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En fin vårdag i 95’, bare dagen etter at de flytta til
Ringebu, rusler de en tur med hunden sin gjennom Vålebru. ”Vi svinger inn i Ole Steigsgate fra Brugata og der
står bygningen foran oss som bare trygler om å bli tatt
hånd om. Det var som om huset snakka til oss”, sier de.
De forelska seg i bygningen med en gang, men det skulle
gå sju år til de kjøpte fjøset.

Leder´n
I skrivende stund er det kaldt ute, ca –15 grader og det er mye flott hvit snø.
Dette skulle borge for at vi fortsatt får en fin vinter med gode forhold både for
turskigåing og slalåm/utforkjøring. Påsken står for døra, og vi venter som vanlig
mange turister, hyttefolk og hotellgjester til kommunen i denne høytiden. Antall
innbyggere i kommunen mangedobles, noe som i stor grad også kommer handelsog reiselivsnæringen til gode.
I år er det 15 år siden OL på Lillehammer. Jeg gleder meg fortsatt over alle de fine
TV-bildene som gikk verden rundt og markedsførte Ringebu og regionen på en fantastisk fin måte. Ringebu og Kvitfjell ble ettertrykkelig satt på verdenskartet. Med
årlige World Cup har vi opprettholdt status som en av verdens beste utforbakker.
Det er også imponerende å se hvilken utvikling som har skjedd innen kommunen i
løpet av disse 15 årene. Med OL-løypa og alpinanlegget som trekkplaster, har det
utviklet seg et alpinprodukt og en alpindestinasjon det står respekt av. Det er etablert
flere overnattings- og serveringstilbud, samt mange nye hytter og leilighetskomplekser. Alt dette har selvfølgelig styrket Ringebu kommune som reiselivskommune.
Vi har fra før hatt svært gode turskiløyper og disse har også hatt en flott utvikling.
Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettet for 2009 å bevilge kr. 500.000
i tilskudd til løypekjøring. Utvalg for miljø, utmark og landbruk skal se nærmere på
kriterier for bruken av midlene før kommunestyret treffer endelig vedtak om dette.
Det er mer enn spennende å følge utviklingen når det gjelder finanskrisen. Også i
Ringebu har vi hatt bedrifter som har gått konkurs som følge av krisen. Vi merker
også svært godt at kommunens inntekter for plansaker og byggesaker har gått
kraftig ned i forhold til tidligere år. Samtidig har vi hatt en svikt
i skatteinngangen. Selv om det er svært begrenset hva Ringebu
kommune kan bidra med for å motvirke krisen, er det helt klart
viktig at vi forsøker å bistå de som får alvorlige problemer så
godt vi kan. Så får vi alle håpe at krisen ikke blir så langvarig
som noen frykter.
Da vil jeg få ønske alle en riktig god påske.
Nyt den flotte naturen vår, og husk fjellvettreglene!
Jon Alver, rådmann

Tekst: Britt Åse Høyesveen
Foto: Britt Åse Høyesveen, Kai Myhr

Ringebu som

Stein Egil Pedersen og Berit Thyra
Meland Pedersen (bildene over) starta
med å innrede fjøsets 1. etg. til et
særpreget og flott utsalg for smykker,
keramikk og grafiske bilder. Det ble
”Stallen smykker og keramikk”. Berit er
utdanna gullarbeider og sølvsmed. Stein
har utdanning som smykkestøper, gravør
og grafiker. Denne allsidigheten gir sitt
preg til Stallens innhold. De jobber litt
med flere former begge to, men har sine
spesialiteter. ”Alle materialene vi jobber
med har sitt eget språk og nettopp det
gjør det variert og artig” sier de.
I det jeg går gjennom lokalene med
gamle mursteinsvegger og lavt oppunder
taket, stopper jeg opp og ser litt
nærmere på smykkene. De har sin egen
Gudbrandsdalsknapp. Den har sitt særpreg fra den som Maihaugen har utstilt,
men likevel Berit og Stein sin utforming.
Her kan du finne eller få laget din
spesielle og unike gave hvis du ønsker
det. Dette er unike produkter fra Berit og
Stein sine hender. Jeg synes det er verdt
å nevne at det er Stein og Berit som har
designa og laget Ringebu kommune sitt
ordførerkjede.

RingebuPosten

Gis ut av Ringebu kommune,
Redaktør: Jon Alver, tlf. 61 28 30 00
e-post: jon.alver@ringebu.kommune.no
Redaksjon:
Anne B. Vestad, Ringebu Skysstasjon, tlf. 61 28 47 00
e-post: skysstasjon@ringebu.kommune.no
Hans Dalberg, Ringebu Markedsforening
Eskil Solberg, Ringebu Reiseliv BA
Forsidefotos: Esben Haakenstad
Utforming og produksjon: Kai Myhr AS
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sentrum for kunsthåndverk
som ofte får et feminint uttrykk.
Men hun lager også noe på den
maskuline sida. I tillegg har Anita
håndlagde kniver fra Narve Bakka,
samt glass og keramikk fra andre
kunsthåndverkere. Anita er en sann
”hjertekvinne” og det preger hennes
butikk fullt ut.
Men når jeg kommer over til keramikk
og de grafiske trykkene ser jeg nye og
spesielle inspirasjonskilder og utforminger. Her finner jeg keramikkskulpturer
og grafiske trykk som viser personer med
kroppsdeler som ikke ser helt ordinært
ut. Hva er det som gir dere slike ideer da
spør jeg? ”Vi tar ut litt mer galskap enn
de fleste og det er mye som kan gi en
inspirasjon” sier Stein. Det kan være en
film du ser, kjærlighet, erotikk, humor,
glede og mye annet. Men du finner ting
innenfor keramikk og grafisk trykk som er
mer nøytrale også, så ikke bli skeptisk til
å gå inn en tur.
Jeg spør de forsiktig om hvem det er
som kommer og kjøper produktene deres.
”Det er til alle typer formål fra en liten
vennegave til større ting på runde dager,
utsmykninger osv”, sier Stein. Det er
tydelig at de har ikke behov for å slå
rundt seg med kjente navn. Jeg vet
likevel at de har solgt sine produkter
både til justisdepartementet, kjente
norske skuespillere og topper i næringslivet. Artig at noen lykkes i ”eget land”
og er med å gjøre Ringebu kjent som et
håndverkersted.
Men det er også andre som er med å
gjøre Vålebru til et håndverkssentrum.
Kunsthåndverker Anita Storli (bildet
til høyre) holder til i samme bygg som
Annis pølsemakeri og lager sølvsmykker
med sitt spesielle preg. Hun bruker både
smykkesteiner og perler i sine smykker,

I Lindstadbutikken like ved Stallen
finner du ”Felles glede,” som du leste
om i forrige nummer av RingebuPosten. Eva Krømecke selger håndverksprodukter fra mange forskjellige store og små produsenter, både
lokale og andre. I tillegg har hun et
eget rom for kunstutstilling der det
så langt har vært lokale aktører.
Ringebu har mange andre kunsthåndverkere enn de tre vi har vært
innom her. Ta et besøk til våre håndverkere og finn den unike gave til
deg selv aller andre. Velkommen!

Viktige telefonnummer
LEGE/AMBULANSE
Medisinsk nødhjelp: 113

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

BRANN Melding om brann: 110

Brannstasjon (informasjon):
61 05 09 00

POLITI Politi nødnummer: 112

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

VETERINÆRVAKT
61 28 05 00

VAKT VANN OG AVLØP
61 28 31 00
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RINGEBU KOMMUNE

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

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

DROSJE

Drosjesentralen: 61 28 07 10

VARSLING AV FALLVILT

Brede Flåhagen: 917 87 999
Jan Erik Brenden: 911 71 680
Arne Fossmo: 900 74 599
Per Krisian Fossmo 932 22 440
Bjørn Moastuen 941 37 620/906 74 656

Nytt
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Visste du at...

