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Ett nytt år er godt i gang. 2012 var det 
første året i samhandlingsreformen. 
Forventninger og usikkerhet erstattes av 
nyvunne erfaringer. Ringebu samarbeider 
med Gausdal, Lillehammer og Øyer. 
Samarbeidet gir trygghet og tyngde overfor 
sykehuset og et givende felles faglig 
utviklingsarbeid. Kommunene har sammen 

etablert helsekommunen Sør-Gudbrandsdal. Intermediærsenger 
og tilbud om øyeblikkelig hjelp er i drift, med utgangspunkt i 
felles legevakt. Samhandlingsreformen er en retningsreform. For 
kommunene er det viktig med avklarte økonomiske rammer, slik at 
løpende samhandling mellom kommuner og sykehus ikke overstyres 
av økonomiske hensyn og svarteperspill. På den annen side innser vi 
at det må ligge klare incitamenter for alle parter i reformen, slik at 
det er noe å strekke seg etter. Vi kan etter første året konstatere at vi 
er godt i gang, og at samarbeidet framstår som robust. 

Endelig økonomisk resultat for 2012 foreligger ikke i skrivende stund, 
men vi kan konstatere at fjoråret endte positivt, med et overskudd 
på rundt 2 - 3 mill kr. Noen tjenesteområder sliter med å overholde 
rammene, men kommunen samlet gikk i pluss. Overskudd er viktig. 
Det gir mulighet til å bygge opp nødvendige reserver. Like viktig er det 
å unngå å måtte slite med inndekning av et underskudd fra tidligere.  

Årsbudsjettet for 2013 er vedtatt med kutt i driftsrammene på 2,8 
%. Dette skal gjennomføres. Fra min side er det spesielt viktig å 
følge opp de tjenesteområdene som har utfordringer i forhold til sine 
økonomiske rammer allerede ved inngangen av året. Dette gjelder 
spesielt innenfor helse og omsorg. Noe skyldes samhandlingsreformen. 
Vi gjorde sist høst en viktig analyse av ressursbruken innenfor helse- 
og omsorgsområdet (Devold-rapporten). Hvor er ressursbehovet 
størst ut fra demografiske data, og hvor bruker Ringebu kommune 
ressursene? Analyseresultatene er et viktig underlag for å drøfte 
innretningen av tilbudet. Kommunestyret har vedtatt å utarbeide nye 
helhetlige kriterier for tildeling av omsorgstjenester. Kvaliteten skal 
opprettholdes og brukeren skal være i sentrum. Dimensjonering av 
tilbud på ulike trinn i omsorgstrappa må tilpasses bedre og tilbud 

som mangler må etableres. Ikke minst gjelder dette boligtilbudet 
for eldre. Linåkertunet står ferdig ombygd til sommeren. Endelig. 
Vi omorganiserer samtidig helse- og omsorgstjenestene, og fem 
tjenesteområder reduseres til tre allerede fra 1. mars. Vi kan se fram 
mot spennende år i eldreomsorgen. 

Ringebu kommune reviderer kommuneplanen, både samfunnsdelen 
og arealdelen. Kommuneplanen er kommunens overordnede og 
viktigste styringsdokument, og skal ha et langsiktig perspektiv. Hvordan 
ønsker vi at Ringebusamfunnet skal være i 2025? Samfunnsdelen 
inneholder kommunens visjon og hovedsatsingsområder, og 
bestemmer mål og strategier for satsingsområdene. Arbeidet 
med revidert samfunnsdel har kommet langt. Etter flere møter og 
gruppearbeid i kommunestyret skal innholdet snart sammenfattes 
i et planutkast, presenteres og sendes på høring. I forlengelse av 
samfunnsdelen blir kommunens rolle som skoleeier satt i fokus, og 
kommunestyret skal definere hvilke lokale ambisjoner og mål vi skal 
arbeide etter innen oppvekstområdet. 

Arbeidet med arealdelen til kommuneplanen er nettopp startet. 
Kommunestyret vedtok i januar et planprogram som beskriver hvilke 
tema og utfordringer som står sentralt i planrevisjonen. Kvitfjell er 
unntatt. Der er det en nylig vedtatt kommunedelplan. For øvrig skal 
hele kommunen omfattes av planrevisjonen. Arbeidet med arealdelen 
vil pågå hele 2013 og det meste av 2014. Parallelt skal Statens 
Vegvesen i samarbeid med Ringebu kommune regulere ny E6-trase, 
inkl. kryssløsning og opptrekksarm til Ringebu sentrum. Areal til ny 
boligbygging, framtidige næringsareal i dalen og på Venabygdsfjellet, 
videreutvikling av sentrum i Fåvang og i Ringebu er sentrale tema. 
Sammen utgjør dette mye spennende og utfordrende planarbeid, 
som vil være bestemmende for videre utvikling i Ringebu kommune. 
Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende for arealbruken.

Jeg ønsker dere alle ei fin påskefeiring og en aktiv vår!

Per H. Lervåg
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Hundreårsjubilant på Linåkertunet
Tekst og foto: Brede Vestby

Den 23. januar ble Anne Myhren 100 år. 
Da RingebuPosten ankommer                                         
Linåkertunet blir vi henvist til leilighetene 
som ligger i sørenden. Vi ringer på døren 
og vi blir møtt av ei blid lita dame som 
strekker fram ei mjuk og varm hånd, som 
ønsker velkommen inn i leiligheten. Hun 
kan fortelle at her har hun bodd de siste 
fire årene og stortrives med sin bopel.
Vi setter oss ved stuebordet og praten 
går lett. Den siste uka har vært hektisk 
og rommet er fylt av blomster og 
gratulasjonskort. Venner og familie 
er flinke til å besøke henne, og det 
har vært litt ekstra med besøk og 
litt kjendistendenser den siste tiden. 
Telegram fra kongen ligger også på 
stuebordet sammen med alle de andre 
kortene fra kjente og kjære. 
Hun ble født i huset Fossheim i 1913 og 
fikk navnet Anne Ånsløkken og startet 
på skole i Fåvang, men kort tid etter at 
hun begynte der tok foreldrene over gården Ånsløkken i Brekkom. Da 
begynte hun på Breidablikk, som skolen i Brekkom het. Hun gikk også på 
grendeskolen ved Hilstad. Den sommeren Anne ble konfirmert, fikk hun 
seg tjenestejobb på setra hos Sygard Romsås, som holdt til på Tann, noe 
hun trivdes veldig godt med. 
Etterhvert startet hun som butikkarbeider på Tromsa, hvor Anne jobbet 
både i butikken og stelte i huset til driverne. Det var også her hun møtte 
sin mann, Sverre som kom fra en jobb på Bjørgevollen i Søre Fåvang. Etter 
hvert giftet de seg og flyttet tilbake til Annes hjemsted, Fossheim nær 
Fåvang sentrum. De fikk to sønner, Gunner og Idar. 
Hun har tre barnebarn og fem oldebarn. Oldebarna er fra fem til tolv år. 
Under 2. verdenskrig bodde hun sammen med driverne på Tromsa på 
hytta deres på Fåvangfjellet. Her bodde de store deler av krigen, de gikk 
ned i bygda for å hente mat. Etter krigen minnes hun at det var en stor 
jobb å rydde opp etter tyskerne i butikklokalene, og bruker ordet ”rasert” 
når hun skal beskrive hvordan det så ut.  Hun var trofast medarbeider på 
Tromsa, nesten helt til hun gikk av med pensjon. 

På spørsmål om hun har reist mye, svarer hun: ” E har da vore i Amerika.” 
Hun husker ikke helt når dette var, men vi fant ut at det måtte være en 
gang på syttitallet. Der besøkte hun en onkel som reiste fra Fåvang i 
1918. ”Den dagen huske e som det var i går”, forteller Anne. Hun var 5 
år den dagen onkelen dro til Amerika. Det var lite å rutte med, og han så 
ingen annen utvei enn å emigrere til De Forente Stater. Å ta avskjed med 
onkel var en trist dag for alle. Det var han hun dro for å besøke, og var der 
en måneds tid. Han drev et byggefirma og satte opp store bygninger. En 
av dagene hun og Sverre var der, åpnet de en ny skole som onkelen hadde 
bygd. ”Det var fyste gongen e såg kunstgras”, sier Anne og synes det var 
en utrolig oppfinnelse. 

Ellers har hun likt fjellet og tilbrakt mye tid på hytta som Anne og Sverre 
satte opp på Gullhaugen. Der kunne de være hver helg i lange perioder, 
og de likte å gå turer både på ski og til fots. 

”E har vore veldig heldig med helsa. Ein gong havna e på sjukehuset førr 
dømm trudde e hadde blodpropp. Men det va itte det. Doktoran fortalte 
at det va rosen. Da låg e der ei vikku. Det e deinn æneste gongen e ha 
vorre på sjukhus, og det e itte verst når’n e hondre år” sier Anne og ler. 

Hundreåringen trimmer hver dag og hun går på kantina og spiser 
middag med bare gåstolen som ”følgesvenn”. Ellers spiser hun de andre 
måltidene i leiligheten, og hun får hjelp av de som jobber på Linåkertunet 
til å handle inn det hun trenger.

