Alle oppgaver som
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Husdyr på utmarksbeite - til glede eller besvær?
Tekst og foto jordbruksrådgiver Ragnhild Sperstad, Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor

Ringebu kommune jobber nå med revidering av beitebruksplanen.
Hver sommer slippes det husdyr som sauer, geiter, storfe og hester på
beite i utmarka i Gudbrandsdalen. I Ringebu ble det i 2017 sluppet
800 geiter, 2 500 storfe og 21 000 sauer og lam på utmarksbeite.
Beitebruken omfatter både fjellbeite og skogsbeite. Bruk av utmarksbeite
er en driftsform med lange tradisjoner, og bruken av fjellet og utmarka
har alltid vært og er fortsatt svært viktig for landbruksnæringen
i Ringebu. Mengden fôrenheter som høstes av husdyra på
utmarksbeite tilsvarer flere tusen dekar dyrka jord, og utgjør en del
av ressursgrunnlaget for jordbruksproduksjonen på den enkelte gård.
Ringebu er en stor hyttekommune med 4 440 fritidsboliger på
fjellet. I tillegg har Kvitfjell har en planreserve på ca. 2 500 enheter.
Landbrukskontoret får hver sommer henvendelser fra hytteeiere som er
misfornøyd med at det går dyr rundt hyttene, blant annet på grunn av
møkk og lyden av bjeller. Mange lurer på om dyrene har rett til å gå her.
De fleste gårdsbrukene har beiterett i utmarka. Det betyr at de har rett
til å slippe dyr på utmarksbeite om sommeren, og at dyra kan gå fritt i
utmarka.

Det er et stort tilfang av gårder som rettmessig har sine dyr i beiteområder
med hytter. Dette gjelder både ku, sau, hest og geit. Må vi godta dette? –
Kortsvaret er ja.

Ofte slippes dyra fra seterområdet gården sogner til. I Ringebu
er nettopp mange hyttefelt plassert inntil seterområdene. Dyrene
vil naturlig nok også gå inn i områder hvor det er etablert hytter.
Det er også noe som heter streifbeiting, dvs, at det kommer
inn dyr fra naboområder. Sekundært så vil beitedyr fra andre
områder eller andre kommuner komme inn i dette området. Det
er ikke gjerde mellom beiteområdene eller kommunene, dyra går
fritt. Derfor må en i praksis akseptere slik streifbeiting av dyr.
Det er altså et stort tilfang av gårder som rettmessig har sine dyr i
beiteområder med hytter, dette gjelder både ku, sau, hest og geit. Må
vi godta dette? – Kortsvaret er ja. Dyras nærvær, og dermed møkk i et
område der dyra lovlig kan være, må en akseptere. Det er også lang
tradisjon for å ha bjeller på dyra. Dette har betydning for gjenfinning for
eier, og det har sannsynligvis også betydning for dyra internt i flokken.
Det er de senere årene også utviklet elektroniske «bjeller», men de er et
GJERDEBESTEMMELSER I RINGEBU KOMMUNE
Tekst: Lars Ove Madshus

1.Alle former for inngjerding krever tillatelse fra grunneier og/eller
beiteberettigede. Privatrettslige avtaler om forbud vil gjelde foran
reguleringsbestemmelser i medhold av plan- og bygningsloven.
2. Det er tillatt å gjerde inn et uteareal med inntil 70 løpemeter
gjerde. Rekkverk på terrasse anses som en del av gjerdet,
dersom gjerdet knyttes til denne. Terrasse er søknadspliktig tiltak
og skal maksimalt utgjøre en tredjedel av hyttas bruksareal.
Fundamenthøyde skal ikke overstige 1 meter. Terrasser skal
utarbeides i tråd med kommunens veileder for terrasseløsninger
ved fritidsbebyggelse.
3. Gjerding skal gjennomføres på en slik måte at beitedyr og vilt
ikke kan komme til skade. Nettinggjerder, strømgjerder (med eller
uten strøm) og lignende er ikke tillatt. Alle grinder skal vende
utover. Tillatt maksimal gjerdehøyde er 100 cm. Stolper skal ikke
overstige 170 cm (denne begrensing gjelder ikke for skigard-staur)
og i gjennomsnitt ha en minimumsavstand på 75 cm. Det skal
legges vekt på god estetisk utforming. Portaler er ikke tillatt. Dette
av sikkerhetsgrunner ved en eventuell brann. Gjerder skal ikke
stenge stier, råk, skiløyper o.l.
4. Det skal være minimum 4 meter fra gjerde til nabotomt. Det
kan gis dispensasjon for inntil 2 nærliggende hyttetomter og for
frittstående gjerde mot veg.
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5. Ett frittstående gjerde for avskjerming eller avstenging tillates,
med maks 20 meter lengde (30 meter mot veg). Sikringsgjerder
mot fareområder (skrenter og særlig bratte eller rasfarlige områder
på tomta) kan tillates, så fremt behovet kan dokumenteres. Levegg
kan oppføres med lengde inntil 4 meter og høyde inntil 1,8 meter.
6. Gjerder skal vedlikeholdes på en slik måte at de ikke utgjør
en felle eller fare for beitedyr eller vilt. Det er eiers ansvar å
vedlikeholde gjerdet. Gjerder som ikke blir vedlikehold og som kan
være farlig for folk og dyr skal fjernes. Kommunen kan fjerne slike
gjerder for eiers regning.
7. Seinest tre uker før gjerding planlegges igangsatt skal
kommunen ha mottatt et målsatt situasjonskart som viser
planlagte gjerdelinjer. Dersom kommunen ikke har gitt
tilbakemelding innen tre uker, kan gjerding igangsettes. Naboer
skal varsles.
For reguleringsplaner som er vedtatt etter 25.06.2013 gjelder
vedtatte planbestemmelser foran KOM-sak 050/13.
KOM-sak 050/13 skal innarbeides i nye reguleringsplaner.»
Du finner mer informasjon på www.ringebu kommune.no under
Plan og teknisk (bruk søkefunksjonen og skriv gjerdebestemmelser.

slags gjerderegler som gjelder i ditt område bør du kontakte teknisk etat
i kommunen.
- Uteområder som er sådd til med kulturgress er svært interessant for
beitedyra, og blir derfor ofte besøkt. Unngå inngrep i terrenget som er slik
at en må så til med kulturgras eller prøv å reetablere utmarksvegetasjon.
På mange utfartssteder har beitelagene hengt opp plakater med
telefonnummer man kan ringe hvis man oppdager syke eller døde dyr.
De som slipper dyra ønsker at både mennesker og dyr skal ha det bra på
sommerbeite!

Åpne carporter i hytteområdene er et yndet oppholdssted for dyr som går på
utmarksbeite. Her er det både skygge og ly for regnvær.

supplement til de tradisjonelle bjellene.
Mange hytteeiere sår gressfrø for å få til en fin plen rundt hyttene.
Dette gjør det ekstra interessant for dyra å oppsøke disse områdene,
og en må regne med at dyra tiltrekkes av grønne plener. Grøntareal i
hytteområder fungerer som beite for dyra, det kan også være tilsådde
veikanter og planerte flater i samband med utbygginger. Slike flater
og veier virker også som gode oppholdsområder for dyra, og spesielt
veier virker kanaliserende. Dyr liker også å gå der det er lettest å gå!
Hva kan du som hytteeier gjøre for å avbøte situasjonen?
- Ringebu kommune har egne gjerdebestemmelser for inngjerding av
hytter. Det er derimot ikke tillatt med strømgjerder (med eller uten strøm)
og nettinggjerder. Gjerder skal settes opp på en slik måte at beitedyr og
vilt ikke kan komme til skade. For at du skal få det riktige svaret for hva

Løse hunder
Hvert år er det sauer på utmarksbeite som blir jagd
eller skambitt av løse hunder. I Ringebu kommune
gjelder det egen forskrift om båndtvang for hund.
Det betyr at hunder skal holdes i bånd i tidsrommet
1. april til og med 15. oktober i de områdene
der husdyr har rett til å beite eller faktisk beiter.
Respekter båndtvangen og ta ansvar for hunden din.
Storfe og hund
Møte mellom storfe og hund kan være krevende og
potensielt farlig for mennesker. Det hender at kuer
som går med kalv reagerer på folk som går med hund.
Reaksjonen til kuene (mødrene) kan være å ville angripe
hunden . Storfe ser på hund som en trussel og vil
beskytte seg, og særlig kalvene sine. Unngå å nærme
deg storfe når du har med hund, ta en omvei. Vær
rolig ovenfor dyra og gi deg til kjenne. Snakk gjerne
litt til dem. Hvis kua likevel går mot deg for å angripe,
bør du slippe hunden løs, slik at dere kan unnslippe.