Den internasjonale ﬁnanskrisen er også
blitt merkbar i vår kommune. Pr. dato
er det en økning i ledighetstalla på 22
personer. I og med at vi nesten ikke hadde
ledighet, vil selvfølgelig dette gjøre et
prosentmessig stort utslag.
Jeg har vært i kontakt med de største
bedriftene, og det er ingen store bekymringer i dag. Vi har solide bedrifter, som
har tatt høyde for svingninger i markedet.
Likevel er alle avhengig av at krisen ikke
blir av for lang varighet. Bankene har
et stort ansvar i disse dager med å være
smidige og risikovillige.
Kommunene er tildelt tiltakspakker med
tanke på å avhjelpe situasjonen for byggog anleggsbransjen. I vår kommune ble vi
tildelt ca 3,3 mill i vedlikeholdstilskudd og
ca 1,1mill i frie inntekter.
Norge er i bedre stand enn mange andre
land til å takle krisen. Dette fordi det har

O R D F Ø R E R ’ N

vært ført en stram politikk, at vi har fond
å ta av og at vi er et optimistisk folk som
står sammen når det er påkrevet.
Julegaven i år kom gjennom Statens
Vegvesen! Ved Fåvang kirke og Trøstaker
har det vært mange alvorlige traﬁkkuhell
hvor elgpåkjørsel har vært årsaken. Ingen
menneskeliv er gått tapt, men det blir
store ødeleggelser på kjøretøy og lidelser
for dyra. Som en prøveordning og spleiselag ble det satt opp gjerde på begge sider
av veien ved Trøstaker. I tillegg bevilget
Statens veivesen 6 mill kr til lysmontering
her og ved Fåvang kirke.
Ved Statoil i Ringebu blir det nå satt i
gang arbeid for å få på plass rundkjøring
til en kostnad på ca. 10 mill kr.
I Vålebru er nå husﬂidsbutikken ” Felles
glede” på plass, vi har fått smykke- og

Alle får
vannmåler

Da kommunestyret vedtok ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtok de
også at alle abonnenter skal betale forbruksgebyr etter målt forbruk fra 1.1.2011.
Samtidig ble det også vedtatt at det er kommunen som skal stå som eier av vannmåleren, og at det er kommunen som skal bekoste selve innmonteringen.
I dag har kommunen ca. 2.500 abonnenter, der ca. 700 abonnenter allerede har
vannmåler. Dette innebærer at kommunen skal kjøpe inn og få montert ca. 1.800
vannmålere i løpet av 2009 og 2010.
Plan og teknisk har nå ute til anbudsregning innkjøp og montering av vannmålere,
og innen 1. mars regner vi med at det vil være klart hvem som får leveransen av
målere, og hvem som får jobben med montering. Ut over året og neste år vil de
av våre abonnenter som ikke allerede har vannmåler, få besøk av en rørlegger for
innmontering av måler.
Fra måneden etter at måler er montert vil abonnenten automatisk bli fakturert
etter målt forbruk, med mindre abonnenten melder fra til montøren at han fortsatt ønsker
å bli fakturert etter stipulert forbruk. Selv om måler er innmontert kan abonnenten derfor
fortsatt velge om han vil betale etter stipulert forbruk fram til 1.1.2011.

Spørsmål kan rettes til tlf. 61 28 30 62 eller 61 28 30 66.
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kunstbutikk vegg i vegg med vår landskjente kjøttbutikk ”Annis pølesmakeri” og
det reises i disse dager et nytt, ﬂott bygg
på branntomta Mæhlumsbygningen.
Ellers har vår eksklusive skobutikk ”La
Pierre” fått hederlig, velfortjent medieomtale for sine designsko.
Øverst i gågata har vi den lille, hjemmekoselige Hansen-kafeen som er et populært treffsted. Her serveres og selges det
ypperste av bakervarer.
Fam. Hansen har bakeri, utsalg og kafé i
Fåvang sentrum. Kafeen her er også en
sosial møteplass hvor det meste av
verdens problemer forsøkes løst.
Fåvang sentrum har, i tillegg til Vålebru,
et stort potensiale når det gjelder
koblingen til Kvitfjell. Kreative, framtidsretta innspill tikker inn i forbindelse med
revideringen av kommunedelplanen for
Kvitfjell. Jeg tror og håper at investorer
nå vil kaste sine øyne på mulighetene som
ligger i perlen av Gudbrandsdalen.
En entusiastisk forskjønnelseskomite for
Fåvang sentrum er i full sving for å gjøre
området mer tiltrekkende.
Det er besluttet at Fåvang skal få kunstgressbane. Den er tenkt ferdig til bruk
allerede til sommeren og vi gleder oss alle
over tilbudet som gis.
Ringebu-Fåvang fotballag har en stor
andel av befolkningen som medlemmer.
I tillegg har fotballaget inngått en avtale
med asylmottaket som gjør at nesten alle
av de 30 ungdommene der nå er aktivt
med. Dette initiativ står det meget stor
respekt av. Det handler om solidaritet,
medmenneskelighet og inkludering og
er blitt lagt godt merke til rundt i Norges
land.
Jeg er utrolig stolt over å kunne kringkaste
tiltaket ved passende anledninger.
I Venabygd bor Torbjørn Kvasbø. Han er en
markant keramikkunstner både i inn- og
utland. Han har bl.a. vært professor og
leder ved kunsthøyskoler i Gøteborg og

Stockholm. Etter ﬂere år ”på farten” har
han ﬂytta tilbake til bygda hvor han har
bygd verksted/kunstsenter. Etter å ha
vært på besøk hos ham innser jeg hvilken
kunststørrelse vi har i kommunen vår.
Han har mottatt mange, høythengende
priser og i disse dager mottar han Norske
Kunsthåndverkeres Ærespris! Gledelig.
E-6 arbeidet er ikke avslutta, sjøl om det
mediemessig er stille. I regi av MidtGudbrandsdal Næringsforening jobbes
det nå aktivt i et prosjekt ”Veien til nye
muligheter”. Uavhengig av den nye veien
og omlegging, er det viktig å være visjonær og arbeide tett med næringslivet.
Gudbrandsdalen tilhører Fjell-Norge og
det satses mye på reiseliv og turisme.
Samtidig er det begrensninger i forhold til
vern/bruk og villreinen.
For å sjå helheten, er jeg glad for å være
valgt inn i styringsgruppa for ”Veien til
nye muligheter” samt styringsgruppa i
revidering av ”Fylkesdelplan for Rondane”.
Arbeidet vil gå over ﬂere år.
Likevel er jeg er utrolig spent på hva konklusjon blir i Norsk transportplan i midten
av mars.
Etter høstutgaven av bladet i september
har formannskapet lagt mye arbeid i budsjett og økonomiplan. Kommuneplanen er
det overordna planverk, og den består av
en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen er nå vedtatt, og planens arealdel er
godt i gang.

Årsbudsjett 2009 og økonomiplan for de
neste ﬁre år ble vedtatt i kommunestyret
i desember.
Vi er tilfredse med å kunne videreføre
tjenestetilbudet i 2009. Samtidig har vi
utfordringer med kostnadskrevende
investeringer bl.a. på RAS og Fåvang skole.
Boligtomter er det mangel på i kommunen. Nye områder er innregulert og
det arbeides videre med tanke på ﬂere.
Forhandlinger med grunneiere er godt
i gang, og kommunen ønsker fortgang.
Dette fordi det er ﬂere som ønsker å
bosette seg her og vi har ansvar for å
tilrettelegge.
Dagboka mi forteller om et aktivt og
spennende arbeid for en ordfører. Det
blir lange dager og lite fritid, men det
er en herlig følelse å delta i teamarbeid
hvor alle har som mål å gjøre det beste
for sine sam-bygdinger, sitt hyttefolk og
tilreisende.
Det går mot vår og lysere tider. I mellomtida: Ta en skitur! Vakkert er det, både på
øst- og vestsida av dalen.
Skulle det bli en gråværsdag:
Ta en tur innom kontoret mitt du er hjertelig velkommen!
Ringebu, 31. januar 2009.
Arnhild J. Baukhol
ordfører

