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Leder’n
Ved inngangen til en ny valgperiode kan det
være interessant å reflektere over hva en
kommune egentlig er, og hva det innebærer
å være folkevalgt. En kommune har mange
roller og hensyn å ivareta. Samtidig skal
folkevalgte representere «sunt bondevett»,
uten krav til noen bestemt faglig bakgrunn.
Kommunestyret skal være et tverrsnitt av
befolkningen.

infrastruktur (som veg, bredbånd, vann og avløp) tilrettelegging for
næringslivet og fritidsinnbyggerne, boligbygging og tettstedsutvikling,
idrett og friluftsliv, kunst, kultur og opplevelser, bærekraft, klimatiltak
og til sosialt sikkerhetsnett, bolyst og attraktivitet. For kommuner i
Ringebus situasjon vil utviklingen i folketallet være en hovedutfordring.
Mye kan kommunen prioritere for gjennomføring selv så langt som
ressursene strekker til. I andre saker, hvor myndighet ligger til staten,
fylkeskommunen eller andre, vil det lokale folkevalgte arbeidet bestå i
påvirkning og deltakelse på ulike arenaer utenfor kommunen.

Produksjon av tjenester av god kvalitet til
innbyggere, næringsliv og besøkende får størst oppmerksomhet.
Tjenester til innbyggerne fra vugge til grav. Ja, faktisk før vugga,
gjennom jordmortjeneste og oppfølging gjennom svangerskapet.
Tjenestespekteret er veldig bredt, og kommunene er satt til å være både
grunnmur, reisverk og tak i velferdssamfunnet. Alle bor i en kommune.
De fleste tjenester er pålagt ved lov, og stadig oftere også fulgt opp
med minstestandarder, individuelle rettigheter og bemanningsnormer.
Dette sikrer innbyggere over hele landet tilgang til like tjenester. På
den annen side blir muligheten til lokale prioriteringer og tilpasninger
svekket. Handlingsrommet blir mindre for kommunestyret.

Kommunestyret har stor egenverdi som lokaldemokratisk arena. Den
gode debatt og meningsbrytninger om ulike prioriteringer i saker er viktig
for hva en kommune er og skal være. Hvilken rolle tar kommunestyret,
og hva gjøres til viktige lokalpolitiske tema? Visjon og verdier skal
kjennetegne arbeidet. Hva forbindes med Ringebu kommunes visjon
«kommunen der det er lov å lykkes»? Hvilke forpliktelser gir visjonen
som rettesnor for det politiske arbeid? Hva innebærer verdiene raus,
solid og spenstig i praksis? Hvordan ønsker en som folkevalgt at
storsamfunnet og besøkende skal oppfatte Ringebusamfunnet?

Kommuner er lokal forvaltningsmyndighet. Det er nok å nevne planog bygningsloven, men andre eksempler kan være serverings- og
skjenkebevillinger, motorferdsel i utmark og konsesjoner i landbruket. Et
detaljert lov- og forskriftsverk krever god lokal fagkompetanse. De fleste
kurante avgjørelser er delegert til administrasjonen, mens prinsipielle
og mer krevende saker behandles i politiske utvalg. Avgjørelsene i
enkeltvedtak kan påklages. Likebehandling, rettssikkerhet, saklighet
og effektivitet står sentralt. For folk flest framstår regelverket som
stadig mer komplisert og med omfattende dokumentasjonskrav. Men
digitalisering og nye kommunikasjonsformer gjør at det meste kan
ordnes fra skrivebordet hjemme, og man har i dag sjelden behov for å
oppsøke rådhuset. For fagpersonellet på plan og teknisk er det krevende,
men viktig å klare å kombinere den objektive forvaltningsrollen med å
være en god og framoverlent veileder til søkeren.
Kommunestyret er øverste arbeidsgiver for alle ansatte i kommunens
apparat. Ny kommunelov understreker prinsippet om rådmannens
rolle som ansvarlig leder for alle ansatte, og at eventuell misnøye
og kritikk knyttet til ansattes utførelse av arbeidet skal rettes til
rådmannen. Likefullt er kommunestyret ansvarlig for kommunens
arbeidsgiverpolitikk, og vil gjennom det løpende politiske arbeid i
stor grad påvirke hvordan kommunen framstår utad, hvor attraktiv
kommunen er som arbeidsgiver, og hvor lett det er å rekruttere
nøkkelpersonell. Folkevalgte utøver sin myndighet i møter, men er en
rollemodell også ellers. På samme måte som kommunalt ansatte må
folkevalgte være bevisste på sin rolle i møter med andre og i sosiale
medier 24/7.

Folkevalgtopplæring strekker seg over hele valgperioden. Livslang læring
gjelder også i lokalpolitikken. Et nytt kommunestyre er sammensatt av
erfarne og nye folkevalgte. Et uttrykk som fortsatt gjelder er at den
som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig. Kunnskap om
gårdagen er ikke nødvendigvis tilstrekkelig til å kunne gjøre kloke valg
for morgendagen. Kommuneskuta skal styres, det skal utarbeides planer,
det skal prioriteres og det skal rapporteres og evalueres. Det gjelder
å bli kjent med kommunens apparat, ansvars- og arbeidsfordelingen,
politikk kontra administrasjon og kommunens ulike roller. Det gjelder
også å bli kjent med egen kommune, de ulike tjenestesteder og
arbeidsplasser. For fire år siden tilbrakte kommunestyret en hel dag i
buss rundt om i kommunen, og det viste seg nyttig. Som folkevalgt
må en ha oversikt over interkommunale samarbeid, regionråd og
partnerskap, samt krav og forventninger fra stat og fylke. Økonomi
er ikke nevnt ovenfor, men styring og kontroll med økonomien er helt
avgjørende for at kommunestyret kan ha handlefrihet til å prioritere.
For en rådmann er det grunnleggende å spille kommunens folkevalgte
gode, til det beste for innbyggere og lokalsamfunn. Det er et krevende
verv å være folkevalgt, men det er også interessant, utviklende, givende
og viktig for lokalsamfunnet. Gode folkevalgte og et velfungerende
lokaldemokrati betyr mye for kommunens utvikling. Folkevalgte legger
ned en stor innsats på vegne av fellesskapet, og får ikke nødvendigvis
stor takk for innsatsen. De skal ha honnør for at de tar utfordringen. Jeg
ønsker det nye kommunestyret lykke til med kommende valgperiode.
Ha en trivelig høst alle sammen!

Mange synes kommunens samfunnsutviklingsrolle er interessant.
Som folkevalgt kan en påvirke utviklingen av lokalsamfunnet.
Samfunnsutviklerrollen kan omfatte hva som helst som oppfattes
som viktig for lokalsamfunnet og som blir satt på den politiske
dagsorden. Det kan spenne veldig vidt fra sikkerhet og beredskap, via
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Ny rørlegger på Fåvang
Tekst og Foto: Frode Martinsen

Fåvang befester sin posisjon som «håndverksgata», der selskapet
rørlegger Asbjørn Nordsveen Fåvang AS er siste nyetableringen. Selskapet
styres i det daglige av en lokal som kjenner Fåvang godt, Bård Formo.
Med sine 22 år i rørleggerbransjen har han god erfaring innen faget. Bård
åpnet selskapet fra garasjen 1. februar og butikken i Ysteriet åpnet 1. juni,
så det er et forholdsvis ferskt selskap vi snakker om. Bård har fått med seg
et godt lag med dyktige lokale rørleggere, de er til sammen 5 personer i
dag. De har også mulighet for å «låne» folk fra andre selskaper innenfor
Asbjørn Nordsveen AS. Det er ansatte som bor i Øyer og Lillehammer, så
det er overkommelig reiseavstand.
Selskapet Asbjørn Nordsveen Fåvang AS, har vokst ut fra Asbjørn
Nordsveen AS og ble startet av bestefar til dagens eier Lars Arne Kvarberg.
De har totalt 42 ansatte og vokser stadig. De hadde avdelinger i Moelv og
Brumunddal før Fåvang ble opprettet.
En konkurrent til eksiterende rørlegger i Ringebu da? Både ja og nei, slik
det er nå er mener vi det er plass til begge. Vi konkurrerer på noen oppdrag
og på andre oppdrag gjør vi ikke det. Konkurrenten vår er gode, de har
vært etablert i kommunen vår lenge og har god hånd om lokalmarkedet.
Kjører man en tur opp i Kvitfjell nå, så ser man håndverkere fra flere enn
våre to lokale rørleggere ihvertfall. Det er høykonjunktur og god fart i
bygge- og entreprenørbransjen nå. Det bygges store volumer, spesielt i
Kvitfjell. Vi ser også behov for å øke bemanningen etter hvert. Vi vil nok
også ta inn lærlinger etter hvert.

Nå er håndverksgata komplett med alle håndverksfag. Ikke mange
lokalsamfunn som kan skilte med en så kompakt og bred kompetanse
innenfor byggfag. De fleste håndverksbedriftenes undertegnede har
snakket med, melder også om behov for flere folk.
Det er ingen vits i å gå over bekken etter vann, nå får vi dekket alle
behov for hjelp i byggeprosjekter på Ringebu og Fåvang. Mange dyktige
håndverkere står på hver dag for å bistå oss alle.

Det blir spennende å følge denne bedriften fremover, RingebuPosten
ønsker lykke til.

Viktige telefonnummer
LEGE/AMBULANSE: 113
Ringebu helsesenter, Fåvang: 61 28 39 10
Interkommunal legevakt
Sykehuset innlandet Lillehammer: 116 117
BRANN: 110
Brannstasjon Ringebu (informasjon): 453 77 763

POLITI: 112
Nærmeste politistasjon: 02800
Midt-Gudbrandsdal - lensmannskontor:
61 05 32 10
VARSLING AV FALLVILT:
95 40 31 60
VETERINÆRVAKT:
61 28 05 00

VAKT VANN OG AVLØP:
61 28 31 00
RINGEBU KOMMUNE:
Sentralbord: 61 28 30 00 (8-14)
Telefax: 61 28 32 00
e-post: post@ringebu.kommune.no
www.ringebu.kommune.no

DROSJESENTRAL
Drosjesentralen: 61 28 07 10
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Når det gjelder kommunereformen så er vi neppe ferdig med den når
valget i 2019 er over. Jeg er helt trygg på at de overordna myndigheter
kommer på banen i løpet av høsten 2019, våren 2020. Våre innbyggere
ga oss helt klare signaler på at vi skulle bestå som egen kommune. Det
var en selvfølge for meg å lytte til innbyggerne.