Først på snø i Kvitfjell!
Tekst: Vibeke Fürst Holtmann, Foto: Anders Aasheim

Skisesongen 2018/19 er nærmere enn noen gang. Planlagt
sesongstart på lagret snø er lørdag 29. september!
Vi prøver oss på snølagring
Vi har produsert i overkant av førti tusen kubikkmeter snø som lagres
over sommeren. Til høstferien åpner vi Familiebakken og Familieheisen
primært for treningsgrupper, men også for deg som har lyst til å prøve
deg på en sving eller to i høst.
”Først på snø” gjelder fra planlagt sesongstart 29. september frem
til planlagt ordinær sesongstart 3. november, avhengig av at vær og
temperaturer spiller på lag med oss til høsten. Vi vil også sette opp en
tidligpark med enkle elementer.
Sesongkort
Kvitfjell blir nå enda mer snøsikkert med ekstra lang sesong. Kjøper du
sesongkort for sesongen 2018/19, har du mulighet til å bruke det fra
høstferien.
Vi ønsker å takke alle skigjestene våre for tidenes beste sesong i
Kvitfjell, og ønsker velkommen til å prøve ut det nye tilbudet til høsten.
God sommer så lenge!

snøhaugen som skal skyves ut i Familiebakken til høsten.
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Ringebu hesteavlslag med hesteslepp i Remdalen
Tekst: Henning Olstad. Foto: Runa Bjone og Maja Skarpsno

Ringebu hesteavlslag skal ta opp igjen bruken av Remdalen som beite for
hester og arrangerer hesteslepp lørdag 30.juni.
Det blir stor festivitas med grilling, sang, musikk og dans. Sett av lørdagen
folkens.
Sist gang det var slepp i Remdalen var i 2014, da det var slepp av
travhester.

Bilde fra hingstutstillingen på Stav i 2018. Foto Runa Bjone.

Stensliguten vil gå med hoppefølge i idylliske Remdalen på Ringebufjellet
fra 30.juni.
Stensliguten (Far: Odlo Prins – mor: Stensli Øivor) sto som nr. 2 i kvalitet
med 2.premie, og var den andre beste av de 13 som gikk utvida bruksprøve
under årets hingsteutstilling på Stav.
Hingsten hadde flott tallrekke på dommerkortet og 10p på lynne.
Hingsten gikk i Sikkilsdalen i 2017. Se bilder fra det slippet.
Ringebu hesteavlslag eier også ei gjeterbu som de leier ut. Bua ligger
i Remdalen mellom Øksendalen og Friisbua. Det er enkel adkomst med
bilvei helt frem.
Gå inn på Facebook siden, Ringebu hesteavlslag, og les mere om utleie,
hesteslepp og kontaktpersoner.
Det er stor aktivitet i Ringebu vedrørende hestehold og hesteaktivitet.
Mange er aktive i Fron ride- og kjøreklubb som arrangerer kurs i ridning,
kjøring og hestehold. På Venabu fjellhotell er det og stor hesteaktivitet
om sommeren. Stall Hummelaaen v/Henning Olstad arrangerer året rundt
kanefart, kjøre og ridedager, skogdager osv. på sin seter på Jønnhalt."

Ringebu hesteavlslag har gjort avtale med Frode Myrvang om leie av
Stensliguten sommeren 2018.

Henvendelser vedrørende Ringebu hesteavlslag og slepp i Remdalen
gjøres til lagets leder Henning Olstad på tel 97563460 eller heols@
venabygd.net.

Visste du at...
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-

Reguleringsplan for Brekkebakken er ferdig og det planlegges anleggsstart i løpet av høsten 2018.
Fylkesvei 27 ovenfor kirka i Venabygd og til krysset Jernhalt skal utbedres og breddes. Statens vegvesen har startet regulering.

-

Det kan søkes om tilskudd til rydding og istandsetting av skiløypene på sommerstid. I søknaden må det settes opp plan for planlagt 		
arbeid, kostnader og finansieringsplan. Det er viktig å understreke at avtale med grunneiere må på plass uavhengig av søknad til 		
kommunen.

-

Gamle VA anlegg etc. hva kan man gjøre for å utbedre dette?
Kommunen har i dag en hovedplan for VA som sier litt om aktuelle områder for utvidelse av VA-nettet på fjellet.
Det ligger retningslinjer for dette på Ringebu kommunes hjemmesider.

-

Søppeltømming på Måsåplassen er prioritert og det vil etableres en miljøstasjon nedenfor Pulla.

-

Kommunestyret har bestemt at det ikke skal reguleres skiløyper på Venabygdsfjellet. Det blir viktig å ha gode langsiktige avtaler med 		
grunneiere. Det oppfordres fra kommunen sin side om å sette seg ved felles bord og finne gode løsninger på skiløypetrasene.

-

Ellers ble det diskutert hvordan kommunen kan legge til rette for kollektivtransportløsninger.
Neste hytteforum blir 28. september.

Fåvang Østfjell Hytteforening
Tekst: Haldis Stenseth

Dido på toppen av Goppollen

Fennatjønn

Årsmøtet 2018 - Hele styret tok gjenvalg!
Til kanskje den yngste hytteforening i Ringebu, nemlig Fåvang Østfjell
Hytteforening, tok hele styret gjenvalg på årsmøtet den 28. Mars! Vi ble
etablert i 2013. Vårt primærområde er som navnet sier Fåvang Østfjell,
men vi tar imot medlemmer, selvsagt, om de ikke hører til Goppolveien fra
Mykkelseter bommen og inn mot Goppollfjellet.

Hva skjer videre med Fåvang Østfjell Hytteforening? I 2018 planlegger
vi i samarbeide med Gopollveien SA å sette opp et WEB kamera, slik at
de som logger seg inn på hjemmesiden, enkelt kan ta en titt på vær- og
føreforhold på fjellet.

Da hytteforeningen ble stiftet, var det for å trekke i flokk, - for å etablere
220 V strøm til hytte eiendommene, senere har vi engasjert oss i arbeide
for og med Fåvang Løypelag med dugnad og finansiell støtte til kjøring
av skiløyper om vinteren.

Det er ytret ønske om en «Østfjell Skifestival» til vinteren, mye avhenger
om vi kan få hjelp av ildsjeler til å arrangere.
Fåvang Østfjell Hytteforening er som alle foreninger avhengig av
ildsjeler som vil være med – enten ved å inneha verv eller ta på seg
arrangementsoppgaver.

Vi ser på våre primæroppgaver å være hyttefolkets toveis talerør til og fra
myndighetene, hvor vi har god kommunikasjon. Hytteforeningen ønsker å
fremme saker av felles interesse, for eksempel at vi ber våre medlemmer
om å ta ekstra hensyn på nyttårsaften ved oppskyting av fyrverkeri, så vi
ikke unødig skremmer våre firbeinte, beste venner.
I 2017 lanserte vi ny hjemmeside i samarbeid med Utmarkslaget
og Løypelaget, vi oppfordrer alle som ønsker å lese om oss og våre
aktiviteter, om å logge inn på http://www.favangostfjell.no, her finnes my
god lesning!
Aktiviteten 5 På Topp ble introdusert i 2017, stor takk til det lokale
næringslivet som var med og sponset dette prosjektet. Det hele gikk ut
på at vi skulle komme oss ut på tur, finne fem turmål, og når man fant
dette etter å ha fulgt kartet, skulle man ta et selfiebilde og sende inn. En
populær aktivitet for de som deltok, mange flotte bildet ble mottatt! Det
er mulig vi fortsetter denne aktiviteten også i 2018 (se på hjemmesiden
vår), premiering blir det også både til deltakere, og minst en premie er
øremerket til en junior!