Fåvang sentrum
skal forskjønnes
Tekst: Frode G. Hansen
Foto: O. M. Nybakken
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Med bakgrunn i kommunedelplan
for Næringsutvikling i Ringebu
(2008-2012), der bl.a. dette med
opprusting av Fåvang sentrum
ligger inne som prioritert tiltak,
er det nedsatt ei arbeidsgruppe
til å gjennomføre planlegging og
tilrettelegging for gjennomføring.
Arbeidsgruppa består av tre medlemmer oppnevnt av Fåvang
Næringsforening og to politisk
oppnevnte medlemmer. I tillegg
deltar næringskonsulenten i
Ringebu kommune. Kommunens
økonomiplan inneholder en
bevilgning for 2009 på kr 200.000
avsatt til planlegging av sentrumsforskjønning i Fåvang. Arbeidsgruppa legger opp til en åpen
prosess, og håper på stort engasjement og mange konstruktive
forslag fra ﬂest mulig, og første
mulighet til dette var gjennom
et åpent møte på Tromsvang 17.
februar. Det kom fram mange
gode innspill der, og det er anledning til å komme med ytterligere
forslag/meninger fram til 1. april.
Skal prosjektet lykkes, ser en
at det må til et tett samarbeid
underveis.
Foruten gårdeierne og de næringsdrivende i sentrum, håper en på
innspill fra lag og foreninger,
interesseorganisasjoner som
representerer barn og unge,
de eldre, funksjonshemmede osv.
Innspill bes formidlet til
arbeidsgruppa
v/Frode G. Hansen.
Arbeidsgruppa vil
etter hvert ta
initiativ til møter
med hver enkelt av
sentrale aktører i
sentrum.

Tekst:
Kari Førlandsås, Ane Norum, Espen Scheie og Bjørn Kristian Sveen
(10. klasse ved Ringebu ungdomsskole)
Foto: Anne B. Vestad

MOT er en ideell organisasjon som
har livet til ungdom i sentrum.
MOT bevisstgjør ungdom til å ta egne
valg og vise mot – mot til å leve,
mot til å bry seg og mot til å si nei.
Gjennom MOTs skolebesøk og holdningsarbeid får ungdom verktøy til å
gi positiv energi til seg selv og sine
omgivelser.
Vi har hatt MOT i tre år nå og har
hatt et supert opplegg. Vi mener at
MOT er noe som absolutt har en viktig
betydning blant ungdommene i dag!
Vi har gjort mye morsomt som blant
annet rollespill, vi ser på videoer, vi
prater og har det moro. Humor er
veldig viktig!
En ting vi mener er bra med MOT er
at opplegget ikke forteller oss hva vi
skal gjøre, men å oppfordre oss til å
ta egne valg.
På MOT-møtene kan vi være åpne,
i tillegg kan vi prate og si hva vi
mener. Vi har hatt 15 besøk i løpet
av ungdomsskoletida.
Vi har intervjuet Tone Bjørge, en av
MOT-informatørene på ungdomsskolen. Vi snakket litt om hva hun
mener om MOT og om hvordan de
jobber.

INTERVJU MED MOT-INFORMATØR, TONE BJØRGE
Det er torsdag og vi går opp på lensmannskontoret i Ringebu. Vi er klare for intervjuet
med Tone. På kontoret ﬁnner vi henne sittende i sin stol med sitt gode humør. Vi setter
oss ned og spør:
- Hvorfor ble du MOT- informatør?
- Fordi jeg ﬁkk spørsmål om å være med MOT når det ble etablert i 1997 av Atle Vårvik
og Johann Olav Koss. På den tiden jobbet jeg i Forebyggende gruppe ved Trondheim
politistasjon, og var allerede med på ﬂere besøk i skolen. Og så kom MOT som startet
med to timer i 8. klasse.
- Hva synes du om MOT?
- Jeg syntes bare godt om MOT. Jeg tror at ungdomstiden er den vanskeligste fasen i
livet og MOT gjør ungdommen mer bevisst på den delen i livet. Man må vise ansvar for
livet sitt og valgene man gjør skal respekteres. MOT har heller ingen ”pekeﬁnger”, noe
jeg synes er veldig viktig. MOT skal ikke fortelle hva ungdommen skal gjøre, men gi råd.
Det er ﬂere og ﬂere som deltar i MOT!
- Hvorfor kom MOT til Ringebu?
- MOT kom hit fordi kommunen skulle velge et opplegg for ungdomsskolen. Så jeg
foreslo MOT. Jeg ba om et møte med ordføreren og rådmannen. På møtet kom det en
ifra MOT og han presenterte opplegget. Vi ble enige i å ha en prøveperiode på tre år.
- Hvordan har MOT påvirket livet ditt?
Tone tenker. - MOT har påvirket livet mitt på mange områder. Det man lærer i MOT tar
man med seg senere i livet. Etter at jeg begynte i MOT, har jeg begynt å bruke MOT
hjemme også. I oppdragelsen. MOT får en til å ta vare på det som er verdt å ta vare på.
Jeg er veldig glad for at MOT er kommet fordi jeg savnet det mye i min barndom.
MOT hjelper jo på å forberede situasjoner som kan skje.
- Hva ønsker du å oppnå med MOT?
- Det var et vanskelig spørsmål. Jeg mener jeg har oppnådd mye! Man følger jo med
ungdommene de tre årene de går på ungdomsskolen. Og da ser jeg hvordan de utvikler
seg og blir tryggere. Bare ungdommene får med seg litt ifra MOT-møtene, har jeg oppnådd noe. Jeg forventer ikke at alt skal sitte igjen, men jeg både håper og tror noe gjør
det! Hun smiler. Videre forteller hun litt om hjemmesiden (MOT.no).
- Har du noe du vil legge til?
- Hmm. Man trenger jo ﬂere MOT-informatører og det kunne vært moro og hatt med
ungdommer. Det er inspirerende og
lærerikt. I tillegg er det artig å treffe
nye ungdommer og lærere. Det er også
en unik sjanse til å bygge seg nettverk i
forhold til jobb.
Til slutt takket vi for intervjuet og ruslet
tilbake til skolen.
Pr i dag er det Tone Bjørge, Elin Hauklien og Åge Knuts som er godkjente
MOT-informatører og som gjennomfører
besøkene på Ringebu ungdomsskole.
Gro L. Sletvold fungerer som koordinator.
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LHL RINGEBU,
Landsforeningen for hjerteog lungesyke
er vårt nye lokallag i Ringebu.
(Tidl. LHL Midt-Gudbrandsdal)
Vi ønsker nye og gamle medlemmer hjertelig velkommen i
laget. Alle våre arrangementer
er åpne også for ikke medlemmer. Vi håper så mange som
mulig vil støtte opp om lokallaget og derved LHL-arbeidet
for hjerte- og lungesyke.
Kontaktpersoner i Ringebu:
Kari (61280923)
Edil (61280888)
Bjørg (61280624)
Magne (61280367)

Visste du at...

RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE v/leder Ståle
Sønsteli ønsker henvendelser angående
forhold innenfor plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skole,
kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleieog omsorgstjenestene som hindrer
tilgjengelighet og /eller skaper diskriminering. TLF: 412 89 503 Ståle Sønsteli.

DET ER INNFØRT EIENDOMSSKATT I HELE RINGEBU
KOMMUNE fra 1.1.2009.
Bl.a. Ringsaker, Lillehammer, Øyer
og Gausdal kommuner innførte
eiendomsskatt i hele kommunen
i 2007 eller 2008. Ringebu, SørFron og Sel kommuner gjør det
i 2009.
Takseringa av fast eiendom i
kommunen har tatt lengre tid
enn forutsatt. Opplysninger om
nye takster blir sendt ut i april.
De nye takstene skal gjelde for
10 år om det ikke skjer endringer
(påbygg, riving og lignende).

Ringebu kommunestyre vedtok i desember
2008 at skattesatsen i 2009 skal være 7
promille. Det er gjort unntatt for boliger
(heltidsboliger, hytter og fritidsleiligheter).
Disse får skattesats 2,5 promille. For disse
blir det også et botnfradrag på kr 300 000
per boenhet. Hvis taksten er 1 mill. kroner,
regnes 2,5 promille av takst minus botnfradrag, altså kr 700 000. I dette tilfellet
utgjør 2,5 promille eiendomsskatt for 2009
kr 1 750.