Anne Myhren har levd i hundre år. Når man tenker over det, er det helt 
utrolig hvor godt hun holder seg. Bare hva hun har sett og opplevd av 
utvikling, teknologi og to verdenskriger gjør at det er stort å få møte 100 
åringen. Anne har hatt et sunt liv og har holdt seg i god form med sine 
fjellturer, sommer som vinter. Hun har hatt et vanlig norsk kosthold og 
har vært et avholdsmenneske. Anne er et snilt og godt menneske og hun 
klager aldri på noen ting, og er fornøyd med livet. Det er umulig ikke å bli 
glad i en slik person som henne, så det er nok derfor hun har så mange 
venner, noe hun har hatt hele livet. 

RingebuPosten takker for den hyggelige praten og vi avslutter intervjuet 
med at skribenten får en god klem av jubilanten. 
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Dei grå og gule bilane til Statens vegvesen er 
ofte å sjå i Ringebu for tida, og vil vera ein del av 
kvardagen vår i mange år framover. Kontorriggen 
i Åmillom er reist, og opp mot 50 personar vil ha 
sin faste arbeidsplass her i mange år framover. 
Endeleg blir det ny veg gjennom Midtdalen. 
Dette vil medføre stor anleggsverksemd i mange 
år. Vi må nå sørge for at det lokale næringslivet 
får del i denne aktiviteten, og at ringverknaden 
av utbygginga blir stor og varig. Det er berre fase 
1, Frya – Sjoa som det er vedtak om i Stortinget 
enda. Når Nasjonal transportplan blir vedteken 
i Stortinget før sommaren foventar vi at fase 2, 
Elstad – Frya og Sjoa – Otta er med full statleg 
finansiering. Alt tilseier at det går bra, men 
påverknadsarbeidet pågår for fullt heilt fram til 
vedtaket er på plass. Det er mange store prosjekt 
over heile landet som slåss for å koma med i 
prioriteringa, og vi aktar ikkje å bli forbigått i 
siste innspurt!
Utbygginga på Linåkertunet blir ferdig til sommaren. Dette er det største 
byggeprosjektet Ringebu kommune har gjennomført nokon gong. Det 
har vore ein lang og krevjande byggeprosess. Både bebuarar, pårørande 
og tilsette fortener stor takk for måten alle har takla omflyttingar og 
midlertidige løysinger og ikkje minst ekstraarbeid på! Det arbeides nå 
med å få på plass ny organisering av helse og omsorgstenestene i Ringebu 
slik at vi får utnytta nybygget på best mogleg måte. Det er betryggande 

å sjå at måten utbygginga er planlagt på er heilt i tråd med dei krava 
kommunen møter i samhandlingsreformen. 
Kommunen må alltid søke etter best mogleg måte å forvalte dei 
tilgjengelege midla på. Vi har i haust fått utført ei ressursanalyse av 
pleie og omsorgstenesta. Dette er eit nyttig verktøy for å sikre at midla 
blir brukt rett. Rapporten tyder på at vi gir for lite tenester til dei med 
størst hjelpebehov, medan ein del av dei med mindre behov kanskje får 
unødig omfattande tilbod. Dette håper vi å rette på ved utarbeiding av 
felles retningslinjer for tildeling av tenester og ved opprettting av eit 
tildelingskontor. Målet er at alle blir likt og rettferdig behandla, og får hjelp 
av rett omfang. Eit anna funn i rapporten er at mange som søker om plass 
i omsorgsbustad eller leiligheit i første rekke treng eit botilbod framfor eit 
omsorgstilbod. Vi treng eit breiare tilbod av leiligheiter i sentrum både 
i Ringebu og på Fåvang. Dette har nå stort fokus i kommunen, og vi 
arbeider med å leggja til rette for slik utbygging.
Kommunen er nå lovpålagt å drive forebyggande og helsefremmande 
arbeid og får stadig større økonomisk ansvar for sjukdomsbehandling 
og oppfølging. Innbyggjarane i Ringebu har eit breitt aktivitetstilbod, og 
kommunen og frivillige driv mye godt folkehelsearbeid. For å løfte dette 
ytterlegare har kommunestyret gjort vedtak om å etablere og drifte eit 
frisklivssenter i kommunal regi. Med dette ønskjer vi å bygge opp eit 
breitt tilbod både til vanleg trening og særleg tilrettelagte tilbod til andre 
grupper som treng ekstra oppfølging. Greier vi å forebygge sjukdom og 
sjukefråvær, gir det stor gevinst for kommunen og ikkje minst for den 
enkelte.
Kommunestyret har i vinter arbeidd med samfunnsdelen av 
kommuneplanen. Vi skal her stake ut kursen for utviklinga av Ringebu-
samfunnet framover. Det er stor semje om å vidareføre den overordna 
visjonen i gjeldande kommuneplan; Ringebu, kommunen der det er lov 
å lykkes! Denne visjonen ønskjer eg skal vera førande for all aktivitet i 
kommunen. Skal vi få til dette må vi «spela kvarandre gode»! Dette gjeld 
både i samspelet mellom oss politikarar og administrasjonen, mellom 
innbyggjarane og kommunen og mellom næringslivet og kommunen. Vi 
kan få til mykje i Ringebu hvis vi dreg i same retning. Da må vi bli enda 
flinkare til å unne kvarandre å lykkast. Samstundes må vi være rause og 
ha omsorg for dei som det ikkje går så bra for.
Kom gjerne innom kontoret mitt, eller ring meg på 971 48287, om det er 
noko du er oppteken av. Det gjeld anten du er ung eller gamal, fastboande 
eller hytteinnyggjar, alle er like velkomne!

Erik Odlo
Ordfører Ringebu kommune

Visste du at ....
RINGEBU KOMMUNE ER PÅ FACEBOOK 
 
Ringebu kommune ønsker å være tilstede i sosiale medier når vi mener at det kan hjelpe oss til å nå målene våre. 
Kommunens visjon er: Ringebu – kommunen hvor det er lov å lykkes! 
Dette fordrer at vi åpner for brukermedvirkning, for å nå ut til alle innbyggere. Sosiale medier er én av flere muligheter 
til å bygge opp under disse målsettingene, og en kanal vi tror kan være viktig og riktig i mange sammenhenger. 
Vi ønsker å bruke de sosiale mediene til å få råd og innspill, eller svare på spørsmål fra nåværende eller potensielle innbyggere, til å følge med 
på meningsytringer, og til å spre kunnskap om hva som skjer i kommunen. 

Sosiale medier skal være en integrert del av vår kommunikasjonsvirksomhet. Deltagelsen er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel og 
supplement. Informasjon fra Ringebu kommune som spres via sosiale medier skal først publiseres på kommunens egne nettsteder, utformet 
for å være tilgjengelige for alle, og det skal lenkes dit. Vi er spesielt bevisste på at informasjon ikke gis eksklusivt i sosiale medier som krever 
at folk er registrerte brukere. 

Besøk oss på Facebook!
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God ledelse for å møte morgendagens 
utfordringer
Tekst: Per H. Lervåg

I februar startet Ringebu kommune omfattende 
kompetansegivende lederutvikling for alle 
17 tjenestelederne og rådmannsledelsen. 
Lederutviklingen gjennomføres i regi av firmaet 
Lederskap AS, som vant anbudskonkurransen. 
Lederskap AS opererer i et nyetablert 
samarbeid med Høgskolen i Lillehammer. 
Lederutviklingsprogrammet «Veksthus for 
ledere» er utviklet av KS – kommunenes 
egen serviceorganisasjon, og baserer seg 
på vedtatt arbeidsgiverpolitikk og mål for 
ledelse. Kommunen har fått kr 550.000 i ekstern 
økonomisk støtte til gjennomføringen.

«Veksthus for ledere» gjennomføres som en kombinasjon av teori 
og praksis. På denne måten tilpasses aktuell teori til lokale forhold. 
Programmet skreddersys til situasjonen kommunen befinner seg i, og bruker 
tilnærminger og perspektiver på ledelse i folkevalgt styrte organisasjoner. 
 
-Det er viktig med påfyll som gir trygghet i lederrollen, sier rådmannen; ingen 
i kommunal sektor er utdannet ledere i utgangspunktet. Tjenestelederne 
er gjerne utdannet sykepleiere, lærere, førskolelærer eller ingeniører, og 
har siden fått en del år som ledere. Tjenestelederne har et stort ansvar 
og opplever nok ofte å befinne seg mellom barken og veden. Behov og 
krav fra brukersiden presser på, dokumentasjonskrav og rapportering 
og omstillingskrav øker, og alt skal skje innenfor trangere rammevilkår.  
 
– Ringebu kommune har mange dyktige ledere, og de skal bli enda 
dyktigere – ikke minst sammen. Det er ikke på grunn av dårlig 
ledelse vi gjør dette. Gjennomføring av lederutvikling har vært 
snakket om lenge, og det har vært et savn hos tjenestelederne selv. 
 
– For de som tar eksamen venter 30 studiepoeng.
 