Vi ønsker med dette alle en riktig god sommer, og håper på at
medlemsmassen kan øke, og at vi kan få flere aktiviteter i sving.
Sjekk bilder fra 5 På Topp!
Hilsen styret i Fåvang Østfjell Hytteforening.

Morten
på Svangkampen

Ragnhild
på Svarttjønn

Vilma og Nils
på Sjurstugukampen

Nytt fra Friisvegen turistsenter Måsåplassen
Måsåplassen ønsker f.o.m. 22. juni velkommen til nyoppussede
lokaliteter. For de minste besøkende har vi lagt til rette for noen
lekeapparater og nærkontakt med dyr.
FIFA - WM I FOTBALL 2018
I tillegg til ordinær meny tilbyr vi under WM i fotball grillbuffet og
uforglemmelige WM opplevelser på storskjerm følgende datoer; 22, 23,
24 og 30. juni – 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 og 15. juli. Ring gjerne å bestill
for disse datoene. Det kjøres også storskjerm sendinger de andre WM
dagene, men da med ordinær meny.
Se www.friisvegen.no for komplett sendeplan.

BÅT – BADING – LEKEFASILITETER SYKKELUTLEIE
Vi kan tilby utleie av båt der vi har startet
forbedringen av bademulighetene ved
Måsåtjernet. Dette vil bli videreutviklet
neste sesong. Ved kafe og Nærbutikk er det
tilrettelagt for noen lekeapparater og foring av
sau og høner. Kanskje kan barna få muligheten
til å plukke sine egne egg til frokost!?
I Nærbutikken kan dere spørre om leie av sykler.
Mer informasjon på www.friisvegen.no
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Mammut reklame
Tekst og foto Tina Lie Vestby

Jeg stikker hodet inn døra hos Mammut reklame på Fåvang som så
mange ganger før, men nå er oppdraget litt annerledes enn det jeg
vanligvis kommer for. Som regel skal jeg ha noe trykket i en fei, det kan
være et skilt, en brosjyre eller en plakat, og svaret er alltid det samme;
Joda, vi skal vel få til det. Arild Hagen kan si han feirer et 30 års jubileum
i år etter 30 år i bransjen.
Han startet som trykker i 1988 med Lillprint AS på Lillehammer og drev
dette godt sammen med en kompis i mange år.
I tillegg til å drive trykkeriet på Lillehammer drev han også pubvirksomhet.
Det var nok noe som lokket karen fra Biri oppover i dalen, og i 1998 var
trangen til å drive pub større enn lyden av tunge maskiner og trykksverte.
Arild blir husket av mange for hans kule pub på Mølla i Ringebu sentrum
og på Tyrihans i Kvitfjell.
Det er nye tider i trykkeribransjen og offset trykking er snart over og ut
for de små trykkeriene.
«Jeg hadde nok ikke helt fått trykkingen ut av blodet, og syntes det var
spennende med skilt. Jeg la platene på gulvet i stua. De første skiltene i
Kvitfjell skar jeg ut for hånd med skalpell. Etter et par år med mye prøving
og feiling kjøpte jeg meg en plotter som jeg hadde i kjelleren hjemme.»

Arild monterer bildekor

I starten hadde han to små plottere, og hovedoppgavene var trykking av
skilt og bildekor. Etter en stund startet han også opp med silketrykk.
Fast ved sin side de siste syv årene har han hatt en ansatt, Egil Åmodt.
Hvordan var økonomien i dette i starten, klarte du å leve av det?
«Det er ikke før de siste årene at jeg har kunnet ta ut en noenlunde
normal lønn, men du vet når du driver på med noe som er moro,
humrer Arild, drivkraften har aldri vært penger, men utfordringer. Prøve
å finne nye løsninger, det hender titt og ofte at jeg jobber natta lang,
og det er ikke få helger jeg har tilbrakt bak maskinene eller pc`n.»
Det er ikke bare plotterne og de andre maskinene som kan gå varme hos
Mammut reklame, kaffemaskina på pauserommet får også kjørt seg.
Nye tider for trykkeriet
Nå utvides lokalene igjen, og Mammut reklame vil få tilsammen 320
kvadratmeter å boltre seg på. De får en egen hall for dekorering av biler.

Plottere på rekke og rad

Arild flyttet i 2007 inn på Fåvangtorget med sin plotter og annet utstyr
fra kjelleren hjemme. Det tok ikke mer enn et års tid før pågangen av
kunder var så stor at han så seg nødt til å utvide maskinparken og
lokalene.

Nyinnkjøpt flat bed printer
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Hvor mange biler kan dere dekorere på et år tror du?
«Det blir vel 60-70 biler i året.»
Fototrykk på aluminiumsplater og lerret står rundt om i lokalet, ser jeg
og lurer.
«Ja, det er mange som bestiller slike ting til dekorasjoner på hoteller,
private og offentlige bygninger» Sier Arild.

Ferdig dekorert bil for Tinde Hytter

Jeg må si jeg savner noe av den
gammeldagse følelsen når jeg kom
inn i et trykkeri, trykkemaskina med
trykksverte og godlåten, og spør:
har du kasta alt det gamle?
«Neida, kom hit så skal du få se. Her
står den ærverdige gamle sliteren
fra 1954, en Heidelberg vinge, jeg
har hatt den i over 25 år, og den
skal være med meg så lenge jeg
driver på.»
Jeg kaster et siste blikk på Vinga
hvor det ligger bomlapper klare til
trykking.
Egil med et bilde trykket på børstet aluminium

Vi setter oss ned ved det nesten like gamle respatexbordet for å drikke
kaffe og avslutte intervjuet.
Det neste nå, blir å ansette
en person til i produksjonen,
helst en med erfaring fra
bransjen.
Oppdragene strømmer på,
så det ser ut til å bli mer
enn nok å gjøre for flere
hos oss.		
		 Respatexbordet er nesten like gammelt som "Vingen"

Arild ved "Vingen"

Innsamling av avfall

-bruk MGR’s pose for matavfall
Det er mange fordeler ved å bruke denne posen (ca. 7 liter). Gir mindre
luktulemper og hindrer fastfrysing
om vinteren. Posene kan kjøpes ved alle dagligvarebutikker.

Kontrakten med Norsk Gjenvinning Renovasjon AS (NG) om innsamling
av husholdningsavfall og næringsavfall gikk ut den 31.12.17. NG fikk
kontrakt på innsamling gjeldende fra 01.08.06 og har gjennom alle disse
årene (11 år og 5 mnd.) utført arbeidet på en god måte.

-husk renhold av beholdere
For å redusere problemer med lukt bør beholdere for restavfall og
matavfall rengjøres med jevne mellomrom.

Tekst og foto: Gøran Løkken

MGR overtok selv arbeidet med innsamling av avfall fra årsskiftet
2017/2018. Det ble kjøpt inn nye renovasjonsbiler og ansatt 4
renovatører/sjåfører. Det er mottatt svært få klager etter at MGR tok over
innsamlinga av avfallet.

Takk for at du sorterer avfallet!