Påskefestival og
Verdenscup hundekjøring
på Venabygdsfjellet
Start og mål for rennet er ved Rondevegen turistsenter.
Skjærtorsdag - Langfredag og Verdenscup Hundekjøring 18. og 19. april.
For 5. år på rad arrangeres Påskefestivalen med vintergolf og barneskirenn ved Rondevegen
turistsenter. Deltagelsen øker for hvert år, særlig blandt de yngste. Iveren blant de små er til å
ta å føle på, selv når vi er uheldige med været stiller man opp med stor forventning, og det er
foreldre og besteforeldre som fryser mest.
I år har vi bestemt å utvide til 3 klasser, samtidig som vi også lanserer en ny klasse:
Snørekjøring hvor alle hundetyper kan brukes (voksne og barn).
Alle er vinnere og får premie.

PROGRAM
Skjærtorsdag: Vintergolf (orange baller selges)
Langfredag: Barneskirenn (fellesstart 3 klasser)
Fjellpulkenrenn (barn trukket av voksne)
Snørekjøring alle hundetyper
Vintergolf ﬁnale

kl.14.00
kl.13.00 (4-6 år, 7-10 år og 11-13 år)
kl.14.00
kl.14.30
kl.15.00

Påmelding tlf. 93219623 eller på Sport 1 senest 1 time før start.
Arrangør: Holmenkollen Sportsklubb.

HUNDEKJØRING på fjellet feirer 30 år!
Verdenscup: Nordisk stil samt slede 4-og 8-spann lørdag 18/4 kl.10.00 og søndag19/4 kl.11.00.
Her vil det bli fart og spenning med jaktstart lørdag og fellesstarter søndag med ﬂere runder slik
at man kan se store deler av løypene fra start og målområdet.
Deltagelse fra deler av Europa, og vi håper mange vil komme for å oppleve og skape en ﬁn
ramme rundt det hele, er dere i tvil så følg lyden!
Arr. leder Arne Boysen, mob. 932 19 623 e-mail: aboysen@bluezone.no

Lista over eiendomsskatt blir lagt ut til off.
ettersyn innen fristen 1. april på Ringebu
rådhus og på kommunens heimeside
www.ringebu.kommune.no, og skatteseddel/innbetalingsgiro blir sendt ut i april.
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Tekst : Eskil Solberg
Foto: Lars V. Tvete, Kai Myhr, Wenche Lia Spidsberg

Matopplevelser

Ringebu har lange tradisjoner for å traktere reisende gjennom Gudbrandsdalen.
Også i fjellområdene i kommunen, ﬁnner du i dag mange spennende spisesteder.
I de neste par numrene av Ringebuposten ønsker vi å gi leserne en oversikt over
hva du har å velge i. Først ute er spisestedene på Venabygdsfjellet.

VENABU FJELLHOTELL - GOD MAT I MER ENN ET HALVT ÅRHUNDRE
For vertskapet på Venabu er god smak og gode mattradisjoner viktige ingredienser i opplevelsen
de ønsker å formidle til sine gjester. I 1992 lanserte de ”Norsk Matbord”, og hver onsdag siden,
har de holdt denne tradisjonen i hevd.
Halldis Tvete kan fortelle at onsdags-buffeen blir dekket med varme og kalde retter og et
rikholdig dessertbord med bær fra hagen og fjellet. I tillegg kan du fortære et utvalg norske

Ny bokutgivelse
på gang
Tekst : Einar Høystad

Bildene viser (fra venstre):
Rundhallsetra er nå helt borte, den lå lengst nord i Gardsskogen nørdst i Imsdalen. Den var
sist i bruk som hemseter for Øvergard og Nystumoen så lenge disse Østerdalsgårdene setra på
Ormsetra. Det er sagt at Sørine Kolstad leigde setra og hadde 100 geiter der.
Foto: Utlånt av Ole Vestad.
Denne setra på Fåvang vestside er et typisk eksempel på skiftende tider og skiftende bruk.
Gamle sel går ofte ut av bruk og erstattes med nye.
Foto: Einar Høystad
Over tid skjer det forandringer på setrene. Dette seterhuset blir snart borte.
Foto: Einar Høystad
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oster. Her kan du smake på både hverdagsmat og festmat, noen retter har du sikkert
hørt om, og kanskje også smakt, men her tror
jeg også vi kan garantere at du ﬁnner norsk
kost du aldri visste at fantes. Dette er norsk
mat, men samtidig eksotisk og spennende;
gravet og røkt vilt og ﬁsk, rakeﬁsk, vassgraut,
”rumgraut”, kål (suppe av salt kjøtt og ﬂesk),
viltretter som reinhakk, elghakk eller ﬁnnbiff,
stekt ørret, sik og vegetarretten løkpai. Hvis
du spør, er Halldis sikkert mer enn villig til å gi
deg historiene rundt disse spennende rettene.
Telefon 61 29 32 00.

SPIDSBERGSETER GUDBRANDSDAL HOTELL FISK, VILT, OSTEBORD OG AKEVITTFJØS
Også på dette hotellet sitter historien i veggene; her er det blitt drevet turistvirksomhet først som gjestgiveri fra 1938, deretter som pensjonat og nå som hotell. Kjartan
Spidsberg forteller at hver lørdagskveld settes Gudbrandalsbordet fram. Her ﬁnner du
ﬁskeretter som einebærrøkt røye, ørret marinert i tyttebær, ørret marinert i hvitløk, sik i
alle varianter, i tillegg til de vanlige gravede og spekede norske ﬁskeslagene. I tillegg kan
du boltre deg i en rekke viltretter som blant annet elg, rein, bjørn og hjort. Hver fredag
settes ostebordet fram. Bordet består av et utvalg av 10-20 norske og utenlandske ostevarianter. På dagtid serveres à la carte i bistroen.
Ved hotellet ﬁnner du verdens eneste akevittfjøs. Steinfjøset er satt opp i 1840, og har
vært i slektas eie siden den gang. Visste du at det produseres mer enn 80 akevittslag
i Skandinavia? I akevittfjøset kan du smake på de ﬂeste. Her er det åpent fredager og
lørdager gjennom store deler av året. Ellers i uka, åpnes fjøset på forespørsel.
Telefon 61 28 40 00.
ANDRE SERVERINGSTILBUD PÅ VENABYGDSFJELLET
Rondevegen turistsenter; kafeteria med varme og kalde retter, søndagsbuffet,
kaffe og kaker. Telefon 61 28 41 26.
Lundes Turisthandel/Lundekroa; middagsservering à la carte, nystekt bakverk,
alle rettigheter. Telefon 61 28 40 43.

Seterregistrering
I 2002 gjorde Ringebu historielag vedtak om å
sette i gang et prosjekt for å få registrert alle
setrene i Ringebu kommune. En hovedkomité
bestående av Atle Aarnes, Torbjørn Hagen og
Ola Hauge ble utnevnt til å lede arbeidet.
Etter ei tid kom også Halvor Åby med i komitéarbeidet. Siden det i Ringebu kommune ﬁnnes
rund 500 gardsbruk, ville det bli et stort
arbeid å få samlet inn alle opplysningene.
På grunn av omfanget ble det ikke satt noen
dato for ferdigstilling av arbeidet.
Som bakgrunn for selve registreringa ble
bygda oppdelt i roder og det ble utpekt
grendemenn for de enkelte kretser. Setrene