– Kommunene stilles overfor nye utfordringer. For ett år siden ble 
samhandlingsreformen iverksatt, om et par år skal den utvidet til også 
å omfatte psykiatrien. Ny folkehelselov er nettopp innført, og de tre 
kommunene i Midt-dalen har etablert et prosjekt med egen stilling som 
folkehelsekoordinator. Det er økende krav og forventninger for eksempel 

til skoleledelse og til godt tverrfaglig arbeid, til godt forebyggende arbeid 
og tidlig innsats. Kravene til ledelse er mange. Det skal omstilles og 
utvikles, vi skal rekruttere nye dyktige medarbeidere, sykefraværet skal 
ned og kommunen skal følge opp IA-avtalen om inkluderende arbeidsliv. 
Tjenesteleveransene skal kvalitetssikres, og det skal gjennomføres 
stadig flere statlig tilsyn med kommunenes rutiner og dokumentasjon.  
– Med flat organisering er vi ekstra avhengige av god samhandling 
mellom tjenestelederne på tvers i organisasjonen, og å videreutvikle en 
positiv organisasjonskultur. Det er viktig at lederne har en lav terskel 
for å ta kontakt med kolleger og finner gode og praktiske løsninger 
seg imellom. I motsatt fall kan det som kalles enhetsegoisme oppstå.  
 
– Gode ledere er nødvendig om kommunen skal vinne kampen om de 
beste medarbeiderne i framtida. Arbeidsmarkedet endrer seg, og nye 
generasjoner kommer inn på markedet med annen kompetanse og andre 
forventninger enn tidligere.
  
– Kommunen har søkt og fått økonomisk støtte på kr 550.000 fra 
nasjonale ou-midler til gjennomføring av lederutviklingsprogrammet.
  
– Det blir også tilrettelagt lederutviklingstiltak i 2013 for ledere på nivået 
under tjenestelederne, tilpasset deres lederansvar. Det er imidlertid en 
prosess for seg, og er ikke utformet i detalj ennå.
  
Lederutviklingsprogrammet «veksthus for ledere» startet med en todagers 
samling 4. og 5. februar på Tunet Kro på Fåvang, den første av i alt fem 
samlinger. De siste av 11 samlingsdager er i desember, deretter blir det 
eksamen på nyåret. Lederutviklingsprogrammet er obligatorisk for alle 
lederne, også lederne for interkommunale enheter, men det er frivillig å 
ta eksamen. 
Arbeidskravene er imidlertid de samme om en tar eksamen eller ikke.  
Kommunen har sikret seg opsjon på påbygging med ett år til.
Programmet vektlegger ledernes evne til å lede utviklings-, omstillings-
og endringsprosesser, og utfordrer lederne på egen praksis.
 
Målene er:

  
•	 Skape	tydelighet	og	aksept	av	oppgaver	og	roller 
•	 Mestre	utfordringene	i	lederrollen
•		 Arbeide	med	og	utvikle	egen	faglig	og	personlig	autoritet	i			
 lederrollen 
•		 Øke	ferdighetene	i	samarbeid	på	tvers	av	fag/profesjon/	 	
 tjenesteområder for å skape helhetlige tilbud til brukerne 
•		 Øke	kunnskapen	om	og	forståelse	for	kompliserte	politiske,		
 organisatoriske og følelsesmessige krefter som utgjør   
 organisasjonens indre liv i samspill med omverden 
•		 Fokusere	og	trene	på	ferdigheter	i	å	planlegge,	implementere		
 og lede større og mindre interne organisatoriske prosesser   
 som sikter mot utvikling og forandring 
•		 Bidra	til	å	få	de	etablerte	ledernettverk	som	læringsarena	for		
 ledelse 
•		 Tilrettelegge	for	medvirkning	og	meddelelse	fra	medarbeidere
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Hvordan går det i Prestegarden?
Tekst og foto: Einar Høystad

Det er sikkert mange som lurer på hvordan det egentlig går i Prestegarden, 
både med drifta og økonomien. Siden den åttende utstillingssesongen nå 
er under forberedelse, kan det være interessant å se litt på situasjonen. 
Da fem hus og 12 mål tun og hage ble kjøpt av Opplysningsvesenets fond 
i 2006, ble Stiftelsen Ringebu Prestegard opprettet for å ta seg av drifta. 
De første årene var det Ringebu sokneråd og Ringebu historielag som var 
ansvarlige for å finne folk som var villige til å sitte i styret, men i 2012 
ble vedtektene forandret slik at Ringebu kommune fikk en representant. 

Dermed kom kulturpersonligheten Tina Lie Vestby med i styret. Denne 
forandringen vil styrke Stiftelsens eksistensgrunnlag.
Hva har skjedd i året som gikk?
Hovedaktiviteten i Prestegarden har hele tiden vært gallerivirksomhet med 
fast Weidemannutstilling og salgsutstillinger med andre kunstnere. Andre 
aktiviteter er utleie av lokaler til selskap og møter, Stavkyrkjeutstillinga, 
barnehage, kunstskoleutstillinger og hagerestaurering. Beste året så langt 
var 2010, da vi hadde lånt Weidemannkunst av Kristian Nordberg og 
samtidig hadde stor retrospektiv salgsutstilling med kunst av Tor Refsum. 
I 2010 var det mer enn 5000 personer på besøk. I 2012 var det registrert 
4369 besøkende. Spesielt var det å ha 150 spanske pilegrimer på besøk. 
Det hyggeligste som har hendt var at barnehagene fikk en pris fra 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i undervisningen for sin utstilling med 
tema ”Vær sett med barns øyne”. Ellers har dugnadsfolket i Hagelaget 
og plenklippergjengen gjort en kjempeinnsats for å etablere hagen og 
holde alt i orden. I 2012 ble det plantet mange titalls gamle norske og 
finske funnroser, som vil stå i full blomsterprakt til sommeren, og helt 
sikkert bli et vakkert skue for publikum. De siste par årene har drifta av 
Prestegarden gått med underskudd, men det ser bedre ut for 2012. Trolig 
går det noenlunde i balanse. 

Gledelig er det at Ringebu komme har gitt et driftstilskudd på kr. 100 000 
for 2013!
Hva skal skje til sommeren?
Aktivitetene i 2013 vil gå i vante spor. De fremste kunstutstillerne dette 
året blir Kjell Nymoen, Kjell-Stig Amdam og Grethe Berge. Videre vil 
smeden Terje Anders Grånås stille ut igjen og naturfotografen Claus 
Køltzow kommer også. Det blir også spennende å se hva nytt kunstskolen 
og barnehagene kommer opp med. Hagedamene gir seg i kast med 
nok en etappe av hagerestaureringen; nemlig eplehagen sørover mot 
Prestbekken. Gamle eplesorter skal plantes. Ellers kan vi konstatere at 
tidens tann maler videre. Stiftelsen har fått penger til å restaurere sørsida 
av taket på Drengstugua og likeså til taket på Vognskjulet. Dette arbeidet 
vil bli igangsatt straks etter påske og bør være ferdig til utstillingene 
åpner i begynnelsen av juni. 
Hva skjer på sikt?
I fjor fikk vi laget en strategiplan for de neste fem årene, ”Idéskisse for 
Ringebu Prestegard og områdene rundt,” et fint, glanset hefte med 
mange fine bilder, som omfatter situasjonen i dag med tillegg av planer 
og tanker for de nærmeste årene. Ved siden av restaurering av hage og 

bygninger, er det å håpe at det snarest kan bli mulig å finne plass til 
skolesamlingen som Anne Thea og Knut Olafsen i mange år har jobbet 
med. Den fortjener en skikkelig plass, så forhåpentligvis faller snart 
finansieringen på plass. Ellers lurer selvsagt styret på hvordan det vil gå 
med kjøpet av driftstunet med fjøs og forpakterbolig. Stiftelsen har fått 
tilbud om å kjøpe for 1,3 millioner. Kanskje klarer Ringebu kommune 
og Stiftelsen sammen å realisere dette kjøpet, som vil være viktig for 
den videre utviklingen av området. Mer areal er også nødvendig for 
utviklingen av den nye kyrkjegarden nedenfor Prestegardshagen. 