Videre framover kan det være på sin plass å minne om følgende:
-sekker med plastemballasje skal være knytt og settes ved siden av
beholder på innsamlingsdagen
Sekker som er knytt til gjerde, beholder m.m. vil ikke bli hentet av
renovatøren.
-det er kun matavfall som skal legges i matavfallsbeholder
Det er ikke anledning til å legge hageavfall felles med matavfall.
Hageavfall skal leveres på miljøstasjon
eller komposteres i egen hage.
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En fritid med mening
Tekst Stine Lien Toftestuen, Simen Onsum Berg ogEmma Hellman

En støttekontakt er betegnelsen på en person som gir andre assistanse,
støtte og oppfølging på fritiden. Hjelpen er tilpasset den enkelte, og målet
er en meningsfylt fritid i samvær med andre.
Ringebu kommune har mange støttekontakter, men trenger flere.
På Tildelingskontoret får vi stadig henvendelser fra personer som av
forskjellige grunner har et ønske om støttekontakt. Støttekontakten
skal bidra til at brukeren kan delta i sosiale settinger, organiserte og
uorganiserte aktiviteter. Ofte har brukeren et ønske om å komme seg
ut på tur i nærmiljøet eller på fjellet, dra på handleturer, bilturer, eller å
delta på andre sosiale aktiviteter. Gjennom disse aktivitetene skapes gode
samtaler, og støttekontakten blir en viktig person i brukerens liv.
Relasjonen mellom bruker og støttekontakt er sentral og viktig, enten de
tilbringer tid alene, eller deltar i en sosial aktivitet sammen med andre.
Vi forsøker så langt det er mulig å finne rett person til oppdrag som
støttekontakt for den enkelte bruker, gjerne ut i fra alder og interesser.
Oppdraget startes ved gjennomføring av et felles møte med bruker,
støttekontakt og en av oss fra Tildelingskontoret. Videre er det opp til
bruker og støttekontakt å gjøre avtaler om tidspunkt og aktivitet. Dette
kan foregå både på dagtid og kveld. Et oppdrag som støttekontakt
varierer vanligvis mellom 10-16 timer pr. måned, men oppdragene kan
både være større og mindre. Dette fastsettes ut i fra den enkelte brukers
behov og ønsker.
Oppdragenes omfang, og fleksibilitet i arbeidstid betyr at mange
kombinerer det å være støttekontakt med en annen jobb, eller ved siden
av studier. Tilbakemeldinger vi får fra våre støttekontakter er at de ser på
kontakten med brukeren som positiv og givende.

Det å kunne bidra til en økt dagskvalitet og glede er en av de største
grunnene til å være støttekontakt. Jeg er støttekontakt for barn, ungdom
og unge voksne, som man ser vokse i løpet av tiden. Det å oppleve gode
stunder sammen, dele historier og ha det artig burde være en viktig del
av hverdagen for alle. Noe av det som er høyt prioritert på inn på tunet
virksomheten min er å mestre ting i livet, trives med det man gjør og å
utvikle seg som menneske. Jeg er glad for å kunne bidra med aktiviteter
til økt livskvalitet!
Ringebu kommune støtter meg i dette arbeidet og er en fin
samarbeidspartner. Vi har god kontakt, med jevnlige evalueringsmøter og
jeg kan alltid ta kontakt ved behov

Emma Helleman

Simen er på tur med sin søster, Maria Onsum Berg

Mitt navn er Simen Onsum Berg og jeg er 18. år. Jeg har vært støttekontakt
i 2 år. Grunnen til at jeg ble støttekontakt er at jeg har en søster med
Downs syndrom. Jeg så at hun hadde behov for noen som kunne være
svært fleksibel støttekontakt for henne, i tillegg så jeg at foreldrene mine
kunne trenge litt mer avlastning og hjelp. Etter atjeg fikk litt erfaring ble jeg
støttekontakt for to til. Jeg synes det å være støttekontakt er givende, jeg
betyr noe for andre og utgjør en forskjell. For en ungdom kan jobben som
støttekontakt gi arbeidserfaring og referanser for senere jobber, men ikke
minst en ekstrainntekt. Jeg opplever at jeg har stor fleksibilitet og en kan
drive med ting en liker å gjøre selv, sammen med den en er støttekontakt for.
Jeg heter Emma Helleman og har jobbet mange år som støttekontakt. Det
siste året har jeg jobbet som støttekontakt på Inn på tunet gården min,
Mattisborgen IPT Gård i Brekkom.
Ved å være støttekontakt blir man kjent med mange fine mennesker.
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Hvis du sitter med et ønske om å bidra til at andre får en fritid med
flere positive opplevelser, eller har spørsmål rundt et oppdrag som
støttekontakt, ta kontakt med oss på Tildelingskontoret: Ingrid Kjos
Braastad, Ingrid Ånsløkken og Stine Toftstuen, tlf: 61283326 / 61283332
/ 61283314.
Informasjon om Tildelingskontoret:
Tildelingskontoret ble opprettet i 2012, og har 3 fast ansatte fra 1.februar
i år. Vi har kontor på Linåkertunet Bo- og Rehabilitering på Fåvang
Hensikten med Tildelingskontoret er å skille saksbehandling fra utføring
av tjenestene. Saksbehandlingen skal sikre riktig og likeverdig behandling
for alle som har behov for helse- og omsorgstjenester.
Tildelingskontoret har kontakt med kommunens innbyggere i alle aldre,
og vi samarbeider med kommunens helsetjenester, sykehus, skoler og
andre aktuelle instanser som kan bidra til å gi den enkelte et best mulig
tilbud.
Tildelingskontoret er kommunens koordinerende enhet, og skal bidra til å
sikre et helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for langvarige
og koordinerte tjenester.
Søknader om helse- og omsorgstjenester saksbehandles etter gjeldende
lovverk, og kommunens kriterier for tildeling av tjenestene. Som et ledd
i saksbehandlingen tar vi ved behov kontakt med søker for en samtale,
gjerne ved hjemmebesøk. Deretter fattes et vedtak.
Kontaktinformasjon og søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside.
Søknadsskjema kan også hentes på Rådhuset, Ringebu Eldresenter og
Linåkertunet.

15. juni – 24. juni
15. juni Prøysen konsert på Venabu fjellhotell kl. 20.00
Et visemøte mellom Vidar Sandbeck og Alf Prøysen.
Konsert med Elin Prøysen og Egil Johansson.
www.venabu.no tlf. 61293200

22. og 23. juni Ringebudager.

15. og 16. juni Fåvangdågån.

Salgsboder, gode tilbud i butikkene og mye underholdning,
fredag til kl. 24.00, lørdag kl.09.00 – 15.00
Detaljert program blir publisert på www.ringebu.com og Facebook:
Landsbyen Ringebu

15. juni Kl. 18.00 Fåvang Rock City junior i Nessekogen park
kl. 18.00
Band og sangere fra Ringebu og Øyer kulturskoler.
Rusfritt ungdomsarrangement, gratis inngang

24.juni Rabarbrafest i Ringebu Prestegard Kl.14.00 – 17.00.
Underholdning, servering og salg av rabarbraprodukter.
Gratis inngang. Loddsalg.

Arr. Total Production AS og Fåvangdågån.

Facebook: Fåvangdågån
kl. 19.00 Offisiell åpning av Fåvangdågån ved varaordfører
Kristin Teigen, underholdning med Chinook og Kristian Lund
Kl. 20.00 bokbad med Oddgeir Bruaset på Fåvangkroa kl. 20.00

Arr. Ringebu markedsforening

Arr. Ringebu prestegards venneforening

24. juni «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

16. juni Fåvangdågån kl. 9.00 – 16.00
med tradisjonell underholdning, andeløp, Amcar, utstillere og mye mer.
16.juni Greetings from Gudbrandsdalen
40- års reunionskonsert med Flamex i Nesseskogen park kl.20.00
God musikk og matservering.
Arr. Total Production AS og Fåvangdågån.