er spredd over hele bygda, helst i bandet
mellom skog og snaufjell, og de ﬂeste ligger
samlet i setergrender, men mange ligger også
for seg selv som enkeltsetrer. Eksempel på
store setrer er Stor-Tann og døme på frittliggende enkeltseter er Breistulen. De største
seterbola på østsida er Gopollen, Mykkelseter-Rollstulen-Flauseter, Tann- Annolseter,
Skotten, Øksendalen-Nysetra, Loesetra, Hjellsetra, Pulla, Nord- og Sørstulen, Jønnhalt og
Venåssetra. Venabygdsfjellet er spesielt fordi
setrene ligger som enkeltsetre spredd utover
hele fjellet. På vestsida ligger bl.a. Veslesetra,
Lindviksetra-Bånsetra, Nysetra, Seielstadsetra,
Ormsetra og Svineslåa.
Oppstarten av seterregistreringa skjedde ved at et spørreskjema ble sendt i posten
til alle setereierne i bygda.
Etter ei purrerunde begynte
rodemennene å ta direkte
kontakt for å få inn de siste
opplysningene. Pr. 1. februar
2009 er det kommet inn
opplysninger om 433 setrer,
men det mangler fortsatt
data om 47 enheter. Det er
forskjellige årsaker til at det
kan være vanskelig å få inn
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opplysningene. En del setrer er i realiteten
nedlagt og eierne bor heller ikke i bygda
lenger. Sammenslåinger har ført til at
forholdene er helt forandret. I en del tilfeller
vet eierne lite om historia til setra. Frasalg
av kveer og anna jord har i noen tilfeller ført
til at eiendommene i dag er å betrakte som
hytter.
I 2009 vil det bli gjort en kraftanstrengelse for
å få inn de siste opplysningene. En kan likevel
ikke regne med å få inn opplysninger om alle
enhetene. Noen eiere ønsker heller ikke å få
setrene sine registrert.
I tillegg til innsamling av konkrete opplysninger om setrene skal hver enkelt seter
fotograferes. Dette er et stort og møysommelig arbeid som det vil ta tid å fullføre.
Flere av seterbola er allerede ferdig fotografert. Som innledning til hver setergrend
vil det bli en artikkel med mer generelle
opplysninger om historia til grenda. Til sist
skal alle opplysninger og bilder samles i en
egen bok, som forhåpentligvis kan utgis om
et år eller to. Dersom noen har ekstra opplysninger å gi, kan det gjøres til Ringebu
historielag, mob. 976 87 950.

Bjørn Erik Borgen Tekst: Eskil Solberg Foto: Sarah Jones

Ringebuordfører Arnhild Baukhol og
Bjørn Erik Borgen åpner den nye
stolheisen på vestsida i 2007.

skikjøring i blodet

Skikjøring har vært Bjørn Erik Borgens lidenskap helt siden han ble født mellom
høye fjell på Åndalsnes. Like fullt så vel ikke foreldrene for seg at den tolvårige
poden skulle bli eier av et alpinanlegg i Gudbrandsdalen da de etter 2. verdenskrig utvandret til delstaten Wisconsin i USA.

FRA FONDSFORVALTER
TIL ALPINANLEGGSEIER
Borgen slo seg opp som fondsforvalter og
eide etter hvert fondsforvaltningsﬁrmaet
”Founders”. I 1998 trakk han seg tilbake
og solgte bedriften med god fortjeneste.
I tiden etter 1998, har Bjørn Erik gjennom familieselskapet Borgen Investment
Group investert i eiendom, aksjer og
obligasjoner.
Etter en lang karriere i USA var han
opptatt av å ﬁnne tilbake til sin norske
opprinnelse. Derfor bestemte han seg
i mars 2003 for å gjøre en investering
i et prosjekt noe utenom det vanlige. I
samarbeid med Lasse Hamre ble selskapet Kvitfjell Holding stiftet og Kvitfjell
Alpinanlegg og GudbrandsGard Hotell ble
kjøpt. Ett år senere sluttet også Kenneth
Grant seg til selskapet.

Neste steg var i samarbeid med Kvitfjell
Vest å videreutvikle skitilbudet. Til forrige
sesong stod 3 nye heiser, utvidet snøanlegg og ﬂere nedfarter klare på vestsiden
av Kvitfjell. Disse investeringene beløp
seg til ca. 70 millioner.
NESTE STEG
Bjørn Erik mener at Kvitfjell har potensial
til å bli en av Norges, ja kanskje Skandinavias beste vintersportssteder. På grunn
av gunstig vinterklima, fjellformasjoner
velegnet for skikjøring og gode muligheter til utvidelse av heis- og nedfartssystemet, ser han store muligheter
for å gjøre virkelighet av drømmen.
Planene for neste utvidelse av Kvitfjell er

Visste du at...

ROCKY MOUNTAINS
Bjørn Erik utdannet seg først til ingeniør
og fullførte deretter et masterstudium på
Harvard. Etter endt utdannelse bestemte
han seg for å ta seg jobb i et område med
lang vintersesong og gode muligheter
for skikjøring. Valget falt på Denver i
Colorado. Denver ligger ved foten av
fjellkjeden Rocky Mountains. Her ﬁnnes
noen av verdens beste vintersportsdestinasjoner. Etter å ha bodd en tid i Denver,
ﬂyttet Bjørn Erik med familien til det
kjente vintersportstedet Vail. Her ble han
i løpet av 70 åra en sentral skikkelse i
”Ski Club Vail”, i tillegg har han gjennom
en årrekke vært styremedlem i diverse
organisasjoner og råd i den tradisjonsrike
amerikanske destinasjonen.

allerede lagt. Det nye prosjektet har fått
navnet Kvitfjell Varden. Hvis alt går etter
planen vil en tredje fjellside henge sammen med resten av anlegget. Det vil bety
en utvidelse med oppimot 15 km med nye
nedfarter ﬁre nye heiser og en fjellandsby
i snøsikker høyde.
Da den nye stolheisen ble åpnet på
vestsida forrige sesong, var Bjørn Erik
førstemann i køen, når Kvitfjell Varden
står ferdig, vil han nok også være blant
de første til å suse nedover de nye nedfartene.

DU MÅ TA DEG EN PÅSKETUR TIL SKARBUA!

Like sikkert som at det er påskeferie, så åpner Ringebu-Fåvang Skiklubb Skarbua
for kiosksalg. Skarbua ligger der skiløypene fra Svinslåa, Skei og Fagerhøy møtes
inne i Allemannskaret, ca 10 km fra Svinslåa. Bua er en gammel brakke som
skiklubben disponerer. Her kokes vann på
primus, og pølser varmes på vedovn.
Gjennom mange tiår har skiklubben solgt
litervis med varm saft, buljong, vørterøl, brus,
te og kaffe. Samt mange kilo med pølse i
lompe og sjokolade.
Rundt Skarbua er det mange ﬁne plasser til
å spa opp en ﬁn sitteplass. På enkelte påskedager med knallvær kan det minne om et
fargerikt fugleberg, der familier nyter vareutvalget til skiklubben.

UTVIDELSER FOR 150 MILLIONER
Med verdifulle erfaringer fra blant annet Vail og Beaver Creek, så Bjørn Erik
et stort potensial for å videreutvikle
destinasjonen. Siden 2003 har både mellomstasjonsområdet og GudbrandsGard
gjennomgått store utbedringer, med nye
lokaler for skiutleie, sportsbutikk, varmestue og skicafè, administrasjonskontor
samt en ny konferansesal på GudbrandsGard Hotell. Samlet beløper disse investeringene seg til ca. 80 millioner kroner.

Ringebu-Fåvang Skiklubb ønsker med dette
skiglade turister i Kvitfjellområdet til å ﬁnne
fra langrennskiene og legge turen innover til
Skarbua. Etter en tur med jevn stigning er det
ingen ting som er bedre enn en varm pølse
og noe å drikke. Turen hjemover går da unna
i en fei.
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Ny nærbutikk
på Måsåplassen

Tekst: Bjørn Rønningen
Foto: Inge Asphoug

I et vakkert vinterlandskap og blant blide vinterferieturister ankommer jeg
Friisvegen Turistsenter Måsåplassen for å se på, og høre nærmere om, det nye
tilskuddet i utviklingen av turistsenteret. Det jeg umiddelbart legger merke
til når jeg svinger inn, er en ny ﬂott bygning, bygget sammen med den gamle
delen av Friisvegen Turistsenter. Her har skjedd store ting. Et skilt indikerer at
her er den nye Nærbutikken på Måsåplassen.

Venabygd Røde Kors
Hjelpekorps
Korpset består av i dag 72 medlemmer,
hvor 25 er aktive i alle våre tjenester.
Våre hovedoppgaver er:
◆ Fjellsikring i samarbeid med politi og
turistbedrifter
◆ 10 dagers påskevakt ved to av våre
korpshytter
◆ Vakter i forbindelse med kulturarrangement, fotball, skirenn, sykkel
ritt, ridestevner, konserter mm.
◆ Kurs i førstehjelp ved skoler, barnehager, bedrifter, foreninger, egne med
lemmer og andre korps
I tillegg yter korpset diverse tjenester:
◆ Varekjøring/persontransport
◆ Hyttetilsyn på Venabygdsfjellet
◆ Snømåking av hyttetak/veranda/
inngangsplass osv.
◆ Lysløypekjøring ved Kløverhagen
i Ringebu
For å opprettholde våre aktiviteter trenger
vi nye medlemmer enten aktive eller
støttemedlemmer, som ønsker å bidra
til å styrke vårt arbeid i nærområdet. Vi
henstiller alle til å benytte grasrotandelen
som Norsk Tipping har gjort tilgjengelig
gjennom sine spillekort, der man kan
registrere seg og gi en andel på 5 % av
innsatsen til Venabygd Røde Kors Hjelpekorps. Dette vil ikke gå utover spillerens
innsats eller premie, kun til et godt formål.
Dette kan enkelt gjøres ved å registrere
seg hos en tippekommisjonær.

NÆRBUTIKKEN MED KJEDETILKNYTNING OG TURISTVENNLIGE ÅPNINGSTIDER
Matvarebutikk for hyttefolket og gjennomreisende har vi hatt på Måsåplassen i
mange år forteller Sveinung. Med tiden har hyttefolkets handlevaner forandret seg.
Før hadde de med seg alle varene til fjells mens nå reiser de til fjells og handler etterpå. Dette stiller andre krav til oss som lever av turistnæringen. På denne bakgrunn
bestemte vi oss for å bygge ny nærbutikk ”Nærbutikken” som er en kjede tilknyttet
Norgesgruppen. Med et butikkareal på 200m2 kan vi friste med en forretning som
har et bredt utvalg av dagligvarer til rimelige priser – turistene slipper å reise ned
til sentrum for å handle dagligvarer. Og butikken skal ha åpent til kl. 21 på fredager
slik at hyttefolket rekker butikken på fjellet før helgestart. Nærbutikken ble innviet
ofﬁsielt den 14. februar i år etter en byggetid på bare 3,5 mnd!
Den koselige kafeen som besøkende kjenner fra før blir utvidet og får direkte åpning
inn til den nye Nærbutikken. Dermed blir det lettere å drive både kafe og butikk i
perioder med mindre traﬁkk.
IKKE BARE DAGLIGVARER
Sveinung forteller med entusiasme om kjellerarealet i den nye Nærbutikken som
skal romme en avdeling for salg av jakt og sportsutstyr, hytteartikler, varer fra
Tveits Smie etc etc. Avdelingen skal også romme hytteservice med bla tjenester som
nøkkeloppbevaring som sikrer tilgjengelighet om noe oppstår, tilsyn av hytter m.m.
Denne avdelingen skal tas i bruk før påsken i år.
VAKKERT Å SE PÅ
Hele det nye anlegget vil ikke stå ferdig før mot sommeren. Selv om beisingen må
vente på våren, slår det meg hvor helhetlig byggherren har tenkt når det gjelder ny
og gammel bygningsmasse. Sveinung forteller at de har lagt vekt på å følge opp med
den samme byggestilen (stav/laft) på nybygget,- som det er på den øvrige bygningsmassen på turistsenteret. Dermed blir hele Friisvegen Turistsenter et behagelig og
helhetlig ”blikkfang” som forhåpentligvis bidrar til at enda ﬂere gjennomreisende
stanser opp for å ta anlegget i nærmere øyesyn og legge igjen noen ”slanter”.
OG HVA MED GAMMELBUTIKKEN?
Den gamle butikken skal ikke forfalle men bygges om for utleie og overnatting.
Og så har vi planer om et fjernvarmeanlegg basert på biobrensel, og så...
Neida, det skorter ikke på verken planer eller handlekraft for den videre utvikling
av Friisvegen Turistsenter.
Sveinung og Arne ønsker alle velkommen til fjells!

Venabygd Røde Kors Hjelpekorps
Tlf: 61 28 41 61
e-post: vrkh@hotmail.com
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DÅM 2009
Lørdag 27. juni arrangerer tjenesteenheten Kultur den musikalske
forestillingen DÅM i Bersveinshølen for tredje gang.
Det er med stor spenning vi ser fram til DÅM 2009. Vi har samlet
et knippe fantastiske artister som alle gleder seg til å komme til vår
spektakulære arena denne junikvelden. De er begeistra over vår unike
utendørsarena hvor sceneteppet er bergveggen, fossen og elva.

Lomsk (folkrock)
Lomsk ble dannet i 1982 av blant andre Lars og
Hans Bakke i bygda Lom i Gudbrandsdalen.
Lomsk var Spelemannspris-nominert for albumet
“Amerikabrevet” og aktuelle med en låt på cd’en
“Absolutt Norsk”.
Mads Bøle (Halling/breakhalling)
Danset ﬂere år i Per Gynt ved Gålåvatnet, opptrådt
på revyfestivaler, spilt rødnisse, turnert med rikskonsertene, danset ved Trøndelag teater og jobbet
som koreograf ved ﬂere oppsetninger.
Vinner av NM i Halling.
Knut Hem (Gitarer/dobro)
Knut Hem er en stemningsskapende gitarist av
ypperste klasse. Knuts liste over alle han har spilt
sammen med i årenes løp er lang. Navn som
Øystein Sunde og Reidar Larsen dukker opp på lista.
Elisabeth Vatn (Nordisk Sekkepipe)
Elisabeth Vatn begynte å spille sekkepipe under et
opphold i Makedonia i 1993. Men dette var før hun
oppdaget at det faktisk fantes en Nordisk-Svensk
variant. Elisabeth Vatn er blant de få utøvere som
bringer den nordiske sekkepipetradisjonen videre.
Cd’n ”Piper On The Roof” er syngende sensuell,
temperamentsfull, heftig og begeistret, vibrerende
og groovy sekkepipemusikk.

Foto: Knut Olafsen

Peer Gynt-stemnet presenterer
ny forestilling i Bersveinshølen
Av Vivian Haverstadløkken, Peer Gynt as

Den 5. august er det urpremiere på ny danseforestilling i Bersveinshølen.
Dette er ei av dei store satsingane under Peer Gynt-stemnet i 2009.
Det er knytt stor forventing til den nye produksjonen i Bersveinshølen.
Ein ny stab med profesjonelle dansarar og musikarar skal bryne seg på
utfordringane den ekstreme naturen i Bersveinshølen gir.
Utøvarar som representerar den moderne sjangeren møter den tradisjonelle
norske dansestilen som lausdans og hallingdans.
Tema og fokuset i forestillinga skal representere ei motvekt til det ressurskrevende samfunnet vi lev i idag. Forestillinga har ei økosoﬁsk tilnærming til
Peer Gynt: Som ein premiss for ei bærekraftig utvikling, må ein identiﬁsere seg
med andre levande vesen og komande generasjonar. Peer Gynt - våpenspekulant, slavehandlar og travel menneskeforbrukar - møter denne
utilnærmelege kvaliteten hjå Solveig, og må igjennom ei rekkje utfordrande
møter med seg sjølv for å skjønne Solveigs langsiktigheit og kjærleik.
Gjennom dansen kjem dette til uttrykk i kjappe akrobatiske øvelsar heilt ned til
eit mindre fysisk og meir ﬁnurleg dansespråk. Temporeduksjon, identiﬁsering
og behovet for individuelt særpreg er stikkord for dramaturgien.
Produsent: Peer Gynt as
Koreograﬁ: Hallgrim Hansegård
Komponist: Andreas Ljones
Urpremiere: 5. august. Forestillingar: 6., 7. og 8. august. Kvar kveld kl. 22:30.
For meir info: www.peergynt.no
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Georg Reiss (Tarogato)
Tarogato er et gammelt Øst Europeisk instrument
med en meget spesiell klang, Georg Reiss bruker ofte
Tarogato i Norsks tradisjonsmusikk og instrumentet
har noe trolsk over seg.
Georg Reiss er en norsk jazzmusiker kjent fra ﬂere
innspillinger innen dixieland og klezmer tradisjonen.
Tina Lie og Brede Vestby (blues/rock)
Tina Lie og ektemannen Brede Vestby vil spille et
par av Tina’s låter sammen med gitarist Knut Hem.
Hun har de siste årene turnert mye både i inn og utland og blir ofte omtalt som en artist i verdensklasse.
Informasjon og bestilling av billetter:
Ringebu skysstasjon 61 28 47 00.

Foto: Knut Olafsen

-

Oppslagstavla
RingebuPosten tar forbehold om endringer i de enkelte aktørers program

VENABYGDSFJELLET

KVITFJELL

FRIISVEGEN

Venabu Fjellhotell
Skiturer med leder - ﬂere ganger pr uke.
Også trugeturer med leder, påmelding.
Aktiviteter for barna i påskeferien:
Skiturer med pølsegrilling, moro i akebakken,
tegning/maling om kvelden mm.
Venabustallen: Har ridning for begynnere og
viderekomne i perioden 20. juni – 20. august.
Leierunder, 2-3 timers turer og dagsturer.
Påmelding.
Tradisjonsmat-buffet med norsk tradisjonsmat hver onsdag kveld på Venabu fjellhotell
og informasjon om rettene som serveres.
Påmelding.
A la carte hver dag før kl 17.00.
Flora-lysbildekåseri om ﬂoraen på fjellet
med nærbilder av blomstene vanligvis
onsdager kl. 20.30. Påmelding.
Lysbildekåseri Venabygdsfjellet & Rondane
på Venabu fjellhotell, vanligvis søndager
kl 20.30. Påmelding 61 29 32 00.
Info og påmelding Venabu Fjellhotell,
61 29 32 00, www.venabu.no

Aktiviteter for barn i påsken
Hver dag grilling i Kvitriket og på Vestsiden,
ved igloen. På Vestsiden er det rebusløp og
muligheter for aking.
Tirsdag 7. April:
Finale Kvitfjell Ski/border-X cup.
Siste av totalt 4 Ski-X renn denne sesongen.
Start kl.12, påmelding før kl 11 i billettluka.
Gratis deltakelse og ﬁne premier.
Skjærtorsdag:
Rebusløp i Kvitriket. Rebusløp for alle barn
kl 13 i barneområdet ved mellomstasjonen.
Langfredag:
Slalåmrenn på Vestsiden. Barneskirenn
med enkle porter. Gratis deltakelse og ﬁne
utrekkspremier! Start kl 14. Påmelding fra
kl 13 ved barneheisen i Vestsida.
Kanskje dukker Kvitfjellbamsen opp også!
Påskeaften
Finn påskeeggene! For alle barn opp til 12 år.
Kvitriket kl. 15. Påskeeggene blir gjemt rundt
barneområdet, alle som ﬁnner påskeegg får en
liten overraskelse. Kvitfjellbamsen kommer!
Påskedag:
Aktivitetsløype på Vestsiden. Løype med
porter, portaler, og enkle hopp. Start kl 14.
Påmelding fra kl 13.
Med forbehold om endringer.
Mer info. www.kvitfjell.no. Tlf. 61 28 36 00.

Friisvegen Turistsenter Måsåplassen
Ønsker velkommen til Nær Butikken.
Kafèen er åpen alle dager med middagsservering frem til klokken 18.30.
Vi kan arrangere kurs, ulike selskapligheter
og matlevering.
Skitrekket åpent hver dag i påsken fra 10-15.
Afterski i lavvoen onsdag, skjærtorsdag,
langfredag og påskelørdag fra 15 til 19.
Skjærtorsdag: Påskelunsj i alpinbakken
fra klokken 12.00 til 15.00
NÆRBUTIKKEN’S FASTE ÅPNINGSTIDER:
Alle dager 9-18 året rundt. Fredager 9 til 21.
Fullt dagligvaresortiment, sports- og hytteutstyr til faste lave priser. Bestill eller gjør
dine innkjøp ved ankomst.
Dagligvarekjøp over kroner 700,- fram til og
med påskelørdag 2009 er med i trekningen av
en varegavesjekk på kroner 3000,For mer informasjon:
www.friisvegen.no post@friisvegen.no
Tlf. 61 28 04 21 eller 995 39 110.

Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotell
Finner dere innerst på Ringebufjellet.
500 meter til Ringebufjellet skisenter med to
heiser og ﬂere nedfarter. Alpint familieanlegg.
Skiutleie, varmestue og kiosk.
Åpent kl 10–16 hver dag.
Aktiviteter i skibakken, se eget oppslag.
Villreinen Bistro byr på forfriskninger, kaker,
vaﬂer og mange godbiter. Matbord står dekket
til middag, Gudbrandsdalsbord/Påskebuffet
(bordbestilling).
Hyttefolket ønskes velkommen til Karlsvogna
Fjellbad, åpent 10-21, velværeavdeling med
svømmebasseng, steambad og badstuer.
Billetter kjøpes i hotellets resepsjon.
Aquavit-fjøset, verdens eneste, åpent
enkelte ettermiddager og kvelder, se oppslag.
Utelunsj i fjellheimen, skjærtorsdag eller
langfredag (været bestemmer). Påmelding
tlf 61 28 40 00, i resepsjonen, eller på stedet.
Besøk oss gjerne på www.sgh.no
eller på Tlf.61 28 40 00.
Lundes Turisthandel
Lundekroa holder åpent 10-21 hver dag
tom langfredag, 10-18 påskeaften, 1. og 2.
påskedag.
Kiwi åpent kl. 9-21 hver dag tom. langfredag,
kl. 9-18 påskeaften, 1. og 2. påskedag.
Rondevegen Turistsenter
Kafeteria åpen for matservering,
varm buffet fra 13.30.
Se forøvrig egen artikkel på side 7
om Påskefestival og hundekjøring.
Troll-ski marathon
18. april Lillehammer Troll-ski marathon,
95 km. Skirenn fra Venabygdsfjellet til Sjusjøen. Rennet går i år for 15. gang og følger
TROLL-LØYPA, merket turløype fra Rondane
til Lillehammerfjellet.
For de som ikke ønsker å gå hele distansen,
er det mulighet for å gå deler av den. På
Øksendalen er det start for 70 km, Gopollen er
startsted for 45 km og Lisetra i Øyerfjellet er
startsted for 20 km. En kan velge om en vil gå
turklassen, eller starte i trimklassen uten tid.
www.trollski.no

Dalen Seter, Svinslåa
Mat og kaffeservering kl. 11-17 i perioden
5.-13. april.
Maren Morken underholder med torader.
Info: Tlf. 996 40 902 .
GudbrandsGard Hotell
I påsken tilbyr vi gjestene i Kvitfjell vår
tradisjonsrike påskefeiring på GudbrandsGard Hotell. Etter en tur i bakken kan vi friste
med et besøk i hotellets svømmebasseng, og
vår nye relaxavdeling med tilknyttet massører.
Hvis været tillatter det, griller vi hver dag på
terrassen og tilbyr selvsagt uteservering på
riktig GudbrandsGard maner.
Påskedagene tilbyr vi afterski med levende
musikk fra kl. 16.
Skjærtorsdag: Kvitfjell fartsrenn, grilling og
levende musikk på terrassen.
Langfredag:
Grilling og levende musikk på terrassen.
Påskeaften: GudbrandsGard påskehopprenn.
Koia
Åpner kl. 12 hver dag.
Utebar og grilling på terrassen.
Tyri-Hans Ski-café på Vestsida
Hver dag fra kl. 10 til siste gjesten går hjem!
Lunsjservering kl. 10–15.
Grilling ute kl. 12–16.
Afterski fra kl. 12 til siste gjesten går hjem!

FÅVANG ØSTFJELL
Gullhaugen
9. april påskemøte i kapellet kl. 18.30.
Underholding av ungdommer fra Kongshaug
musikkskole, nattverd og kirkekaffe.
10. april gudstjeneste i kapellet kl 18.30,
kirkekaffe.

GUDSTJENESTER I PÅSKEN
5. april kl. 11.00 Fåvang kirke
kl. 11.00 Ringebu eldresenter
9. april kl. 16.00 Venabygd fjellkapell
kl. 19.00 Ringebu kirke
10. april kl. 11.00 Venabygd kirke
11. april kl. 23.15 Sør- Fron kirke
(felles påskenattgudstjeneste)
12. april kl. 11.00 Fåvang kirke
kl. 11.00 Ringebu kirke
kl. 16.00 Venabygd fjellkapell
13. april kl. 11.00 Venabygd kirke
kl. 11.00 Ringebu alders- og
sjukeheim

TIL SOMMEREN:
Fåvangdåggån
12. - 14. juni.
Ringebudagene
19. og 20. juni.
DÅM i Bersveinshølen
27. juni.
Internasjonale sommerkonserter
(www.stavechurch.no)
i Ringebu stavkyrkje
28. juni - 26. juli.
Sommerutstillingen
i Ringebu prestegard
(www.stavechurch.no/weidemann)
30. mai - 30. august.
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Tlf: 61 28 13 51

Tlf: 61 28 01 85

Alt i byggevarer
Kun det beste
er godt nok!

Labb hundefôr
Hundeutstyr
Stihl motorsager

�����������������������������
Tlf: 61 24 57 50

Gode priser på dekk,
sommer som vinter
Dekkhotell
Rep. og service på alle bilmerker
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FASTE, LAVE PRISER

Det gode liv...

og Norges tøffeste garantier!

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

Vi bygger på tradisjoner!

Kontakt oss for hus- og hyttekataloger!
Kari Aase Lunde, KIWI Venabygdsfjellet

Anita Kvikstadhagen, KIWI Ringebu

Silje Kristine Bjørke, KIWI Harpefoss

Åpningstider. Se kiwi.no

Horten Hus AS, Fåvang
v/ Per Hagen tlf. 48 04 07 19
Horten Hus AS, Lillehammer
v/ Arne Furuhaugen tlf. 61 25 49 21

www.hortenhus.no

- Døgnvakt/Telefonvakt
- Utvendig-/innvendig tilsyn
- Vaktmestertjenester
- Salg av safer og brannsikre skap
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KVITFJELL
VAKTSELSKAP
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OFFENTLIG GODKJENT VAKTSELSKAP
Andre tjenester:
- Tilbygg, restaurering og mindre snekkerarbeider
- Snømåking av tak, innkjørseler etc.
- Gartnerarbeider/hellelegging i sand
- Tilkjøring av vinterved - oppstabling om ønskelig
- Vask etter endt helgebruk
- Utleie av polerings-/slipemaskin for tregulv
- Utvendig behandling av vegger og tak
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TA KONTAKT
FOR ET UFORBINDTLIG TILBUD
KAI MYHR AS - NRF 13

Kvitfjell Vaktselskap ANS, Dalvegen 5, 2634 Fåvang
Tlf: 61 28 28 57 Fax: 61 28 29 57 Mobil: 959 70 125
E-post: pinloek@online.no
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Vi er en allsidig bedrift på Vinstra som produserer tradisjonsmøbler i heltre etter kundens ønsker og
behov. Vi produserer kjøkken, bad, garderober, gardinbrett, vogger, barnesenger, senger, profilsaging
av stolper og hjørnekasser og spesialprodukter.
Vi har blandt annet levert himmelsenger, kjøkken m.m. til Peer Gynt Gården på Vinstra. Alle våre
produkter er produsert i heltre, også skrog og hyller. Produktene er ferdigmontert, ingen flatpakker
om ikke størrelsen tilsier det. Vi har eget overflate behandlingsrom, hvor vi beiser, lakerer, maler,
aldring maler og luter, alt ut fra hva dere ønsker etter eget fargevalg.

2640 Vinstra • Telefon: 61 29 02 88 • Faks: 61 29 14 71 • Internett: bakkentp@online.no • bakkenstreprodukter.no
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Hytte til leie
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på Kvitfjelltunet Hyttegrend

Godt utstyrt hytte med 4 soverom og 8 sengeplasser.
Vaskemaskin/tørketrommel, boblebad/badstue, internett,
TV/DVD, peiseovn og stor terrasse med grill og utemøbler.

Egg

fra frittgående og glade høner

I Ringebu kommune er eggene våre til salgs hos
Annis Pølsemakeri, Mega Ringebu, Rimi Fåvang, Prix
Fåvang og på Børson i Kvitfjell i vinterhalvåret! På Fron
er eggene tilsalgs hos Prix Hundorp og Mega Vinstra.

Bjørkeved

Kvitfjell og Fåvang med omegn
Utkjøring i hytteområdene på øst- og vestsiden.
Peisved spesial i 45 cm lengder, i 40-liters sekker
eller løst mål. Sommerpriser i mai, juni, juli og august!

�����������������������������
��������� ���� ����� �����
����������������������������
����� ���� ��� ������� ��������
�����������������������������
������������������������������
��� ������� ��� ���� ����������
���������������������������������
����������
�����������������������������
��������� �������������� �������
���� ��� ������ ���� ��� �����
������ ����������������� ��
�������

Liftutleie

maling/beising av hus og hytter

���������������

Tilhengerlift, 12 meter opp og 7 meter til siden. Enkel å
bruke. Stor nok for de ﬂeste hus og driftsbygninger. Vi formidler kontakt med ﬂinke malere, ta kontakt for mer info.

RING ELLER MAIL FOR ET GODT TILBUD!

Per Kleven, Lunde, 2634 Fåvang
Tlf. 61 28 28 61 / 47 89 48 10
E-post: lundegard@online.no
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Vi ønsker alle gamle og nye kunder velkommen til fjells
der vi håper å kunne være deres lokale møtested og
leverandør av varer og tjenester.
-Kafeen er åpen hver dag med middagsservering frem
til klokken 18.30
-Kontakt oss for pristilbud på kurs, ulike selskapligheter
og matlevering
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Påsken 2009:
-Skitrekket er åpent hver dag fra 10.00 til 15.00
-Afterski i Lavvoen onsdag, skjærtorsdag, langfredag
og påskelørdag fra 15.00 til 19.00
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-Skjærtorsdag: Påskelunsj i alpinbakken
fra klokken 12.00 til 15.00
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Nærbutikken’s faste åpningstider:
-Alle dager fra 09.00 til 18.00 året rundt
-Fredager fra 09.00 til 21.00
-Fullt dagligvaresortiment, sport og hytteutstyr
til faste lave priser
-Dagligvarekjøp over kroner 700,- frem til og med
påskelørdag 2009 er med i trekningen av en
varegavesjekk på kroner 3000,�����������
������������

Vi ønsker alle velkommen til en hyggelig handel!
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KAI MYHR AS

www.friisvegen.no
61280421 eller 99539110

KAI MYHR AS - NRF 13

«TOPP
håndverkere
og arbeid...»
�MUR �PUSS
�SKIFER �FLIS
�NATURSTEIN
�EKSKLUSIVT

MURVERK

FFV FAGRÅDET
FOR VÅTROM

MURMESTER

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

Leverandør av
byggevare og jernvare

Hver dag
i påsken
9-21 (18)
Gjør innkjøpene på fjellet og dropp planleggingen hjemme!

Byggevarehuset med fagkunnskap,
service og leveringsdyktighet

Åpent 10-18
Påsken 10-21 (18)

Opplev Landhandleriet
- Det lønner seg!

20 hytter, 2-40 sengeplasser

Tlf: 61 22 00 00 - gaus.no
BYGGEVARE

TRELAST

JERNVARE

INTERIØR

MALING

TRANSPORT

Lundes Turisthandel
2632 Venabygd
Telefon: 61 28 40 43. Telefax: 61 28 40 92
E-post: lundes@lundes.no - www.lundes.no
22
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DU FINNER HOS OSS;

• GREEN APPLE
• STORGÅRDSMØBLER
• MADRASSER FRA
POROLON OG JENSEN
• HÅNDLAGDE
BONDEMØBLER

www.lillehammermagasinet.no

• GANT • BERT PLANTAGIE • ANTIX
• KISTEFOS • ALF GROUP • MIELE
• COVENT GARDEN • IDP • SIGIUER
• SAXO • FORMFIN • CAMELIA
• KRISTENSEN & KRISTENSEN
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Lillehammer

MØBLER
& interiør

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

GUDBRANDSDALSVEIEN 205 v/EXPERT • 2619 LILLEHAMMER
TLF 61 25 60 88 • info@dalamobler.no
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K AI M YHR AS, 61 28 06 66

Returadresse: Ringebu kommune, 2630 Ringebu
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