Visste du at…..
VED RINGEBU VOKSENOPPLÆRING (RVO)KAN DU TA:
1-5 ungdomsskolefag.  Søknadsfrist 1.mai. Du kan også søke hvis du ønsker å repetere fag før du går i gang med et fagbrev. Kurs i norsk og 
samfunnsfag. Tilrettelagte kurs i basisferdighetene skriving, lesing, matematikk og data. Bedrifter i midt-dalen kan gå sammen og søke BKA-
kurs	for	sine	ansatte,	(info	om	BKA	på	vox.no).		RVO	kan	gi	opplæringa.	Unge/voksne	kan,	på	grunn	av	sykdom	eller	ulykke,	søke	om	fornya	
grunnskoleopplæring (inkl. kommunikasjonstrening). RVO samarbeider med Folkeuniversitetet om norskkurs for EU-borgere. Søknadsskjema 
ligger	på	kommunens	hjemmeside	under	”skole/utdanning”.	Skolen	ligger	ved	Ringebuhallen.	Kom	innom	eller	ta	kontakt!	
Tlf. 61281667. E-post: voksenoppl@ringebu.kommune.no



7777

Nye gjerdebestemmelser for hytter i Ringebu
en høring 
Tekst og foto: Svein Jetlund

Utvalg for plan og teknisk vedtok i møte, 16. januar 2013, å legge ut 
på høring endring av gjerdebestemmelsene i 85 reguleringsplaner for 
fritidsbebyggelse. Denne artikkelen i RingebuPosten er å oppfatte som 
høringsbrev til alle berørte parter i saken. Sakens dokumenter kan 
lastes ned fra kommunens hjemmesider www.ringebu.kommune.no 
under høringer. Her fins også en liste over hvilke reguleringsplaner som 
planlegges endret. Merknadsfrist settes til 15. mai 2013. Endringen berører 
ikke hytter som ligger utenfor regulert område. Endringen gjelder alle 
reguleringsplaner for fritidsbebyggelse med unntak av reguleringsplanene 
for Kjørra, Storfjellstua og Kvitfjell hestesenter. 
Endringen	 vil	 etter	 planen	 bli	 vedtatt	 i	 løpet	 av	 våren/sommeren	 og	
forventes annonsert i høstnummeret av RingebuPosten. Når det gjelder 
hvilke gjerdebestemmelser som gjelder fram til en eventuell endring så vises 
det til påskenummeret av RingebuPosten fra 2012 og til saksframlegget 
til overnevnte sak. Kommunen vil også være behjelpelig dersom det er 
spørsmål om gjerdebestemmelser i hver enkelt reguleringsplan.

Nytt fra Midt-Gudbrandsdal næringsforening
Hva mener næringslivet i midtdalen om utviklingsmulighetene i regionen?
Tekst: Per Morset

På oppdrag fra regionrådet i Midt-Gudbrandsdal har næringsforeningen 
satt i gang et utviklingsprosjekt for næringslivet i regionen, først og fremst 
med sikte på å heve kompetansen i næringslivet. En serie med bransjevise 
gruppeintervjuer, temamøter og en digital spørreundersøkelse, har fått 
fram næringslivets syn på utviklingsmulighetene i midtdalen.
Vår sterkeste næringsklynge er bygg, anlegg og energi. Store regionale 
prosjekter, som ny E 6 og kraftutbygging, kan gi grunnlag for videre 
utvikling av en sterk kompetanseklynge. Potensialet ligger både i utvikling 
av eksisterende bedrifter i regionen og etablering av nye, samt i samarbeid 
med nasjonale selskaper. Det ligger også muligheter i tjenesteyting til 
denne sektoren.
Vi har aldri hatt så mange besøkende til regionen vår tidligere. Til tross 
for dette, sliter de tradisjonelle reiselivsnæringene. I dag er det mange 
andre næringer som tjener mer penger på tilreisende, først og fremst 
hyttefolket.  Destinasjonenes konkurranseevne er derfor kritisk for store 
deler av næringslivet vårt. 
Helse- og omsorgssektoren vil vokse som følge av alderssammensetning 

i befolkningen og økte krav til velferdstjenestenes kvalitet. Regionen står 
overfor investeringer i velferdsteknologi. Det kan utvikles spennende 
kompetansenettverk i kryssingen mellom offentlig tjenesteyting, 
videregående skole, og næringslivet.
Kartleggingen viser at den bransjen som gjennomgående har de beste 
resultatene, er forretningsmessig tjenesteyting, det vil si bedrifter som 
leverer tjenester til andre bedrifter. Det er ingen stor bransje hos oss, 
men den har vekstpotensial, fordi den kan betjene kunder langt utenfor 
regionen. 
Rekruttering av kompetent arbeidskraft er kritisk. For å få folk til å flytte 
hit, blant annet få unge folk tilbake til hjemstedet, må vi ha det beste 
botilbudet. Fjell og fritid er positivt, men ikke nok. Solrike, trygge og 
sentrumsnære boligområder er en viktig utviklingsfaktor.
Alle bransjer mener at Gudbrandsdalen har et kommunikasjonsproblem. 
Vi har behov for å fortelle gode historier om oss selv. De finnes, bare vi 
tør å fortelle dem.

Nytt fra Lillehammer turist
Jubileum for Peer Gynt

Har du ikke fått med deg Peer Gynt ved Gålåvatnet med Svein Sturla 
Hungnes som regissør så er denne sommeren siste mulighet.  Ikke slik å 
forstå at forestillingen legges ned, men i år er de siste hvor Hungnes har 
ansvaret for regionen.
-For oss som jobber med reiseliv og opplevelser i regionen er Peer Gynt 
et fyrtårn. I år er det jubileum, og vi ønsker et heidundrende jubileum.  
Så oppfordringen er klar. Dette er noe alle bør få med seg, enten du er 
hytteeier, fastboende eller tilreisende, forteller reiselivssjef i Lillehammer 
Turist Vidar Svanemyr. Reiselivet i regionen er opptatt av arrangement, 
ikke bare Peer Gynt, men alle arrangementene som er i regien.

- Arrangement er et nytt satsningsområde for oss, og det har allerede stor 
betydning. Peer Gynt er noe av det mest unike vi har i vår arrangementsflora.  
Arrangement er også næringsutvikling enten det er snakk om World Cup 
I Kvitfjell, Countryfestivalen eller Birkebeinerarrangementene.  Vår region 
har stolte arrangementstradisjoner, og det gir en meropplevelse for alle, 
uansett om du er fastboende eller hytteinnbygger. På vår kalender på 
Lillehammer.com, kan du holde deg orientert om alt som skjer.

Visste du at ....
Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor, Ringebu og Sør-Fron kommune: Kontortid: 08.00 – 15.00, Tlf: 61 28 30 51
Alarmtelefonen for barn og unge: 15.00 – 08.00, og i helgene: Tlf: 116 111
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Fra J.o.b.a. til Mitsubishi…...
Tekst: Siv Vaagan, foto:Ken Rune Godlien og Bjørn Per Aspen

Høsten 2011 fikk J.o.b.a. (J.o.b.a er 
forkortelse for jobb, opplæring, bistand 
og aktivitet) en forespørsel om vi kunne 
ta på oss produksjon av varmepumpehus. 
Forespørselen	 kom	 fra	 Miba	A/S	 som	 er	
hovedleverandør av Mitsubishi electric 
varmepumper i Norge. De hadde fra før 
avtale med to lignende arbeidsplasser, 
men da en skulle gi seg, ble vi kontaktet. 
Det tok ca. 6 mnd. før formell kontrakt

ble signert, det var en tidkrevende prosess 
å utarbeide modeller, og finne ut om vi 
hadde ressurser og kapasitet til å ta på oss 
så stort oppdrag.
Den første avtalen som ble undertegnet 
lød på at vi skulle produsere ca. 1000 
enheter i 2012.

Nå er oppdraget utvidet til å gjelde 
produksjon av ca. 1600 enheter i 
2013, i tre forskjellige størrelser, mot 
en størrelse første året. Dette medfører 
igjen utarbeidelse av nye maler. 
Varmepumpehusene blir distribuert ut til 
kunder i hele landet.
En slik stor kontrakten har en veldig positiv Fra venstre Atle Olstad, Jan Arvid Rønningen og Mari Anne Haugstulen

Amrud Bygg AS
Tekst og foto Ragnar Løsnesløkken

I et trivelig og ryddig kontor på Fåvangtorget, trygt plassert mellom Baker 
Hansen og Mammut Reklame, ligger Amrud Bygg AS. Dette firmaet ble 
etablert i januar 2012 og er et av de ferskeste byggefirmaene i Ringebu. 
RingebuPosten har  tatt turen for å snakke med mannen bak Amrud Bygg 
AS, daglig leder Bård Erland Amrud.
Når vi banker på døra til Amrud Bygg blir vi møtt av en travel, men blid Bård 
Erland Amrud. På veggene på kontoret henger det diplomer og kursbevis 
som forteller at firmaet er våtromssertifisert og har sentralgodkjenning.  
Det henger også et diplom på at Bård Erland har tatt svennebrev. ”Man 
må ha papirene i orden vet du”, sier Bård Erland med glimt i øyet. 
Selv om Bård Erland ikke er eldre enn 35 år har han allerede rukket 

å opparbeide mange 
års erfaring i bransjen. 
Etter flere år blant 
annet i Fåvang Bygg 
og Mjøsbygg valgte 
han og starte sitt eget 
enkeltmannsforetak 
i 2009, noe som 
kanskje var et spenstig 
valg siden det var midt 
under finanskrisa som 
startet i 2008. Men, 
med Johan Amrud 
(kjent treskjærer 
og kunster fra Sør-
Fåvang) som bestefar 
og Arne Løsnesløkken 
(kremmer og driver 
av matbutikken i 
Venabygd fram til 
begynnelsen av 
1 9 9 0 - t a l l e t ) s o m 
morfar, skulle Bård 
Erland ha gode 
forutsetninger for å 
drive eget firma i byggebransjen.
Hva var ditt første oppdrag etter at du startet enkeltmannsforetaket?
Det første oppdraget fikk jeg av naboen som ville at jeg skulle pusse opp 
badet og innrede huset. Siden den gang har det bare blitt mer og mer.
I dag er vi seks ansatte i firmaet og tar alle oppdrag innen nybygg, tilbygg, 
rehabilitering, våtrom, fliser og maling. Fram til nå har vi hatt oppdrag fra 
Sjusjøen i sør til Vinstra i nord, forteller Bård Erland. 