Facebook: Fåvangdågån
21.juni Betongstøpekurs i Ringebu prestegard kl.10.00.
Lær å støpe rabarbrafat i betong.
Påmelding innen 18. juni til Anne Aaby
tlf. 905 65679 e-post anneaaby@bbnett.no

Arrangør Sommerfesten
Ringebu markedsforening
og Fåvang vel- og næringsforening.
Informasjon: Ringebu skysstasjon,
e-post: skysstasjon@ringebu.kommune.no
tlf. 61284700

Arr. Prestegardens venner.

www.ringebuprestegard.no
Facebook: Ringebu Stavkirke og Prestegard
21. juni Åpning av Ringebu Innovasjonssenter kl. 15.00-17.00
Trappa er på plass og vi feirer vårt flotte ferdige bygg.
Åpning ved Fylkesordfører Even Aleksander Hagen
Servering av kaffe og kake
Arr. Ringebu kommune

Visste du at...
(fotograf: Erin Sandberg, www.turognatur.no )

du selv kan se når siste tømming var og når neste tømming er planlagt for
tømming av septikk-tanken din, ved å gå inn på «min tank»:
http://www.septik24.no/mintank .
Har du behov for ekstratømminger, har kommunen en avtale med
Oppland Miljøteknikk for det(tlf: 61 22 95 50
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Sommerkonsertene i Ringebu stavkirke 2018
Tekst: Lena Gallatin Løsnesløkken. Foto:Pressefoto

1.juli kl.19.00: Sondre Bratland og Iver Kleive

15.juli kl.19.00: ”FORVANDLING”

Gjennom de siste 30 årene har Sondre Bratland markert seg som den
viktigste folkesangeren i Norge. Han har samlet religiøse folketoner, og
formidlet folkemusikken gjennom plater, konserter og undervisning i
en årrekke. Mannen bak «Gje meg handa di ven» har spredd glede og
trøst over hele landet i mange tiår. Med seg denne kvelden i stavkirka
har kvedaren fra Telemark med seg den velkjente organisten, pianisten,
komponisten og dirigenten Iver Kleive, som er kjent for å kombinere den
europeiske kirkemusikktradisjon og norsk folkemusikktradisjon med jazz,
pop, rock og samtidsmusikk. Bratland og Kleive har samarbeidet med
stort hell siden 1982, og har bl.a. gitt den norske salmemusikken et nytt
og spennende uttrykk.

– en poetisk konsert med Solfrid Molland og musikere.
«Så vakkert at det er til å grine av, terningkast 6» skriver en kjent
musikkblogger i en anmeldelse av plata «Forvandling» som kom ut i
2016. I skjæringspunktet mellom østlig og vestlig musikk, synger Solfrid
Molland sanger om forvandling, helhet og nærhet til naturen på denne
kritikerroste plata. Hun har et intenst nærvær og formidler en egen
poetisk nerve med sin stemme og sitt pianospill. Med et stjernelag av
musikere som Kåre Nymark på trompet (fra Brazz brothers), Torbjørn
Økland på gitar (tidl gitarist i VAMP) og Jo Skaansar på kontrabass gleder
Molland seg til konsert i stavkyrkja. Molland vokste opp med russisk
sigøynermusikk og europeisk kunstmusikk. Hun har utgitt to album i
samarbeid med musikere av romfolket; ”Katedral for Tapte Drømmer” og
”Musikken er mitt fedreland”. I 2015 fikk Molland Oslo Bys Kunstnerpris.

8.juli kl.19.30: Darling West

29.juli kl.18.30: Elisabeth Lie `s klassiske trio

Darling West spiller folk-musikk med elementer av bluegrass, oldtime,
visesang og rock. Trioen startet opp i 2011, og består av ekteparet Mari
og Tor Egil Kreken, i tillegg til Kjetil Steensnæs. I 2014 gav de ut sitt
debutalbum «Winter Passing». I 2016 vant bandet Spellemannsprisen i
klassen country for sitt andre album ”Vinyl and a Heartache”, og siden da
har bandets karriere vært på stadig opptur. Plata har blitt strømmet over
3 millioner ganger, i tillegg til å ha dukket opp på Top 100 country-listene
i USA. Darling West har holdt konserter rundt om i verden. Blant annet
ble de høsten 2017 invitert av en internasjonal amerikansk TV-kanal til
å spille inn en 40 minutters konsert. Trioen (med fjerde medlem Thomas
Gallatin) holdt også konserter i countryens hjemsted, Nashville, og ble
lovpriset for sin vakre musikk, profesjonelt utført.

Billetter kjøpes på www.billetto.no eller på Baker Hansen,
Fåvang og G-Sport, Ringebu.
Inngang per konsert kr. 300. Gjennomgangsbillett til alle
konsertene kr. 600.
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Fiolinist Elisabeth Sigrid Lie fikk nylig spellemannsprisen i kategorien
”Samtidsmusikk” sammen med gruppa «Ensemble Ernst», hvor Lie er
konsertmester! Lie er født og oppvokst på Losna i Ringebu kommune.
Hun er utdannet fiolinist ved Norges musikkhøyskole, og jobber til daglig
som freelancemusiker i blant annet KORK, Oslo-filharmonien, og i ulike
kammermusikkgrupper og på teateroppsetninger. Til kveldens konsert i
stavkirka har Lie med seg ”Ensemble Ernst”- kollegaer Gunnar Hauge
(cello), og Ingfrid Breie Nyhus (piano). Prisbelønnede Nyhus har gitt ut
flere innspillinger i grenseland klassisk/folkemusikk, blant annet ”Tre
Nyhus” sammen med far Svein og søster Åshild Nyhus. Gunnar Hauge
er en etterspurt barokkcellist og en erfaren orkestermusiker, bla.a fra
Harmonien i Bergen og Oslo-Filharmonien. Vi ønsker Elisabeth Sigrid Lie
velkommen hjem til Fåvang, og gleder oss til klassiske perler fra flotte
musikere!

Ei trapp

Tekst og foto: Frode Martinsen

Artikkel fra Regjeringen.no, om stedsutvikling:
«Hvordan vi former våre omgivelser betyr mye for folks hverdag og hvordan
vi lever våre liv. Ved å vektlegge kvalitet, nærhet, og tilgjengelighet
i utformingen av stedene, legges et grunnlag for trivsel og livsutfoldelse.
Gode byrom og møteplasser fremmer kontakt mellom mennesker og er
viktig for det sosiale livet på stedet».
Den som venter på noe godt…… lyder starten på et kjent ordtak. Dette
gjelder for trappa vår i Innovasjonssenteret som i skrivende stund er
i ferd med å ferdigstilles. Å få se trappa ferdig er det mange som har
ventet lenge på. Det tok lang tid å finne en produsent som kunne lage
trappa. Ulike årsaker har ført til forsinkelser med å få den ferdigstilt.
Å åpne opp etasjene mellom biblioteket og Innovasjonssenteret har vært
planlagt fra første stund av hovedarkitekt RAM. Når man ser resultatet,
tenker man at den har vært verdt å vente på. Det er fremragende håndverk
som er utført. Trappa betyr mye for adkomsten til andre etasje.
Dette gjør at innovasjonssenteret retter seg mer mot sentrum og gågata, og
den bidrar til god flyt i huset. Prosjekteringen ble foretatt av Rambøll. Det var
utfordringer med å tegne ut konstruksjonen til trappa og hvordan den skulle
kunne bære seg selv og folk. Dette ble etter hvert løst på en meget god måte.
De som har utført det praktiske håndarbeidet med å produsere trappa
er Melby snekkerverksted AS. Det er en tradisjonsrik familiebedrift som
ble stiftet i 1952 og som er lokalisert i Eide kommune på Nordmøre. I
dag er Bjørn Melby daglig leder, og bedriften har 20 ansatte. Å lage et
unikt produkt som skal tåle mye bruk og se pen ut, krever erfaring og
kunnskap. Trappa skal være et lite kunstverk, pen å se på, ta på og god å
gå i. Dette er stedsutvikling og trappa gir kvaliteter til Ringebu sentrum.
Det planlegges åpning 21. juni kl 15.00. Da klipper fylkesordfører Even
Alexander Hagen snora i trappa og det blir servering og underholdning.
Detaljert program vil komme. Innhold og ramme er ikke helt klart, men
møt opp og ta en tur i den flotte trappa.

