
Med bakgrunn i Covid 19 og restriksjoner for arrangement kan vi ikke arrangere den store utendørs 
Fårikålfestivalen i landsbyen Ringebu lørdag 3. oktober.  

Vi byr derimot på et spennende program med ulike temaer og arrangement gjennom hele uke 40, 
tilrettelagt for å unngå smittespredning.

Hovedprogrammet er presentert her, men følg med på Facebook Fårikålfestivalen og Landsbyen Ringebu 
for å få med deg alt som skjer denne uka.  

Hilsen landsbyen Ringebu/Ringebu markedsforening

Utstillinger:
Ringebubarnehagene har utendørs utstilling med tema SAU i 
Kaupangerparken i Ringebu. 

Høstutstilling med kunst av Kjell Aukrust og Hans Normann 
Dahl i Ringebu Prestegard
i anledning Aukrusts 100-års jubileum. Gallerist Svein Erik Bakken 
Åpent kl. 12.00 – 16.00 i perioden 26. september - 11. oktober. 
Arr. Stiftelsen Ringebu Prestegard

Facebook og nettside: Ringebu Stavkirke og Prestegard

Lørdag 26.9
Konsert med A Good Hiding på Arnemoen Gard 
i Ringebu kl. 20.00
Forhåndssalg billetter og mer informasjon se Facebook Arnemoen Gard
 Arr. Arnemoen Gard

 
Søndag 27.9
Konsert med Darlig West på Arnemoen Gard 
i Ringebu i Ringebu kl. 19.00
Forhåndssalg billetter og mer informasjon se Facebook Arnemoen Gard
 Arr. Arnemoen Gard

 
Tirsdag 29.9 
Fårikålens dag.  Spis fårikål i dag
Annis Spisested serverer fårikål hele uka. 
Kafe Vaala serverer fårikål 29.09 og 2.10
 
«Får-fatterbesøk» på Ringebu bibliotek kl. 19.00
 Gerd Kari Kirkeby forteller om forfatter og samfunnsrefser Jens Bjørneboe 
 Påmelding i skranken på biblioteket.
 Arr. Norli Ringebu og Ringebu bibliotek

 
Onsdag 30.9
Konsert med Erik Lukashaugen og Tarjei Nysted – Hans Børli i 
toner på Arnemoen Gard i Ringebu kl. 19.00
Forhåndssalg billetter og mer informasjon se Facebook Arnemoen Gard
Arr. Arnemoen Gard

 Torsdag 1.10
Kjerringtreff på Annis Spisested i Ringebu kl. 19.00
God mat, Ull-moteshow og skravling
Inngang  kr. 250,-
Begrenset antall plasser.  
Påmelding til spise@polsemakeri.no
Arr. Annis Spisested

Lokalt marked på Tyrihanstunet i Kvitfjell 1. - 3.oktober 
kl. 10.00 - 16.00
I høstferien arrangeres lokalt marked i Låven på Tyrihanstunet, 
Bjønnlia 45.  Her tilbys produkter fra lokale bønder og håndverkere
Arr. Tyrihanstunet

Fredag 2.10
Langåpent i landsbyen Ringebu til kl. 20.00 
Gode tilbud, ulike tema, buskspill og mer
 
5 retter, 5 champagner og 5 sanger på Hev Ringebu kl. 20.00.  
Sang ved Tina Lie.  Kokkens beste ved Sigried Sokollek og 
Chamagneinwest ved Patrik Widegren
Informasjon om billettpris og forhåndssalg se: Facebook HEV Ringebu
Arr. HEV Ringebu

 
Konsert med Ole Jonny Bekkemellem og Rosewood på Annis 
spisested i Ringebu kl. 20.00  
Det serveres 3-retters middag.  Bordreservasjon fra kl. 17.00 for 
bespisning før konserten. 3-retters middag og konsert kr 845.
«Delemeny» Forrett: Bruschetta med tomat og spekeskinke. 
Hovedrett serveres på fat: Svin, lam og okse med assortert tilbehør, 
fløtepoteter og 2 forskjellige sauser. Dessert: Sjokoladeterte med 
bringebær sorbet.
Inngang kun konsert kr 245. Konsertstart kl. 20.00
Begrenset antall plasser.  Påmelding til spise@polsemakeri.no
Arr. Annis Spisested

Værfast i Ringebu har åpent til kl. 22.00
Servering av lammeburger med kålsalat kl. 17.00-22.00
Arr. Værfast

Lørdag 3.10.
Landsbyen Ringebu kl. 10.00 – 15.00
Endelig møter du sau i landsbyen.  Ringebu sau og geit er på plass og 
viser fram sau
«Pop up» gatekonserter
Gode tilbud i butikkene
Gudbrandsdalsvegens medlemmer med salgs- og informasjonsstand i 
landsbyen . Aktiviteter for barna
 
Guida sykkelturer med Værfast i Ringebu kl. 10.00 og 14.00
 Tur nr. 1: avreise Værfast kl. 10.00. Tur nr. 2: avreise Værfast kl. 14.00. 
"Turene vil ta 2-3 timer og går på varierte stier, med noe bortover/
oppover og masse nedover. Det anbefales å ha fulldempa stisykkel og 
at du har erfaring med stisykling fra tidligere. Pris per person per tur kr 
690 inkludert 1 shuttle. Turene både starter og avsluttes nede på Værfast. 
Påmelding til post@vaerfast.no For å overholde regler om avstand 
mellom deltagerne i shuttlebussen så er maks antall satt til 4 personer per 
tur. I tilfelle at alle er i samme turfølge kan maks antall være 6 personer 
på en tur."
For mer informasjon om turene, priser og påmelding: 
se facebookarrangement «Værfast høstferieprogram"
Arr. Værfast

 
Fakta på lørdag: vannkraft på Ringebu bibliotek kl.11.00
Geir Brænd forteller om hvor strømmen kommer fra og hvordan vi 
produserer elektrisitet fra vannkraft. 
Fakta på lørdag er for alle kunnskapstørste og vitebegjærlige barn 
mellom 6 og 12 år. 
Påmelding i skranken på biblioteket innen 1.oktober.
Arr. Ringebu bibliotek

Boklansering ved Lars Mytting «Hekneveven»  
i Kaupangerparken, Ringebu kl. 12.00
Ta med stol og kle deg etter været.
Påmelding påkrevd, lenke til påmeldingsskjema 
se Facebook Norli Ringebu eller e-post ringebu@norli.no.  
Covid 19 retningslinjer plikter arrangør å oppbevare 
navn og kontaktinfo i 14 dager.  
Maks antall 200 personer.
Arr: Norli Ringebu

Samling på Annis Spisested i Ringebu på ettermiddag og kveld.
Åpent til kl. 24.00
Lammeaften med «luggome» priser.
3-retter: Forrett: Grilla kamskjell m/ jordskokkpuré og skalldyrsaus.  
Hovedrett: Lammecarré m/ ratatouille og fløtepoteter.  
Dessert: Sjokolademousse.
Kr 565.  Inkl. vinpakke (3 glass vin) kr 765
I tillegg tilbyr vi på fårikål og andre festival tilbud.
Bordbestilling til spise@polsemakeri.no
 Arr. Annis Spisested

Søndag 4. oktober
Hekneveven med Lars Mytting på Ringebu bibliotek kl.13.00 
og 15.00 
Lars Mytting forteller løst og fast fra arbeidet med romanen 
«Hekneveven», med vekt på sagnene om Heknesøstrene fra Dovre 
og vevnaden «Heknerosa», men også andre gamle beretninger fra 
Gudbrandsdalen. 
Mere informasjon på Ringebu bibliotek og bibliotekets facebookside. 
Arr. Ringebu bibliotek

Med bakgrunn i Covid 19 kan det komme endringer 
i programmet

Arrangør Fårikåluka 2020:
Ringebu markedsforening i samarbeid med sine 

medlemsbedrifter og Ringebu Sau og Geit.
E-post:  kultur@ringebu.kommune.no, telefon 92463736, 

Facebook: Fårikålfestivalen og landsbyen Ringebu