Stig Dalen pusser tak i Søre – Fåvang Grendahus

Bård Erland Amrud

8
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effekt for hele J.o.b.a., både økonomisk og i form av bredde i tilbudet 
til tjenestemottakerne. En stor del av de som benytter seg av tilbudet 
ved J.o.b.a. i dag, tar del i denne produksjonen. Den finansierer bl.a. ny 
leasingbil, som igjen blir brukt til andre og nye oppdrag. Vi kjører ut mat 
og grusbøtter til eldre, har intern postrute i tillegg til vedproduksjon,
fresing av skilt, og egen tekstilavdeling.  
Produksjonen foregår hver dag, og sysselsetter en stor del av de 30 
tjenestemottakerne som er innom J.o.b.a. i løpet av en uke.
Arbeidsleder Bjørn Per Aspen gir god veiledning i å lage malene som skal 
brukes. Til hus i hver størrelse trengs det mal for venstre side, høyre side, 
front og tak. 
Det gikk mye tid til å lage og justere produksjonsmalene før produksjonen 
kunne starte.

Bjørn Per Aspen

Stein Arve Kaspersen og Kent Rune Godlien

Det er spesielt viktig med tilrettelegging på denne arbeidsplassen, slik at 
de fleste kan jobbe bortimot selvstendig, og dermed mestre oppgavene. 
Tjenestemottakerne gjør derfor det meste av arbeidet, de lager maler, 
sager og skrur sammen delene, og flatpakker disse i plast før levering kan 
skje. Fire kan skru samtidig på samme hus.
Trevirket som brukes er impregnert, og leveres nå fra Fåvang Sag; skruer 
og vinkler blir levert fra XL-bygg i Ringebu.
J.o.b.a.	er	stolt	over	oppdraget	for	Miba	A/S	og	håper	å	få	fortsette	med	
dette framover.
Vil også nevne at vi ikke har fått en eneste reklamasjon på produktene 
så lang, noe vi er godt fornøyde med. Vi har også solgt varmepumpehus 
lokalt til private, da vi har anledning til dette.

Hovedprosjektet til Amrud Bygg denne vinteren er ei stor hytte på Sjusjøen. 
Her representert ved Marius Ødegård t.v og Thomas Nymoen.

Hva liker du best ved å drive eget firma?Det er å skape arbeidsplasser i 
bygda og se resultatene av prosjektene vi gjennomfører. Jeg er så heldig 
å ha med meg stabile, lokale, flinke og erfarne medarbeidere som står på 
og gjør sitt beste hver dag. 
Da er det ingen sak å drive firma, sier en fornøyd daglig leder. Hva er mest 
utfordrende med å drive firma?
Det er et stort ansvar å ha seks ansatte. Det er et tøft marked og det er 

Visste du at .... 
kommunen øver på å takle kriser

Kommunene er pålagt å ha en beredskap for å takle større kriser som oppstår i fredstid. Som et ledd i dette arbeidet har Ringebu kommune 
i løpet av det siste året revidert sine beredskapsplaner. Fylkesmannens beredskapsavdeling gjennomførte også et tilsyn med kommunens 
beredskap i 2012. I januar 2013 ble det gjennomført en beredskapsøvelse kombinert med undervisning, der kommunens kriseledelse og 
informasjonstjeneste deltok. Øvelsen ble holdt på Sivilforsvarets undervisningsanlegg på Starum. Målet er å stå best mulig rustet om en større 
krise/ulykke	skulle	oppstå,	en	sikkerhet	for	alle	som	befinner	seg	i	kommunen.

ingen selvfølge å ha nok arbeid til alle, men vi har hatt nok å gjøre til nå, 
og det ser bra ut framover også, så vi har vært heldige. Det beste man 
kan gjøre for å få arbeid er å være grundig og nøyaktig i det man gjør. 
Det er viktig at folk kan stole på at man gjør en solid jobb. Det er også 
utfordrende med alt papirarbeidet. Det er mange lover og regler å sette 
seg inn i og forholde seg til, men jeg har god hjelp på kontoret og det er 
jeg glad for, sier Bård Erland.
Hva er den mest utfordrende jobben Amrud Bygg har hatt?
Da må jeg nok svare kirketårnet på Fåvang kirke. Høsten 2012 fikk 
vi i oppdrag å skifte ut 4000 spon. Det var et omfattende og veldig 
krevende arbeid. Samtidig var det også givende og lærerikt, ettersom 
oppdraget foregikk 25 meter over bakken, og var noe helt annet enn det 
vi pleier å holde på med. Vi har også hatt flere store, spennende hus- og 
hytteprosjekt som har vært utfordrende, men kundene har gitt oss gode 
tilbakemeldinger, noe vi er godt fornøyde med, sier Bård Erland.
Hvordan ser du på framtida og har du noen planer videre med Amrud 
Bygg AS?
Jeg har tro på framtida, men først må vi stabilisere oss der vi er i dag. På 
sikt er målet å utvide virksomheten.  Jeg har spennende planer på gang, 
men foreløpig velger jeg å holde dem for meg selv, sier Bård Erland med 
et lurt smil.

9
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Hans Lyshaug
Tekst og foto Øyvind Myhrsveen

Hans er oppvaksen i Torpa og flytta 
i 1966 til Fåvang og var lærar i 
Nordstrand skolekrets i 6 år, men 
skolen vart nedlagt og Hans blei 
overført til Fåvang skole. Seinare kom 
han attende til den nye skolen på 
vestsida.
Hans fortel at han vaks opp i 
ein familie som var glad i sang, 
musikk og dans. Han blei med i 
korpsmusikken og fekk også litt øving 
i fele og trekkspel. Dans lærte han på 
kjøkkengolvet. 
Musikkinteressa fekk ny giv da 

han fekk Ola Rønningen som venn og nabo. Ola var som kjent både 
komponist, arrangør, utøver og ikkje minst samler av folkemusikk og 
kunnskap om dei gamle bygdespelemenn. Vi hadde mang en trivelig 
prat om vår felles interesse. Og vi spela iblant gjerne saman med 
naboane Sven Berge og Anders G. Fretheim og tok det ambisiøse namnet 
”Nordstrandskvartetten”, seier Hans
Når kom du med i spelemannslaget? Det var i 1988, men alt i 1967 
fekk eg vera med Ola og Anders på fleire øvingar i laget. Men så ”tok” 
idretten meg og eg hadde mange fine år med gode vener både  i ski- 
og orienteringssporten. Til og med fotballsparking ble det på mine godt 
vaksne dager. Det mangla som regel ein spelar når oldboyslaget skulle ha 
kamp, og ”gutta” var ikkje kravstore når eg fekk plassen. 
Videre fortel Hans at Camilla Granlien fekk i gang ei sanggruppe i 
spelemannslaget. Der dyrker vi vokalt folkemusikkstoff fra dalen, gamle 
revyviser og muntre og triste stubber fra fjern og nær. Det hender 
vokalgruppa og spelegruppa har felles opptreden.
Men i 2004 vart du spurd av styret i nærmiljøsentralen som driftes av 
Frelsearmeen, om du ville prøve deg som musikkinstruktør for ei gruppe 
med barn og unge med ulike behov, og du sa ja. Kvifor? Eg synes det var 
spanande å prøve. Eg kjende noen av dei aktuelle deltakarane. Dessutan 
hadde eg i oppveksten eit par nære vener med ymse handikap. Dei hadde 
gitt meg ei verdifull ballast. Kunne eg vera til nytte her, så ville eg prøve. 
Målsettinga var samhandling, meistring og opplevelse av den gleda 
musikken skaper.
Kor mange medlemar er med i dag, og kor ofte øver dykk? Når vi er 
fulltallige er vi ni, og vi øver annakvar veke. Vi øver i kjelleren på 
Kaupanger. Etter øvinga er vi med å førebur til møte i Onsdagsklubben. 
Der kan vi bidra med underhaldning .
Hans vil streke under at Vaffelbandet  er opne for nye medlemer. Dei er 
hjarteleg velkomne. 
Dykk har eit fint namn på gruppa. Vaffelbandet; har det ei forklaring? Ja. 
Dei fyrste åra vart vi bortskjemde med at Magnhild Vestad serverte vafler 

i pausa. Da gruppenamn kom på bana, foreslo  Odd Nilsen, ein pådriver 
som vi alle sårt saknar;  at vi skulle hete Vaffel  dænseband. Etter kvart 
har nok ”Vaffelbandet” satt seg som det mest brukte namnet.
Dykk har hatt mange speleoppdrag; kva slag musikk speler og syng 
Vaffelbandet? Medlemane er glade i dansebandmusikk. Det går fram 
av namnet ”Vaffel dænseband”. Elles er det variert med songar frå 
skolesongboka til populærstoff som slagere og liknande. Bandet har 
egen husdikter i Egil Mjogdalen.  Han har mange djupe tankar i dikta 
sine, og han og eg har eit godt samarbeid med å lage songbare vers med 
egne melodiar. Diktlesing ved Egil er og eit av underhaldningsbidraga til 
Vaffelbandet.
Eg vil skryte av at lag og foreninger har vore svært flinke til å bruke 

oss. Vi har reist frå Gjøvik i sør til Vinstra i nord. Vi har spilt på Ringebu- 
og Fåvangdågån, på 17.mai, på ungdomslokala i Brekkom, Losna og 
Venabygd,  på folkemusikkpub, på handicapveka på Venabu, i  Venabygd 
kyrkje, på Tann seterkafe, på vinterfesten, på nærmiljøsentralen og 
onsdagsklubben. Det største har nok vært å spille for biskop Solveig Fiske 
i Fåvangkyrkja under bispevisitasen i 2010.
Men seinere har du også fått deg ei gruppe med yngre- Dei kaller seg 
”Småvaflan”, er det så? Ja, eg fekk spørsmål om å lede ei barnegruppe, 
og det er ein festleg gjeng.  Kva driv du og Småvaflan med? Vi driv med 
koordinasjonstrening, rytmeleik, sangleiker, enkel dramatisering og dans. 
Gruppa er eit ope tilbud til barn med forskjellige handicap.
Hans vil understreke at begge gruppene har fått økonomisk støtte 
frå sanitetsforeningene i kommunen, fra lionsklubben og gjennom 
kulturmidler. Det takker vi hjertelig for. Elles røper Hans at han er på 
lønningslista til Frelsesarmeen for arbeidet sitt.
Kva får du elles att for å jobbe med desse gruppene? Det er eit 
meiningsfylt arbeid som gir mykje glede. Vi har mykje å lære av desse 
folka. Sjå berre på gleda, utstrålinga og den utilgjorde væremåten dei 
viser når dei opptrer.
Hans har gjennom ein mannsalder vore ei ildsjel i lokalsamfunnet, og for 
arbeidet han har lagt ned fekk han i 2001 Ringebu kommunes kulturpris

Visste du at ....
Ringebu kommune trenger flere støttekontakter.

Er det noen som har ekstra tid?
Ringebu kommune trenger støttekontakter, både menn og kvinner i alle 
aldre, til oppfølging på sosiale aktiviteter.
Ta kontakt med konsulent for funksjonshemmede.
Tildelingskontoret
Telefon:612 83326
Mellom 09.00 – 14.00 hverdager.
E-post: eva.barkenes@ringebu.kommune.no

Visste du at ....
Rullering kommunedelplan 
Idrett og fysisk aktivitet for Midt-Gudbrandsdal.

Innspill til ny plan for 2014-2017 sendes Ringebu kommune 
v/kulturkonsulent	innen	1.	juni	(1.frist)
Tiltak som det skal søkes spillemidler på må være inkludert i planen.
Gjeldende plan kan lastes ned på www.ringebu.kommune.no. 
Gå inn på kultur og fritid og videre på ungdom og idrett.
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Ringebu kommune tilbyr gratis lån av kontor
Tekst :Willy Heimstad, foto: Bjørn Dokken

Ringebu kommune har etablert «Dropp-inn-kontor» i Ringebu 
sentrum. Lokalene ligger i 2.etasje i COOP-bygget som også huser 
Posten. Lokalitetene består av 6 kontorer, pauserom med kjøkken, 
resepsjonsarealer,	møterom	og	toaletter/garderober.	Lokalene	er	lyse	og	
trivelige, og er universelt utformet. Det er også heis i bygget.
Hensikten med denne ordningen er å kunne gi et tilbud til de som har 

behov for en kontorplass noen timer – noen dager – eller med faste og 
jevnlige kontordager.

Tilbudet er for alle, men en tar spesielt sikte på å kunne bidra til at flere
kan jobbe ut i fra Ringebu. Dette kan være fra fritidsbefolkningen i hytte-
områdene, eller de som har arbeidsplassen sin andre steder av landet, 
men som periodevis kan ha behov for et sted å sitte å arbeide. Dersom det 
er noen som kan tenke seg et avdelingskontor i Ringebu mer permanent, 
er dette også mulig.

Foruten selve kontoret er det også møterom til disposisjon.

Kontoret er utstyrt med internett og trådløs router. Møterom har projektor 
og lerret.

De som kan være interessert å benytte tilbudet, må henvende seg 
til servicetorget i Ringebu kommune og reservere tid. Her får en også 
utlevert nøkler.

Ringebu kommune håper at dette vil bli positivt mottatt og at kontoret 
skal bli hyppig benyttet. Dette som en prøveordning ut 2013. Vi håper 
at det kan være noen som finner dette så praktisk at de kan tenke 
seg å leie eget kontor. Fra før av er Fron Lensmannskontor, Ringebu 
Revisjon & Rådgivning og Gjermundshaug Anlegg As lokalisert i samme 
kontorfellesskap.

Visste du at ....
I barnehagene i Ringebu og Fåvang er det stor skiaktivitet om vinteren. 

Mange går på ski hver dag så sant det er føre til det. Det er et morsomt syn når de små 
skiene står ”lina” opp i titalls etter husveggen. Denne frileken på ski har ført til større 
mestring og dermed også større skiglede hos mange.

I samme sjanger er 
også skøytebanene 
i kommunen - en på 
Ringebu skole og en 
ved Kvitfjelltunet på 
Fåvang. Det legges 
ned stor innsats for å 
måke og holde disse 
snøfrie gjennom 
vinteren, og både 
voksne og barn har stor glede av dem. 

Bare noen tanker i disse dager da det er mye fokus på at vi er for mye i ro....
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Ringebu statlige mottak
Tekst: Gro Li Sletvold, foto: Tina Lie Vestby

Det lyser i vinduene på Ringebu statlige mottak, og Ringebu sentrum 
har igjen fått innbyggere fra mange verdensdeler. Etter at mottak for 
mindreårige asylsøkere ble stengt 30.juni 2012, har det gamle hotellet 
vært lukket og mørkt.

Rett før jul fikk Ringebu kommune beskjed om at Norsk Mottaksdrift, som 
eier det nedlagte hotellet, hadde inngått avtale med Utlendingsdirektoratet 
(UDI) om å gjenåpne Ringebu statlige mottak. Mottaket har 100 plasser 
og tok i mot sine første beboere i begynnelsen av januar. Det er et 
ordinært mottak for enslige voksne og familier. Hovedbasen er det gamle 
hotellet, men en del beboere – særlig familier – bosettes i leiligheter nær 
Ringebu sentrum.

Det byr på utfordringer for kommunen når asylmottaket veksler mellom 
stillstand og drift – tjenestetilbud bygges ned og må raskt opp å gå 
igjen. Men det er bred politisk enighet i Norge om at vi skal oppfylle 
våre internasjonale forpliktelser og ta i mot mennesker som trenger 
beskyttelse. Norsk Mottaksdrift, UDI og Ringebu kommune, har derfor 
som mål igjen å etablere et godt og strukturert faglig samarbeid som 
sikrer at beboerne får de tjenestene de har krav på. Tjenestene skal ytes 
innenfor de tilskuddene staten gir til kommuner som har asylmottak.
Asylsøkere skal ha samme tilgang til helsetjenester som befolkningen 
ellers. For å møte dette på en systematisk og god måte, har Ringebu 
kommune tilsatt ei helsesøster som skal arbeide direkte rettet mot 
beboerne på Ringebu statlige mottak. En slik satsing vil bidra til en 
tryggere hverdag for beboerne på mottaket, og det vil også minske 
presset på de ordinære kommunale helsetjenestene.
Asylsøkerbarn skal fra fylte 4 år, så langt det er mulig, tilbys 
barnehageplass. Vårhalvåret 2013 stiller Ringebu kommune fem plasser i 
Ringebu barnehage til rådighet for barn fra mottaket. Asylmottaket er selv 
ansvarlige for å organisere et tilbud til barn under 4 år gjennom såkalte 
«barnebaser».
Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring når det er forventet 
at de blir i landet mer enn tre måneder. Inntil elevene har kommet på et 
forsvarlig nivå med hensyn til norskkunnskap, vil de gå i innføringsklasse 

med hovedfokus på norskopplæring. Samtidig vil elevene integreres på 
sine klassetrinn gjennom deltakelse på sosiale arenaer og i fag der det 
er naturlig.
Voksne asylsøkere skal få tilbud om 250 timer norskopplæring. Ringebu 
voksenopplæring har lang erfaring med denne typen opplæring, og det 
er også de som vil stå for opplæringstilbudet denne gangen. Dersom 
asylsøkerne får oppholdstillatelse, har de både rett og plikt til en mer 
omfattende opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

De som bor på asylmottaket representerer ikke en sterk kjøpegruppe, 
men de må dekke grunnleggende behov for mat og klær. Leder i Ringebu 
markedsforening, Inge Asphoug, sier til Ringebuposten at dette fører til 
økt handel innen dagligvarer og bekledning.
Inge er også innehaver av Ringebu Libris. Der registrerer han økt 
etterspørsel etter blant annet ordbøker. 
Men ikke minst, sier lederen i markedsforeningen, er det positivt at 
beboerne på asylmottaket er med på å skape liv i sentrum gjennom at 
det blir flere folk i gatene.