Da er tiden kommet for å skrive min siste ”ordførerens side ”
i RingebuPosten.

Vi registrerer at kommunen har en alt for stor befolkningsnedgang
det siste året. Det må vi prøve å gjøre noe med. Det er viktig å satse på
sentrumsnære leiligheter og boliger, for å sikre mer bosetning og tilflytting.
Vi må stå opp for å skape nye arbeidsplasser og ikke minst la de som
allerede er etablert få muligheter for videreutvikling. Derfor er det
nødvendig å sikre seg nok næringsarealer i både i Ringebu og Fåvang.
Et livskraftig næringsliv med tilgang til arbeidsplasser er viktig. Dette
skaper flere barn i barnehager og skoler og det gir oss skatteinntekter
som igjen sikrer at vi kan ha gode tjenester.

I skrivende stund er ikke kommunevalget avholdt, men det er uansett det
siste innlegget mitt innenfor denne valgperioden. Det har vært fire meget
lærerike år, med mange interessante arbeidsoppgaver. Det har vært en
krevende tid på mange måter. Jeg har blitt kjent med mange personer
fra forskjellig departement, fylkesmann, fylkeskommune og ikke minst
ordførere og politikerkolleger fra hele innlandet. Jeg er stolt og heldig
som har fått møtt så mange flinke folk både administrativt og politisk.
Alle har vært svært gode samarbeidspartnere uavhengig av parti. Det er
også på sin plass å gi ros til alle gode ansatte i Ringebu kommune, som
gjør en stor solid jobb hver dag for at alle som bor her skal ha det bra.

Det er nødvendig å ta et steg tilbake for å se på de fire årene som
snart er omme. Det er vedtatt mange store og små saker som alle er
like viktige. Saksfeltet er utrolig stort og mange saker kan til tider være
utfordrende å få igjennom raskt nok.

Det er mye spennende på gang i Ringebu når det gjelder bygging av
sentrumsnære boliger.

Jeg vil benytte anledningen til å takke hele kommunestyret for et
utrolig godt og tillitsfullt sammarbeid gjennom fire år, der saklig
uenighet i noen saker ikke vil ødelegge for et godt sammarbeid de
neste fire årene uansett resultat av høstens valg.

Vi klarte til slutt å lande kommuneplanens arealdel.
Det skal i ettertid utarbeides nye reguleringsplaner som vil få en stor
betydning for den videre utviklingen av Ringebusamfunnet. Det er helt
avgjørende at Ringebu kommune har et ambisiøst planverk på plass for
å kunne utnytte de mulighetene som vil kunne by seg til enhver tid.
Ringebu kommune har et stort ansvarsområde for alle som oppholder
seg i vår kommune på svært mange ulike fagfelt. Det er dette som er
drivkraften for de fleste politikere.
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Nevner noen saker som har vært politisk prioritert:
Bofelleskap for funksjonshemmede, innføring av Ipad i skolene, endring
og flytting av måltider for eldre ved institusjoner, nytt gulv i idrettshallen,
kommuneplanens arealdel, avlastningsveg/flomforebygging på Fåvang
og ikke minst en stor utbedring av Brekkebakken, for å nevne noen få.
Dette har vi stått sammen om i kommunestyre.

Til slutt vil jeg takke for en svært god støtte fra mange innbyggere
og politikerkollegaer, og ser frem til fire nye år som en aktiv politiker i
Ringebu kommune. Jeg ser fortsatt frem til å være med å videreutvikle
bygda vår uansett hvilke rolle jeg får i neste kommunestyreperiode.
Ønsker alle en riktig fin høst!

Stor glede - Brekkebakken er åpnet
Tekst og foto: Kari Hermanrud, Statens vegvesen

Det var stor glede i Ringebu da fv. 388 Brekkebakken ble gjenåpnet etter
utbedring mandag 2. september. Nå blir det tryggere å kjøre den bratte
og svingete fylkesvegen i Ringebu sentrum, særlig om vinteren.

Tiltakene gir trafikantene bedre sikt når de kjører i Brekkebakken, noe
som har betydning for trafikksikkerheten. Det har også blitt bygget ca.
500 kvadratmeter nye støttemurer langs vegen.

Rundt 300 møtte opp for å se fylkesordfører Even A. Hagen klippe over
snora på den ferdig ombygde Brekkebakken. I sentrum for begivenheten
sto Ringebu barnehage og Ringebu barneskole, som sang og deltok på

Brekkebakken har vært omtalt som "Bulkebakken" lokalt. Ordfører Arne
Fossmo fortalte om iherdig innsats fra kommunens side gjennom mange
år for å få utbedret fylkesvegen, som blant annet er en snarvei mellom

åpningsarrangementet. Ringebu kommune serverte kaffe, saft, boller og
bløtkake, og flere hadde funnet fram flagget for å vise gleden over at
Brekkebakken har blitt rustet opp for 14 millioner kroner.

fv. 27 til Venabygdsfjellet og sentrum. For å få rustet opp Brekkebakken
nå, har Ringebu kommune forskuttert bevilgningen til prosjektet, som
Oppland fylkeskommune opprinnelig hadde inne i sitt handlingsprogram
for 2020. Kommunen har samtidig lagt nye vann- og avløpsledninger i
området.

Fylkesveg 388, som fra juni i år heter fv. 2578, har blitt bredere og fått
slakket ut svingene på en ca. 400 meter lang strekning mellom krysset
med Brugata og krysset med Høystadvegen.

5

Sykkelviku og Fjellmillom Stisykkelfest
Tekst: Julia Hamre, Ringebu Sykkelgruppe Foto: Movement Media

Det har vært arrangert sykkelfestival i Ringebu tidligere. Fjellmillom
Stisykkelfest har foregått ganske ubemerket hvis ikke man har spesielt
stor interesse for stisykling, men tilbakemeldingene fra deltagere og fra
andre syklister som Ringebu Sykkelgruppe har hatt med på fellesturer
tidligere sesonger har gitt tro på at vi har et produkt som enda flere vil
ha glede av.

Feelgood Ringebu
Tekst og foto: Bent Bredeveien

Hos Feelgood Ringebu er det folkehelsa som står i sentrum. Det er et
svært hyggelig treningssenter med trening som passer for alle uavhengig
av fysisk form, alder og vekt. Konseptet til Feelgood sentrene baserer seg
på treningsmaskiner som drives av en motor istedenfor brukerens egen
muskelkraft.
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Noen ganger kan en tanke ganske raskt bli til en ide som i sin tur kan
bli til et møte, som om man har de rette folkene med seg, kan resultere i
noen konkrete planer. Det skjer heldigvis ganske ofte i Ringebu.

Dette gjør treningen enkel og lystbetont samtidig som du ikke behøver å
være redd for å gjøre noe feil.
Anny Langrusten Wålen startet på eget initiativ Feelgood Ringebu
8.juni i år og har tydelig truffet et behov. De har allerede nå ca. 70 faste
medlemmer, men tar gjerne i mot flere sier Anny.
Medlemmene er fra 18 til 88 år.

«Alle er velkomne her! Terskelen er lav for å komme inn døra og det skal
den være hver eneste gang.» sier Anny. Dette har undertegnede ikke noe
problemer med å tro på. Da dørene åpnes inn til senteret er det første
man møter et bord for sosialt samvær. Der satt det blide og fornøyde
medlemmer som tok en kaffepause etter treningsøkta.

SykkelVIKU så dagens lys 14.-18. august i år etter nesten et års
planlegging og jobbing. Mange involverte gjorde sitt for at små og store
detaljer var på plass når det hele dro i gang. Det skal godt gjøres å ikke
ha sett at noe skjedde i Landsbyen disse dagene. VIKU hadde turer for
alle: sti, grus, landevei og egne stikurs for barn. Alt fra lavterskel til turer
for den som ønsket en real utfordring.

Etter et par uker hvor vi har landet, spist masse mat for å kompensere
for all brukt energi når det sto på som mest og litt summing av tanker
og tilbakemeldinger – er vi straks klare for å sette dato for neste års
festival og for å starte rigginga til denne. Følg med på sykkelviku.no og på
facebooksidene til Sykkelviku og Ringebusykkelgruppe for ikke å gå glipp
av dette neste sommer!

Værmeldingen for SykkelVIKU forandret seg stadig, men vi endte opp
med sol 4 av 5 dager! Lørdag veide opp for solen og ga oss regn, regn
og mer regn. Fjellmillom Stisykkelfest ble arrangert for tredje året, nå
som en del av SykkelVIKU, men fortsatt som et helt eget opplegg med
utgangspunkt fra Spidsbergseter på Venabygdsfjellet. Lørdagen er dagen
det sykles langtur over fjellet og ned til Ringebu. Det ble spyling av både
folk og sykler etter endt tur. Alt med store smil.

Fun facts fra årets SykkelVIKU:

Smil var det mange av disse dagene. Mange gledeshyl på nyoppdagede
stier. Mange high fives. Fra sykkelsetet direkte til god mat på noen av
serveringstedene i Ringebu, etterfulgt av rå musikk! Konserter på Annis
Spisested, Arnemoen Gard og Landsbyrock ga festivaldeltagerne en
komplett opplevelse.

•

Planene for SykkelVIKU er langsiktige. Etter årets gjennomkjøring har vi
nå rammene for festivalen på plass. Vi har sett hva som er populært av
turer og hva som fungerer i forhold til logistikk.

•
•
•
•
•
•

•
•

22 guider syklet til sammen over 200 timer og utallige mil
40 shuttleturer til magiske stier – med fantastisk flinke sjåfører
45 betalende deltagere
20 Barn/ungdommer på kurs med Aslak Mørstad
15 deltagere, alder 4-11 år, på Spawn Cycles Pumptrack challange
20 frivillige/helter som stilte som billettører, med matservering, som
sjåfører mm.
Movement Media dokumenterte VIKU i bilder og film fra torsdagsøndag
Terrengsykkel hadde en insta takeover som postet fra VIKU fredagsøndag
Demoleverandører stilte med sykler fra Transition, Mondraker, Trek,
Scott, Santa Cruz, Juliana og Rocky Mountain

Anny har vært opptatt av at tilbudet skal dekke en annen målgruppe enn
det eksisterende tilbud dekker. Hun har jobbet hele livet i helsevesenet.
20 år i Oslo og de siste 18 år på Lillehammer. Gleden er stor i å hjelpe
kunder/pasienter og ivareta folkehelsa. Hun bar på et ønske om å starte
noe eget og fant motivasjonen etter at hun besøkte Feelgood Otta.
Anny ønsker hun kan nå fram til nye grupper framover. Det kan legges til
rette med privat trener og også ev stenge lokalene for lukkede grupper i
perioder hvis det trengs. Anny håper at folk tar kontakt om de har noen
ønsker eller behov.

Sosialt. Før eller etter treningsøkten tar de gjerne en kaffekopp.

Treningsøktene er noe medlemmene gleder seg til og ser fram til.
Treningen kan tilpasses alle og du kan selv bestemme graden av aktivitet.
Belastningen endres automatisk og kontinuerlig ut ifra hvor mye du tar i.
Apparatene er anbefalte av fysioterapeuter og kan ikke trenes feil med.
De brukes bl.a. i et sykehus også og er flotte til rehabilitering. Det er
10 apparater på senteret, og en runde med alle apparatene tar ca. 40
min. Her kan du komme og trene i dine vanlige klær om du vil det. Flere
av medlemmene sa at de gjerne stakk innom og tok en runde når de
uansett skulle til eller fra sentrum, i tillegg til at de trente sine planlagte
treningsøkter. Senteret er åpent for medlemmer med nøkkelkort fra kl.
07.00 – 23.00 alle dager.

Det var svært mange positive tilbakemeldinger å få fra brukerne og siterer
her noen:
«Her kan jeg trene selv om jeg har en dårlig dag»
«Jeg trener ikke for å bli yngre, men for å bli eldre»
«Her er det ikke kjedelig å trene. Dette er noe jeg ser fram til»
For mer informasjon:
https://www.facebook.com/FeelgoodRingebu/
https://www.feelgoodsenter.no/
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World Cup Kvitfjell – Klassikeren
Tekst Ole Kristian Kirkerud. Foto Stein B. Olsen

Det er nå gjennomført 64 World Cup renn i Kvitfjell over en periode på 26
år. Gjennom dette har Kvitfjell blitt en årlig klassiker og etablert seg blant
de aller fremste arrangørene. Dette er skapt over tid med grundig og godt
arbeid av mange flinke og dyktige funksjonærer.
Det er derfor med stolthet og en god porsjon ydmykhet jeg overtok
stafettpinnen som leder av dette fantastiske arrangementet. Det er ingen
selvfølge å levere gode og profesjonelle renn. Det krever entusiasme,
langsiktig arbeid med høy kvalitet og et sterkt ønske om å levere det lille
ekstra hvert år til løpere, lag, publikum og samarbeidspartnere. World
Cup i Kvitfjell er en opplevelse som skal utvikles og løftes videre basert på
det gode grunnlaget som er lagt.
Arrangørselskapet har store ambisjoner. Vi skal opprettholde plassen som
en av verdens dyktigste arrangører. I tillegg skal vi jobbe for flere World
Cup renn til Norge og regionen.

Blant annet World Cup Finalen i 2023 til Hafjell og Kvitfjell. Det blir som
et lite VM med fartsøvelser i Kvitfjell og de tekniske disipliner i Hafjell.
Konkurrentene til dette arrangementet er Lenzerheide (SUI) og Andorra.
Andorra hadde finale sist vinter og Lenzerheide skal arrangere finalen i
2021. Sist Hafjell og Kvitfjell arrangerte WC finalen var i 2003. Derfor
mener vi det er Gudbrandsdalens tur til å få tildelt dette arrangementet
nå. Det hele avgjøres under FIS Høstmøte i Zurich (SUI) i starten av
oktober nå i år. Vi forbereder oss nå godt og gjør det vi kan for å komme i
posisjon for å få finalen tildelt. Det blir en spennende og viktig avgjørelse
for begge arenaene.
I tillegg har vi satt mål av oss å få World Cup for damer til Hafjell. Nåløyet
for å komme inn på damenes WC kalenderen er trangt. Det er mange land/
destinasjoner som ønsker å arrangere og som ikke har WC-arrangement i
dag. Vi jobber langsiktig og har som mål å få dette til over tid.
For å nå de målene vi har satt oss og for å innfri stadig nye og høyere
forventninger fra FIS og de ulike landslagene, må vi hele tiden være
i utvikling og tenke nytt. Hvert år blir vi målt på vår leveranse og
prestasjoner. Da må vi hele tiden være framoverlente, innovative og se
inn i framtiden. Dette er et spennende arbeid.
Skal vi klare å nå de høye målene vi har satt oss, er vi helt avhengig av
å ha med oss dyktige funksjonærer, medspillere og samarbeidspartnere.
Det har vi klart hittil og det håper vi å få til videre. Derfor fokuserer vi på
å gjøre det enda mer attraktivt å være en del av vårt dyktige team.
Til vinteren er det bare å sette av uke 10 herunder helgen 7. – 8. mars.
Vi lover fartsfest og gode publikumsopplevelser.
Velkommen
Ole Kristian Kirkerud
CEO
Hafjell-Kvitfjell Alpint AS
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World Cup Kvitfjell

Vi trenger flere lagspillere – er du en av dem?

Ole Kristian Kirkerud med dugnadsgjeng

STILLINGER LEDIG SOM FRIVILLIG
Kvitfjell arrangøren har mange plasser som skal fylles og vi ønsker oss flere kollegaer. Kan dette være noe for deg?
SJÅFØRER
Vi trenger sjåfører til kortere og lengre turer. Vi har en del transport mellom Gardermoen og Kvitfjell, samt turer i nærområdet. Du må
selvfølgelig ha førerkort kl. B og om du har førerkort på minibuss er det et pluss. Du må ikke kunne språk, men positivt om du kan litt engelsk.
PERSONALMEDARBEIDERE
Jobben består i registrering av frivillige, salg av effekter fra vår lille «butikk» og ellers serve våre frivillige ved behov.
TIDTAKERE
Du må være fortrolig med bruk av PC og det er en stor fordel om du kjører på alpinski, da også noen av funksjonærene jobber ute.
ARENABYGGERE
Du liker å jobbe ute, herunder bygge opp arenaen som skal møte publikum. Arbeidet er allsidig og varierer fra forberedelser til gjennomføring.
BAKKEMANNSKAP
Vi trenger deg som kan være med å sette opp nett under forberedelsene og ta den siste finpussen i bakken. Under gjennomføring må du være
til stede å sørge for at bakken og sikkerheten er på topp. Du må kunne ta deg frem på ski.
«Lønnen» for jobben er mange nye hyggelige bekjentskap og vennskap, samt gode minner fra intensive dager. Jobber du minst 3 dager får
du et heiskort pr. dag som du kan benytte når du vil gjennom sesongen. Jobber du 9 dager eller mer mottar du årskort som du kan bruke i
inneværende sesong i både Kvitfjell og Hafjell. Dette kan du hente ut så snart du har registrert deg. I tillegg har du mulighet til å få kjøpt et
stort utbud av klær (Phenix med mer) til svært reduserte priser.
Ta kontakt med
Bente Fjellstad (bentefb@online.no)
Ole Kr Kirkerud (kkirker@online.no)
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Aktive høstdager på Venabygdsfjellet
Tekst og foto Line Tvete

September på fjellet er en flott tid med fargesprakende farger. Midten av
september er de mest intense fargene, og de holder til nattefrosten og
det mer vindfulle høstværet setter inn. Alle våre årstider har sin sjarm.
Hvordan blir høsten og vinteren i år tro? Det kan man alltid undre seg
på. Det er noe spesielt når en ny sesong starter. Utover høsten blir luften
kaldere, friskere og klarere. Sommerklærne pakkes bort og det er en
spesiell følelse når ullgenseren, lua og vinterjakka endelig kan tas frem
fra skapet.

Det beste av alt er å sette seg med et lunt ullpledd foran den sprakende
peisen og varme seg på en duftende kakao med krem etter en frisk fjelltur
sammen med venner eller familien.
Høsten er perfekt for turer på Venabygdfjellet enten du vil opplev fjellet
til fots, på sykkel eller fra hesteryggen. Sykler kan leies og rideturer
arrangeres til over høstferien. Alle bedriftene på fjellet har et variert
tilbud av matservering alle dager, hele dagen. Det arrangeres aktiviteter
for store og små.
Bedriftene på Venabygdsfjellet ønsker varmt velkommen til fjells!
Spidsbergseter Resort Rondane, Kiwi Lundes Turisthandel
Venabu fjellhotell

Visste du at ...
-
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Venabygdsfjellet er den perfekte plassen for å arrangere fjellbryllup, med vielse i Fjellkapellet og middag og bryllupsfest på en
av bedriftene?
Svømmehallen på Spidsbergseter er åpen hver dag mellom 10 og 21?
Lundekroa er åpen for servering hver dag mellom 10-18?
Det er mange aktiviteter for barna i høstferien på Spidsbergseter Resort Rondane?
Du kan delta på Naturbingo, Familie Quiz og ridning på Venabu fjellhotell i høstferien?
Kiwi har en velutstyrt hyttebutikk og sportsutstyr?
Det er levende musikk hver kveld på Venabu fjellhotell og Spidsbergseter Resort Rondane?
Venabu fjellhotell arrangerer skinnfellkurs og spikke-kurs 11-13. oktober?
Lundegard ved Kiwi egner seg godt til selskaper, bryllup etc?
Alle er velkomne til å benytte treningsrommet på Lundegard, du kan kjøpe enkelttimer eller klippekort på Kiwi?
Venabu fjellhotell har Norsk Matbord hver onsdag kveld? Og arrangerer Viltaften 26. oktober og 2. og 9. November med stort
matbord og topp dansemusikk?
Det er julebord på Spidsbergseter Resort Rondane hver helg fra 15. november til jul? Og på Venabu fjellhotell 7. og 14. desember?
Du kan lese om alle tilbud på fjellet på vår nye nettside Venabygdsfjellet.com?
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Før masterstudiene fikk jeg verdifull erfaring fra Ringebu kommune, i rollen
som prosjektleder for et treårig Bolyst- og landsbyutviklingsprosjekt. Her
var nettopp samspillet mellom næringsliv, kommune, private og frivillige
entusiaster nøkkelen i lokalsamfunnsutviklingen. Dette opplevde jeg
som en øyeåpner der man virkelig fikk erfare at man kommer raskt frem
alene, men lengst sammen. Dette inspirerte meg veldig, og tankegodset
er utgangspunktet for veien videre i årene som kommer.
Hei, jeg er ny daglig leder i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening!
Jeg heter Birgitte Bay, er
31 år og kommer fra SørFron i Gudbrandsdalen.
1. august tok jeg over
jobben som daglig leder
for
Midt-Gudbrandsdal
Næringsforening
(MGNF)
etter Frank Asle Mathisen.
Som døl er jeg utrolig stolt
av Gudbrandsdalen og alt
den har å by på av folk,
kunnskap, tradisjoner og
nyskaping. Jeg brenner for
dalen, og motiveres av å
samarbeide med ja-folk for å
få ting til å skje som gagner
et fellesskap. Etter å ha bodd
store deler av 20-årene
uttabygds i forbindelse
med studier (BSc Business
Management fra Queen
Mary University of London og MA Discourse and Communication Studies
fra University of Amsterdam) har jeg nok fått et litt nytt perspektiv på
ressursene og potensialet som ligger her, midt i Gudbrandsdalen i lille
Norge.

Hva er Midt-Gudbrandsdal Næringsforening (MGNF)?
MGNF ble etablert i 2004 og er en medlemsorganisasjon for bedrifter
og næringsdrivende i alle bransjer i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron
kommuner - fra Kvitfjell og Fåvang i sør til Kvam og Kvamsfjellet i nord.
Næringsforeningen representerer også bedrifter med avdeling her eller som
har regionen som sitt marked, og totalt har vi om lag 140 medlemsbedrifter
i ryggen. Mandatet vårt er å være en interesseorganisasjon, et
samarbeidsorgan og en pådriver for utvikling av et konkurransedyktig
næringsliv. Styret mitt er framoverlente representanter fra ulike bransjer i
regionen, og vi samarbeider tett med kommunene og andre aktører med
felles interesse for positiv næringsutvikling i dalen. Selv har jeg kontorplass
i andre etasje på det nye Innovasjonssenteret i Ringebu, rett over veien
for Ringebu skysstasjon. Kom gjerne innom på en kaffeprat, ellers kan jeg
alltids kontaktes på mail post@mgnf.no og mobil 47622653.
Fremtidig næringsutvikling i Gudbrandsdalen: Trender og
forskning
What`s in it for me? Det hadde jeg nok selv spurt om før jeg vurderte å
bli medlem i en næringsforening. Alle som driver med en eller annen form
for næringsvirksomhet er travle folk som ønsker å bruke sine ressurser
(tid, penger, kompetanse) mest mulig effektivt for å nå sine mål og lykkes
med sine prosjekter. Hvordan kan medlemskap i MGNF bidra til dette?
Situasjonen er at ingen bedrift eller bransje opererer i et vakuum. Litt
enkelt sagt så påvirkes næringslivet (alle som lever av å selge varer/
tjenester) av to ytre faktorer:
-Tilbud og etterspørsel (markedstrender)
-Rammevilkår (politikk)

Visste du at ...

Visste du at ...

Forrige møte i hytteforum fant sted 16. april 2019
på Innovasjonssenteret.

Julemarked og Julegateåpning
Tradisjonen tro holder elevene ved Ringebu skole sitt trivelige
julemarked før jul. Markedet er i gågata 29.november 2019
samme dag som det er julegateåpning, kl-15-18. Elevene selger
egenproduserte ting.

Oppmøte var godt, 21 personer møtte og 11 vel og hytteforeninger
var representert. Der deltok bl.a. ordfører og næringssjef fra
kommunes side. Referat er sendt ut til alle vel- og hytteforeninger,
men det er fortsatt noen som er registrert med feil e-post adresse.
Det er plass til flere vel -og hytteforeninger på hytteforum.
Neste hytteforum blir 27. september kl .13.00 -1530
på Innovasjonssenteret
Anbefalte informasjonssider til hytteeiere etter forrige møte er:
www.mgr.no
www.sortere.no
https://www.ringebu.kommune.no/min-side/
Noen tema for høstensmøte er:
Nytt fra Ringebu kommune
Smarte hytter
Fritidsbolig undersøkelsen
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Velkommen til gågata for å få litt julestemning.

Mange av trendene som bedrifter må forholde seg til i dag er relatert til
klimakrisen og bærekraft-spørsmål. Det synes å være en holdningsendring
generelt i samfunnet og en økende bevissthet rundt bærekraft blant yngre
morgendagens kunder og konkurrenter.
Reisevaner er i endring, delingsøkonomien er gammelt nytt, og kvalitet,
gjenbruk og opplevelser er og blir sentrale stikkord innen eksempelvis
handel, reiseliv og kulturbaserte næringer. Trolig vil våre politiske ledere
bli stilt andre krav til av dagens og morgendagens velgere, noe som igjen
vil påvirke rammevilkårene til næringslivet, eksempelvis innen landbruk og
bygg- og anleggsbransjen. Hvordan forvalter vi omgivelsene og ressursene
våre på en hensiktsmessig måte? Det er ikke rent lite ansvar å sitte med
som politiker; det å skulle balansere behovet for (og forventningene om)
næringsutvikling og arbeidsplassvekst som sikrer velferd og tilflytting, og
på den andre siden sørge for at dette skjer på en måte som gjør at vi
ikke sager av greina vi sitter på. For lokale bedrifter betyr det uansett at
man må vise evne, vilje og mot til å omstille seg. Det er mange spørsmål
og ingen fasitsvar. Men det er viktig å bygge samfunnsutviklingen på
kunnskap og ikke (bare) synsing.

Dette er eksempel på sentrale tema som næringsforeninga har på
agendaen fremover, og det er nettopp det som er verdien av et medlemskap
i MGNF; du får tilgang og påvirkningskraft. Tilgang til nettverk, tilgang til
kunnskap og erfaringsutveksling, tilgang til informasjon, og ikke minst
tilgang til arenaer og forum der du får påvirkningskraft i saker som angår
deg.
Jeg gleder meg til å bli kjent med eksisterende medlemmer, ønske nye
velkommen, og jeg gleder meg til spennende samarbeid i tiden som
kommer.
Hilsen Birgitte

Østlandsforskning viser i sin befolknings- og næringsanalyse av MidtGudbrandsdalen (2015) til at "kunnskap er blitt stadig viktigere og antas
i fremtiden å bli den viktigste produksjonsfaktoren i moderne økonomier.
Kunnskap og kompetanse har tatt over som den viktigste innsatsfaktoren
i mange næringer. Det er forventet at kompetanse vil bli stadig mer
etterspurt. Rekrutteringsmulighetene til næringslivet vil dermed i sterkere
grad påvirke hvor næringslivet lokaliseres"
Medlemskap i MGNF gir to ting: Tilgang og påvirkningskraft
Kort oppsummert: Hvis næringslivet skal greie å tilpasse seg både
markedstrender og politiske realiteter i dag og i fremtiden for å være
konkurransedyktige, er kompetente mennesker den viktigste nøkkelen til
suksess. Hvordan øker vi bostedsattraktiviteten i regionen for å tiltrekke
oss kompetanse? Hvilken kunnskap trenger vi egentlig, og fra hvilke miljø
finner vi disse folka? Har vi mer kompetanse enn vi tror lokalt, bare at vi
ikke vet om hverandre?

Visste du at ...

Visste du at ...

Aud Mona Straume og Toril Braaten stiller opp som frivellige og
serverer kaffe og steker vaffel den første lørdag hver måned for
beboerne i omsorgsboligene i Linåkerveien 2B.

VilMer har inngått et samarbeid med Ringebu kommune? I første
omgang for å skape mer positiv hverdagsaktivitet for hjemmeboende
og for beboere og brukere på institusjoner i kommunen. VilMer tilbyr
løsninger på kvalitetsreformen "Leve hele livet", som skal være med
på å skape et mer aldersvennlig Norge.

Et flott tilbud som er godt mottatt, vi ønsker flere frivillige for å
kanskje utvide tilbudet. Ta kontakt med hjemmetjenesten Fåvang
hvis du kan tenke deg å bidra.

Du kan lese mer om VilMer og registrere din interesse på vilmer.no
hvis du ønsker å bidra.
Følg oss gjerne i facebookgruppa VilMer Ringebu og Fåvang.
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Høstutstilling og konsert i Ringebu Prestegard
Tekst Eivind Slettemeås, Maleri: Kenneth Lien

Lørdag 28. september åpner et nytt utstillingsprosjekt og konsert i
Ringebu Prestegard, med utgangspunkt i leikane etter spelemannen
Iver Engjom Storodden (1842-1924) fra Sorperoa i Nord-Fron. Bak
prosjektet står folkemusikerne Rasmus Kjorstad fra Sør-Fron og Kenneth
Lien fra Lillehammer. Rasmus Kjorstad har tidligere arbeidet med
musikktradisjonen og historisk materiale i miljøet rundt Storodden, og
skrevet en lengre artikkel om han i Fronsbygdin 2017. Kenneth Lien er ikke
bare musiker, men også billedkunstner med utdanning fra Nansenskolen
og to år på Strykejernet Kunstskole i Oslo. Til utstillingen viser han en
serie oljemalerier knyttet til slåttemusikken i Gudbrandsdalen. Kenneth
studerer nå hardingfele ved Norges musikkhøgskole, mens Rasmus har
bachelor i utøvende folkemusikk fra NMH og er aktiv i flere konstellasjonar
og prosjekt, blant annet Morgonrode, Vassvik og Reolô. I tillegg til fele
har han de siste årene spilt mye på oktavfele og langeleik. Selv om begge
er svært aktive og med fast tilhold i hovedstaden, er presentasjonen av
materialet på hjemmebane en oppgave det legges mye arbeid i.

Iver hadde heilskaplege former og gode strøkfigurar på leikane sine. I
den samanhengen må ein hugse at på tida Iver levde hadde springleiken
sannsynlegvis vore den dominerande musikken og dansen i over 200 år.
Han hadde utan tvil eit miljø rundt seg som bevisst eller ubevisst satt med
stor kunnskap om dansen og musikken.
Iver lærte vidare musikken til mange spelemenn, men få er dokumenterte
på lydband. Enda er det att fleire leikar etter Iver som aldri før har vore
spelt inn»

- Hvem var Iver Storodden, og hva er det med musikken etter han dere
synes er viktig å løfte fram?
«Iver var gardbrukar, skreddar og spelemann. Han var namnspurd
spelemann i si tid og spelte til dans frå Brekkom i sør til Vågå i nord.
Akkurat korleis han spelte får vi nok aldri svar på, sidan han berre er
dokumentert gjennom notenedteikningane til svensken Einar Övergaard
og den lokale samlaren Pål Kluften. Men med stilkjensla til Erik Bjørke,
som eg har lært mange av leikane av, har musikken kome seg opp frå
notene og inn i tradisjonen att. Erik har sjølv lært av spelemenn som har
leikar i direkte line attende til Storodden.

«Publikum kan få oppleve atmosfæriske scener frå liv og omgjevnadar
i Gudbrandsdalen, med eit fokus på musikken og dansen frå bygdene
her. Utstillinga vil formidle kjensler av tonene som har vore spelt i dalen i
generasjonar, i tillegg gjev den eit bilete på folk si tilknytting til natur og
miljø gjennom tidene. Utstillingen er i hovudsak oljemalerier der motiva
er ein leiken blanding mellom figurasjon og abstraksjon»

14

Det er vanlig at musikkutøvere fortolker musikktradisjoner gjennom
fremføring, men her får publikum også en utstilling med malerier av
Kenneth og tekster. I tillegg består utstillingen av en gammeldags
lydopptaker som musikken spilles gjennom, en referanse til hvordan
svært mye av tradisjonsmusikken har blitt bevart for ettertida. Hva slags
opplevelse ønsker dere formidle for publikum utover konserten med
springleikene etter Iver Storodden?

Utstillingsåpning blir i Vognskjulet 28. september kl. 18.00.
Utstillingen er åpen alle dager 11.00 - 16.00 t.o.m. 13. oktober.

Vellykket utstillingssesong i Prestegarden
Tekst Einar Høystad. Foto Einar Høystad og Lars V. Tvete

Utstillingsåret 2019, som er det 14. i Stiftelsens regi, ble helt spesiell med
stor besøksøkning. Det har skjedd mye nytt i Prestegarden dette året, slik
som ferdigstillelsen av Silokummen, men også opplegget med de sørkoreanske gjestekunstnere og en ny, stor Weidemannutstilling på plass.
Kirsten Kokkins mange, fine skulpturer i Vognskjulet bidro også sterkt til
suksessen.
Når folk har strømmet til Prestegarden i større mengder enn tidligere,
er det kanskje fordi den zinkkledde Silokummen med glassvegger
i toppetasjen, og storslått utsikt over dalen og stavkirken, har fått
så stor oppmerksomhet? Årets barnehageutstilling med Dragen og
Mammutskallen som tema, ble også minst like fin som tidligere utstillinger.
Takket være en storslått gave fra en privatperson har Prestegarden kunnet
anskaffe sin egen samling av Weidemannkunst, som ble vist for publikum
for første gang. Samlingen ble komplettert med innlånte bilder fra andre
eiere i distriktet. Det ligger an til at samlingen blir permanent.
Keramikkutstillingen i Fjøset, som Torbjørn Kvasbø har organisert med to
gjestekunstnere fra Sør-Korea og folk fra Kunsthøgskolen i Oslo, ble også
noe helt spesielt. De mange store søylene i råleire, som går fra golv til tak,
blir til en hel skog av søyler i forskjellige former og farger, som etterlater
seg et eget sanseinntrykk hos oss.
Vi har vært særlig begeistret over å få billedhugger Kirsten Kokkin som
utstiller i Prestegarden. Hun er bl.a. kjent for sin skulptur av Dronning
Sonja i Slottsparken og Kronprinsesse Märtha foran ambassaden i
Washington. Etter Rune Amrud-utstillingen i 2015, som hun var med og
åpnet, har kontakten resulterte i at hun stiller ut hele 40 store og små
skulpturer i Vognskjulet. Kirsten var venninne av Rune i studietida og de
jobbet ei tid sammen i Søre Fåvang. Vi er glade for at Kirsten gjennom sin
utstilling også hjelper oss med å få Runes kunst fram i lyset.

Skulpturen Triange av Kirsten Kokkin

Nytt av året er deltagelsen av de lokale kunsthåndverkerne, Kreative
Døler, som har fått Det store stabburet til sin disposisjon. De har solgt bra
og drar med seg flere folk til gards. Gjestene synes dessuten at bredden
i utstillingene gjør Prestegarden interessant å besøke. I så måte har
salgskunstnerne Kari Utgaard, Elisabeth Slettnes, Claus Køltzow, Edith
Bentdal Skjeggestad og Eva Strøm bidradd i betydelig grad.
Hagen og utearealene i Prestegarden får mye skryt. «Det er så pent og
velholdt her», er en kommentar vi ofte hører. Hagen har blitt et besøksmål
i seg selv og det kommer busser med blomsterinteresserte folk for å se.
Det er ei fjør i hatten til hagedamene, som stadig må ut som omvisere.
Stiftelsen må få takke alle som har bidradd til å gjøre årets sesong
vellykket, og en spesiell takk til dem som har sørget for at utearealene er
holdt i god stand.

Kirsten Kokkin holder foredrag om sin utstilling

Åpning av årets sommerutstilling
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Nytt om Kvitfjell
Tekst og foto: Frode Martinsen

Det skjer hele tiden noe nytt i Kvitfjell.
Er det lenge siden du har vært i Kvitfjell? I tilfelle bør du reise en tur, så
vil du definitivt oppdage hvor mye nytt som skjer der. Det er stor aktivitet
i tre fjellsider nå. På Vardensiden er Alpinco i gang med å bygge flere
utleiehytter i egen regi.
Det er behov for flere senger og de som ønsker å leie ut sin fritidsbolig når
den ikke benyttes av eier, kan henvende seg til Hafjell/Kvitfjell booking for
å inngå avtale om utleie.
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I tillegg reiser det seg raskt en restaurant med toalettfasiliteter på
toppen av Varden. Toalettene står ferdig til jul og restauranten åpner
til vinterferien. Det er ikke klart noe navn på restauranten enda, men
driveren er klar og det er Sven Voelzeke fra Fôr. Sven driver Fôr på østsiden
i det gamle Børsonbygget. Han har tatt matkonseptet i fjellheimen flere
trinn opp i kvalitet og leverer fin dining uten hvite duker. Kvitfjell som en
topp alpindestinasjon med fokus på god mat er i ferd med å befeste seg.
Fra toppen av Varden er det også fantastiske turmuligheter sommer som
vinter. Leserne oppfordres til å ta en tur opp, om bare for å nyte utsikten.
Den er vel verdt det.

Det kommer også en endring i matkonseptet til Kvitfjell hotell, så her er
det bare å følge med.
I Studio H starter det opp et nytt konsept som heter Lettvint cafe & bar.
De skal tilby sportslige aktiviteter og lettere mat og drikke. Rikke Hembre
og Simen Nicolay Johannessen skal drive og har de har erfaring fra
serveringssteder i Kvitfjell.

Kviteplassen AS, Tindegrend i Varden, Leve hytter, Kvitfjell vest med
Bjønnlitunet, Fossen Alpingrend, Midt i bakken ved Gudbrangard hotell,
Varden panorama og Segelstad seter, med flere. Her bør de fleste finne
et noe de liker.
Kvitfjell hotell har åpent på sommeren og har mange gjester innom, noen
i buss andre i egen bil. Det er håp om at dette kan bli en mere levende
destinasjon også sommerstid.
Alpinco er inne i sin andre sommer med å oppgradere tur-og skiløypene
på vestsiden. Et enda bedre turtilbud som skilting, grøfting, klopping
og bredding. Dette prosjektet har vært mulig å gjennomføre ved et
spleiselag mellom Alpinco, Ringebu kommune, Kvitfjell vest (Gunnar
Jensen) og økonomisk bidrag fra flere velforeninger. Man kommer lengre
og realiserer raskere med godt samarbeid.
Dette er noe som kommer brukerne av område sommer som vinter til
gode.
Fremtidsplaner om utbygging er store og man må regne med stor aktivitet
i flere år framover. En eventyrlig utvikling er det og etterspørselen etter
fritidsboliger i Kvitfjell er fortsatt meget stor. Så det oppfordres til å bruke
anlegget og område og ta turen opp i fjellet.

Så må vi ikke glemme det som allerede finnes av mat og spisesteder
i Kvitfjell, Tyrihanstunet, Plaza Skicafe, Gondolen Fjellbistro, Koia og
Prepperiet på GudbrandsGard hotell. Du skal bli god og mett i Kvitfjell
kommende sesonger, og så finnes det noe for en hver smak.
I de tre fjellsidene fortsetter også byggeaktiviteten av ulike typer hytter
og leiligheter. Det er stort spenn i utseende, design og konsepter.
Ringebuposten nevner i vilkårlig rekkefølge noen prosjekter:

Snowboardparken på vestsiden skal lyssettes, dette er et samarbeid
mellom Kvitfjell brettklubb og Alpinco. Ringebu kommune har også her
bidratt med litt økonomisk støtte. Dette kommer mange tilgode da det blir
lys på begge sider av barnetrekket på Vestsiden.
Worldcup i Kvitfjell er i søkeprosess om å få tildelt arrangement om
avslutningsrenn i 2023, det er spennende og skal avgjøres i oktober.
Aktiviteter og mangfold er stikkordet for Kvitfjell om dagen.
For lokalbefolkningen er dette bra for flere arbeidsplasser.
Alle fritidsinnbyggerene er med på å opprettholde det gode utvalget av
mat og andre ting handelsstand selger i kommunen vår. Hvis dette kan
resultere i at flere ser muligheten til å etablere seg innenfor opplevelser
og aktiviteter for fritidsinnbyggeren, ville det være topp.
Tilbud for de som er glade i sykling har økt de siste årene og det mulig
å få ulike guidet spesialturer på sykkel. Det fortelles om eventyrlige
opplevelser.
Vi skal være stolte av det vi har og benytte mulighetene til å videreutvikle
og muliggjøre nye forretningsområder
til glede for alle brukere av Kvitfjell.
Ser vi deg i Kvitfjell
til vinteren?
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Frisk luft og minner for livet
Tekst og foto: Visit Lillehammer / Movement Media

Gudbrandsdalen har vært kjent for «den friskeste lufta» i flere hundre år.
På 1800-tallet, da de største byene var utsatt for sterk industrialisering,
reiste mange til fjells nettopp i Gudbrandsdalen for å bli friske. Fortsatt
trekkes folk til den grønne dalen, og ikke uten grunn. I tillegg til frisk luft
og vakker natur byr Gudbrandsdalen på mange minnerike opplevelser.
Høsten er magisk. Naturen kler seg i vakre farger og det lokale matfatet
bugner over av fantastiske råvarer. Nyt lave skuldre, flotte naturopplevelser
og kvalitetstid med dine nærmeste. Nå er det supre forhold for alt fra flotte
turer i fjellet til koselige byturer med gode kultur- og matopplevelser.

Hold fjellet rent
Den flotte naturen i regionen er grunnlaget for gode opplevelser både
for turister, fritidsboligeiere og lokalbefolkning. Avfall kommer dessverre
på avveie, og nå på høsten er det ekstra viktig å rydde. Søppel som blir
liggende, brytes i løpet av vinteren ned til små biter som blir vanskeligere
å rydde når våren kommer. Hjelp oss med å få flere til å plukke søppel på
tur. Del bilde av innsatsen og #holdfjelletrent så inspirerer du flere til å
gjøre det samme.
Takk for hjelpen og god tur!

Topp 10 anbefalte høstturer
Muen på Venabygdsfjellet (1424 moh.) – ca. 5 km
Svartfjell på Venabygdsfjellet (1154 moh.) – ca. 12 km
Dørfallet minicanyon på Venabygdsfjellet – ca. 12 km
Myfallet fossefall – ca. 5 km
Høgtind på Gopollen på Fåvangfjellet (1193 moh.) ca. 4 km
Veslefjellet på Venabygdsfjellet (1034 moh.) – ca. 3,5 km
Bjørnsonprofilen og Teigkampen (1035 moh.) – ca. 8 km
Nårkampen på Kvitfjell (1102 moh.) – ca. 15 km
Flyvraket på Øverlihøgda – ca. 16 km
Kvitfjellet (1044 moh.) – ca. 2 km fra toppen av heisen på Kvitfjell
Topp 10 anbefalte høstaktiviteter
Rafting i Sjoa med GoRafting og Sjoa Raftingsenter
Bading i de flotte badeanleggene Jorekstad og Nord-Fron Badeland
Terreng- og stisykling på Venabygdsfjellet eller downhill i Hafjell Bike Park
Elgsafari i Sør-Fron med Gålå Event eller på Øyerfjellet med Discover
Nature Norway
Hunderfossen Familiepark og Lilleputthammer
Nyt fossefall og fjelltopper fra hesteryggen med Venabustallen
Hundekjøring på barmark og kanopadling med Sjusjøen Husky Tours
Gå på tur i de flotte fjellområdene i nærheten, ta med fiskestang og prøv
fiskelykken
Besøk «Helvete» i Espedalen
Besøk Maihaugen, Norsk Vegmuseum eller Lillehammer kunstmuseum
Muen på Venabygdsfjellet. Merket sti til topps fra Muvatnet
Foto Inge Asphoug
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Grillhytter
Det oppfattes å være ganske stor
utbredelse og markedsføring av såkalte
grillhytter/grillkåtan, som er bl.a. er
mangekantede bygg, ofte med bratt
takvinkel.
Disse byggene er dessverre utfordrende å
forholde seg til for kommunen som planog bygningsmyndighet. Alle planene i
kommunen blir vedtatt i kommunestyret,
som kommunens høyeste organ.
Administrasjonen må følge opp de planene som er vedtatt.
Utfordringene med disse byggene er knyttet til både takform og takvinkel.

Byggene er noe utfordrende i forhold til de byggetradisjonene som har
vært vanlige i de tradisjonelle hytteområdene. De fleste hytteplaner har
også regler om maksimalt tre bygg på eiendommene. Disse grillbyggene
er også et bygg, som andre uthus, og vil derfor ikke kunne oppføres med
støtte i planbestemmelsene, om det er tre bygg på eiendommen fra før.
Kommunen vil gjøre oppmerksom på at det er enhver som har eiendom
i kommunen sin selvstendige plikt å sjekke de aktuelle byggeregler og
eventuell søknadsplikt, før en velger å føre opp en bygning.
Det er meget viktig at den godkjente planen, som gjelder den eiendommen
som skal bebygges, blir kontrollert før bygg blir planlagt og oppført.
(Alle eiendommer i kommunen omhandles av en offentlig plan)

Les av vannmåleren din!

I løpet av desember 2019 vil det komme en SMS om at det skal rapporteres vannmåleravlesning til
Ringebu kommune.
Har du en fritidsbolig der det er montert vannmåler?
Da kan det være lurt å lese av – eller ta et bilde av målerstand – siste gang du er der i løpet av
høsten. Da har du en måleravlesning å rapportere inn når du får melding om å gjøre det.

Tømmershow på Fårikålfestivalen
– fartsfylt show med motorsag og øks

I år får vi besøk av Stihl Tømmershow. Lokale karer fra Oppland og Hedmark Ole Ivar Lierhaugen, Ole Magnus Syljuberget ,Vebjørn Sønsteby
og Jon Arne Borg Engø vil holde et fartsfylt show med motorsag og øks. Gjengen har deltatt og høstet medaljer både i inn- og utland.
Vi gleder oss!
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Søndag29. september

Eldrefest på Tromsvang, Fåvang kl.17.00.
Bente Hemsing og Stein Villa
Programmet består av
kjente viser og melodier
av Alf Prøysen,
Vidar Sandbeck og flere.
Dette er krydret med
folkemusikk og klassiske
fiolintoner som er kjennemerket for denne duoen.

En festival med fokus på sau, mat, hygge og tradisjon.

Åpent for alle, gratis inngang, servering og loddsalg.

Sauetråkket starter lørdag 28. september på Fåvang og
avsluttes med Fårikålfestival i landsbyen Ringebu
5. oktober

Mandag 30. september

Vi feirer 10 års jubileum i 2019
Fredag 27. september

Fårepub med folkemusikk og gammeldans på Tunet Kro, Fåvang kl. 19.00
Gratis inngang.
Arr. Tunet Kro og Trekkspillkameratene.

Arr. Eldrerådet og Den Kulturelle Spaserstokken i samarbeid med andre lag.

Høstlunsj og brettspill for familien på Hev, Ringebu fra kl. 11.00
Vi gir deg 2 for 1 på grilla sandwich mandag. Hvis du forhåndsbestiller
lunsj (ved å sende ei melding til Hev på Facebook) er du med i trekningen
av gavekort på kr 500. Arr: Hev

Tirsdag 1. oktober

Familierebus med boller og kakao på Hev, Ringebu kl. 13.00
Vi gjetter oss fram til riktig svar og feirer med boller og kakao.
Pris pr. pers kr 50. Påmelding innen 30.9 på mms til Hev. Arr. Hev

Lørdag 28. september

Værlamkåring og aktiviteter i Nesseskogen park,
Fåvang kl. 09.00 – 15.00.
Speedklipping av sau
Gjeterhund oppvisning
Diverse underholdning.
Gratis servering av potetsuppe.
Aktiviteter for barna i parken.
Stands og torghandlere.
Grilling av lam, smaksprøver.
Ringebubarnehagenes utstilling «Barnehagebarn setter spor med tema
SAU»
Ullaktiviteter for barn på Tunet kro kl. 11.00 -13.00
Bli med og lær å trykke på skinn, du lager ditt eget sitteunderlag av
saueskinn. Materialkostnader kr 150.
Påmelding innen 23.9 på sms tlf. 95189117 (Beate Myrhagen).
«Først til mølla» prinsippet Arr. Ringebu Fåvang husflidslag
Rock’n fårikål med The Ramblin Men på Kvitfjell pub og pizza,
Fåvang kl. 22.00.
Inngang kr 150. Puben er åpen for matservering fra kl. 14.00
Arr. Kvitfjell pub og pizza
Åpning av høstutstilling i Ringebu Prestegard kl. 18.00
Konsert med folkemusikerne Rasmus Kjorstad og Kenneth Lien med
utgangspunkt i leikene etter spillemann Iver Engjom Storodden (18421924).
Utstilling av Kenneth Liens malerier knyttet til slåttemusikken. Utstillingen
er åpen daglig i perioden 28.9 – 13.10 kl. 11.00 – 16.00
Arr. Ringebu Prestegard

Bjølsen Valsemølle på Arnemoen Gard
Åpner kl. 20.00 konsertstart kl. 21.00
Billetter: www.Tikkio.com
www.arnemoengard.com, FB: Arnemoen Gard
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Tirsdag 1. oktober

Får-fatterbesøk med Herbjørg Wassmo.
Ringebu bibliotek kl.19.00
Foto: Rolf M. Aagaard

Herbjørg Wassmo er født i 1942 i Vesterålen.
Hun debuterte i 1976 med diktsamlingen
Vingeslag, men har først og fremst markert
seg som romanforfatter og er i dag en av
våre aller største fortellere. I 1981 slo hun
gjennom med romanen Huset med den
blinde glassveranda, første bind i trilogien om Tora. For den siste
romanen i trilogien, Hudløs himmel, ble hun også tildelt Nordisk Råds
litteraturpris. De tre bøkene om Dina er Wassmos andre hovedverk, en
trilogi som ble påbegynt med Dinas bok i 1989 og avsluttet med Karnas
arv i 1997.

Arr.: Ringebu Libris og Ringebu bibliotek, i samarbeid med Fårikålfestivalen.

Onsdag 2.oktober

Fikselaug med Ringebu Fåvang husflidslag på Hev, Ringebu kl. 19.00
Få inspirasjon til å fikse, stoppe og reparere ullklær. Ta med deg noe du vil
fikse, så hjelper vi hverandre.
Gratis inngang. Husflidslaget spanderer kaffe og te, mulighet for å kjøpe
noe spiselig. Arr. Ringebu Fåvang husflidslag.

Torsdag 3. oktober

Kjerringtreff med Ull-moteshow for bondekjerringer, bygdakjerringer
og andre trivelige kjerringer i Fårikålteltet i landsbyen Ringebu kl. 19.00
Bli med på enn trivelig kveld med quiz, god prat og god mat fra Annis
kjøkken. Ull-moteshow av landsbybutikkene.
Inngang kr. 200 inkl. mat. Påmelding innen 1. oktober til
spise@polselmakeri.no (Skriv opp navn på alle du melder på)
Arr. Annis pølsemakeri

Fredag 4. oktober

”Får-spiel” i Fårikålteltet i landsbyen Ringebu kl. 19.00 – 24.00
Musikalsk show med:
Tribute to Tom Petty med Frank Mathisen, Vemund Moss, Tormod Haug,
Kenneth Aspeslåen, Marcel van der Velpen, Gøsta Saastad og Christian
Asphoug. Inngang kr. 100. Spisestedet er også åpent. Arr. Annis

Lørdag 5. oktober

Fårikålfestival i landsbyen Ringebu
KVItre kl 11.00

Fra gospelmiljøet i Ringebu og Fåvang dukker
det stadig opp nye og spennende musikalske
kombinasjoner. God kjemi og felles glede
over musikken førte sammen denne trioen
bestående av Vemund Moss, Inger Blytt Vestad
og Kristine Sletten Hansen. Med vekt på sang,
melodi og harmonier tar de egne favorittlåter
og gir dem nytt og friskt liv.

Trond Halle og Eivind Rønshaugen
kl. 12.00

For 40 år siden kom plata «Dølalåt» med
Popgruppa Asbjørn. Låtene har siden da blitt
spilt utallige ganger av Baksia og er kjent
materiale for de fleste Gudbrandsdøler. På
Fårikålfestivalen spiller Trond og Eivind låter fra denne plata og gamle og
nye Baksia låter. De har nok også ei og anna historie å komme med fra
tida med disse låtene. Spill-lansering!

Ringebu bibliotek fra kl.12.00

Nå lanseres Ringebus eget brettspill. Sinsemillom er spillet hvor du ved
kjøp av andeler i lokale bedrifter skal forsøke å føre de andre spillerne til
konkurs. Spillet vil by på både latter og tårer for folk i alle aldere.
Spillutvikler og innovatør Endre Mork kommer for å presentere spillet.
Turnering med premier, enkel servering, og salg av spill.
Arr. Ringebu bibliotek

Stihl Tømmershow kl. 13.00

Et fartsfylt show med motorsag og øks
Vi får besøk av lokale karer fra Oppland og
Hedmark Ole Ivar Lierhaugen, Ole Magnus
Syljuberget, Vebjørn Sønsteby og Jon Arne
Borg Engø som vil holde et fartsfylt show med
motorsag og øks. Gjengen har deltatt og høstet
medaljer både i inn- og utland.

Ellers byr vi på:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utstillere og butikker har åpent kl. 10.00-16.00.
Gata fylles med utstillere og Kaupangerparken fylles med sau
Fårikåltelt med servering av fårikål kl. 10.00- 20.00.
Aktiviteter i parken for små og store ved Ringebu Fåvang 		
bygdeungdomslag
Ringebubarnehagene utstilling «Barnehagebarn setter spor med
tema SAU»
Gjeterhundoppvisning
Håndverkstradisjoner
Torghandlere
Småskalaprodusenter mat.
Utstillere landbruksnæring.
Festivaltilbud og aktiviteter i butikkene.
Mye underholdning

Fårikålfestivalen fortsetter lørdag kveld:
«Ettersank” i Fårikålteltet i landsbyen
Ringebu kl. 19.00 til kl. 01.00
HILLBABIES – En hyllest til Hellbillies.
Syver Fossen, Simen Bjørkli Stubberud, Steinar
Flatemo, Svein Ivar Sæther, Tormod Myrvang.
Ringebu Fåvang bygdeungdomslag byr på
morsomme tevlinger kl. 21.00.
Inngang kr 100. Spisestedet er også åpent.
Arr. Annis

Værfast byr på Burger, Beer & Quiz kl. 19.30

Vi serverer en liten appetittvekker før kveldens hovedgjest entrer scenen:
Værfastburgeren!, det hele avsluttes med en frisk dessert. Vi har sydd
sammen en spennende drikkepakke fra Lindheim.
Kvelden avrundes med høstquiz med fine premier.
Pris inkludert drikkepakke: kr 595
Pris uten drikkepakke: kr 295
Vi har maks 20 plasser, påmelding til post@vaerfast.no

Fårelag i "Jegern" på Friisvegen Turistsenter
Måsåplassen fra kl. 16.00

Fårikål med grillede forretter og god musikk fra kl. 16.00. Konkurranser
som hesteskokasting og quiz med saueskinn i førstepremie.
Pris per person kr 260, barn under 12 år halv pris. For bestilling tlf.
45043162 eller post@friisvegen.no
Arr. Friisvegen Turistsenter Måsåplassen

Hege Øversveen kl. 14.00

Hege gjorde seg for alvor bemerket med både
stemmen og tilstedeværelse i finalen av The
Voice i 2012. Countrybaserte og fengende låter,
med en god dose poprock, viser seg virkelig å
være oppskriften som fungerer for Hege og
hennes publikum. I 2018 ble hun nominert
til Spellemannprisen i klassen country med
albumet Goodbye yellow roses.

Informasjon:
Ringebu kommune kulur tlf. 45377538/92463736
e-post: kultur@ringebu.kommune.no
Detaljert dagsprogram 5. oktober se:
www.ringebu.com
Facebook: Fårikålfestivalen
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Oppslagstavla
17.september på Ringebu bibliotek kl. 19.00
Demensvennlig samfunn!
Ringebu kommune har inngått avtale med Nasjonalforeningen for folkehelse om at vårt
lokalsamfunn skal tilrettelegges for mennesker med demens, og at de skal oppleve å være
inkludert og involvert i lokalmiljøet.
Hva er demens? Hvordan møte mennesker med demens i vårt nærmiljø? Hva finnes av
ressurser og hjelp i kommunen? Dette er noe av det du får svar på under kveldens møte. Det
blir også mulighet til å stille spørsmål om det er noe du lurer på. Fra hukommelsesteamet
møter bl.a. koordinator Bente Haugen og tilsynslege ved Linåkertunet, Per Arne Vesterås.
Enkel servering. Gratis inngang.
Arr.: Hukommelsesteamet i Ringebu kommune og Ringebu bibliotek
18.september Arnemoen Gard Ringebu kl. 20.00 Hannah Aldrige
Åpner kl. 20.00 Konsertstart kl. 21.00
Billetter: www.tikkio.com - www.arnemoengard.com, FB: Arnemoen Gard
20.september på Ringebu bibliotek kl. 13.00 Konsert med Blue Lynx.
Blue Lynx er hjemmehørende i Ringebu, og ble stiftet i 2010.
Til sammen har bandmedlemmene langt mer enn en mannsalder med erfaring i å opptre live
foran publikum. De musikalske preferansene dekker et svært bredt spekter av stilarter, men
det er drivende rock og bluesrock som er bandets varemerke.
Elever fra Ringebu ungdomsskole er spesielt invitert, men konserten er åpen for alle. Møt
opp og start helgen med rock i øre og kropp – velkommen!
Gratis inngang! Arr.: Ringebu bibliotek
22. september Gudstjeneste Ringebu stavkirke kl. 11.00
27. september Hytteforum på Ringebu innovasjonssenter kl. 13.00 – 15.00
Velkommen til hytteeiere og hyttevelforeninger i Ringebu kommune
Arr. Ringebu kommune
28. september – 5. oktober Fårikålfestival se side 21-22
Åpning av høstutstilling i Ringebu Prestegard kl. 18.00
Konsert med folkemusikerne Rasmus Kjorstad og Kenneth Lien med utgangspunkt i leikene
etter spillemann Iver Engjom Storodden (1842-1924).
Utstilling av Kenneth Liens malerier knyttet til slåttemusikken. Utstillingen er åpen daglig i
perioden 28.9 – 13.10 kl. 11.00 – 16.00
Arr. Ringebu Prestegard
28.9 september Arnemoen Gard Ringebu kl. 20.00 Bjølsen Valsemølle.
Åpner kl. 20.00 Konsertstart kl. 21.00
Billetter: www.tikkio.com - www.arnemoengard.com, FB: Arnemoen Gard
29. september Gudstjeneste i Venabygd fjellkapell kl. 11.00

11.oktober Arnemoen Gard Ringebu kl. 20.00 Giants of Rock og Hercules
Åpner kl. 20.00 Konsertstart kl. 21.00
Billetter: www.tikkio.com - www.arnemoengard.com, FB: Arnemoen Gard
14. oktober på Ringebu bibliotek kl. 10.30 Åpning av Barnas bokuke!
Askeladden Friteater viser forestillingen «Askeladden og gullfuglen» for førskolebarn.
Askeladden, Gullfuglen, Kongen, Trollet, Reven og Prinsessa medvirker i denne forestillingen,
og det blir musikk, humor og ekte spilleglede. Dette blir gøy for store og små! Alle
barnehagene er invitert, men forestillingen er åpen for alle førskolebarn.
Gratis inngang. Arr.: Ringebu bibliotek
13. oktober gudstjeneste i Fåvang kirke kl.11.00
Høsttakkefest og utdeling av bøker til 5.klassinger
16. oktober på Ringebu bibliotek kl. 18.00 Familieforestilling: Karius og Baktus.
Nå kommer de to populære tanntrollene Karius og Baktus til Ringebu bibliotek for å gjøre
masse hopp og sprell. Karius & Baktus elsker alt som er søtt og godt, men er ikke så glad i
dem som pusser tennene sine og tannleger.
Barnehageteateret viser forestillingen Karius og Baktus, basert på bok av Torbjørn Egner.
Stykket fortsetter å glede nye generasjoner av barn, og binder dermed generasjonene
sammen. Ta med deg barn, barnebarn, nabobarn og andre barn på forestilling og skap gode
minner sammen! Gratis inngang. Arr.: Ringebu bibliotek
17. oktober Rudi Gard, Sør-Fron Foredrag med Ingvard Wilhelmsen
«Livet er et usikkert prosjekt» kl. 19.00
18. oktober på Ringebu bibliotek kl. 11.30 Besøk av Lars M. Aurtande.
Lars Aurtande har i 15 år prydet bildebøker, skolebøker og tidsskrifter med sine særegne
og humoristiske tegninger. Nå kommer han for å vise elever i 1. og 2.klasse hvordan har
arbeider.
Arr. Ringebu bibliotek i samarbeid med Den kulturelle skolesekken
20. oktober Gudstjenester
kl .11.00 i Venabygd kirke høsttakkefest og kirkekaffe.
kl. 17.00 Grendemesse med kaffe på Høgvang, Brekkom.
24. oktober på Ringebu bibliotek kl. 19.00 Ut på tur med Guri Anne Hansen!
Guri Anne Hansen bruker stor sett all fritid på friluftsliv. Toppturer på ski, tinderangling,
kajakk, seilturer, fotturer, hytte-til-hytte, og høye fjell i inn- og utland. Hun har vært på flere
ekspedisjoner i Himalaya, deriblant to toppforsøk på Mount Everest, og hun har besteget
Afrikas høyeste fjell. Men mest av alt er hun opptatt av å spre turglede og inspirere oss til
å bruke verdens beste treningsstudio i vår hverdag, nemlig naturen i vårt eget nærmiljø.
I kveld vil hun dele noen av sine opplevelser med deg, og vi er sikre på at du får inspirasjon
til nye turer. Foredraget blir krydret av magiske bilder og filmsnutter. Velkommen på tur!
Gratis inngang. Arr. Ringebu bibliotek

1. oktober på Ringebu bibliotek kl.19.00 Får-fatterbesøk av Herbjørg Wassmo.
Herbjørg Wassmo er født i 1942 i Vesterålen. Hun debuterte i 1976 med diktsamlingen
Vingeslag, men har først og fremst markert seg som romanforfatter og er i dag en av
våre aller største fortellere. I 1981 slo hun gjennom med romanen Huset med den blinde
glassveranda, første bind i trilogien om Tora. For den siste romanen i trilogien, Hudløs
himmel, ble hun også tildelt Nordisk Råds litteraturpris. De tre bøkene om Dina er Wassmos
andre hovedverk, en trilogi som ble påbegynt med Dinas bok i 1989 og avsluttet med
Karnas arv i 1997.
Vi er utrolig glade over at Herbjørg Wassmo kommer til årets Fårikålfestival for å fortelle
om sitt forfatterskap!
Boksalg og signering. Gratis inngang.
Arr.: Ringebu Libris og Ringebu bibliotek, i samarbeid med Fårikålfestivalen.

24.oktober Arnemoen Gard Ringebu kl. 20.00 Rod Picott
Åpner kl. 20.00 Konsertstart kl. 21.00
Billetter: www.tikkio.com www.arnemoengard.com, FB: Arnemoen Gard

5. oktober på Ringebu bibliotek kl. 12.00 Spill-lansering!
Nå lanseres Ringebus helt eget brettspill. Sinsemillom er spillet hvor du ved kjøp av andeler i
lokale bedrifter skal forsøke å føre de andre spillerne til konkurs. Spillet vil by på både latter
og tårer for folk i alle aldere.
Spillutvikler og innovatør Endre Mork kommer for å presentere spillet. Turnering med
premier, enkel servering, og salg av spill. Velkommen til spill-lansering med Endre Mork!
Gratis inngang. Arr.: Ringebu bibliotek

1.november Arnemoen Gard Ringebu kl. 20.00 Tom Roger Aadland
Åpner kl. 20.00 Konsertstart kl. 21.00
Billetter: www.tikkio.com www.arnemoengard.com, FB: Arnemoen Gard

6. oktober gudstjeneste i Ringebu stavkirke kl.11.00
Høsttakkefest og utdeling av bøker til 5.klassinger
9.oktober Arnemoen Gard Ringebu kl. 20.00
Joshua Ray Walker
Åpner kl. 20.00 Konsertstart kl. 21.00 Billetter: www.tikkio.com
www.arnemoengard.com, FB: Arnemoen Gard
9.oktober Rudi Gard, Sør-Fron Tett på Sandum trio kl. 19.00
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27. oktober gudstjenester
kl. 11.00 Ringebu stavkirke.
Kl. 13.00 Grendemesse med kaffeservering i Fåvang barnehage
1. november Kulturkveld med utdeling av Ringebu kommunes kulturpris på
Tromsvang, Fåvang kl. 19.00.
Levekårsutvalget overrekker kulturprisen 2019 til Mariann Hagen Tømterud
Underholdning og servering. Arr. Ringebu kommune

7.november på Ringebu bibliotek kl. 10.30 Lesestund.
Vi leser et dikt og en historie, og prater litt om det vi har lest. Etterpå er det mulig å låne
bøker. Tilbudet er for alle 5-åringer i kommunen, og det er ingen påmelding for høstens
lesestunder. Gratis inngang. Arr.: Ringebu bibliotek
7.november på Ringebu bibliotek kl. 19.00 Konsert med Hasz og Grethe!
Midtdalsduoen Hasz og Grethe (Bård Hasz og Grethe Hvattum) har variert og lang erfaring
i musikkbransjen. Begge har bakgrunn som musikklærere, og har tidligere spilt sammen i
bandet Firebirds. Duoen begynte å opptre sammen i 2011, og har spilt i både Oppland,
Hedmark og Trøndelag de siste årene. Sist de opptrådte på Ringebu bibliotek var i 2014
med et program bestående av kjente svenske låter. Duoen har ved flere anledninger
spilt sammen med musikere fra Nord-Østerdal og Rørosdistriktet, og tatt et nostalgisk
tilbakeblikk på både 60- og 70-tall i velformulerte ord og toner.
Gratis inngang. Arr.: Ringebu bibliotek

10. november Ringebu kulturskoles 40-års jubileumskonsert på Tromsvang kl. 18.00
Arr. Ringebu kulturskole
11.november Arnemoen Gard Ringebu kl. 20.00 Caroline Spence
Åpner kl. 20.00 Konsertstart kl. 21.00
Billetter: www.tikkio.com - www.arnemoengard.com, FB: Arnemoen Gard
18.november på Ringebu bibliotek kl 18.00-21.00 Skrivekurs!
Tordis Irene Fosse er tidligere førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Oslo og Akershus,
og er forfatter av boken Skrivelysten?
Vi går gjennom noen enkle skriveteknikker og innfallsvinkler som kan gi skriving av mange
slag bedre. Som eksempel bruker vi skriving om personer. Det er en potet som passer inn i
"alt". Det kan være snakk om julebrev, en liten tale til konfirmanten eller bruden, minneord
for å hedre noen som har levd et liv, og endatil søknader om jobb, og mye mer. Hvorfor ikke
overraske med et litt annerledes julebrev i år som oppsummering av året eller som hylling
av vennskap? Kom med det du har av skrivelyst eller skrivemotstand! Kurset passer for folk
med og uten skriveerfaring, og så er det meningen at vi skal ha det moro mens det foregår.
Kaffepause med småprat blir det også. Kurset er gratis og det er plass til 25 deltakere.
Påmelding til Ringebu bibliotek innen 11.november:
ellinor.braend@ringebu.kommune.no Arr.: Ringebu bibliotek
28.november på Ringebu bibliotek kl. 19.00
På talefot: møte med Solveig Fiske.
Solveig Fiske ble vigslet som biskop i Hamar bispedømme 17.desember 2006. Hun har vist
seg som en liberal og modig biskop, og i sin tiltredelseserklæring som biskop ga hun til
kjenne at hun ville skape en åpen kirke hvor det ikke stilles noen tilleggskrav utover dåpen
til det å være kristen.
Biskop Solveig Fiske er et kjent og kjært navn for de fleste av oss, og hennes mange
besøk i Ringebu det siste året har vist at hun også har et godt øye til oss. Men hvem er
privatpersonen Solveig? Hva gjorde at hun søkte tjeneste i kirken? Hvilke saker brenner hun
for? Og hva er hennes ønsker for adventstiden?
Heidi Hovdhaugen Myhre leder oss gjennom en samtale hvor vi blir bedre kjent med
Solveig Fiske, både som privatperson og som biskop. Musikalsk innslag ved Strandklang, og
servering av kaffe og hjemmebakte kaker.
Gratis inngang og servering. Arr.: Ringebu sokneråd og Ringebu bibliotek

Julegrantenning på Fåvang 23. november kl. 18.00.
Tening av julegrana, underholdning ved Fåvang musikkforening og andre.
Arr. Fåvang vel- og næringsforening

Trenger du en symaskin? Kom til Ringebu bibliotek!
Vi har to symaskiner du kan bruke når du er hos oss. Du må selv ta med deg
stoff, tråd, knappenåler og saks. Vi holder ikke brukeropplæring, så allier deg
med en som er kyndig på området dersom du skulle trenge hjelp. Trenger
du tips til kreative syprosjekt har vi mange bøker du kan låne. Tilbudet er
helt gratis!

Fredags-yoga på Ringebu bibliotek!
Også denne høsten blir det gratis yoga på Ringebu bibliotek, ledet an av
Brit Nilsen. Hun er utdannet sykepleier og mediyoga-instruktør, og hver
fredag vil hun lede alle interesserte gjennom en time med medisinsk yoga.
Denne yogaformen er spesielt utviklet for medisinske formål, og er tilpasset
de fleste fysiske og psykiske begrensninger. Øvelsene er myke og rolige og
kombineres med pusteteknikker og meditasjon, og hver time avsluttes med
avspenning. Medisinsk yoga passer også godt for deg som er nybegynner,
og du trenger ikke ha erfaring med yoga for å delta. Tilbudet er gratis, og
alt du trenger å ha med deg er en yoga-matte, noen myke klær og et pledd.
Oppstart er fredag 13.september kl.11.00 og siste time før jul blir etter avtale
med instruktør. Fredags-yoga er i samarbeid med Prestegardens venner.
Kontakt Ringebu bibliotek for mere informasjon!

RingebuPosten tar forbehold om endringer.
Se elektronisk arrangementsoversikt på www.ringebu.kommune.no for
oppdatert arrangementoversikt
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Din økonomipartner

Regnskap
Lønn og personal
Fakturering
Administrasjon
Bedriftsrådgivning
Eierskifte
Driftsplanlegging

Vinstra:

Nedregate 63
2640 Vinstra
61 29 52 70

Fåvang:

Stasjonsvegen 1
2634 Fåvang
Telefon: 61 28 43 30

gudbrandsdalen@vekstra.no

28

Er du Innbygger eller
Deltidsinnbygger?

n

Bli en Landsbyvenn!

Du kan gå
innom en av våre
medlemsbedrifter,
eller kontakte oss på
Ringebu skysstasjon
tlf.: 61 28 47 00 eller e-post
skysstasjon@ringebu.kommune.no
og vi vil hjelpe deg. Du kan også gå
inn på ringebu.com og registrere deg.
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en

Som landsbyvenn
kan du få nyttig informasjon om hva som
skjer, gode tilbud og
rabatter, samt invitasjon til å
engasjere deg i ulike saker som
angår landsbyen og fjelldestinasjonene.

Meld deg inn i dag!

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

Ringebu.com
landsbyens eget nettsted
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Opplev
Tindekvaliteten
(->) Enkelt

(->) Valgfrihet

(->) Fagfolk

(->) Trygghet

@tindehytter

Vi gjør det enklere å
være hyttekjøper. Du
får en komplett leveranse over grunnmur.

postkasse@tindehytter.no

+47 940 89 000

Vi utfører termografering og internkontroll av el-anlegg for landbruk,
privat- og næringskunder, samt
installasjon og kontroll av landbruksalarm.
Ta kontakt for en uforpliktende prat.
Ring oss på tlf 61 23 65 10 eller kontakt
oss på: post.gudbrandsdal@minel.no.

Otta | Vinstra | Ringebu | Fåvang

minel.no
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Ringebu
Brugata 9, 2630 Ringebu
Åpningstider:
7-23 (9-21)

en til
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en h s oss!
ho
pmann ,
Kjø
Gunnar
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Bestill før

15/10
kvitfjell.no

Sesongkort med
tidligrabatt!
Bestill sesongkort i Kvitfjell før
15. oktober for å få tidligrabatt.
Kampanjepris kun kr 5.300,(ord. pris kasse kr 5850,-).

kvitfjell.no/sesongkort
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mammut reklame as

Returadresse:
Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu

