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Leder’n 
TAKK FOR MEG!

Det er litt vemodig å skulle skrive den siste lederen 
i RingebuPosten. Etter drøyt 22,5 år skal jeg nå 
slutte som rådmann i Ringebu kommune. Jeg startet 
i stillingen 1. oktober 1988, 33 år gammel, og har 
siden vært her, men nå er det altså slutt.

15 dager før jeg tiltrådte stillingen hadde 
Lillehammer fått tildelt OL i 1994. Jeg fikk således være med på det 
meste av forberedelsene til den store begivenheten i februar 1994. Det 
at Lillehammer fikk OL har betydd svært mye positivt også for utviklingen 
i Ringebu kommune. Det var fantastiske opplevelser de 16 dagene OL 
varte og flotte TV-bilder fra området ble sendt verden over. Kommunen 
har absolutt utviklet og befestet sin posisjon som reiselivskommune både 
sommer og vinter etter OL.

Jeg finner særlig grunn til å nevne utviklingen i Kvitfjell. Jeg husker 
godt at jeg hadde med en journalist inn i området som nå er 
mellomstasjonsområdet, nedenfor GudbrandsGard hotell. Her kunne 
jeg stolt peke opp mot høyden hvor Kvitfjell hotell og flere hytter skulle 
bygges. På den tida var det bare skog å se.

Det har gjennom årenes løp vært investert enorme beløp i hele 
Kvitfjellområdet, anslagsvis flere milliarder kroner. Dette har skapt arbeid 
for mange lokale næringsdrivende. I øyeblikket er vi i gang med 2. gangs 
behandling av kommunedelplanen for Kvitfjell. Denne planen gir store 
muligheter for videre utvikling av Kvitfjell som reiselivsdestinasjon. En 
eventuell søknad om VM i alpint i 2019 vil også være et svært positivt 
bidrag til videre utvikling av destinasjonen. 

Samtidig er det viktig å ikke glemme områdene på østsiden av dalen. Både 
områdene i Fåvangfjellet og Ringebufjellet er viktige reiselivsområder, 
hvor det har skjedd en betydelig utvikling. Her ligger det imidlertid en 
utfordring i forhold til villreinproblematikken.

Det å være rådmann er en spennende jobb. Med en sentral posisjon i 
skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon blir det aldri kjedelig. 
Du føler hele tiden at du er med på å forme utviklingen av lokalsamfunnet. 
Samtidig som du har et betydelig arbeidsgiveransvar for alle kommunens 
ansatte. Det er viktig å ha en stabil og kompetent arbeidsstokk som trives 
i sin daglige gjerning. Det er gjennom kommunens ansatte vi har mulighet 
til å levere våre allsidige tjenester. Jeg har gjennom disse årene lært å 
kjenne svært mange dyktige medarbeidere innen flere fagområder. Det er 
jeg utrolig glad for. Jeg kommer helt sikkert til å savne alle gode kolleger. 
Jeg har også merket meg at humor har en framtredende plass blant 
Ringebu kommunes ansatte. Det ser jeg på som en viktig faktor.  Det er 
ingen tvil om at godt humør kan bidra positivt i de fleste sammenhenger.

En rådmann kan i mange sammenhenger stå laglig til for hugg. Dette 
er en del av jobben, all den tid rådmannen er den som har det totale 
ansvaret for kommunens administrasjon. Jeg har tidligere sagt at det er 
en fordel for en rådmann å være litt hardfør og ikke særlig skuggeredd. 
Det er ingen tvil om at det til tider kan blåse friskt. Det har jeg opplevd 
mer enn en gang. Så lenge jeg vet at jeg gjør mitt beste og er trygg på 
det som legges fram, synes jeg selv jeg gjennom alle år har taklet dette 
bra og føler på ingen måte at jeg har lidd noen overlast.

Jeg er også av de som har en klar oppfatning om at en rådmann skal 
bo i den kommunen han eller hun jobber i. Jeg synes det blir litt for 
profesjonelt og litt distansert å komme reisende inn i kommunen ved 
arbeidsdagens begynnelse for så å reise ut igjen ved arbeidsdagens slutt. 
Ved å bo i kommunen kan du selv erfare hvilket tjenestetilbud kommunen 
yter og samtidig opparbeide deg en solid lokalkunnskap. Når det er sagt, 
har jeg absolutt forståelse for de som mener det er mest naturlig av en 
eller annen årsak å bo utenfor kommunen.

Jeg har i alle år forsøkt å skape gode og trygge arbeidsforhold for ansatte i 
Ringebu kommune. Det å ha trygge medarbeidere er et godt utgangspunkt 
for å få gjort noe og å opprettholde stabilitet i arbeidsstokken. Videre 
har jeg lagt vekt på å ha myndiggjorte både ledere og medarbeidere. 
Samtidig har jeg vært tydelig på at det skal være lov å gjøre feil. Det er 
av feil vi lærer.

Det har lyst mange kvelder i vinter i det gamle 
fjøset på garden Sørjordet. Det er ikke fordi det 
har vært fjøsdrift der. Gjermund Lognseth har 
revet ut binger og båser til fordel for sin store 
lidenskap – gamle amerikanske biler.
Tekst: Brede Vestby Foto: Mina Lie Vestby

Når Ringebuposten er på 
garasjebesøk kommer vi inn i et 
varmt og godt lokal som er lyst og 
trivelig. Her står radioen på P1 og 
lesestoffet er konsekvent bilrelatert. 
Det blir servert glasscola sammen 
med en neve peanøtter. Etter en 
slurk fra colaflaska kryper Gjermund 
igjen under bilen for å jobbe videre 
med de nye bremserøra som han 
monterer. 

Fjøslukta er det ingenting igjen av. 
Eimen av en blanding av rustløser, 
snus og bensin er som den reneste 
Chanel nr 5 i en gammelbilentusiasts 
nese. I et par vintre har han holdt 
på å restaurere en 1933 modell 
Chevrolet. Det mimres over hvordan 
det måtte være å dra på tur med 
denne bilen en gang på trettitallet. 

Chevroleten fikk han tak i på Tretten og den kom til gards uten motor 
på biltralle. Bilen var i utrolig bra originalstand og ble i sin tid reddet 
fra bilopphuggeriet på Hunder en gang på 60-tallet, da innehaveren der 
såg at den var for bra til å hugges. Bilen har stått stille siden da, og en 

gang i tiden forsvant motoren. Gjermund 
har etter en tids leting fått tak i en motor 
fra Chevrolet av en litt nyere årgang som 
passer. Motoren er fra en 1936 modell. 

Han fikk på plass motoren i februar og 
da det var tid for å få liv i bilen igjen, ba 
han sammen flere med samme interesse 
for å få litt hjelp med gjenopplivingen. Det 
skal sies at det er et veldig bra miljø rundt 
det å drive med denne form for hobby, og 
garasjekåsører stiller villige opp om man 
trenger litt hjelp. Det ble tilløp til lettere 
turnoppvisninger fra de frammøtte da bilen 
startet lørdag den 18. mars klokken 15:14. 
Det hele ble avsluttet med Rainmakers 
konsert på Tromsvang den kvelden. ”Et 
minne for livet”, flirer Gjermund. 

”Det har vært og er mye arbeid, men dette 
er bare hyggelig å få drive med på fritida. 
Etter en arbeidsdag er det alltid like moro 
å slå på lyset i gamlefjøset hvor jeg kan få 
utløp for min lidenskap”  sier Gjermund. 
Han har hatt interessen for dette helt siden han begynte å kjøre bil. 
Før var det gamle Volvoer, og han har fortsatt deler og skruer liggende 
etter Amazon og 140-serien. Det fine med å ikke kaste noe som helst er 
at de gamle Volvoene brukte tommegjenger, slik at dette passer på en 
amerikansk bil. Gjermund finner stadig skruer i trekassa med Volvoskruer 
som passer til den gamle Chevroleten. Det bør nevnes at til daglig kjører 
han en Volvo 240 stasjonsvogn. 

Gjermund har en bil til i verkstedet sitt. En 1968 Dodge Charger står også 

Gjermund studerer i sin 1933 Chevrolet

Gjermund kjører bilslalåm på Frya i sin 1968 Charger
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Det har vært spennende og utfordrende å jobbe tett opp mot politikere. 
Det er naturlig nok ordføreren en rådmann har mest kontakt med. Her er 
det selvfølgelig viktig at en går godt over ens, selv om en kan være uenig 
i sak. Jeg har arbeidet sammen med tre ordførere som alle har hatt sin 
egen stil og innhold i ordførergjerningen. For min del har jeg aldri hatt 
problemer med å akseptere at politiske vedtak skal gjennomføres, selv 
om jeg måtte være aldri så uenige i dem. Når det er sagt, er det stort sett 
samstemthet om de fleste saker som behandles i politiske organer. Jeg har 
i alle fall lært mye om politiske prosesser og engasjerte politikere.

Å være rådmann innebærer også mediefokus. Det er selvfølgelig ikke noe 
vanskelig å stå fram i media å få ros, men når det er negativ kritikk overfor 
kommunen som framføres, er det ikke like morsomt. Jeg er imidlertid fullt 
ut inneforstått med at det er rådmannen som også må ta det som er 
negativt. Jeg har videre stor forståelse for at media fokuserer på det som 
skjer i kommunen. Kommunale beslutninger, enten de tas politisk eller 
administrativt, får ofte store konsekvenser for den enkelte innbygger.

Jeg synes Ringebu kommune har vært en god kommune å bo i alle disse 
årene. Vi flytter nå til Lillehammer kommune og bosetter oss på Fåberg. 
Vi vil fortsatt ha hytta vår på Skotten og håper å kunne benytte den mye 
i tida framover. I tillegg vil jeg følge med i GD og Dølen. Etter så mange 
år vil Ringebu naturligvis ha en framtredende plass i mitt hjerte også i 
framtida.

Det blir spennende å starte i ny jobb. Jeg skal begynne som leder 
innen Kriminalomsorgen og ha lederansvaret for Hedmark og Oppland 
friomsorgskontor. Dette kontoret har ansvaret for straffegjennomføringen 
for de som er domfelt og skal sone sin straff utenfor fengsel.  Her kommer 
jeg inn i en helt annen virksomhet med andre oppgaver og en annen 
kultur. Jeg er i alle fall svært klar for nye utfordringer. Samtidig vil jeg tenke 
tilbake på en tid i Ringebu som har vært både hyggelig og utfordrende.

Jeg vil få ønske alle en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen

Jon Alver
rådmann 

og skinner med sin svart blanke 
lakk . Dette er døtrene Maria og 
Emma sin favorittbil. Når pappa 
er i verkstedet kommer ofte barna 
innom for å delta i prosessen. De 
graver og spør, og pappa svarer 
etter beste evne. Dodge’n er 
liksom en annen greie synes de, 
og rynker på nesa når de kaster et 
blikk på 1933 modellen.
Det var på sekstitallet at de 
amerikanske bilprodusentene 
konkurrerte i å ha de råeste bilene 
innen motorsporten i USA. Dodge 
Charger er et resultat av denne 
epoken. Med denne bilen har 
Gjermund begynt å kjøre Street 
Legal, som er en enkel form for 
motor sport, hvor man kjører 1/8 
engelsk mile eller ca 200 meter 
rett fram.

Som leder og mangeårig medlem 
i Fåvang Amerikanerklubb (FAK) 

har han også vært en ildsjel i å få i gang bilslalåm på flyplassen på Frya. 
Dette er et arrangement som FAK har arrangert to ganger. I tillegg gleder 
han seg til årets treff under Fåvangdåggån i juni. Dette er liksom det 
som er hovedarrangementet til FAK og han blir ivrig i når han forteller 
om dette årlige treffet som startet i 2001. ”Det kommer mye bil og ikke 
minst mye folk for å se og oppleve dette. På Fåvang har cruisinga blitt 
en publikumsfavoritt og det er en helt spesiell følelse å kjøre gjennom 
Fåvang sentrum på lørdagen under Fåvangdåggån, når det kryr av folk for 
å se den lange rekka med biler som er 30 år og eldre. Med dalens fineste 

Vi beklager....
RingebuPosten beklager at det ble trykt feil annonse for Lundes 
turisthandel i påskenummeret 2011

treffplass som er rundt badedammen og 
med en nyrenovert Nesseskog, blir dette 
et verdig 10-årsjubileum for treffet;” sier 
han og setter seg i en utrangert Ekornes 
stressless inne i verkstedet. Gjermunds 
samboer Tone, kommer samtidig innom 
med kaffe. Ikke lenge etter at kaffekoppen 
er tømt, reiser han seg, legger innpå en 
pris snus og blir borte under 33-modellen 
igjen. ”Skulle hatt den ferdig til treffet i 
juni.” sier han mens vi hører lyden av ei 
skralle som fester fast bremserøret langs 
ramma på den 78 år gamle Chevroleten.

Bilrelatert lesestoff må til i godstolen.

Gjermund kjører bilslalåm på Frya i sin 1968 Charger

Flott grill på gammel årgang 
Chervolet
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Siste Nytt fra ordfører’n  var skrevet den 20.februar 2011. 

……………..og det er ikke lenge siden. Tida går!

Påska var sen i år og det var lite snø å boltre seg på i fjellet. Det påstås 
at april været var det varmeste på 120 år, så jeg vil tro at mange lena seg 
inntil hus eller hytteveggen med en god bok i stedet for å søke seg frem 
til de siste snøflekker. Likevel var det en viss aktivitet i våre alpinbakker 
– heldigvis.

I disse dager er arbeidet med å rekruttere inn ny rådmann og ny 
tjenesteleder for plan og byggesak i gang. Dette vil nok ta beslag på 
tid fremover, da kommunestyret har plan om tilsetting i kommunestyret 
den 21.juni Formannskapet har valgt rekrutteringsfirmaet Headvisor  
etter en offentlig anbudsprosess. Dette firmaet har lang erfaring og er sist 
engasjert i prosessen med ny fylkesrådmann i Oppland Fylkeskommune. 
I tillegg er de inne i arbeidet med nye rådmenn i Østre Toten og Øystre 
Slidre kommuner.

I mine 3 ½ år som ordfører og daglig, tett kontakt med Jon Alver som 
rådmann, vil det bli vemodig når han har siste arbeidsdagen den 31.mai. 
Jeg har hatt gleden av å kjenne han som rådmann fra 1995 da jeg kom 
inn i kommunestyret  i Ringebu. Gjennom de siste måneder har jeg også 
erfart hans omtanke for andre og hans medmenneskelige sider.
Jeg ønsker han alt godt for framtida og håper han finner seg godt til rette 
i sin nye jobb. Fra den 31.mai er kommunalsjef Ådne Bakke konstituert 
som rådmann inntil ny blir ansatt.

Kommunestyret har gått med på å tilsette næringssjef/utvikler fra 2012. 
Prosessen er i gang, og næringslivet er koblet på for å komme med 
synspunkter og innspill.

Ellers vil det fremover de nærmeste åra bli en stor utfordring å skaffe nok 
kompetanse innen helsesektoren og på ingeniørsida. Ut i fra dette er min 
mening at kommunen bør vurdere stilling som personalsjef.

Å få på plass ungdomshuset har tatt altfor lang tid. Nå ser det ut til at 
byggearbeidet kan bli ferdigstilt og i løpet av høsten og ungdommene 
kan starte med malearbeidet i. Huset må selvfølgelig være ombygd og 
innrettet slik at de med nedsatt funksjonsevne skal ha samme mulighet 
for bruk. Ting tar tid!

Resultatet i Skiforbundet ang Lillehammer-regionens søknad om Alpin 
VM i 2017 er nå klart. Vedtaket var negativt grunnet bl.a. tilstanden i 
de olympiske arenaer! Realiteten kan nå bli 2019 og det er målet vi skal 
jobbe aktivt for. At regionen får Alpin VM har så stor utviklingsmessig 
betydning for næringslivet at her må alle krefter samles. Sjøl var jeg heldig 
som sammen med 359 (av 429) andre ordførere i landet fikk delta på VM 
i Oslo i februar. Oslos ordfører Fabian Stang sto for invitasjonen, og med 
den publikumsoppslutningen ved åpningen og de flotte norske resultater 
ga dette et minne for livet.

Hvert år på skjærtorsdag blir jeg invitert til Kvitfjellåsen Velforening for å 
snakke og informere rundt saker som de er spesielt opptatt av. Sammen 
med leder i planutvalget gir dette en god anledning til å knytte bedre 
kontakt mellom kommunen og aktører i Kvitfjell. Skulle ønske at flere av 
vel-foreningene hadde invitert til liknende sammenkomster.

Gruppene som entusiastisk har jobbet med prosjekt Vaala elv med temaer 

som rekreasjon, turområde, bade –og fiskemuligheter etc. presenterer  sitt 
foreløpige verk for formannskapet i mai. Dette er virkelig spennende ! 
Samtidig konkurrerer landsbyen Ringebu med 4 byer om å få Statens 
Bymiljøpris 2011. Skulle vi være så heldige å bli vinnere, vil det bety 
svært mye markedsføringsmessig, vil være inspirerende og som et 
bevis på at landsbytanken var riktig. Markedsforening, næringsforening 
og administrasjon i kommunen har deltatt på en imponerende og 
inkluderende måte. Prisen er på kr. 250.000,- og avgjørelsen tas av en 
sentral jury først i juni. 

Kommunestyret har nå vedtatt tomtepriser for 23 nye tomter på Ulberg 
Vest. 15 har meldt sin interesse, så om det står ved lag, har kommunen 
fortsatt en utfordring med å skaffe flere tilgjengelige tomter i Ringebu og 
Fåvang. Dette har høy prioritet tverrpolitisk.

På formannskapet den 9.juni og i kommunestyret den 21.juni er tenkt at 
bompengefinansieringen for ny E6 skal behandles. Dette vil nok skape 
stort engasjement fra mange hold.

Årsregnskapet for 2010 er ferdig, og alle gleder seg over et positivt 
resultat på over 7 mill.kr. Dette viser at den stramme økonomiske 
styringen, spesielt for 2010, har gitt resultater, og kommunen har fått 
større handlekraft. Mitt håp er at det kommende kommunestyre også vil 
være økonomisk bevisste og ha et langsiktig perspektiv gjennom sine 
vedtak. Da vil kommunen fortsatt være den beste å bo i og kommunen 
der det er lov å lykkes.

Mai og juni er meget travle måneder. Årsmøter, generalforsamlinger, 
represantantskapsmøter, konferanser, ordførersamlinger m.m. i tillegg til 
det daglige utløser lange dager gjennom ukas 7 dager. Dette går i gleden, 
ikke minst takket være meget god helse og en urokkelig tro på Ringebu 
kommune som den beste kommunen å bo i. 

Jeg merker at vi er inne i et valgår. Posisjoneringen er i gang! Sånn er det 
bare. Ta gjerne kontakt med meg pr. tlf eller ta en tur innom kontoret. Alle 
er hjertelig velkommen!

Ønsker alle en riktig varm og solrik sommer i andsbyen Ringebu!

Ringebu, 4.mai 2011. 

Arnhild J.Baukhol
     Ordfører

Nytt turkart for   
Ringebu i salg 
fra ca. 1. juli

Severdigheter

Friluftsliv

Turmuligheter

Ringebu

2509
Turkart 1:50 000 

Visste du at....

Kartet kan kjøpes på 
Ringebu skysstasjon, 
reiselivsbedrifter, 
Ringebu fjellstyre og i 
noen butikker.
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Buliv og vakende fisk!
Tekst : Erik Hagen.

Etter en forholdsvis kald og snøfattig vinter er det med stor forventning 
en tar de første turene til fjells på barmark. Det er alltid spennende å se 
naturen våkne til liv etter vinterdvalen. Gunstige forhold for smågnagere gir 
forhåpninger om et godt år for småviltet, og så får våren og forsommeren 
bestemme om vi igjen skal få et godt rypeår. I skrivende stund ser det 
også ut til at fiskeutstyret kan tas fram tidligere enn på lenge. 

Ringebu fjellstyre oppfordrer alle til å benytte seg av friluftsmulighetene 
som finnes i statsallmenningene i Ringebu. Om du er jeger eller fisker, eller 
bare liker å gå i fjellet, har du muligheten til å benytte deg av hytter og 
buer som står åpne for allmennheten. En del av buene eies av fjellstyret, 
mens andre tilhører ulike gjeterlag. Dette er gamle hytter og buer brukt i 
forbindelse med gjeting eller slått, eller jakt og fiske. Felles for disse er at 
de ligger sentralt til for mange typer friluftsliv. Buene har enkle fasiliteter, 
med brisker eller senger, vedovn og enkelt koke- og stekeutstyr. En 
forsøker å holde buene med ved til enhver tid. Buene kan ikke reserveres, 
her gjelder første mann til mølla prinsippet! Slipp imidlertid andre til så 
langt det er plass, og etterlat buene ryddige og rene. 
 

I Imsdalen ligger et friluftsanlegg i forbindelse 
med gamle Imsdalsskolen. Fjellstyret overtok 
denne i 1999, og har utviklet et flott område 
for friluftsliv og rekreasjon. Anlegget lånes ut 
til skoleklasser, lag og foreninger, og kan også 
leies for en billig penge av private, det være 
seg enkeltpersoner, grupper, bedrifter etc. Her 
kan en overnatte i hus, gapahuker, lavo eller 
telt. Ellers finnes utlån av kanoer, robåter og 
ypperlige jakt-, fiske- og turmuligheter. Alt i 
en trang dal som inneholder det ypperste av 
det norsk natur har å by på. Det kan nevnes 
bever, hubro, fire hjorteviltarter og de fire 
store rovdyrene. I tillegg et stort spekter av 
naturtyper og vekster, og minner etter gammel tids bruk av fjellet. 

Til slutt vil jeg oppfordre alle til å prøve fiskeutstyret i løpet av sommeren. 
Til dere voksne; fisketuren er ofte den første av mange gode opplevelser 
for barn og unge ute i naturen. I allmenningene ligger det mer enn 30 
vatn og kilometervis med elver som venter på å bli brukt! 

Som tidligere har fjellstyret satt ut betydelig med ørret både på vinteren 
og våren. Kort kan kjøpes i lokale butikker, på inatur.no eller SMS og 
mobilweb. På enkelte plasser finnes det også selvbetjeningskasser. Barn 
og unge under 19 år kan fiske gratis mot løsing av frikort. Det selges 
også stangfiskekort for hele kommunen, for den som ønsker å prøve 
storørreten i Gudbrandsdalslågen eller utforske andre områder. 

I løpet av sommeren vil det bli 
tilgjengelig nytt turkart for Ringebu, 
hvor mange av tilbudene er 
beskrevet. Kontakt fjellstyrekontoret 
eller se fjellstyrets hjemmeside 
(www.ringebu-fjellstyre.org) for mer 
informasjon om de ulike tilbudene.

I Imsdalen ligger et friluftsanlegg i forbindelse 
med gamle Imsdalsskolen. Fjellstyret overtok 
denne i 1999, og har utviklet et flott område for 
friluftsliv og rekreasjon. 

Visste du at.... Hos oss kan du trene aikido i gammeldags japansk stil. Aikido er en kampkunst 
fra Japan og er basert på sirkulære bevegelser. Kroppsbeherskelse er viktigere enn 
kondisjon og styrke, derfor passer aikido de aller fleste uavhengig av kjønn, alder 

og fysikk. Teknikkene går ut på å uskadeliggjøre motstanderen ved låsing eller kast, uten å påføre skade. I aikido er det 
ingen turneringer eller konkurranser.  Aikido utvikler sinn, senter, fokus og tilstedeværelse og samtidig koordinasjon, 
kondisjon og timing. Gjennom denne treningen vil man få utbytte av aikido også i det daglige livet. Vi trener hver 
torsdag i gymsalen på Ringebu skole fra kl. 19.30-21.30. Påmelding skjer etter den første treningen (som er gratis). 
For mer informasjon kan du ta kontakt med : Ed Steur: tlf 94171055 Maria Tarkhova: tlf 98666807 fekting@yandex.ru
Du kan også besøke våre nettsider: www.aikidodopurmerend.nl, eller se etter Budoshinkan på facebook

Velkommen til Budoshinkan Ringebu

Fornøyd fisker. Foto: Erik Hagen

Imsdalsskolen: Fornøyde 4H-ere på leir. Foto. Turi Elise Kaus

Ørret: Tatt i Svæltjønnet i Ringebu Østfjell. Foto: Morten Stensaker

Rypebua. Enkelt krypinn ved Stor-Hira i Brettingsdalen.
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DÅM 2011
Lørdag 27. august kl. 22.00
Tekst: Tina Lie Foto: Knut Olavsen og pressefoto

I år er det nok en gang duket for en storslagen festaften i vår fantastiske 
arena Fryajuvet i Ringebu. Der kan du oppleve den musikalske forestillingen 
DÅM. DÅM betyr blant annet duft, preg, sans, for eksempel..en dåm av 
høytid.
Årets DÅM blir nå den fjerde forestillingen i Ringebu kommune ved 
tjenesteenheten kulturs regi.
Arenaen er spektakulær selv uten artister og publikum, men når mørket 
kommer sigende på i sommernatten og amfiet som rommer ca. 600 
publikummere fylles opp, da kjenner du det.
Da kjenner du at det trolske og mytiske sniker seg inn på deg og sammen 
med artistene er du med på å skape den helt spesielle stemningen som 
denne arenaen byr på. Scena ligger ute i elva med fossen som brusende 
bakteppe. Bergveggene får eget liv av lyset, og Fryajuvet fylles med DÅM.
Både før og etter forestillingen kan du nyte et deilig måltid og godt drikke 
på Kvernflaten gård hos Ole Anders og Marit Listad, de har en trivelig låve 
med servering og et flott utemiljø. 
Elg (Øyvind Elgnes) har vi ønsket oss lenge til Fryajuvet, hans særegne 
stemme og jordnære vesen vil passe perfekt på DÅM.  Elg reiser med tre 
flotte musikere og sammen vil de spille låter fra sitt kritikerroste album 
STORM og gamle favoritter fra tiden med Dance With a Stranger. Det er 
bare å glede seg!
Vi har hele tiden forsøkt å ha en fot i folkemusikken i hver forestilling og 
med folkrock- gruppa SVER kan dere glede dere til heftig folkemusikk 
fremført av en gjeng energiske unge menn fra Røros og Sverige. Her 
nytter det ikke å sitte stille.

Fryajuvet i Ringebu
Ellen Seiersted Bødtker kommer til DÅM med sin harpe, hun er regnet 
som en av Skandinavias fremste harpister og det er med stor glede vi 
kan presentere henne i Fryajuvet. Det er noe mystisk og sjelelig over 
harpespill. 

En stor stemme ønsket vi også på årets forestilling, da var ikke valget 
vanskelig. Tanja Leine har akkurat det vi ønsker, sjarm og stemmeprakt. 
Tanja vil dra deg inn i operaens og operettenes verden.
Den unge, lokale danseren Kristine Berget har vi fulgt godt med de siste 
årene, hun danser allerede på høyt nivå og har en magisk utstråling. 
Koreografien er et samarbeid mellom Kristine og oss som arrangør  og vi  
bruker den dansescenen naturen gir oss.
Gi meg et realt mannskor! Jammen får vi deler av ærverdige Trondhjems 
Studentersangerforening på visitt. Her oser det av tradisjon og kraft. La 
stemmene runge i Fryajuvet så nøkken skvetter og trollene vil synge med.
Velkommen til en kveld du vil ha i hjertet lenge!

Vi har kun denne ene forestillingen så her gjelder det å være raskt ute 
med billettbestillingen!
Billetter og informasjon: Ringebu Skysstasjon 61 28 47 00
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STUP - i Fryajuvet 
Tekst og foto: Peer Gynt as

5.,6.,11. 12. og 13. august kl.2100

Peer Gynt møter seg sjølv, og mange gonger står han på kanten av eit 
stup. Står du ved eit stup, har du valet mellom å hoppe utfor eller å snu, 
seier kunstnarisk leiar Svein Sturla Hungnes i Peer Gynt as.

Danseforestillinga  STUP  følgjer tradisjonane frå dei to føregåande 
danseproduksjonane JUV og TidarÅ, med halsbrekkande ufolding i 
stemnet sin villaste arena Fryajuvet. Forestillinga spring ut frå Peer 
Gynt si tankeverd og belyser drømmar om eigen storheit, kjærleik 
og sanselaus erotikk. Dansen sitt assosierande vesen vil gjennom 
ulike uttrykk vise oss Peer si dragning mellom fantasi og verkelegheit.    
 
STUP blir ei blanding av ulike danseuttrykk. Svein Sturla Hungnes har hatt 
ansvar for dramaturgien, men overlet nå produksjonen vidare til koreografane 
André og Stian Danielsen saman med koreografiassistent Maria Karlsen.  
 
- Den brusande elva og dei bratte fjellveggane skal brukast aktivt i 
forestillinga. Vi ønskjer å lage ei halsbrekkande oppleving som tek for 
seg spenninga mellom draum, fantasi og løgn, seier Andre Danielsen.  
Forestillinga er ei tolkning av Ibsen sitt verdskjente drama Peer Gynt, 
med eit spesielt fokus på  livsvala som Peer tek gjennom livet og som 
gjer at han ofte blir ståande einsam og aleine – med bygda mot seg.  

Informasjon og billetter: www.peergynt.no

Fryajuvet i Ringebu

10. september arrangeres Ringebu revival 2011
Visste du at....

Da er det duket for århundrets første gjensynsarrangement 
med lokale rockegrupper fra tiden 1970-2000. 

Arrangementet oppstod 
da en uten sangstemme 
og instrumentbeherskelse, 
Britt Åse Høyesveen og en 
trommeslager muligens 
med sangstemme, Hans 
Dalberg satt og mimret på 
Fårikålfestivalen i 2010. Vi fikk knyttet til oss flere av den siste kategorien.

Laugen rock- og bluesklubb som tar ansvar for den tekniske og økonomiske 
sida av arrangementet og kulturskolen v/Brede Vestby som var og er aktiv på 
rockeverkstedet. Arrangementet blir en gedigen gjensynsfest i Kaupanger med 
opp til 10-15 lokale band fra den gang på scena i løpet av kvelden. Sett en rød 
ring på kalenderen og velkommen til en gjensynskveld i Ringebu både innbyggere, 
utflytta bygdafolk, hytteeiere og andre. 
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DEKKER alt, nå også traktorer og trailere.  
Tekst og foto: Olav Brandvol

vindusviskere, oljeskift, dekkskift, m.m. 
Ikke så ulikt det du kunne fått hjelp til 
på alle bensinstasjoner i gode ”gamle” 
dager med andre ord.  

Dekk er selvsagt hovedbeskjeftigelsen, 
men salg av felger utgjør en betydelig del 
av omsetningen, og det er særlig 17 toms 
felger det går mye av. 
De kan ellers fortelle at ca 2/3 av alle 
solgte vinterdekk sist vinter var piggdekk, 
kanskje ikke så overraskende her i 
kommunen med mange bratte og isete 
sideveger. 

ATV-er forhandler de også, av flere 
merker, og både 2 - og 4 hjulsdrevne 
versjoner.  Tilhengere til disse kjøretøyene 
har de solgt mange av.  Mini-ATV-er til 
barn er blitt populære. Både ATV-er og 
tilhengere er artikler de forventer det vil 
bli enda større etterspørsel av etter hvert 
som ”hvermannsen” ser hvor nyttige og 
rimelige ATV-ene er i bruk. De kan kjøres 
med vanlig førerkort for bil. 

Kundegrunnlaget består av både 
kommunens egne innbyggere og, 
gledelig nok, også mange hyttebeboere.  
Ofte gjelder besøket punkterte dekk.  
Etter en hektisk vinter og vår med 

Krokens Dekksenter eies og 
drives av brødrene Ernst Inge og 
Hallgeir Kroken.  

Dekkverkstedet ble startet opp 
i februar i fjor, og holder til i 
den gamle betongstasjonen i 
Tollmoen i Ringebu sentrum, rett 
nedenfor GIAX og rørlegger Lien.   

Lokalene er på ca 200m2, men 
brødrene kunne gjerne sett 
at de hadde vært enda større. 
Det blir fort fullt, og da særlig i 
høysesongene vår og høst, da alle 
skal skifte om til enten sommer- 

eller vinterdekk.  De er nå de eneste forhandlere av dekk i nordre del av 
kommunen.

En medvirkende årsak til anstrengt lagerkapasitet er egentlig selvpåført, 
for de satser på å ha et stort utvalg av både dekk og felger på lager.  Men 
det er visstnok heller ikke lang ventetid om du skulle ønske deg noe helt 
spesielt, for det aller meste vil de kunne skaffe i løpet av 1 til 2 dager.  

Nytt for året er anskaffelsen av en stor dekkomleggingsmaskin for traktor 
og tungtransport, slik at de nå bokstavelig talt dekker hele spekteret av 
dekkstørrelser og typer.  
Sikkert interessant for de mange gardbrukerne i kommunen.

De påtar seg også såkalte lette serviceoppdrag som skifte av lyspærer, 

Utviklinga av Viken Gartneri frå 1951 – 2011.
Tekst: Øyvind Myhrsveen. Foto: Mina Lie Vestby

Hans Ringlund, far til Ole, starta med Viken Gartneri i 1951. Namnet kjem 
av at gartneriet ligg i ei vik. Hans jobba i Åmot Gartneri på Brøttum 
på dagtid og så sykla han til Viken Gartneri på kvelden og jobba med 
grønnsakene sine som han solgte på torget på Lillehammer. Ein daglig 
sykkeltur på 120 km. Etterkvart så bytte Hans ut sykkelen med ein varebil 
som han frakta grønnsakene sine til torget med. Litt seinere starta han 
også med dyrking og salg av blomster. Han sette opp eit lite drivhus som 
han fyra opp med ved. Far var ein arbeidsmaur av det gode gamle slaget 
som aldri unna seg ein fridag og han hadde ei jernhelse seier Ole. Ole kan 
hugse at da han var barn var dei på ferie ein einaste gong og da reiste dei 
til Vestlandet og var borte i 2 dager. Ellers var eg med far mye rundt for å 
selja både grønnsaker og blomster. Hans var med i det daglige arbeidet 
på gartneriet til han gjekk bort i 2009 i ein alder av 85 år. Far var heldig 
seier Ole, han døde med skorne på, for det var det som var fars ønskje.   

Nå har vi prata litt historikk så nå må vi vidare til dagens driver som er 
Ole Ringlund.

Ole dreiv saman med far sin i mange år og tok over Viken Gartneri i 
1992. Ole er utdanna både gartner og annleggsgartner og derfor var det 
naturleg for han og kutte ut potet og grønnsaksproduksjon, for å satse 
berre på blomsterproduksjon.
Det er mange som savner dei frodige og flotte juleblomstene frå Viken 
Gartneri.
Kvifor slutta du å produsere dei flotte julestjernene?
Eg slutta for 2 år sidan, det vart alt for dyrt å produsere juleblomstene nå 
når strømprisen vart så høg og inntjeninga vart for dårleg. Nå satser eg 
berre på planter og sumarblomster. 
Vi går inn i eit av drivhusa for å sjå på blomsterprakta og for eit flott 
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byggeaktiviteter i hytteområdene dukker skruer og spikre opp når 
snøen forsvinner, og dekkene får dermed et ublidt møte med slike, med 
punkteringer som resultat. 

Krokens Dekksenter leverer til hele landet 
via sin nye og oversiktlige hjemmeside www.
krokensdekksenter.no , og kan kontaktes via 
denne, på epost:  post@krokensdekksenter.no, 
eller på tlf 400 49 363.  
De har åpent også på lørdager mellom 10.00-
14.00 

To tips fra dekkbrødrene til oss bileiere på 
tampen: 

•	 De får ofte inn dekk som har fått 
et altfor kortvarig liv på grunn av 
feil ”spissing” på hjulene, dvs. feil i 
forstillingen. I slike tilfelle er gjerne 
de innerste 3 cm helt nedslitt, mens 
øvrige dekkoverflate er som ny. Men 
et slikt dekk er da kasserbart, for 
hele dekkbanen må være minst 1,6 
mm (sommerdekk)    
Vi bileiere bør kanskje få kontrollert 
dette litt oftere..

•	 Brødrene ønsker i denne forbindelse 
å påminne oss om at et sommerdekk 
med 3 mm mønsterdybde faktisk har 
hele 9 meter kortere bremselengde 
enn ett dekk med 1,6 mm, selv om 
sistnevnte også – så vidt - er godkjent. 

syn vi møter. Det er blomster i alle farger så langt synet rekker, så eg må 
berre spørja Ole. Kor mange kvadratmeter drivhus og kor mange planter 
har du?
Nå har vi 1950 kvadratmeter  drivhus og vi har mellom 180 000 – 190 
000 planter, så vi har nok å hengja fingrane i.
Kor mange ansatte har du i sesongen?
Eg har 7 ansatte som jobber skiftarbeid i sesongen. Eg er heldig som har 
så blide, hyggelige og flinke folk til å jobbe hos meg ellers har ikkje dette 
her gått.
Reiser du lenger rundt i Gudbrandsdalen med planter og blomstersalg?
Nei nå reiser folk så mye at det ikkje er behov lenger eg skal stå å selja 
på 2 plasser i sumar på Otta og i Vålebrua. Men det er antakeleg siste 
sumaren  det også.

Du er utdanna både som gartner og anleggsgartner, jobber du mye i det 
offentlege?
Ja eg jobber mye i det offentlege, men også mye privat både for hytteeiere 
i Hafjell og Kvitfjell. Så nå har eg fullt kjør i heile sumar. Dagene er lange 
for å vinnast alt og dagen starter kl. 6 kvar morgon.
Så utbygginga i Kvitfjell har stor betydning for Viken Gartneri også?
Ja utan tvil den har stor betydning, med utbygginga i Kvitfjell har vi fått 
mange oppdrag.

Viss du nå har fått ei glasskule for å spå framtida for Viken Gartneri. Kva 
vil du seia da?
Framtida ser eg svært lyst på. Tida har endra seg voldsomt dei siste åra. 
Før kjøpte folk blomster berre til gravstedet på kjørkjegarden, nå kjøper 
folk svært mye blomster og planter for å pynte opp rundt hus og heim 
for å få det pent og triveleg. Eg har folk frå Lesja og Skjåk i nord til 

Lillehammer i sør, som kjem hit for å kjøpe blomster og planter. Eg trur at 
salget av blomster og planter kjem til å auke i åra framover. Folk tjener 
godt i dag veit du, seier Ole, og de fleste har lyst til å ha det fint rundt seg.
Kundene er svært blide og fornøgde med å handle av Viken Gartneri seier 
Ole, men det skulle også berre mangle, vi har da verdens mest blide, 
trivelege og serviceinnstilte folk bak disken også da humrer Ole. 
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3. – 8. oktober 2011
En festival med fokus på sau, mat, hygge og 
tradisjon.
Tekst:  Anne Vestad

Fårikålfestivalens hovedarrangement skjer i landsbyen Ringebu lørdag 8. 
oktober 2011. I perioden 3. – 7. oktober kan du oppleve værlamkåringer 
på Fåvang, Sør-Fron og Nord-Fron, ”Rocke-Får” i regi av Laugen rock 
og bluesklubb,  Rovvilt møte på Rudi Gard, ”Folkemusikk Får-spiel” i 
fårikålteltet og mer. 

Program i Landsbyen Ringebu 8. oktober:
•	 Stort arrangement med eget ”fårikåltelt”.
•	 Mye sau i parken av forskjellige raser, gjeterhundoppvisning,  

saueklipping og kåringer. 
•	 Underholdning og aktiviteter.
•	 Ulltelt med spinning, karding og toving og ullprodukter.
•	 Utstillere av håndverksprodukter og lokale matprodukter.
•	 Utstillere av landbruksprodukter.
•	 Fårikålfestivalen avsluttes i Fårikåltelet,  på Spidsbergseter 

Gudbrandsdal hotell eller på Friisvegen turistsenter Måsåplassen.
En oppfordring til barna – Har du kopplam, så bør du kose mye med dem 
i år.  Lover at det blir en kåring av ”Det tammeste kopplammet”.

Bjarne Rimi kommer på 
Fårikålfestivalen lørdag 
8. oktober.
Vi er så heldige å få besøk av 
Bjarne Rimi, Aaias Pål Espen Kilstad, under 
årets Fårikålfestival. Karakteren Bjarne Rimi kjenner 
nok mange etter diverse tv opptredener og på Nitimen.
Arne Brimi; om første gangen han hørte Bjarne Rimi 
parodiere han på radioen.
”Fysste gongen e høyrde Pål Espen parodiere me på 
radioen tenkte e at fanken, detta kæinn e æilder 
hugse å ha sagt"  
Kilstad fikk ideen til Bjarne Rimi etter å ha sett «gutta 
på tur» på TV2
Mange kjenner til Pål Espen fra hans mange år i NRK 
radio og TV, men de fleste forbinder ham nok med 
imitasjoner, satire og parodiering på høyt nivå. Fra 
begynnelsen av 1990 tallet og frem til i dag har han 
laget underholdning for NRK, og i 1997 tok han steget ut 
på scenen. Selv om han fremdeles leverer underholdning til 
statskanalen har han de siste årene jobbet heltid som komiker, 
forfatter og toastmaster for næringslivet.
Opp gjennom årene er det ikke få idrettsutøvere, politikere, TV 
personligheter, musikere og andre som har fått se seg selv imitert av Pål 
Espen. Mest kjent av dem er nok Arne Brimi parodien ”Bjarne Rimi”. Vi 
gleder oss til å treffe på Bjarne Rimi, Ari Behn, Sponheim og flere under 

Fårikålfestivalen.

Detaljert program blir publisert i september 
på www.ringebu.kommune.no. Informasjon: 
Ringebu skysstasjon tlf. 61284700 e-post 
skysstasjon@ringebu.kommune.no

gleder oss til å treffe på Bjarne Rimi, Ari Behn, Sponheim og flere under 

Ringebu Kommune har fått hyttebefolkningen i tale
Tekst: Willy Heimstad Foto: Bjørn Dokken

Gjennom en egen spørreundersøkelse hos 1450 hytteeiere i Kvitfjell-
området ønsket Ringebu kommune rett før jul å komme i kontakt med 
hyttebeboere i kommunen. Svarprosenten kunne kanskje vært større, 
men de ca.250 besvarelsene som kom inn ga mange ventede -  men 
også uventede svar.

Bakgrunn: 
Undersøkelsen startet med noen bakgrunnsspørsmål, der det ble spurt 
om bl.a. kjønn, alder, utdanning, antall medlemmer i husstanden, deres 
alder og hvor lenge de hadde eid fritidsboligen.
Av svarene  kan en lese at  av de som svarte  var 71% menn , og 
at respondentene  var alderen 40 – 69 år, og at hele 74 % hadde 
høgskoleutdanning. 2 av 3 respondenter har eid fritidseiendommen 
mer enn 5 år, mens 1 av 3 har eid den i mer enn 15 år.
 
Kommunale tjenester:   
Ringebu kommune får i stor grad gode tilbakemeldinger på sine 
tjenester, og da spesielt fritidstilbudet og legetjenesten. De svakeste 
tilbakemeldingene er i forhold til legevakttjenesten og plan og byggesak. 
Besvarelsene spriker imidlertid sterk, noen er også svært godt fornøyd.

Næring og arbeid:
Her var det svært mange som svarte vet ikke.  Det er derfor svært usikre 
tall, men det synes som om kommunens tilbud og virkemidler ved 
etablering av egen virksomhet ikke er tilstrekkelig kjent. Dette omfatter 
hvilke forretningslokaler som er disponible – egne næringsarealer på 
Frya – tilskuddsordninger m.m. 

Handel og  kultur/fritid.
Butikktilbudet i kommunen får en score på 4,5 av 6 mulige, noe som 
tyder på at Ringebus forholdsvis gode utvalg av butikker synes å være 
lagt merke til også av hytteeiere. Langt dårligere er tilbudet av kafeer, 
restauranter og uteliv – særlig da etter butikktid – og i helger.
Det savnes også informasjon om hvilke kulturtilbud, arrangement, 
festivaler og lignende som foregår.

Svarene fra hytteeiere i Kvitfjellområdet er kommet inn ,til hjelp i den videre 
dialogen mellom kommunen og eiere av fritidsboliger i Kvitfjell. 
Her granskes svarene av Olav Brandvold og Willy Heimstad fra Ringebu 
kommune.
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Utstillinger i Ringebu 
Prestegard sommeren 2011
Tekst: Einar Høystad

Det er nå sjette sesongen Stiftelsen Ringebu Prestegard kan invitere til sommerutstillinger 
i Prestegarden. Gudbrandsdalsmusea As håper også at mange vil komme og se på 
Stavkyrkjeutstillinga, som også er lokalisert i Prestegarden. 

Jakob Weidemann vil i år som tidligere år være den viktigste kunstneren i Prestegarden. Han 
blir i år representert med relativt få, men store bilder. Lillehammer kunstmuseum er ansvarlige 
for utvalget av hans bilder. Ellers vil hovedutstiller være Irma Salo Jæger, som kan karakteriseres 
som grand old lady i norsk malerkunst. Utstillingen av hennes kunst skjer i samarbeid med 
Sparebankstiftelsen. 

Årets keramiker kommer fra Danmark og han kommer med en serie fantasifulle og spennende 
arbeider. Gudbrandsdalen er sterkt representert i år, i det grafikeren Cecilie Nygren fra 
Lillehammer og maleren Rita Frivold fra Vågå deltar. Det lokale alibi er ivaretatt gjennom 
deltagelsen til Elisabeth Voss Sinnerud, som arbeider i blyglass, Gry E. Pedersen, digital kunst, 
og Hetty van den Hertog med Mandelabroderier. 

Videre blir det spennende å se hva barnehagene og kulturskolen i Ringebu vil bidra med 
denne sommeren. Styret i Stiftelsen synes det er svært hyggelig at barna i bygda kan delta 
på lik linje med kunstnerne og kunsthåndverkerne. Vi håper mange vil fatte interesse for 
sommerens utstillinger og legge turen om Prestegarden.

Årets kunstnere:
1. Jakob Weidemann
2. Irma Salo Jæger, maler 
3. Cecilie M. Nygren, grafiker 
4. Ole Mejer, Danmark, keramiker 
5. Hetty van den Hertog, 

Mandelabroderier
6. Elisabeth Voss Sinnerud, blyglass 
7. Gry E. Pedersen, digital kunst
8. Rita Frivold, maler
9. Barnehagene i Ringebu
10. Kunstskolen i Ringebu
11. Jef Peeters, design hagebenker
12. Stavkyrkjeutstillinga

Til venstre: Irma Salo Jaeger 
med bildene ”Lokal kontrast” 
og ”Pike”  

Til høyre: Ole Meijer, 
skulpturene  ”Næsehorn”, 
”Mann” og ”Selvportrett”
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Ringebu
Ringebudagene 17. og 18. juni.
Kveldsåpent til kl. 22.00 fredag med gatepub til kl. 24.00, levende musikk, underholdning, 
salgsboder og gode tilbud i butikkene.
Lørdag: Salgsboder, gode tilbud i butikkene og mye underholdning. 

Ringebu Stavkyrkje
Ble bygget ca 1220 og er en av 28 gjenværende stavkirker her i landet, og en av de største.
Kirken er åpen for omvisning i perioden 21.mai – 21. august.  I hovedsesongen 1.juli – 31. 
juli daglig kl. 08.00 – 18.00. Resten av sommersesongen vil kirken være åpen kl. 09.00 – 
17.00.  Tlf 61 28 43 50 eller guidetelefon 61 28 13 74 (sommer) www.stavechurch.no 

Internasjonale sommerkonserter i Ringebu Stavkyrkje sommer 2011

26. juni Internasjonal sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje med Tina Lie.
03. juli Internasjonale sommerkonserter i Ringebu Stavkyrkje, ”Kristin 
 Lavransdatter” og folkeviser med Olaug Furusæther, Marie Otilie
 Hundevadt, Lars Erik Johansen og Bjørn Sigurd Glorvigen.
17. juli Internasjonal sommerkonsert i Ringebu stavkyrkje med James
 Dickenson og Øystein Rudi
24. juli Internasjonal sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje med Rein 
 Alexander.
31. juli International sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje med Svein Robert 
 Carlsen

Torghandel hver lørdag i perioden 25. juni – 20. august.
Opplev god gammeldags torghandel i Ringebu sentrum. Salg av husflidsprodukter, 
brukt og antikk, smykker, malerier, grilling i gata, kaffe og vafler.
Kl.11.30 konsert/underholdning av lokale aktører.
2. juli.  Torghandel og ”ull og tull”.
16. juli  Torghandel og ”Rosedagen”
30. juli  Torghandel og småtraktormønstring.
6. august  Torghandel og ”På ambolten”.
20. august  Torghandel og ungdom på 2 & 4 hjul.

STUP  i Fryajuvet i Ringebu  
5,6,11,12 og 13. august kl 21.00
Danseforestillinga følger tradisjonen fra de to forrige forestillingene, med 
halsbrekkende i stevnet sin villeste arena i Fryajuvet.

27. august kl. 22.00 DÅM i Fryajuvet i Ringebu.  Musikalsk forestiling

8. oktober FÅRIKÅLFSTIVAL i Ringebu.
For andre gang lanseres Fårikålfestivalen i Ringebu.  En festival med fokus på sau, mat, 
hygge og kultur.
Lørdag kl. 10.00-15.00: Fårikålfestival i Ringebu sentrum med eget fårikåltelt, torghandlere, 
underholdning og aktiviteter for voksne og barn.  
For mer informasjon: Se eget program som lanseres i september.  Informasjon: Ringebu 
skysstasjon 61284700. (skal in mer tekst/info)

10. september Ringebu revival.  Århundrets første gjensynsrrangement med lokale 
rockegrupper fra tiden 1970-2000 i Kaupanger. Arrangør Laugen rock og bluesklubb.

Fåvang
Fåvangdåggån 25. - 26. juni
24. juni. Ungdomskveld på Fåvang kroa kl 19.00
Offesiell åpning fredag 25. juni kl 18.00
Stand i gatene. Rebusløp, krokveld med trubadur på Fåvang Kroa, premieutdelig rebusløp.
Lørdag 25. juni:
Frokost v Rimi kl 10.00. 
Rallarne underholder. Auksjon kl 10.30. 
Friskis og Svettis scene show kl 12.00. 
Cruising Fåvang Amerikanerklubb kl 13.00. Underholdning fra scene rett etter cruising. 
Fest i Nesseskogen park kl 21.00 PRESTOL LIGHTS spiller.

19. og 20. november. 
Show med Vox Vaala på Tromsvang. 
SHOW – ei gedigen 25 års -jubileumsforestilling
Vox Vaala  og innleide hjelpere skape en skikkelig festaften. Musikken spenner fra store 
nummer fra musikaler som Chess, Phantom of the Opera og Les Miserables, og sanger av 
artister og supergrupper som George Michael, Bee Gees, Abba og Queen. Publikum skal få 
oppleve store sangnumre i ei flott og gjennomregissert ramme som kanskje også byr på 
overraskelser, og vi kan love en underholdende kveld. 
Danseelever fra danselinja ved VVS skal delta med egne dansenumre, men vi skal også 
driste oss ut på dansegulvet selv

Venabygdsfjellet
Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotell.
Bading Karlsvogna fjellbad og velværeanlegg på Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotell. 
Villreinen Bistro åpen hver dag
Åpent i hotellets åpningstider, sjekk åpningstider i lavsesong. 
61284000, www.sgh.no 

Venabu fjellhotell
Venabustallen: Har ridning for begynnere og viderekomne i perioden 20. juni – 15. 
august. Etter 15. august har vi noen hester en tid utover høsten. Leierunder, 2-3 timers turer 
og dagsturer. Påmelding 61 29 32 00.

Tradisjonsmat- buffet med norsk tradisjonsmat hver onsdag kveld på Venabu fjellhotell 
og informasjon om rettene som serveres. Påmelding 61 29 32 00. A la carte hver dag før 
kl 17.00

Flora- lysbildekåseri om floraen på fjellet med nærbilder av blomstene vanligvis 
onsdager kl. 20.30. Gratis, men sjekk tidspunkt før du kommer. Påmelding 61 29 32 00. 

Venabygdsfjellet & Rondane lysbildekåseri på Venabu fjellhotell, vanligvis 
søndager kl 20.30. Gratis, men sjekk tidspunkt før du kommer.   Påmelding 61 29 32 00. 

Fotosommer på Venabu fjellhotell
24.-26. juni Grunnkurs – begynnerkurs i digital fotografering
1.-3. juli Grunnkurs makro.
Fem fotodager 4.-8. juli
Fototreff 19.-21. august
Videregående kurs 9.-11. september
Høstkurs 14.-16. oktober.
Se www.venabu.no for program. Tlf  61 29 32 00.

Fotturer med leder på Venabygdsfjellet og i Rondane fra 11. juni til 27. august fra Venabu 
fjellhotell.  Det er turer alle dager unntatt lørdager.  Påmelding og info: www.venabu.no  tlf 
61 29 32 00
Turene er fra 15-25 km.  Start kl 09.00 fra Venabu fjellhotell og tilbake til ca. kl 17.00.  Turen 
til Høgronden starter kl 08.00.  Påmelding senest dagen før.

Fåvang østfjell

8. juli - 07.august. Fåvangfjellet Sportskapell har åpen kafé mandag - fredag kl. 12.00-
18.00, lørdag og søndag kl. 12.00 – 16.00. Fredag 29. juli er det stengt.

8.juli- 07.august. Utstilling av malerier og håndverk.
10. juli Nor Misjon stevne, markering av 10 år. Kollekt til Nor Misjon.
16. juli idrettsløp for barn og voksne. Påmelding fra kl 12.30. Løpet begynner kl 14.00.
17. juli Gullhaugfestivalen med gudstjeneste kl 11.00, prost Magnor Langseth, 
Gullhaugkvartetten spiller, kollekt til kapellet, kirkekaffe, sang av Grete, Anne Reidun og 
Barbro, kåseri/historie av Inger Eik Myhrhaugen.

30. og 31. juli gladsangfestival kl 10.30. Salg av grillmat og kaffe. Arr: Blå Kors og 
Fåvangfjellets Sportskapell.
Mer informasjon tlf. 979 84 249

Kvitfjell
Åpen seter på Veslesetra i Kvitfjell
I perioden 21.juli-14.august. Servering av kaffe fra kl 15.00, onsdag, torsdag og søndag
Tlf 97085981

Friisvegen
Friisvegen turistsenter Måsåplassen
Åpen kafé og butikk.

Storfjellsetra 
Har åpent for servering fra 23. juni 15.august
Tlf 909 57 806/90193196

12
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RinGebu PResteGaRd - FlyGelRommet

4. juni – 1. sePtembeR 2011

Verk fra lillehammer Kunstmuseums weidemann-samling 
vises på Ringebu prestegård sommersesongen 2011. 

Åpningstider: alle dager kl 10 - 17
www.ringebuprestegard.no

Stortorget 2 • Telefon 61 05 44 60 • www.lillehammerartmuseum.com
Åpningstider: tir-søn kl 11-16
sommertid: 27. juni – 28. august: man-søn kl 11-17
omvisning: lør-søn kl 14, hver dag i juli kl 14

VitensKaPsmann oG KunstneR
FRidtjoF nansen
sommeRutstillinG

18. juni – 9. oKtobeR 2011
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en RadiKal stilsKaPeR
GeRHaRd muntHe

sommeRutstillinGeR
sommeRutstillinG

18. juni – 2. oKtobeR 2011
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BYGGEVARE   TRELAST  •  JERNVARE  •  MALING/INTERIØR  

HYTTEUTSTYR  •  ARBEIDSBEKLEDNING  •  TRANSPORT

61 22 00 00  •  gaus.no

Tenk om du måtte bestige Galdhøpiggen og overnatte med Turistforeningens 
supergruppe for å finne ut hva som er det beste taket over hodet.

Det finnes enklere veier til riktige valg.

Gausdal Landhandleri vet alt du ikke trenger å vite.
Gode råd gir en bedre byggeopplevelse.

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

Dalens beste 
ferskvareavdeling!

●	Fersk Fisk fra mandag til fredag
●	Nyskåret kjøtt for enhver smak
●	Frukt og grøNt i bredt utvalg
●	osteDisk
●	salatbar
●	osteFat - spekemat - gryter
 med tilbehør til alle anledninger

Ringebu

Stadig nye medlemskupp!

Spar penger på alt du handler! 
Kjøpeutbytte for medlemmer.

Coop Mega Ringebu
09-20 (18)

Tlf: 61 28 18 80    ringebu@mega.coop.no
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Kun én telefon, vi gjør alt!

926 89 974
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alt du måtte ønske!

Hilde og Arild Aasen
2632 Venabygd

✔ Stell av torvtak
✔ Vedlikehold og rehabilitering
✔ Nedvasking, etc.

Bjørner:  959 37 900

Kontor:  61 28 23 88 

Telefax:  61 28 01  11

Damsvingen 13 

2634 Fåvang
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FA G R Å D E T  
FOR VÅTROM

Ta gjerne kontakt for firma- og vennelag, dagmøter og kurs.
oystein@rudigard.no / 913 85 388
Fullstendig program på www.rudigard.no
Billettar på www.rudigard.no og 
www.billettservice.no 

Søndag 29. mai Familiedag med dyr, motor, håndverk og mat                        
Søndag 29. mai Aasmund Nordstoga, lokale barnekor og musikanter             
Fredag 10. juni Folkemusikk og dansekveld med Spira og gjester                 
Fredag 17. juni "Let it rock" med Frode Alnes, trubadurer og spelmenn        
Søndag 26. juni Sigrid Moldestad med band                                                   
Frå fredag 22. juli Gardmillom på Rudi. Ope gard 12 - 16 dagleg                       
Søndag 24. juli Opning av Rudiutstillinga 2011                                              
Søndag 24. juli Kammeroperaen "Susanna frå Sunnfjord"                    
Onsdag 27. juli Mari's trekant. Musikalsk såmmårhumor                              
Fredag 29. juli Pøbbkonsert med Inge Gjevre og Stein Villa                           
Laurdag 30. juli Stor familiekonsert og såmmårfest med VON                         
Søndag 31. juli Seterdag på Valseter                                                             
Laurdag 13. aug "Dølarock med BAKSIA"                                                    
Onsdag 17. aug Kvitnes, Fjeld, Heltberg og KVARTS                
Laurdag 10. sept "Sheep o Høy", speedklypping og fest med Belfast Lads        
2., 3. og 10. des Heimgjort julbord med underhaldning og musikk                  
Søndag 4. des Stor julmartna i Rudilåven                                                
Fredag 30. des Romjulskonsert i Sør-Fron Kyrkje 

låvende saker2011
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...eller kanskje du bare trenger hjelp
                          til deler av prosjektet..?

• Ansvarlig søker

• Prosjektledelse

• Graving

• Betongarbeider

• Alt av mur og    

 naturstein

• Flotte tomter til salgs 

 i Kvitfjell øst og vest

• Salg av ved 

 tilkjørt hytta

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

Komplett bygg
med nøkkelen i døra!

Høy kvalitet på arbeid 
og materialer.

Gode referanser.

Velkommen til en 
uforpliktende byggeprat!
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Det er klokt 
å spare.

 

SPARING OG PLASSERING

Bank. Forsikring. Og deg.

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

Tlf: 61 21 80 00  

BANK. FORSIKRING. OG DEG.
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Faste, lave priser
og Norges tøffeste garantier

Åpningstider: 
Se kiwi.no
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Ringebu Brukt og Nytt

Gudbrandsdal Industrier A.S
2630 Ringebu • Telefon: 61 28 42 00 • E-post: giax@giax.no

Gode kjøp og tilbud

Butikken fører også 
 nyproduserte produkter 
for attføringsbedriften 
Giax.

Kom innom og se vårt 
utvalg av småprodukter i 
tre, handlagde lys, miljø-
vennlige handlenett m.m. 
Vi har også et godt utvalg 
i Bjørklund B-vare.

igjennom Ringebu brukt 
og nytt, kan du få utført 
ønskede oppdrag av 
 småprodukter i tre på 
Giax.

Åpningstider:
Mandag: stengt
Tirsdag – fredag: 10.00 – 15.00
Lørdag: 10.00 – 14.00

Tlf: 61 28 37 70

Vi henter og tar imot brukte ting

MURMESTER

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

«TOPP
håndverkere
og arbeid...»

FFV FAGRÅDET
FOR VÅTROM
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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 til 75 elever.     

I tillegg til å drive skole, er vi gode til å lage i 
stand ulike arrangementer. Mange holder 
bryllup, konfirmasjon, jubileum, møter og 
andre tilstelninger hos oss.

Vi dekker bord til 80 personer i en sal og 200 i en 
annen. Kjøkkenet vårt er kjent for sin gode mat. 
Om sommeren har vi innkvarteringsmuligheter.
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Trygg bygging

Horten Hus AS, Fåvang

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



24

Lundes Turisthandel
2632 Venabygd

Telefon: 61 28 40 43. Telefax: 61 28 40 92
E-post: lundes@lundes.no - www.lundes.no

Hyttebooking: booking@lundes.no

NY

BUTIKK
på 750 m2

“NY”  utstyrsbutikk!
• Hytteutstyr
• Interiør – kjøkkenutstyr
• Gaver
• Klær/sportsutstyr
• Leker
• Souvernirer
• Glass – stentøy

Nytt sanitær/ 
dusjanlegg og 
vaskeavdeling!

Hyttekontor  
m/resepsjon

KafeteriaVi onsker alle 
våre kunder velkommen 
til vårt nye butikksenter 

på Venabygdsfjellet!

Returadresse: Ringebu Kommune, 2630 Ringebu
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