1.ETTERLYSNING:
Idrettslaget har flyttet sine gamle arkiver fram til alliansen ble stiftet i 1995 til Midtdalsarkivet på Innovasjonssenteret i Vålbrua.
Det viser seg at flere permer med gamle dokumenter fra Ringebu idrettslag mangler. Disse er trolig lånt ut uten kvittering og har
av ulike grunner ikke blitt levert tilbake. Vi skulle gjerne ha dem tilbake for å få arkivet komplett. Idrettslagenes historie er viktige
samfunnsmessige spor i utviklinga av bygda vår.
Kontaktpersoner er Marit Orderløkken tlf.: 918 83371, Sigurd Krekke tlf.: 911 45400 og Hans Øyvind Lyshaug tlf.: 416 84236.
2.BADEVAKTER FOR GODT VOKSNE 2018/19:
Hver onsdag i tidsrommet kl.18-20 er det svømming for godt voksne i svømmehallen på Ringebu ungdomsskole. Vi trenger flere
badevakter til en entusiastisk og trivelig gjeng som møtes til ukentlig trening og sosialt badesamvær. Kursing og godkjenning av
badevakter blir gitt av Ringebu kommune gjennom sin årlige prøve for alle instruktører i svømmehallen ved bassengets sesongåpning
rundt 1.september.
Kontaktpersoner her er Karin Slåen tlf.: 907 34735 og Hans Øyvind Lyshaug tlf.: 416 84236
Mvh Hans ø./leder RFIL
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Sommerutstillingene i Ringebu Prestegard
Sommerutstillingene 2018 er nr. 13 i rekken siden Stiftelsen Ringebu
Prestegard ble opprettet. Året 2017 var et meget aktivt år, som ga et pent
overskudd og et besøkstall på ca. 6000.

Torbjørn Kvasbø i fjøset
Tekst: Eivind Slettemeås

Utstillingene i år er basert på en idé fra Anne Kristine Thorsby, som har
invitert kunstnervenner som trykker sin kunst på samme verksted som
henne. Dette blir meget spennende! Av lokale samarbeidspartnere
ellers kan barnehagene i Ringebu, Gudbrandsdalsmusea og Ringebu
kommune nevnes. Dessuten vil tre lokale kunsthåndverkere delta, det
er Ragnhild Borgen Hauge, Hans Ola Furusæter og Inger Furusæter.
Stiftelsen samarbeider også med Gudbrandsdalsmusea om en egen
stavkirkeutstilling, og i år vil Prestegardens historie komme på plass. Som
en del av den nye satsingen i Låven vil keramiker Torbjørn Kvasbø ha
en egen utstilling i Fjøset. Prestegardshagen, som nå er nesten ferdig
restaurert, vil bli en stor opplevelse for mange når rosene begynner å
blomstre i juni.
Årets utstillere er:
Torbjørn Kvasbø ( keramikk), Rune Amrud (skulptur), Frank Brønner
(maleri og litografi), Lars Elling (Maleri og litografi), Anne Kristine Thorsby
(litografi og maleri), Stig Andresen (litografi), Gro Mukta Holter (litografi),
Alf Christian Hvaring (litografi), Anne Kristin Hagesæther (litografi), Anne
Nilseng (maleri), Ole Petter Almås (tegning), Kari Mølstad (glasskunst),
Terje Anders Granås (smedarbeid), Barnehagene i Ringebu (temaet
er: «Sjølsagt ska ælle væra med»), lokale kunsthåndverkere og den
permanente Stavkirkeutstillingen
Åpningstider:
Alle dager i perioden 3. juni - 2. september kl. 10.00 til 17.00.
Offisiell åpning av årets utstillinger 2. juni kl. 14.00
Info. og forhåndsreservasjon:
www.ringebuprestegard.no
post@ringebuprestegard.no Tlf. 61 28 27 00, 976 87 950
Facebook: Ringebu stavkirke og prestegard
Vaseklase 2017. Kunsthall Grenland, Porsgrunn. Består av ca. 2300 vaser.
Høyde 450 cm x diameter 250 cm. Foto: Morten Løberg

Ringebubarnehagenes sommerutstilling
Tekts: Gry Bakken, Hilde Dalberg og Margunn Haugen. Foto: Ringebubarnehagene

Sjølsagt ska ælle verra med!»
Ringebu kommune er med i nasjonalt prosjekt om «Inkluderende
barnehage og skolemiljø» Det er et kompetanseutviklingsprogram
for barnehager, skoler, myndighet og eiere. Det å delta i dette
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kompetansehevingsprogrammet oppleves som verdifull drahjelp i arbeidet
med å skape et trygt og godt miljø i våre barnehager og skoler.
De siste 12 årene har barnehagene i Ringebu hatt egen utstilling på
sommerutstillingene i Ringebu prestegard. I løpet av de 12 årene har
barna bidratt med gode filosofiske samtaler, undringer, fantasi og
skaperglede. For arbeidet med utstillingene har Ringebubarnehagene
mottatt den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur to ganger, i
2011 og 2015.
Barnehageutstillingen er i det gamle stabburet i Prestegarden. Et nytt
lokale er nå under planlegging, driftsbygningen rehabiliteres til kulturelle
formål, og barnehagen skal få permanent utstillingslokale i den gamle
silokummen. Silokummen blir ikke ferdig ombygd til 2018-utstillingen,
men vi gleder oss til den står ferdig til sitt nye formål.
Lokalt har vi valgt å kalle arbeidet med Inkluderende barnehage og
skolemiljø «Sjølsagt ska ælle verra med!», og dette er også tema for årets
barnehageutstilling i Ringebu Prestegard. Barnehagene forankrer valg
av tema slik: "Barna skal oppleve glede og trivsel sammen med andre

Utstillingen med Torbjørn Kvasbø i Ringebu Prestegard 2018 viser en
installasjon basert på en av hans mest kjente skuplturelementer, en
"vaseklase" montert hengende fra taket i Fjøset. Skulpturen er satt
sammen av en mengde avstøpninger av vaser fra tidligere Porsgrund
Porselænsfabrik, og er et verk som går i dialog med både norsk
industrihistorie knyttet til design og leire, og vår kanskje eldste kulturelle
bruksgjenstand, krukke- og vaseformen.
Estetisk utforming har preget slike gjenstander så langt tilbake vi kjenner
til. Gjennom Kvasbøs nyskapende bruk av materialer, form og prosess
har vaseklase-skulpturene fått et særegent skulpturelt formspråk som
er umiskjennelig «Kvasbøsk». I senere arbeider er dette formspråket
videreutviklet til å omfatte romlige situasjoner og arkitektoniske
omgivelser, noe som utnyttes til fulle i bruken av Fjøset som visningsrom
i Prestegarden.

rundt 40 skulpturer. Vaseklase-skulpturen som stilles ut i Fjøset i Ringebu
Prestegard vil utgjøre ett av hovedverkene i Sevres-utstillingen.
Fjøset i den tidligere driftsbygningen i Ringebu Prestegard fungerer som
utstillingslokale og prosjektrom for nye utstillinger og samarbeidsprosjekter.
Bakgrunnen for dette er planer om å utvikle Prestegarden som arena
for nye utstillinger, kunstnerisk utveksling og workshops innen keramisk
kunst. Gjennom en over 40 år lang kunstkarriere Kvasbø stadig søkt
ny kunnskap og utforsket muligheter knyttet til leire som materiale,
brenneteknikker, overflatestruktur og plastisitet i keramisk skulptur.
Kvasbø vil med sine brede erfaring, internasjonale nettverk og kompetanse
i faget fungere som mentor for oppbyggingen av en slikt senter for
keramisk kunstproduksjon i Prestegarden og i Ringebu. Starten på denne
satsningen markeres med en internasjonal workshop og utstilling som
planlegges i Prestegarden i 2019.
OM KUNSTNEREN

Torbjørn Kvasbøs internasjonale anerkjennelse som keramiker ble
behørig markert da han nylig vant Grand Prize under Gyeonngi
International Ceramic Biennale i Sør-Korea i 2017. Biennalen går for
å være den mest prestisjefylte innen internasjonal kunstkeramikk, og
vier i 2019 en soloutstilling til Kvasbøs produksjon. I september 2018
deltar Kvasbø i en annen stor utstilling på Sevres museum, Paris, med

barn i hverdagsaktiviteter,
lek og læring i barnehagen.
Barn er relasjonsorienterte
og meningsskapende helt
fra de kommer til verden.
Barnehagebarna er sosiale
aktører som selv bidrar til
egen og andres læring og
trivsel. I arbeidsprosessen med
utstillingen er det barna som
viser veien og som bestemmer
hvordan utstillingen skal bli.
Stikkord i arbeidet med årets
utstilling er som følge av valgt tema, inkludering, fellesskap, bry seg om
og ta vare på hverandre, på naturen og det som er rundt oss.
I skrivende stund er barnehagene i innspurten prosjektjobbingen, det
neste er ferdigstilling til montering av utstilling i slutten av mai.