Visste du at ....
NÆRMILJØSENTRALEN er en møteplass som er åpen for alle. Vi rekrutterer og organiserer frivillig arbeid i ulike aktiviteter. 
Litt om hva Nærmiljøsentralen i Ringebu tilbyr.

Baby- og småbarnsang(1-4 år) Det er sang i 45 min og servering, et veldig populært tiltak som har gått over flere år. 
Fredagskafe hver fredag fra 10.00-14.00 er åpen for alle, salg av kaffe og vafler.  Vaffelbandet og småvaflene er musikkgrupper for barn og 
voksne med spesielle behov og der er vi så heldige at vi har Hans Lyshaug som instruktør. 
Onsdagsklubben arrangeres annenhver onsdag 17.30-19.30 i Kaupanger kafe. Salg av enkel mat, kaffe og kioskvarer. Sosial sammenkomst med 
prat, spill og musikk. Natteravnordning organiseres av Nærmiljøsentralen. 
Leder for nærmiljøsentralen deltar også i kommunens HSA-gruppe. En 
tverrfaglig og tverretatlig gruppe som jobber med holdningsskapende 
arbeid mot rus. HSA har fokus på barn og unge. 
Mer info om HSA finner du på www.ringebu.kommune.no.
Vi har også en lukket gruppe, en gang per uke, for de som ønsker å 
komme ut og treffe andre. Besøkstjeneste, frivillige i tilknytning til 
nærmiljøsentralen, har faste besøk til brukere på eldresenteret og deltar 
som ledsagere til lege og sykehus. I denne tjenesten trenger vi frivillige 
til å bidra. Det er ingen bindingstid om du melder deg som frivillig, 
uansett aktivitet.

Ta gjerne kontakt!                                                           
Line Høyesveen
daglig leder
Tlf:612	80260/	95	90	49	47

VELKOMMEN

Shemelis fra Eritrea og Jan Bakken fra Fåvang.
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Venabygd montessoriskole 10 år!
Tekst Lene Madshus, foto: Hilde Jordbruen

Dette skoleåret er vårt tiende som montessoriskole i 
Venabygd. Det var stor glede i bygda våren 2003 da 
vi fikk godkjennelse fra direktoratet om å få starte 
montessoriskole fra høsten samme år.
Et dyktig interrimstyre jobbet hardt for skolen, og 
i løpet av våren og sommeren ble det lagt ned en 
vanvittig mengde dugnadsarbeid.
Vi startet montessoriskolen i august 2003 med 37 
elever. Fra høsten 2013 har vi 60 elever og venteliste. 
Til våre elever i dag, har vi 7 lærere i 100 % stilling og 
tre assistenter. 
Det har skjedd flere forandringer opp gjennom åra, og 
en av de største var nok i 2010 da vi fikk ballbinge. 
Den ble åpnet med klipping av snor, utført rådmannen 
i kommunen, og pressekorpset var på plass. 

Jubileumsfest 

1.juni blir det storslått feiring på skolen. Da inviteres tidligere elever, 
foreldre, lærere, dugnadsarbeidere, styremedlemmer med flere. Vi ønsker 
spesielt det første styret velkommen til å dele denne store dagen med oss. 
Det blir underholdning av nåværende og tidligere elever, taler og servering. 
Vi gleder oss stort til feiring, og ikke minst til mange nye år ved skolen vår, 
der visjonen er: 
- der lysten til å lære består!

Nyhet fra 17. maikomiteen

Året 2013 skal det skapes enda mer blest rundt Venabygd. Nasjonaldagen 
skal bli en markering på at vi tør å tenke nytt, og at Venabygd skal være 
en levende bygd. Vi skal skape liv og røre i form av å involvere hele bygda. 
Etter konstruktive møter har vi kommet frem til at nasjonaldagen skal starte 
dagen kl. 9. 00. En skal stå opp, pynte seg og komme seg til Venaheim for å 
spise frokost sammen med andre som vil være i Venabygd for å feire dagen 
vår. Det blir frokostbufeet som koster kr. 50 per familie. Etter frokosten 
blir det underholdning fra elevene ved Venabygd montessoriskole og 

barnehage.  Det blir konsert inne på Venaheim med Ringebu musikkforening, og det serveres kaker og kaffe mens vi selger lodd. Barna får da 
anledning til å være med på årets rebusløype, og det blir premie og is til alle. Barnetoget toget skal i år gå fra Venaheim og til kirken.  Ved kirken blir 
det musikk ved de britiske gravene, og soknerådet inviterer til kaffe og is i kirken før gudstjenesten kl.12. 00. Etter gudstjenesten kan hver enkelt delta 
på feiring i Ringebu og Fåvang.

Vi ønsker oss en verdifull, minnerik, morsom og underholdende 17.mai. Alle er hjertelig velkomne. Dette skal være en festdag for alle som ønsker å 
være med på å skape en flott nasjonaldag.  Vi håper å se flest mulig i Venabygd på 17.mai.

Visste du at ....
de fine salgsbodene som er satt opp i Fåvang sentrum kan brukes av 
alle som har noe og selge eller vise fram. 
Ta kontakt med Fåvang vel og næringsforening 
ved Anne Kari's gaver og klær 
tlf. 957 89 860 
om du har en god ide eller trenger en salgs bod!
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Oppslagstavla påsken 2013
Venabygdsfjellet
Venabu Fjellhotel. 
Skiturer med leder hver dag unntatt lørdager, påmelding dagen før.
Trugetur til Myfallene , vanligvis onsdager, påmelding dagen før.
Norsk matbord med tradisjonsmat onsdager kl. 18.30, bordbestilling. 
Lysbildekåseri med Knut Langeland om noen av de flotteste hagene i Europa en av de 
første dagene i påsken. 
Vi har åpent for servering hele påska.
Utleie av turski.
Lysbildekåseri om fjellets flora onsdag kveld.
Lysbildekåseri om Venabygdsfjellet og Rondane søndag.
Mer info: 61 29 32 00, e-post: venabu@venabu.no og www.venabu.no 

Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotell. 
Karlsvogna Fjellbad med barnebasseng, svømmebasseng, boblebad, badstue, steambad, 
klatrevegg og fossefall med mer. Åpent for alle kl. 10.00-21.00. 
Ringebufjellet Skisenter 600m fra hotellet; to skiheiser. Åpent lørdag og søndag kl. 10.00-
16.00 samt hele uke 8 og påsken. Skiutleie, kiosk og varmestue. EGNE AKTIVITETER i 
PÅSKEN!!
Fjellrypa Gave & Interiør  med bla Woodwick, Røros Tweed, Miljøgården, Edel Design, Mille 
Moi, Greengate. Vi har vært på interiørmessen, mange spennende nyheter! Åpen hver dag 
i sesongen.  Villreinen Cafè & Bar ala carte kl. 12.00 – 18.00 hver dag. 
Aquavitfjøset verdens eneste – over 75 slag aquavit. Åpent kl. 18-19 hver lørdag, ellers på 
forespørsel. Nordlyset, vår glassrestaurant med panoramautsikt over fjellet, for de spesielle 
anledninger.
Gudbrandsdalsbord hver lørdag og stor varmbuffet, ost og dessertbord hver fredag i hele 
vintersesongen. Påskeaften, stor påskebuffet. Kl. 19.00-20.30. Bordbestilling.
NYHETER:
Skøytebane nedenfor hotellet. Skøyter leies i resepsjonen.
Hoppeslott for barna – Henv. resepsjonen.
Utleie langrennsutstyr, truger, pulk mm. i resepsjonen på hotellet
Levende musikk hver kveld (unntatt søndager) til underholdning og dans.
Følg oss på Facebook for å få med de siste nyhetene, her blir også årets Påskeprogram lagt 
ut. Mer info: www.sgh.no, post@sgh.no, tlf 61284000

Lundes Turisthandel. 
Lundekroa har åpent hver dag 10.00 – 18.00. Nystekt bakverk, ala- carte matservering og 
alle rettigheter.
Lunsj-buffèt hver søndag kl. 13 - 17. 
Kiwi Minipris og Hyttebutikken har åpent alle hverdager kl.09.00 -21.00, lørdag kl.09.00 
– 18.00 og søndag kl.10 00 – 18.00.
I påsken er alt åpent hver dag! Fjellmartna 26.til 28.juli.
Mer info på: www.lundes.no, e-post: lundes@lundes.no Tlf: 61 28 40 43

Rondesenteret.
Nærbutikk, Rondane Sport og Fritid, Max bensinstasjon åpen hver dag, 
Lokal gardsmat, ferske bakervarer. Fredag-Lørdag i sesongen har vi ferske oster fra Oluf 
Lorenzen og fersk fisk fra Smakfullt Storkjøkken.
Gass og parafin, vedsalg med levering, scootertransport, brøyting av hytteveier. 
Kafe, matservering, hytteutleie og camping
Søndags - buffé i sesong.
Se egent oppslag for påsken.
Mer	info:	www.	Rondesenteret.no,	Tlf.	61284126/90584000

Lillehammer Troll ski Marathon Lørdag 6. april 2013 
Verdens lengste skirenn fra Venabygdsfjellet – til Sjusjøen 
www.trollski.no

Øksendal.
Friisvegen turistsenter Måsåplasen.
Kafeen er åpen hver dag med middagsservering frem til kl. 17.30.
Påskebuffe, langfredag fra kl. 13.00 til 17.30, levende musikk fra Spellmann Hansen.
Kontakt oss for pristilbud på kurs, selskapeligheter og matlevering.
Skitrekket er åpent hver dag fra kl. 11.00 til 15.00
Afterski i lavvoen palmesøndag, onsdag, skjærtorsdag, sangfredag og påskelørdag fra kl. 
14.00 til ca. 20.00 (2 kvelder med Spellmann Hansen).
Hundekjøring ved lavvoen palmesøndag og langfredag fra kl. 13.00 til 16.00 (bestilling 
utover dette).
Skjærtorsdag: Påskelunsj i alpinbakken fra kl. 12.00 til 15.00

Nærbutikkens faste åpningstider
Alle dager fra kl. 09.00 til 18.00 året rundt. Fredager fra kl. 09.00 til 21.00 året rundt.
Fullt dagligvaresortiment og ett godt utvalg av «Kortreist mat» til faste lave priser.

Varekjøp over kroner 700 frem til og med 2. påskedag 2013 er med i trekningen av en 
varegavesjekk på kroner 3000.
1. mai buffe` til fjells!
Måsåplassen har den glede å invitere nye og gamle kunder velkommen til 1. mai buffe` fra 
kl. 13.00 til 17.30, voksen 195 per. person.
Vi ønsker alle velkommen til fjells!
Mer	info:	www.friisvegen.no,	post@friisvegen.no.	Tlf.61280421/99539110

kVitfjell.
Kvitfjell alpinanlegg og Gudbrandsgard Hotell
Mandag 25.mars: 
Kl. 12.00 Vaffelsteking og skattejakt i Snørøverfortet.
Tirsdag 26.mars: 
Kl. 13.30 Barnas egen afterski i barnebakken på vestsiden. Vi griller pølser og 
marsmellows, serverer varm drikke, hører på musikk og koser oss.
Onsdag 27.mars: 
Kl. 12.00 Hopprenn i barnebakken på vestsiden. Lengdehoppkonkurranse. Påmelding i 
heisboden der fra kl. 09.30 samme dag. Det koster ingen ting å være med.
Skjærtorsdag 28. mars
Fra kl. 12. 00 helgrilling av gris på Koia
Kl. 14.00 Poolparty på Gudbrandsgard hotell. Badeparty i Hawaiistil med lekre 
paraplydrinker, musikk og moro. Det koster kr. 25 per barn. Prisen inkluderer to 
paraplydrinkbonger.
Langfredag 29. mars
Kl.	11.00	Fartsrenn	v/Gudbrandsgard	Hotell	og	Dag	Kolsrud.	
Mer informasjon finner du på ggh.no.
Kl. 12.00 Påskeeggrebus med start i Snørøverfortet.
Fra kl. 12.00 Helgrilling av gris på Koia.
Kl. 13.00 Kvitfjell Veterans påskeskirenn for de over 30.
Påskeaften 30. mars
Kl. 11.00 Koia snowracer Grand Prix - parallell akekonkurranse ved Koia. Gratis påmelding 
på Koia samme dag.
Fra kl. 12.00 Sea Food bbq på Koia.
Kl. 14.00 Kvitfjell Park Series del 3: Rail Jam og Big Jump konkurranse. Bli med og kjemp 
om å vinne din egen rail! Kostnadsfri påmelding samme dag i Kvitfjellparken.
Junior Skipatruljen – jobben uten ansvar, med frynsegoder ønsker nye og gamle ansatte 
velkommen hver dag i påsken.
Uniform og utstyr kan avhentes i Snørøverland eller i barnebakken på vestsiden. 
Førstemann til mølla!
Mer informasjon på www.kvitfjell.no 

Gudbrandsdal go-cart. 
På grunn av varierende vær- og føreforhold, 
følg med på www.gudbrandsdal-gokart.no for åpningstider. 
Mob. 97151267.

Den kulturelle spaserstokken i Ringebu kommune
21. april kl. 19.00: Konsert med Inger Lise Rypdal i  Ringebu Stavkirke.

Sommerkonserter i Ringebu Stavkirke
30.	juni:	Marie	Forr	Klåpbakken	m/musikere.
07. juli: Gruppa SVER - folkemusikk , instrumental og sang.
14.	juli:	Blueskonsert	m/John	Ulltveit	m/band.
21. juli: James Dickenson og Øystein Rudi - orgel og fele.
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VAKTTELEFON

61 28 00 00

www.favangelektro.noReg. elektroinstallatør

VAKTTELEFON

Tromsnesveien 38, 2634 Fåvang

Torger Haug
992 03 163

Eirik Borgedal
918 47 799

Morten Hansen
992 03 164

Simen Knuts
992 03 165
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Døgntelefon 24 timer
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sin egen tinde
Vi i Tinde Hytter vet at det �nnes minst like mange tinder som det er mennesker.  
Og alle har sin personlige favoritt.  

Egen hytte er en investering i livskvalitet. Et pusterom å leve i og vokse med.  
Del tankene med oss, så tilpasser vi hytta sammen med deg og gjør den nøkkelferdig.

Som tinder er topper, er Tindehytta toppen av alle norske hyttedrømmer.

Og har du ikke tomt, så har vi over 600 tomter du kan velge i. 
Ring oss på 61 28 44 30 eller se www.tindehytter.no

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

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

Komplett bygg
med nøkkelen i døra!

Velkommen til en 
uforpliktende byggeprat!

K
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S

•Ansvarlig søker  •Prosjektledelse

•Tømrerarbeid •Betongarbeider •Alt i mur og flis
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www.s1g.no                                      Tlf.612 18000

Er du mye på farten?
Da kan det være greit å ha banken i lomma. Betal regninger og
sjekk saldo akkurat når det passer deg.

Last ned vår mest populære nettbanktjeneste på mobil eller
Ipad.

Fungerer også på Ipod touch og de fleste Android telefoner.

Hent mobilbank-appen i App store her---->

Bank. Forsikring. Og deg.



23

Gudbrandsdal Industrier AS  
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Ringebu Brukt og Nytt

Åpningstider
Tirsdag - fredag: 10.00 – 15.00
Lørdag:   10.00 – 14.00
Mandag:  Stengt

Vi henter og tar imot brukte ting
Ring oss på tlf: 61 28 37 70

Velkommen innom!
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Ringebu Folkehøgskule
Tlf.   61 28 43 60
Faks 61 28 43 61
E-post: ringebufhs@oppland.org
Hjemmeside: www.rfhs.no

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

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

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

Butikksjef i KIWI

PRISLØFTE

KIWI vil alltid slåss for 
å ha de laveste prisene 
på nøkkelhullprodukter. 

Sjekk prisene til KIWI, REMA, 
Rimi og Prix på kiwi.no

VELKOMMEN
XL-BYGG ØNSKER ALLE HUS- OG HYTTEEIERE

TIL GOD HANDEL

Randkleivgata 2
2630 Ringebu 
Tlf 61 28 17 00
Man-Fre 7-1630, lør 9-14

xl-bygg.no

Hos oss får du:
• Stort vareutvalg til nybygg 

og rehabilitering

• Egen kjøkkenavdeling

• Hjelp til prosjektering, 
mengdeberegning og
ansvarsrett

• Levering på faste kjøreruter

Randkleivgata 2
2630 Ringebu 
Tlf 61 28 17 00
Man-Fre 7-16

Hos oss får du:
• Stort vareutvalg til nybygg 

og rehabilitering

• Egen kjøkkenavdeling

• Hjelp til prosjektering, 
mengdeberegning og
ansvarsrett

• Levering på faste kjøreruter

Maxbo Ringebu har blitt 
XL-BYGG og ønsker velkommen 
til en modernisert butikk!
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Åpningstider heiser og bakker i påska: 
09.30-16.30

Mandag 25:
Vaffelsteking og skattejakt i Snørøverfortet

Tirsdag 26:          
Barnas egen afterski på vestsiden

Onsdag 27:         
Hopprenn i barnebakken på vestsiden.

Skjærtorsdag:  
Helgrilling av gris på Koia, Poolparty på 
Gudbrandsgard, Veteranrennet

Langfredag:       
Fartsrenn v/GudbrandsGard Hotell, 
påskeeggrebus med start i Snørøverfortet           

Påskeaften:       
Kvitfjell Park Series del 3: 
Rail Jam og Big Jump konkurranse 
Parallell akekonkurranse

Uteservering og grilling på 
serveringsstedene i Kvitfjell gjennom hele 
påska (Værforbehold)
Junior Skipatruljen – jobben uten ansvar, 
med frynsegoder ønsker nye og gamle 
ansatte velkommen hver dag i påsken.
Uniform og utstyr kan hentes i 
Snørøverland eller i barnebakken på 
vestsiden. Førstemann til mølla!

Velkommen til

påskeferie

i Kvitfjell!

Tlf. 61 28 36 00

Les mer på www.kvitfjell.no

Returadresse: Ringebu kommune, 2630 Ringebu
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