Torbjørn Kvasbø (f. 1953) er bosatt i Venabygd i Ringebu kommune, hvor
han tidlig i karrieren startet oppbyggingen av et større verksted. Kvasbø
har sin utdanning fra Kunsthøgskolen i Bergen, KHiB. Han var i mange
år professor og leder ved Institutionen för Keramikkonst ved Högskolan
för design och konsthantverk, HDK, ved Göteborgs universitet, og ved
Konstfack University College of Arts, Crafts and Design, Keramik & Glas,
Stockholm. Han er en nestor innen norsk samtidskeramikk med sine store,
skulpturelle arbeider i plastisk leire og keramiske teknikker. Kvasbø har
deltatt på en rekke utstillinger
i inn- og utland, bl.a. i Kina,
Europa, Australia og USA, og er
ofte invitert til å holde foredrag
og workshops rundt om i verden.
Kunstverk av Torbjørn Kvasbø
er representert i samlingene til
mange kunstmuseer i Europa,
USA, Kina, Korea og Japan, så
vel som i kunstindustrimuseene
i Norge og bl.a. på Lillehammer
Kunstmuseum, hvor han hadde
en stor retrospektiv utstilling
høsten 2013. Han er tildelt
en rekke priser nasjonalt og
internasjonalt.

Vi håper mange vil besøke
årets barnehageutstilling
i
Ringebu
Prestegard
for å se kreative og
visuelle uttrykk for hva
barnehagebarna tenker om
et inkluderende, trygt og
godt barnehagemiljø. Her
vil dere bl.a. få se og høre
om Pinnevenner som bor i et
hjertehus og fargerike regnbueinstrumenter.
Det er fokus på teater og lekegrupper for samarbeid og fellesskap, prosjekt
om samer og deres kultur for å bli kjent med og respektere hverandre.
I forhold til de minste barna vil det bli dokumentasjoner i form av bilder
og utsagn om det og være sammen, ha en felles opplevelse og et felles
vi. Det å skape erfaringer sammen som utgangspunkt for inkludering og
vennskap, er noe av det som presenteres på utstillingen.
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Oppslagstavla
14. juni «Georginer» i Ringebu Prestegard kl. 19.00
Kari Utgaard forteller om georginene sine og viser bilder. «Georginer-sommerens finale, de
gjør høsten til et høydepunkt» Arr. Norsk Roseforening avd. Gudbrandsdal
www.ringebuprestegard.no Facebook: Ringebu Stavkirke og Prestegard
14. juni. TRIMKARUSELLEN.
Halvfarelia fra Ulveslåa. Oppmøte Kvitfjelltunet Kl. 17.45, Kaupanger kl 18.00
bra-mor@online.no tlf 913 00 127
15. juni Rudi Gard kl 18.00 Claudia Scott Countryrockens førstedame.
www.ticketmaster.no 815 33 133 www.rudigard.no 913 85 388

4. august Torghandel og temaarrangement med innslag fra Peer Gynt teater og pølsefest
hos Annis i Landsbyen Ringebu Kl.09.00 – 15.00 Arr. Ringebu markedsforening
www.ringebu.com Facebook: Landsbyen Ringebu
4. august Rudi Gard fra kl 19.00 Dølarock BAKSIA, Arild Skar, Randi Marie og Egil Kjørstad
www.ticketmaster.no 815 33 133 www.rudigard.no 913 85 388
7. august Rudi Gard kl 17.00 Peer Gynt middag kr 590,(Billett til konserten bestiller du gjennom Peer Gynt AS)
www.rudigard.no 913 85 388

15. juni – 24. juni
SOMMERFEST I RINGEBU (se eget oppslag)

9. august TRIMKARUSELLEN
Tur til Øksendalsfjellet. Oppmøte Kvitfjelltunet kl. 17.45, Kaupanger kl.18.00
bra-mor@online.no tlf. 913 00 127

21. juni TRIMKARUSELLEN.
Klopptjernet. Oppmøte Kvitfjelltunet kl. 17.45 Kaupanger kl. 18.00.
bra-mor@online.no tlf. 913 00 127

9. august Rudi Gard kl. 20.30 Kari Bremnes med band
www.ticketmaster.no 815 33 133 www.rudigard.no 913 85 388

28. juni TRIMKARUSELLEN
Brekkomstur: Høgvang – Morketjernet Oppmøte Kvitfjelltunet kl. 17.45,
Kaupanger Kl. 18.00. bra-mor@online.no tlf. 913 00 127
30. juni Torghandel og temaarrangement Rosens dag og Veteranbiltreff i Landsbyen Ringebu
Kl.09.00 – 15.00 Arr. Ringebu markedsforening
www.ringebu.com Facebook: Landsbyen Ringebu
1.juli Suppesøndag i Ringebu prestegard. Prestegardens venner serverer suppe.
Arr. Prestegardens venner
www.ringebuprestegard.no Facebook: Ringebu Stavkirke og Prestegard
1.juli Sommerkonsert i Ringebu Stavkirke Sondre Bratland og Iver Kleive kl. 19.00.
www.stavechurch.no Facebook: Ringebu Stavkirke og Prestegard
7. juli Torghandel og temaarrangement Gata, Kreative døler og Eagle van og Truck i
Landsbyen Ringebu Kl.09.00 – 15.00 Arr. Ringebu markedsforening
www.ringebu.com Facebook: Landsbyen Ringebu
8.juli Suppesøndag i Ringebu prestegard Prestegardens venner serverer suppe.
Arr. Prestegardens venner
www.ringebuprestegard.no Facebook: Ringebu Stavkirke og Prestegard
8.juli Sommerkonsert i Ringebu Stavkirke Darling West kl. 19.30.
www.stavechurch.no Facebook: Ringebu Stavkirke og Prestegard
14. juli Torghandel og temaarrangement (aktivitet følg med på facebook) i Landsbyen
Ringebu Kl.09.00 – 15.00 Arr.Ringebu markedsforening
www.ringebu.com Facebook: Landsbyen Ringebu
15.juli Suppesøndag i Ringebu prestegard Prestegardens venner serverer suppe.
Arr. Prestegardens venner
www.ringebuprestegard.no Facebook: Ringebu Stavkirke og Prestegard.
15.juli Sommerkonsert i Ringebu Stavkirke Solfrid Molland med musikere kl. 19.00
www.stavechurch.no Facebook: Ringebu Stavkirke og Prestegard.
21. juli Torghandel og temaarrangement Himmelsk jordbær og lokalmat i Landsbyen
Ringebu Kl.09.00 – 15.00
Arr. Ringebu markedsforening. www.ringebu.com Facebook: Landsbyen Ringebu
21. juli Loppemarked på Lundes turisthandel på Venabygdsfjellet kl. 11.00.
www.lundes.no, tlf. 61284063
22.juli Suppesøndag i Ringebu prestegard Prestegardens venner serverer suppe.
Arr. Prestegardens venner
www.ringebuprestegard.no Facebook: Ringebu Stavkirke og Prestegard
27. – 29. juli Fjellmartna på Lundes turisthandel fra kl. 10.00 fredag.
www.lundes.no, tlf. 61284063
28. juli Torghandel og temaarrangement i Landsbyen Ringebu Kl.09.00 – 15.00
Arr.Ringebu markedsforening www.ringebu.com Facebook: Landsbyen Ringebu
29. juli Rudi Gard Kl. 12.00 – 16.00 Seterdag på Valseter
www.ticketmaster.no 815 33 133 www.rudigard.no 913 85 388
29.juli Suppesøndag i Ringebu prestegard Prestegardens venner serverer suppe.
Arr. Prestegardens venner
www.ringebuprestegard.no Facebook: Ringebu Stavkirke og Prestegard
29.juli Sommerkonsert i Ringebu Stavkirke Elisabeth Lie`s klassiske trio kl. 18.30.
www.stavechurch.no Facebook: Ringebu Stavkirke og Prestegard
1.august Rudi Gard kl 20.30 Sigrid Moldestad med band
www.ticketmaster.no 815 33 133 www.rudigard.no 913 85 388
Hver dag fra 2. august til 12. august. Rudi Gard kl. 12.00 – 16.00
Utstilling, gardskafe og vandringer i landskapet. Gratis inngang.
www.ticketmaster.no 815 33 133 www.rudigard.no 913 85 388
2. august TRIMKARUSELLEN
Tur til Lindvikskampen. Oppmøte Kaupanger kl. 17.45, Kvitfjelltunet kl .18.00
bra-mor@online.no tlf 913 00 127

11. august Torghandel og temaarrangement Å hjul med din glede i Landsbyen Ringebu
Kl.09.00 – 15.00 Arr.Ringebu markedsforening
www.ringebu.com Facebook: Landsbyen Ringebu
15. august Rudi Gard kl 20.30 Tett på Geir Marius Thorud
www.ticketmaster.no 815 33 133 www.rudigard.no 913 85 388
16. august TRIMKARUSELLEN Tur til Rolldalen Milorgbua på Tretten
Oppmøte Kaupanger kl. 17.45, Kvitfjelltunet Kl. 18.00. bra-mor@online.no tlf 913 00 127
17. – 19. august Fjellmillom stisykkelfest med utgangspunkt fra Spidsbergseter Resort
Rondane. www.spidsbergseter.no, tlf. 61284000
18. august Torghandel og temaarrangement Jakt og fiske i Landsbyen Ringebu
Kl.09.00 – 15.00 Arr.Ringebu markedsforening
www.ringebu.com Facebook: Landsbyen Ringebu
23. august Rudi Gard kl 12.00 Seniordag Til Røros med hest, tullprat, musikk, allsang og
rummegraut. Kr 390,- inkl servering. www.rudigard.no 913 85 388
23. august TRIMKARUSELLEN Tur til Ringebu kirke – Olstadmorka.
Oppmøte Kaupanger 17.45, Kvitfjelltunet 17.45
23. august foredrag med Stephen Barstow i Ringebu Presteard
«Permakultur og jorda rundt med spiselige planter»
Arr. Hagegruppa
www.ringebuprestegard.no Facebook: Ringebu Stavkirke og Prestegard
24. – 25. august Landsbyrock i Ringebu.
Arr. Laugen rock og bluesklubb www.laugenrock.no facebook: landsbyrock
25. august Rudi Gard kl 20.30 BLEST med Marie Klåpbakken
www.ticketmaster.no 815 33 133 www.rudigard.no 913 85 388
26.august Barnas dag i Ringebu Prestegard kl.12.00-15.00.
Bli med på mange morsome barneaktiviteter i Prestegarden.
Arr. Prestegardens venner
www.ringebuprestegard.no Facebook: Ringebu Stavkirke og Prestegard
30. august TRIMKARUSELLEN
Tur til Holmtjernet. Oppmøte Kaupanger kl 17.45, Kvitfjelltunet kl 18.00
bra-mor@online.no tlf 913 00 127
1.september Gudbrandsdalsløpet
Vel 120 veteranbiler starter på Vinstra og har følgende rute i Ringebu: Frya – Ringebu
gågate – Ringebu kirke – Panoramavegen – Ringebu sentrum og Kjønås til Frya/Fryatun.
Arr. Gudbrandsdal motorvognklubb.
6. september TRIMKARUSELLEN
Høystadrunden. Oppmøte Kvitfjelltunet kl 17.45, Kaupanger kl 18.00
bra-mor@online.no tlf 913 00 127
7. september Rudi Gard kl 20.30 Gudbrandsdalskveld. Billett kr 290/100 under 18 år
www.ticketmaster.no 815 33 133 www.rudigard.no 913 85 388
13. september TRIMKARUSELLEN Ringebu sentrum- langs Vaala-Lågen.
Oppmøte Kvitfjelltunet kl 17.45, Kaupanger Kl 18.00 bra-mor@online.no tlf 913 00 127
15. september Rudi Gard Sheep o høy -bondeaction på sitt beste
www.ticketmaster.no 815 33 133 www.rudigard.no 913 85 388
19. september Rudi Gard kl 19.00 Tett på sanggruppa KVITRE
Vemund Moss, Inger Blytt Kaurstad og Kristine Sletten Hansen
Billett 190/100 under 18 år www.ticketmaster.no 815 33 133 www.rudigard.no 913 85 388
20. september TRIMKARUSELLEN
Kilgardsrunden. Oppmøte Kaupanger kl 17.45, Kvitfjelltunet kl 18.00.
bra-mor@online.no tlf 913 00 127
29. september – 6.oktober FÅRIKÅLFESTIVAL I RINGEBU
Sauetråkket starter med værlamkåring og gammeldags marked på Fåvang 29. september.
Mange arrangement i hele uke 40 og avslutning med Fårikålfestival i landsbyen
Ringebu 6. oktober
RingebuPosten tar forbehold om endringer

Tomtegata 12, 2630 Ringebu
tlf. 61 28 03 54
www.polsemakeri.no
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Opplev
Tindekvaliteten
• Kvalitetsfilosofi basert på over
40 år med erfaring
• vi tilbyr en total leveranse =
Étt firma å forholde seg til
gjennom hele byggeprosessen

@tindehytter
postkasse@tindehytter.no
+47 940 89 000

igt.no

Utvidet og moderne

tannlegekontor
på Fåvang
• 3 tannleger,

Landsbyen Ringebu
og
Fåvang sentrum

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

Stasjonsvegen 4, Fåvang Telefon 61 28 29 60

www.lillehammertannhelse.no
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V F
Skiferpanelene monteres raskt og enkelt. Ser ut
som tørrmur. Brukes f.eks. på brannmur, pipe,
grunnmur, fasader, pipe over tak etc.
Vi leverer
også pipeheller og
skifer ettermål. Otta
Pillaguri og
Oppdal lys
og mørk er
våre bestselgere.

Foto: Vinstra Bygg og Restaurering

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

Kom og
besøk vår butikk
i Lomoen!

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

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

Vi skaffer alt innen
skifer og fliser.

Bruddskifer fra Oppdal.

Vi leverer til
hele landet.

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

www.vinstraflis.no

Fliser • Fasadeskifer • Skifer • Granitt • Marmor • Belegningsstein • Glassbyggerstein • Ovner og peiser • Baderomsinnredning • m.m.
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Billig

Forbehold om trykkfeil/utsolgtsituasjoner. Kun til private husholdninger.

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

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

KAST
MINDRE
MAT!

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

krible design as

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

RINGEBU
Brugata 9, 2630 Ringebu
Åpningstider: 7-23 (9-21)
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Ditt lokale bilverksted
og dekksenter!
Vi hjelper deg med det meste når det gjelder bil, enten bilen
trenger service, reparasjon, EU-kontroll, nye felger eller dekk.
Ta kontakt med oss for timebestilling eller mer informasjon.

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

Gudbrandsdalsvegen

gvegen.no

mammut reklame as

Returadresse:
Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu

