Leder’n
Det nærmer seg kommunevalg. En
fireårig valgperiode går mot slutten og
det skal gjøres opp politiske regnskap.
Kommunevalget i Ringebu foregår mandag
9. september. I forkant av valgdagen er
det gode muligheter til å få avgitt sin
stemme. I tillegg til forhåndsstemmegiving
på dagtid de siste ukene før valget,
gis det muligheter til å avgi stemme to
ettermiddager i løpet av de to siste ukene
før valgdagen. Følg med på kunngjøringer i
sommer. Et kommunevalg er en viktig begivenhet i lokalsamfunnet.
Det er fire år mellom hver gang. De som velges til kommunestyret
skal styre kommuneskuta framover på innbyggernes vegne. Dette
innebærer utallige timers og kvelders innsats gjennom året. Mange
vanskelige avgjørelser skal tas. Vervet som lokal folkevalgt er
både givende og krevende. Som kommunestyremedlem får en god
innsikt i lokalsamfunnet, og mulighet til å påvirke kommunens
innsats og innretning av tjenester. Samtidig utsettes politikere i
økende grad for kritikk og til dels hets i ulike medier. Stadig oftere
blir en minnet om at det ikke fins noen angreknapp eller mulighet
til «å sove på kommentarene» før de spres i sosiale medier.
Vi lever i en brytningstid. Mange ting er i endring. Noe har
sammenheng med digitalisering av samfunnet. Økt digitalisering av
tjenester gjør at offentlige og private tjenestetilbud blir rasjonalisert.
Lokale arbeidsplasser forsvinner. Ut fra dette og tendenser til
sentralisering i bosettingsmønstret blir distriktskommuner svekket.
Innbyggere som før hadde mulighet til og interesse for å legge
ned innsats i korps, i idrettslag, organisasjoner og politikk blir
færre. Distriktskommuner sliter med å opprettholde folketallet,
demografiske utfordringer øker, overføringer fra staten reduseres og
kommunene må redusere aktivitetsnivået. Dette er kjente ting, men
blir nå tydeligere for folkevalgte for hvert år som går.
Den statlige reformiver fortsetter, og foregår på flere plan. Individets
rettigheter styrkes, på bekostning av fellesskapsløsninger. Til tross
for tilstramming i offentlig økonomi gis nye individuelle rettigheter
i lov, og det fastsettes bestemmelser om minstestandard og
minimumsbemanning. Alt dette er vel og bra for den enkelte av
oss, men det setter kommunene og kommuneøkonomien under
økt press framover. Samhandlingsreformens del to, om rus og
psykiatri, går sin stille gang, med nedtrapping av sykehusenes
kapasitet, uten at kommunene gis tilsvarende styrking. Somatikk og
psykiatri representerer helt forskjellige utfordringer for kommunene.
Kommunene har i dag verken kapasitet eller kompetanse til å
ta seg av enkeltpersoner i en krevende livssituasjon, og som
opplever at viktige institusjonstilbud forvitrer og erstattes av
dagtilbud og mangelfulle eller ikke-eksisterende lokale tilbud.
Offentlig økonomi skal krympes. I kommunesektoren skal veksten
dreies mot kommuner med vekst. Når noen skal få mer, betyr det
at andre vil få mindre. Som regjeringen uttrykker det skal veksten
i større grad gå til de kommuner som fortjener det, ikke de som
trenger det. Endring av inntektssystemet (rammeoverføring til
kommuner) fra 2017 viser utviklingen distriktskommuner vil møte
framover.
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Dessverre kommuniseres ikke innstramming og omfordeling
tydelig nok. Lokale folkevalgte må ta støyten og forklare overfor
innbyggerne at det ikke er rom for å opprettholde tilbud. Dette
er særs krevende å formidle i tider med god sysselsetting og god
personøkonomi. Det er liten kriseforståelse. Lokale folkevalgte
må møte innbyggernes forventingsbrist, når det fra sentralt hold
formidles at kommunene aldri har fått større overføringer, mens
virkeligheten lokalt er nedskjæringer. Kommunene er nødt til å ta
ned tjenestetilbudet framover, strukturene må endres der de kan
og standarden må senkes. Ringebu kommune har selv prioritert
budsjettmidler og omdisponert stilling for å sette trykk på omforming
av tilbud til å dekke morgendagens behov og utnytte digitalisering.
Kommunestyrets eneste påvirkningsmulighet på egne inntekter er å
utnytte eiendomsskatten som ordning. Ingen skal la seg overraske
over hvorfor dette skjer rundt om i kommunene. For Ringebu
kommune er inntektene fra eiendomsskatten avgjørende for å kunne
takle nye utfordringer og opprettholde kommunalt tjenestetilbud.
Uten eiendomsskatt ville dere som innbyggere stå overfor en helt
annen kommune.
Når vi hever blikket fra statlige overføringer og utsiktene for det
kommunale tjenestetilbud er Ringebu-samfunnet likevel i en heldig
stilling. Vi har gode muligheter til å videreutvikle et attraktivt
lokalsamfunn. Kommunen ligger i en akseptabel avstand fra
Lillehammer, og har flere områder med god vekst og utvikling, og som
gjør at en kan være stolt av å bo i Ringebu. Kvitfjell er en motor for
lokalt næringsliv. Årlige WC-arrangement i alpint setter destinasjonen
på kartet som Norges største TV-sendte idrettsarrangement.
Landsbyen Ringebu er det attraktive midtpunkt i Gudbrandsdalen og
en god møteplass for innbyggere og besøkende. Ringebu stavkirke
og Ringebu prestegard er inne i en rivende utvikling. Kommunen har
et solid næringsliv, med mange fyrtårnsbedrifter i positiv utvikling.
Tilbake til kommunevalget. Det er viktig at mange er villige til å stille
som folkevalgt. Det er viktig å gi folkevalgte kreditt for den innsats
som legges ned. Det er viktig å gi sin stemme ved valg. Innimellom
ser vi tegn på at demokratiet er under press, også i Norge. Det vi
har tatt for gitt er kanskje ikke så urokkelig som vi har trodd. Over
hele Europa blir stabiliteten utfordret, og vi hører at krefter ønsker
å bygge ned EU innenfra. Demokratiet må hegnes om og beskyttes
som en grunnleggende verdi i det norske samfunnet – og i Europa.
I dette ligger også respekten for andre, respekten for de som legger
ned en innsats på vegne av oss alle, og for oss alle. I løpet av en
kommunevalgperiode legges det ned utallige timer i møter og å
behandle saker. Lokalsamfunnet er avhengig av gode folkevalgte, som
evner å se framover, som tenker helhet, og som samtidig tør å fatte
nødvendige vedtak på innbyggernes vegne. Ikke nødvendigvis de
populære avgjørelsene, men de som er bærekraftige og langsiktige.
Ha en god sommer alle sammen, og avgi din stemme i kommunevalget
når det kommer!

Redaksjon:
Anne B. Vestad, Ringebu Skysstasjon, tlf. 61 28 47 00
e-post: skysstasjon@ringebu.kommune.no
Hans Dalberg, Ringebu Markedsforening
Øyvind Myhrsveen Fåvang vel-og næringsforening

Forsidefoto: Margunn Haugen
Utforming og produksjon: Mammut Reklame AS

Designa på Fåvang
Tekst og Foto: Frode Martinsen

Nå kompletteres «håndverksgata» på Fåvang. Siste tilskudd på stammen
er Designa Fåvang, som er en kjøkken- og interiørbutikk. Dette nye tilbudet
er med på å gi kommunen enda bedre utvalg innenfor alt som har med
bygg og innredning å gjøre. Eierne bak selskapet er Trond Stenumgård og
Sindre Myhrsveen.
Målet er å skape flere lokale arbeidsplasser. Ansatte i bedriften i dag er
Thomas Moen, Ole-Jon Moastuen og Silje Bjørke.
Designa har 25 års erfaring med å skape og produsere dansk
møbelkvalitet til fornuftige priser. De produserer i tillegg til kjøkken
også baderomsinnredninger, garderober, skyvedører og innredninger for
eksempel til vaskerom.
Etter de tre første månedene omsatte de for 1 mill og det er gitt mange
tilbud. Mange av disse tilbudene blir forhåpentligvis signert innen rimelig
tid. Målet for bedriften er å ta deler av markedet i nærområdet og
innlandet. De har løsninger for hus og hytter/fritidsboliger. Det er et flott
utstillingslokale beliggende i Ysteriet på Fåvang.
I skrivende stund er 35 kjøkken solgt. De har innredninger med
gode funksjonelle løsninger, med mange forskjellige modeller i ulike
priskategorier, materialer og farger. Her er det noe for en hver smak. Alle
er inneforstått med at det tar litt tid å innarbeide butikken i markedet.
De ansatte jeg møter bak disken har høye ambisjoner og ønsker bli best
på service og oppfølging, som de sier: Vi har løsninger for de aller fleste
behov.

Åpningstider er på hverdager fra kl 1000 – 1700, med langåpent til kl
1900 på torsdager. Lørdager fra kl 1000 – 1400.
Skal du renovere kjøkken eller bad, kan det hende det vil være lurt å
stikke innom Designa på Fåvang, der er de klare til å ta i mot alle.
Ringebuposten ønsker Designa Fåvang lykke til framover.

Viktige telefonnummer
LEGE/AMBULANSE: 113
Ringebu helsesenter, Fåvang: 61 28 39 10
Interkommunal legevakt,
Lillehammer sykehus: 61 25 14 50
BRANN: 110
Brannstasjon Ringebu (informasjon): 61 28 31 80

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

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

DROSJESENTRAL
Drosjesentralen: 61 28 07 10
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FV. 27 til Venabygdsfjellet opp mot Trabelia, er i gang med vedlikehold,
utbedring og med ferdigstillelse i løpet av september 2019.

Ringebu kommune, og vi som politikere, har et stort ansvar for alle.
Gode barnehager, skoler og helsetjenester er viktig for alle som bor eller
oppholder seg i kommunen til enhver tid. Filosofien må være at folkets
penger skal brukes til å gi folket gode tjenester!
Vår visjon er: «Ringebu kommune - der det er lov å lykkes!» Vi må
kjennetegnes både innad og utad som rause, solide og spenstige. Vi er
godt kjent med at byråkratiet vokser, men her i vår kommune bør vi etter
min mening gå litt imot den strømmen. Målet burde være å bli en av
Norges minst byråkratiske kommuner. Dette har også en stor betydning
for de som ønsker å etablere seg i kommunen. Kommunen må vise
handlekraft for å skape vekst, med raske og gode saksbehandlinger. Det
er heller ingen tvil om at vi har forbedringspotensialer. Det er også en
typisk tanke fra industrien; forandring og forbedring må vurderes hele tida.
Vi er en kommune som er framoverlent når det gjelder digitalisering og bruk
av gode IT-systemer. Vi har også klart å holde administrasjonskostnadene
nede på et fornuftig nivå.
Stor aktivitet
Det pågår mye i vår kommune om dagen, med opprusting av vann og avløp
i Tollmoen, E6-utvidelse nord for sentrum og et større vedlikeholdsarbeid
og utvidelse av Brekkebakken. Det er en stor satsing på den tredje
dalsiden i Kvitfjell, Varden, som gjør at Kvitfjell er unik i både norsk og
nordisk sammenheng, med alpinanlegg på alle tre sider. Kvitfjell er en
utrolig turistdestinasjon, som har betydning for hele regionen.
Mye av det som foregår nært sentrum medfører en del ulemper for mange.
Jeg håper alle viser forståelse og tålmodighet i forhold til dette arbeidet.
Jeg kan love at det som utføres, fører til at det meste blir mye bedre.
Brekkebakken kommer til å bli svært bra når den endelig blir ferdig i
løpet av august 2019.

Næringsutvikling og arbeidsplasser
Sentraliseringen og utarmingen av distrikts-Norge fortsetter. De fleste
offentlige arbeidsplassene forsvinner ut av vår region. Det er allikevel flere
bedrifter, store og små, som har etablert seg i Ringebu de senere årene.
Etter samtale med næringssjefen, er det ca. 100 nye arbeidsplasser,
noe vi er svært fornøyde med. Vi er svært glade for at disse bedriftene
har valgt å satse i vår kommune, hvor de fleste har etablert seg på
Frya industri-område. Omsetningen innenfor varehandel er stigende.
I løpet av de fem siste årene er Ringebu den kommunen som har
klatret flest plasser på rangeringen i kommune-NM i vårt distrikt.
Ringebu kommune har svært lite med næringsarealer igjen. Vi trenger
mer til videreutvikling av nye og eksisterende bedrifter. Kommunen må
gå i dialog med grunneiere, både i Ringebu og Fåvang, for å sikre seg
nye arealer for næring. Det er gledelig at det er en del etterspørsel etter
arealer i hele kommunen.
Ringebu kommune trenger flere arbeidsplasser. Mitt håp og mål, er
å få til minst 100 nye arbeidsplasser de kommende år. Det ble i løpet
av 2019 registrert ca. 40 nye aksjeselskap i Ringebu, som er nesten
dobbelt så mange som i Øyer og 22 selskap flere en i Nord-Fron.
Økonomisk utvikling
Økonomisk har Ringebu kommune gått svært godt de siste
årene. Det har vært en sterk og god økonomistyring innenfor
alle tjenester, både politisk og administrativt. Det har vært satt
sterkt fokus på gjenoppbygging av fond. Fondsbeholdningen av
bundne og frie fond pr 31.12.2018 er på 125,1 millioner kroner.
Næringslivet drives meget godt i Ringebu.
I følge skatteinngangen etter 1. kvartal, er tallene ca. 33 millioner
kroner, som er 2,2 millioner kroner over budsjett.
Det lover meget bra for 2019.
Ringebu kommune hadde ved utgangen av
ansatte, fordelt på 362 kvinner og 129 menn.
at kommunen er en stor og viktig arbeidsplass
Antallet ansatte er inklusive de interkommunale

2018, 491
Dette viser
for mange.
selskapene.

Visste du at ...
to bedrifter har kvalifisert seg til Miljøfyrtårn med
hjelp av Ringebu kommune.
Hostel B27 og Værfast er to bedrifter som satser
på miljø og som har valgt å kvalifisere seg til å bli
godkjent Miljøfyrtårn.
Dette har vært et prøveprosjekt fra Ringebu
kommune om å bidra med ressurser til arbeidet
med sertifisering.

Visste du at ...
Ringebu kommunes klimafotavtrykk er redusert
med nær 15 % siste to år? Ved å være
miljøfyrtårn, ved overgang til ladbare biler og
gjennom investeringer i energiøkonomisering
(EPC-kontrakt), har utslippene gått ned med 79
tonn siste år, tilsvarende 8,4 %.
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Det er en spennende sak på gang. Formannskapet har bevilget kr
300.000 som stimuleringsmidler for sysselsetting av ungdom fra 15-18
år i 2019, som vi håper bedrifter og alle næringer ser positivt på. Det er
kjempeviktig å få yngre ut i arbeid.
Ringebuhallen får nytt gulv og ventilasjonsanlegg i løpet av våren/
sommeren. Dette vedlikeholdet har stor betydning for alle som benytter
idrettshallen.
Brukerrådene – viktig brukermedvirkning
Brukerrådene har i skrivende stund sitt vårmøte. Brukerrådene er en
av flere måter å sikre god brukermedvirkning på i de kommunale
tjenestene. Ringebu kommune har innført brukerråd innen helseog omsorgstjenestene, skolene og barnehagene. Brukerrådet i den
enkelte tjenesteenheten skal være med å sikre nyttig informasjon
og tilbakemeldinger fra brukersida for både store og små. Dette
brukes blant annet til å videreutvikle tilbudene og tjenestekvalitetene.
Formannskapet skal i løpet av våren og høsten starte budsjettbehandlingen
for 2020. Brukerrådene kan påvirke med sine innspill og ønsker. Det er
viktig å videreutvikle det som er bra, og vi må få tilbakemeldinger på det
som ikke fungerer optimalt.
Bygging av nytt bofelleskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne
med 12 leiligheter+ avlastningsleilighet er på gang. Totalentreprenør er
Fron Bygg AS. Prosjektet forventes å ha byggestart i løpet av sommer/
høst 2019. Anleggsmaskiner er i gang med grunnarbeidet pr mai mnd.
Sentrumsnære boliger
Det er ferdigstilt et prosjekt på Fåvang med 7 leiligheter. Alle er solgt.
Vi har flere utbyggere som ønsker å bygge, både i Ringebu og Fåvang.
Tomter er solgt til ca. 11 nye leiligheter på Fåvang. En utbygger har kjøpt
arealer i Ringebu til ca. 20 leiligheter, med en forventet byggestart i
løpet av høsten 2019. Marienhø-prosjektet kommer også med leiligheter
for salg i løpet av 2019. Bergene-Holm har sine planer på sag-tomten
sør for jernbanelinjen. Brødrene Trøstaker har satt i gang et prosjekt
midt i Ringebu sentrum, der prospekt på leiligheter er ute for salg.
Det forskjønnes rundt tomtene på Flyausa, som får en fantastisk utsikt.
Det har vært flere som har sett på disse tomtene den siste tiden, så
forhåpentligvis vil det bli en utvikling og salg innen kort tid.

Det er viktig for kommunen at blir det flere muligheter for de som ønsker
å bosette seg sentrumsnært.
Arrangementer
Arrangementer som Multikultidager, Sommerfesten med Fåvangdågån
og Ringebudagene, Sommerkonsertene, Landsbyrock, Sykkelviku,
Gudbrandsdalsløpet og Fårikålfestivalen, for å nevne noen, er alle store,
tradisjonelle og gode arrangement. Dette viser at kommunen, næringslivet
og kulturetaten jobber svært godt sammen for å få til liv og røre i bygda
vår. Det vil bli aktiviteter hver lørdag sommeren igjennom. Denne store
kulturaktiviteten skal vi være stolte av alle sammen.
Valg 2019
Mandag 9. september skal det avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg.
I Ringebu kommune vil da valglokalene være åpne mandag 9.september 2019.
Stemmetidene ved valglokalene iVålebru og Fåvang er fra kl.10:00 - kl.20.00.
I Vålebru-krets inngår: Venabygd, Kjønås og Vekkom.
I Fåvang-krets inngår: Brekkom, Strand, Nord-Fåvang og Sør-Fåvang.
Tidligstemmegivning:
I perioden 01.07.2019 til og med 09.08.2019, kan velgere
henvende seg til kommunen og avtale tid for å avgi stemme
(tidligstemmegivning). Stemme tas i mot i 1. etg. i Ringebu rådhus.
Forhåndsstemmegivning: I perioden 12.08.2019 til og med 06.09.2019
kan velgere forhåndsstemme i 1. etg. i Ringebu rådhus mellom kl. 09.00
og 14.00. I tillegg holdes rådhuset åpent for forhåndsstemming torsdag
29.08.2019 fra kl. 15.00 til kl. 18.30 og onsdag 04.09.2019 fra kl. 15.00
til kl. 18.30.
I tillegg blir det avholdt forhåndsstemmegivning følgende steder:Linåkertunet-Ringebu eldresenter og tidspunkt for dette er ikke avklart.
Ambulerende stemmegivning: Søknad om å få avgi stemme hjemme
pga. sykdom eller uførhet, må være mottatt av Ringebu kommune senest
tirsdag 03.09.2019 kl. 14.00.
Jeg ønsker alle en riktig god sommer og lykke til med årets valg, bruk
stemmeretten. Det er viktig! GODT VALG!
Arne Fossmo
Ordfører

Visste du at ...
Ringebu bibliotek nå har blitt meråpent?
Det betyr at biblioteket er selvbetjent og lånere kan logge seg inn med lånekort og
pin-kode mellom kl.7.00-22.00 7 dager i uka.
For å benytte meråpent bibliotek må man være over 18 år, og man må være
registrert som bruker ved biblioteket.
Dette er et supplement til bibliotekets ordinære tilbud, og visse tjenester må man
fortsatt komme i betjent åpningstid for å få utført.
Det meråpne tilbudet er stengt ved arrangement, i ferier, og i forbindelse med
helligdager.
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En knoppskyting i oppgåtte spor
Tekst: Olaug Widme

Foto: Oddleiv Ringlund

Et koselig stakittgjerde smiler
mot deg med kritthvite tenner og
lager en småpen ramme rundt de
nyinnkjøpte uteborda. På det gamle
rekkverket rett utenfor bygget
henger blomsterkassene med
nyplanta blomster, blunker blidt og
ønsker deg velkommen inn. Det er
bare å sette seg ned!
Inne møter vi Anna og Nicole, to
ivrige, lettbeinte jenter med travle
hender. Vi er på Ysteriet Café i
sentrum på Fåvang. Det ble et
lokalt, lite jordskjelv på Fåvang
for noen måneder siden da Baker
Hansen la fra seg eltebollene og
marsipanlokka. Åge Stenumgard
og Tore Teksum svingte seg rundt,
gjorde bygningsmessige forandringer, og etter en kort mellomperiode,
kasta jentene seg ut i nye utfordringer.

passer og tilbud om møtelokaler med servering for de som trenger det.
Selvfølgelig kan du bestille påsmurt for levering til eget behov, stort eller
lite.
Hva med kakene og brødene da, spør du kanskje? Mange har gode minner
om snadderier av ypperste klasse. Ysteriet Café støtter nærmeste lokale
baker, Ødegården fra Vinstra. Det er viktig. Han forsyner dem med brød
og kaker av forskjellige slag. Det beste er om du bestiller brød på forhånd
for å få det du ønsker, ellers fryses brøda ned ferske og selges dypfrosne.
Mens noen kakevarianter kommer fra bakeren, er andre egenproduserte.
Smakfullt og delikat er det uansett og godt handverk. Ja, også isen da.
Mye forskjellig!

Det er kvalitet som sitter igjen i veggene her etter forrige driver. Det vet
Anna og Nicole. De vet også at de må finne sin måte. En annerledes
en. Det har ført til både strikkekvelder og radiobingo med bra besøk.
Et fjernsynsapparat på veggen til glede for sportsinteresserte når det
I tillegg til brød og kaker er det tilbud om suppe med brød hver
fredag; forskjellig type hver gang med varierte ingredienser og krydder.
Tradisjonelle norske smaker, men også mer eksotiske og nye fra andre
verdensdeler. Dette har vist seg å være populært både for private som
stikker innom og hos ansatte i bedriftene, som ofte tar lunsjpause her.
Ysteriet Café er ennå i støpeskjeen. Driverne prøver å øke tilbudet
etter hvert, både nye serveringstilbud og utvida åpningstider. Sjekk på
Facebook! De fikk skjenkebevilling nå i vår. «Det forplikter», sier Anna
og Nicole, som er fullstendig klar over at det kreves stor egeninnsats. De
setter stor pris på at folk støtter virksomheten deres. De er også glade
for at det nå kan kjøpes både kjøkkeninnredning og baderomsutstyr på
gamle Fåvang Ysteri. Det skrives ny historie på Fåvang nå.
Velbekomme!
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Innovasjon i bunadstradisjon i Ringebu?
Tekst: Britt Åse Høyesveen. Foto: Britt Åse Høyesveen

Jeg måtte nærmest snike meg inn døra på Ringebu ungdomsskole for
å få et innblikk i arbeidet til en gjeng som sammen dyrker sin interesse
langt utover det jeg trodde var mulig innenfor feltet bunader. Men jeg
smatt inn da en hadde vært ute og tatt en telefon og møter åtte muntre
damer som hver tirsdag møtes for å dyrke og utvikle sin kjennskap til
bunadstradisjoner i Gudbrandsdalen.
På Ringebu ungdomsskole
møter jeg Leila Kolstadmoen,
Eli Stormyrengen, Mariann
Hagen Tømterud, Jorunn
Høyesveen, Anna Brandstad
Lien, Siri Korsbøen Haugstad,
Edda Borgen og Sigrun G.
Steig. Det viser seg raskt at
disse har ikke slått seg til
ro med brodering og sying
av en og samme bunad
med tilbehør. Her er det
bunadsinnovasjon
langt
utover det jeg hadde sett for
meg på forhånd. Akkurat nå
er det prosjektet silkeforkle
som er et stort tema i
bunadsringen som de kaller
gruppa si. Disse har vært
brukt på rutaliv og rondastakkbunaden, og de broderer nå opp igjen
gamle broderier som de har fått låne, så hvis noen har liggende et slikt
forkle er de svært interessert i å få låne det for «avbrodering». I tillegg
utvikler noen nye broderier slik det har vært gjort også i tidligere tider.
«Vi eksperimenterer med farger, garntyper og stoffer, men da vi sydde
fløyelsliv på rondastakken ble noen arge på oss. Det som er realiteten er
at det er funnet igjen gamle rondastakker med fløyelsliv på, så vi bare tar
fram igjen noen glemte utgaver av denne bunaden, sier Mariann».
Hvorfor møtes dere i en slik
bunadsring da?
- Jeg hadde gjennomført
mange kurs og noen
deltakerne gikk om og om
igjen de samme kursene, så
det var på tide å finne en
annen mulighet for å møtes,
så dermed ble bunadsringen
til. Mariann Hagen Tømterud
er leder for bunadsringen og
nå årets kulturprisvinner. Før
bunadsringen ble etablert
har hun kurset de sju andre
i sying av herrebunad,
damaskkjole, bunadsskjorte,
unstakk (underskjørt), kufte
og
cape. Bunadsringen
har kjørt flere prosjekt
sammen slik som eks. gamle
dåpsluer, Gjendineskjorta og
rekonstruering av 1700-talls
herrebunad.
Det er en munter tone rundt
bordet der de åtte deltakerne
i bunadsringen sitter og

snakker meg inn i det de er opptatt av. Dette er vår hobby og i tillegg
er det sosialt, uforpliktende og veldig inspirerende å møte andre som
interesserer seg for dette. Det eksperimentelle og tradisjonelle som ligger
i å rekonstruere og hente opp igjen glemte og gjemte bunadsvarianter er
sier Marianne.
Det var noen rundt bordet her som trodde de skulle bli fort ferdig med
forklesying fordi de trodde ikke de kom til å like det, men de holder nå på
enda og syr og syr så det ser nå ut som de liker det nå sier Mariann og
ler. Det største prosjektet vårt er helt klart denne herrebunaden fra 1700
tallet som vi rekonstruerte. På den er hvert eneste sting sydd for hånden.
Vi tegnet mønster selv og sydde etter en modell vi lånte forteller de meg
som får et teoretisk lynkurs.
Midt i tirsdagsøkta er det alltid en kaffekopp med «någgå attåt» og
denne tirsdagen er det bløtkake til kaffen for å feire Mariann som fikk
kulturprisen. Det var ikke så mye snakk i bunadsringen da jeg kom inn,
men nå løsner det skikkelig rundt kaffebordet slik at jeg får høre om
fartskontroller, omkjøring i Brekkom, men mest om en liten interessetur
til Oppland fylkeskommunes 1. etg på Lillehammer. Her var det en
bunadsutstilling som de besøkte og etter bildene fra besøket å dømme er
det ikke rart om de som arbeider i kundemottaket der lurte litt på hvem
som var på besøk. Her kom det inn åtte damer som ikke nøyde seg med
å se på bunadene på vanlig måte. Bunadsliv ble sett på fra alle vinkler og
sømmene ble nøye studert.
Jeg koser meg sammen med disse damene, sier Mariann fornøyd og
ser seg rundt når pausen går mot slutten. Selv om Marianne er en
forholdsvis beskjeden person tror gruppen det var en viktig markering
Levekårsutvalget gjorde ved å tildele årets kulturpris til nettopp henne.
Hun er limet i et forholdsvis lite synlig, men viktig kompetanse- og
dokumentasjonsarbeid som hun og bunadsringen sørger for. Pausen
avsluttes og jeg har mer enn nok stoff så jeg pakker sammen og takker
for en opplysende stund. Jeg rusler hjem med en god følelse av at noen
også sørger for å bære denne delen av vår kultur videre, og da med deres
lille avtrykk på framtidens bunadstradisjon.
Kulturprisen 2019

Mariann Hagen Tømterud
ble av levekårsutvalget tildelt
Ringebu kommunes kulturpris
for 2019 fordi hun har vært,
og er, en ildsjel og pådriver
for å bevare og formidle
kunnskap om en stolt, men
truet bunadstradisjon. Hun
er en dyktig kulturbærer av
gamle
håndverksteknikker
som er truet eller i ferd med
å forsvinne, såkalt rødlistet.
Som leder for en utstrakt
kursvirksomhet i regi av
RIngebu-Fåvang Husflidslag,
har hun siden midt på
2000-tallet ledet flere kurs
hvert år. Antakelig er det etter
disse årene flere hundre deltakere som har gjennomgått og gjenoppdaget
nesten glemte teknikker og som i dag kan glede seg over håndsydde
bunader til seg eller sine familiemedlemmer
Innbyggere har blitt gitt anledning til å sende inn forslag til kandidat for
kulturprisen. Prisen er på kr. 10 000. Prismottaker hedres på Ringebu
kommunes kulturkveld som arrangeres i løpet av høsten.
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Sommerutstillingene i Prestegarden

Tekst Einar Høystad og Eivind Slettemeås

Utstillingssesongen 2019, som blir den 14. i rekken i Stiftelsens regi, blir helt spesiell av flere
grunner:
En ny Weidemannsamling til 1,1 mill. kroner kunne anskaffes takket være store gaver både fra én
enkelt privatperson og fra lokale bank og energiselskaper. Denne samlingen vil utgjøre kjernen i
årlige Weidemannutstillinger.
Billedhogger Kirsten Kokkin, som har skulpturert både Kronprinsesse Märtha og Dronning Sonja,
skal stille ut skulpturer i Vognskjulet på et areal av 115 kvm.
Den internasjonalt kjente keramikeren Torbjørn Kvasbø, som var representert på en stor
kunstutstilling i Musée nationale de Céramique Sèvres i Paris i september 2018, har gjennom
gjestekunstprosjektet med besøk fra kunstnere fra Sør-Korea og studenter KHiO bygget årets
utstilling av råleire i Fjøset.

Kari Utgård - Blå låve

Barnehagene i Ringebu skal ta i bruk sin nye, permanente utstillingsplass over to etasjer i den
nyrestaurerte Silokummen. Kanskje er dette det eneste stedet i Norge der barnehagene har sin egen
utstillingsplass til permanent disposisjon? De har i år valgt å la seg inspirere av veiskilleskulpturene
Dragen og Mammuten, noe som blir spennende å se. 5
I hagen vil den nye inngangs-porten med girlanderbue på siden, nede ved den nye brua over
Prestbekken, tas i bruk.
I tillegg stiller fotograf, bildende kunstnere og kunsthåndverkere ut sine verk.
Årets utstillere er:
Kirsten Kokkin (skulptur), Jakob Weidemann (maleri), Rune Amrud (skulptur), Claus Køltzow
(naturfotografi), Kari Utgaard (akvarell), Elisabeth Slettnes (maleri), Edith Bentdal Skjeggestad
(tekstilkunst), Eva Strøm (tekstilkunst), Kreative døler (lokale kunsthåndverkere), Stavkirkeutstillingen
og Prestegardens historie
Barnehagene i Ringebu med temaet « Barns møte med veiskillekunsten Dragen og Mammuten»,
Keramikk/råleire: Torbjørn Kvasbø med gjestekunstnere Hyangjong Ho og assistentkunstner
Nari Kwon, Stine Hartvigsen, Marita Eri Mo, 5 studenter fra Kunsthøgskolen i Oslo; Li Mingshu,
Mingxuan Tan, Samantha Albert, Helen Birgitte Hausland og Rebekka Elena Berntsen under ledelse
av høgskolelektor Sigrid Espelin.

Edith Bental Skjeggestad - Ansikt i krage.

Utstillingen er åpen alle dager i perioden 1. juni - 3. september kl. 10.00 til 17.00
Elisabeth Slettnes - Requiem

Jacob Weidemann i Ringebu Prestegard
Jakob Weidemann (1923 – 2001) var en av de mest særpregede av etterkrigsdebutantene og kom etter hvert til å spille en sentral rolle for
gjennombruddet av det abstrakte maleri i Norge. Maleren Jakob Weidemann var en sentral og toneangivende kunstner og kulturpersonlighet i Norge
gjennom 50 år, og var en av Norges fremste og folkekjære kunstnere.
Samlingen i Ringebu Prestegard består av bilder fra Weidemanns første
utstilling og frem til de seneste maleriene. Utstillingen spenner over
et tidsrom på 50 år og markerer ikke bare Weidemanns kunstneriske
utvikling, men tilbyr også et innblikk i etterkrigskunsten og det
abstrakte maleriets fremvekst i norsk kunsthistorie. Foruten Stiftelsen
Ringebu Prestegards egen samling, suppleres utstillingen i 2019 med
innlånte verk fra Erik Winther, Gudbrandsdal Energi og Sparebank1
Gudbrandsdal. Samlingen ble innkjøpt i 2018 med generøse bidrag fra
Jens Petter Rønning, Gudbrandsdal Energi Holding AS og Sparebank1
Gudbrandsdal.

«Steinkjer Mølle» (1941), malt av Weidemann da han var 18, året før hans første separatutstilling hos Paus Knudsens Kunsthandel i Bergen.
Merk signaturen J. Opdal, først i 1943 ble bildene fast signert med farsnavnet Weidemann. Foto: Erik Åge Flyen
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Stort leireprosjekt i Ringebu Prestegard
Av Kristin Klette, Norske Kunsthåndverkere

Fjøset i den tidligere driftsbygningen i Ringebu Prestegard har allerede
vært arena for to utstillinger av Torbjørn Kvasbø. Nå ønsker Ringebu
kommune å utvikle Fjøset til en fast arena for nyskapende prosjekter,
kunstnerisk utveksling og workshops innen keramisk kunst.
Torbjørn Kvasbø har sagt seg villig til å fungere som mentor for ny
residensordning, verkstedsfasiliteter for workshops og nye utstillinger
med gjestekunstnere. I kjelleren under fjøset legges det i disse dager til
rette for etablering av et 120m2 stort monumentalverksted for keramisk
kunstproduksjon. Verkstedet vil gi muligheter for brenning av store
skulpturer, med gjesteatelier og verksted i tilknytning til dette.
Installasjon i rå leire
Til det første artist-in-residence oppholdet i Ringebu Prestegard inviteres
leirekunstneren Hyangjong Oh, og Nari Kwon som også er kunstner og
assistent for Oh. Sammen skal de bygge en installasjon i rå leire i Fjøset,
som vil være utgangspunkt for sommerens utstilling i Fjøset 2019. En
gruppe på fire studenter fra keramikkavdelingen på Kunsthøgskolen i
Oslo (KHiO) assisterer under ledelse av høgskolelektor Sigrid Espelien.
Bygging av installasjonen skjer 20.–31. mai, med utstillingsåpning 1. juni.
Prosjektet er åpent for publikum under byggingen, og for kolleger som vil
observere og/eller delta.

Viktig samarbeid med kunsthøgskolene
Torbjørn Kvasbø har i alle år hatt et utstrakt samarbeid, særlig med KHiO,
men også med alle de nordiske kunsthøgskolene opp gjennom årene.
Studenter kommer til verkstedet i Venabygd for å eksperimentere med
brenninger de ikke kan gjøre i sine institusjoner, og delta i prosjekt med
Kvasbø og hans kollegaer som veiledere. I perioder arbeider Kvasbø
sammen med studentene i KHiOs verksteder med prosjekt som er for
store til å gjennomføre i eget verksted. Dette er fruktbare samarbeid, hvor
studentene i tillegg gjør seg stor nytte av hans internasjonale kontaktnett
og etterhvert får ta del i dette.
Åpner også for andre
Neste byggetrinn i Prestegarden vil blant annet fokusere på
produksjonsmuligheter for profesjonelle kunstnere og tilby fasiliteter
for opphold, kurs og verksted på høyde med de beste internasjonale
residenssteder for keramisk kunst, men også innen andre uttrykk.
www.norskekunsthandverkere.no

Bor hos Kvasbø
Kunstnerne og assistentene vil bo hos Kvasbø, i Venabygd. Verkstedet
i Venabygd har store vedfyrte keramikkovner, andre typer ovner og
utstyr gjenstekunstnere kan benytte seg av. Kvasbø har etablert tre
ulike bomuligheter gjennom årene til fyringsassistenter, men også for
gjestekunstnere som vil komme hit og arbeide i kortere eller lengre
perioder. At han selv er tilstede og deltar, vil også være et stort aktivum
for de som søker seg som gjestekunstnere hit.

Skulpturlåve, boliger og verksted
Kvasbø planlegger også en utvidelse av sin virksomhet i Venabygd. Neste
år vil det bli bygget en skulpturlåve, et permanent visningslager for
skulpturer i tilknytning til verkstedet. Samtidig jobbes det med å etablere
en keramisk virksomhet på naboeiendommen, det gamle ysteriet i bygda,
hvor tre keramikere ønsker å etablere seg med boliger og verksteder.
Dette vil bidra til kontinuiteten i keramikkprosjektene i Prestegården og
vil sammen med aktivitetene i Venabygd kunne videreutvikle seg til å bli
en større og stabil keramisk virksomhet utover Kvasbø sitt verksted.
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Ringebubarnehagenes sommerutstilling i nyoppusset silo
i Ringebu stavkirke og ble veldig interesserte i det de så og hørte. De
ble opptatte av bumerkene, døpefonten, dragene i portalen og de drog
paralleller til vikingtida. Tilbake i barnehagen begynte de å tegne, hadde
med seg bøker om vikingtida og prosjektet var i gang. Det ble en tur til
i kirka og i Ringebu prestegard, det ble malerier og barnehagen hadde
besøk og veiledning av maleren Karl Wimmer. Barnehagen tok kontakt
med Ringebu prestegard om det hadde vært mulig å stille ut barnas
malerier og tanker om Ringebu stavkirke der. Det var i utgangspunktet
ikke plass, men hvis vi rydda vognskjulet kunne vi få være der. Slik startet
Ringebubarnehagenes gode samarbeid med Ringebu prestegard og det
har fortsatt alle årene etterpå.

To ganger har Ringebubarnehagene vunnet den Nasjonale
barnehageprisen for prosjektene «Vær sett med barns øyne» og «Det er
stas å synge gåmålt». Barnehagene i Ringebu kommune arbeider etter
inspirasjon fra Reggio Emilia og gjennom disse utstillingene har de fått
synliggjort arbeidet med kunst, kultur og kreativitet i barnehagen på en
god måte. De viser at barns medvirkning er viktig og at det er barna som
er hovedaktørene. Barnehagene har støttet dem i deres personlige uttrykk
og styrket selvfølelsen deres gjennom at de har fått bekreftet at «jeg kan,
jeg kan uttrykke meg, jeg kan mene noe om noe, og det jeg mener blir
sett, hørt og verdsatt.»

«Kunst er noe en kan lage for å få folk glade». Dette utsagnet kom fra Ola
på 5 år da Ringebubarnehagene jobbet med et kunstprosjekt med farger
og inspirasjon fra Jacob Weidemann, eller Jacob Speidermann som barna
kalte han. Når vi jobber med skapende prosesser i barnehagene kommer
barna med mange utsagn og filosoferinger underveis. Utsagnene forteller
oss hvordan barn tenker, hva de undrer seg over og hvordan de ser på
samfunnet og verden rundt seg. Vi har mange ganger blitt overrasket,
forundret og berørt over alt det som barna har filosofert og grublet på.
Utsagnene bekrefter hvor mye barn har iboende i seg, bare vi voksne
hjelper dem med å få tankene deres frem.
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ting, men fugler er bare redd for fugleskremsel», sa Simen på 6 år da vi
jobbet med et prosjekt om følelser og Iver hadde funnet ut at «Smilet er
opp ned når man er sur».

Gjennom skapende virksomhet sammen med tilstedeværende voksne
som viser respekt og støtter opp om barnas undring og opplevelser
har kreativiteten blomstret i barnehagene. De voksne kommuniserer og
resonnerer med barna, stiller aktive spørsmål og stimulerer barna til å
reflektere, tenke og bruke språket. Vi jobber mye med å tilrettelegge for at
barna skal kommunisere, ikke bare via det muntlige språket, men via andre
språk også som bl.a. dans, maling, tegning og fotografering. Prosjektene
har vist oss hvor stor kreativ kraft som ligger i barnas arbeider, hvis vi bare
lar dem slippe til.
Vi i Ringebubarnehagene er heldige som har en slik mulighet som
Ringebu Prestegard gir oss til å synliggjøre barnas tanker og kunstneriske
uttrykk. Årets utstilling er "Barns møte med veiskillekunsten -Mammuten
og Dragen" og vi har valgt å bruke gjenbruksmateriell i kunstuttrykkene
våre. I år er det første året med utstilling i den nyrestaurerte silokummen,
noe vi gleder oss stort til.
Det at omverdenen setter pris på barns deltakelse i kunst- og kulturlivet
bevises med gjennomføring av byggeprosjektet som har foregått i vinter.
Ringebu kommune kjøpte driftsbygningen i Ringebu Prestegard i
forbindelse med utvidelse av ny gravlund. Driftsbygningen er pusset
opp utvendig samt at kjelleretasjens bærekonstruksjon er sikret i regi av
kommunen.

Det er inngått en 20 års drifts- og samarbeidsavtale med Stiftelsen Ringebu
Prestegard for at bygningen skal tilføre Prestegarden nye muligheter. I
Fjøset er det i år keramikkutstilling på tredje året og i 2017/2018 har
planlegging og prosjektering av byggetrinn 1 Silo til barnehageutstilling
foregått. Siloen er ferdigstilt til bruk i utstillingssesongen 2019, samt at
hele bygningen er brannsikret med overrislingsanlegg.

predning. Vi har fast kjøring på søndager og er en solid gjeng som har det kjempemoro med kjøring, utfordringer og ikke minst mestring
n Ove Lavik til barn- og ungdomsaktiviteter. Et kjempefint område som passer både for nybegynnere og de som trenger litt mer å bryne se

i har hatt med oss trener Emilie F. Westbye. Disse helgene har vært veldig lærerike for små og store sjåfører. I år har vi fire som har blitt
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Finansiering av slike prosjekt er krevende, men med bakgrunn i
Ringebubarnehagenes deltakelse med utstillinger i Prestegarden og
tildeling av to landsdekkende priser for dette arbeidet og ikke minst
Stiftelsen Ringebu Prestegard sin dokumenterte gjennomføringsevne i
rehabilitering av Prestegarden og hagen, har det offentlige og private
næringsliv bidratt med store summer til Stiftelsen Ringebu Prestegard til
gjennomføring av byggeprosjektet. Sparebankstiftelsen har bidratt med
kr 2.100.000, Oppland fylkeskommune med kr 1.000.000, Gudbrandsdal
Energi med kr 300.000, Sparebank1 med kr 250.000 og Ringebu
kommune med kr 1.250.000. Videre rehabilitering av driftsbygningen

er under planlegging med bygging av monumentalverksted for keramikk
i kjelleren til høsten. Hva resterende plass i bygningen skal brukes til blir
avklart og finansiert i løpet av årene som kommer. Ringebu Prestegard og
Ringebu Stavkirke med område er på god vei til å bli et regionalt senter
for kunst, kultur og kulturhistorie.
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Nytt fra Venabygdsfjellet
Sommer ved foten av Rondane

Tekst: Julia Hamre. Foto: Ian Brodie og Didrick Stenersen

Vi fikk tidlig føle på sommeren i år med sommertemperaturer på fjellet
allerede i slutten av april. Snøsmeltingen kom godt i gang og det ble
gjort fotturer opp på Muen og andre topper allerede før 1. mai. Vi må vel
si at heldigvis fikk sommerværet en bråstopp og det gikk tilbake til mer
normale mai tilstander med annenhver dag med vårvær og etter hvert en
del snø og kalde netter.
Vi tenker på det som et godt tegn, slik at når sommertemperaturene
kommer tilbake igjen i slutten av mai så er det for å bli!

Yrende liv i juli og august

Dette er tiden hvor familier, vennegjenger og turoperatører kommer for
å gå fotturer, sykle, ride eller bare nyte de fine omgivelsene. Her kan det
være lurt å ha bestilt sitt opphold i god tid for å være sikker på å få plass.
For deg som velger å legge noen feriedager, eller bare en dagstur, hit til
oss kan vi anbefale en ridetur med Venabustallen, en fottur med erfarne
guider fra Venabu eller en guidet stitur med en stifinner fra Spidsbergseter.
Et besøk siste helgen i juli 26.-28.7 på Fjellmartna på Lundes er alltid
hyggelig . Her kan du gjøre gode kjøp av håndverksprodukter, lokale
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Juni – grønn og skjønn

Hver måned har sin sjarm hvor juni er den friske og grønne. Det ligger ofte
igjen snø på toppene i Rondane, imens toppene på Venabygdsfjellet er
bare og klare for fine fotturer. Juni er sommermåneden med minst trafikk
over fjellet, før fellesferien og det største innrykket av internasjonale
turister starter. I tillegg er dette en av de månedene med minst regn så
her er det mye som ligger til rette for fine ferie og helgedager.

delikatesser og være med på aktiviteter. Lørdag 27.7 kan du høre
på foredraget «Himmeljegerne – utfordring, glede og mestring» på
Spidsbergseter, garantert til inspirasjon både i hverdag og jobb.
Uansett hvilken aktivitet du velger kan den gjerne kombineres med
en bugnende middagsbuffet , alle tre overnattingsbedrifter har
middagsservering hver dag hvor du kan bestille plass uansett om du er
overnattingsgjest eller ikke.
Vi håper å se deg i sommer, fjellet venter på deg!

Venabygd Fjellkapell fyller 40
Tekst og foto: Tom Torkehagen

Den 15. juli i 1979 var arbeidet endelig ferdig og Fjellkapellet på
Venabygdsfjellet stod klart til vigsling og innvielse. Det var daværende
biskop, Georg Hille, som hadde den store gleden. Det ble en stor folkefest
og viktig begivenhet for alle som hadde vært med på den lange reisen
fra de forsiktige planene til det ferdige resultatet. Et arbeid som ble
startet allerede på 60 tallet, med sogneprest Simon Dahlen i spissen, og
som ble avsluttet med en stor festgudstjeneste og kaffe på setervollen
etterpå. Fjellkapellet ligger vakkert og riktig til. Det ligger på tomta til den
gamle Lundesetra som i sin tid ble innkjøpt og flyttet til seteranlegget på
Maihaugen.

En arkitektonisk perle ble kapellet beskrevet som i lokalavisene, og det
ble også kåret til årets kirke etter åpningen.
Arkitekt Odd Østby lot seg naturlig nok inspirere av omgivelsene og tegnet
et kapell og to overnattingshytter som danner et flott tun og med kapellet
som et seterhus. Men inngang på langsida og med byggematerialer i
stein og tre og med torv på taket.
I 40 år har klokkene ringt inn til gudstjenester og kirkelige handlinger,
bryllup og dåp. Men kapellet har også fungert som leirsted, konsertarena
og møterom. Mange har gått ut og inn gjennom dørene i kapellet i årenes
løp.
Kapellet ble reist som et spleiselag og en dugnad mellom grunneiere,
lokalbefolkning, hytteeiere og næringsdrivende. Venabygd Fjellkapellag
ble stiftet før selve arbeidet tok til og har hele tiden vært eier og drifter av
kapellet på rein frivillighet. Men hele tiden i nært og godt samarbeid med
Ringebu og Venabygd menigheter. I dag er det 7 gudstjenester årlig som
er såkalt forordnet av biskopen og som fellesrådet i Ringebu er ansvarlig
for. Alt det andre er det Fjellkapellaget som må ta seg av.
Det har vært spennende 40 år, og mange tunge løft er gjort, og tidvis med
nokså anstrengte økonomiske muskler. Men det har gått bra til nå og vi er
klare for å feire en ny begivenhet.
Biskop Solveig Fiske kommer til jubileet

21.juli kl.1100 er det klart for stor jubileumsgudstjeneste med biskop
Solveig Fiske. Og vi kan garantere at det blir en skikkelig kirkekaffe på
tunet etterpå også denne gangen. Sett av dagen allerede nå.

Stolpejakt på Venabygdsfjellet
Snart klart for å lete etter nye stolper.

Lørdag 22/6 kl.0800, starter årets Stolpejakt på Venabygdsfjellet.
Dette er den 6. utgaven, og den er blitt mer og mer populær for hvert
år. I 2018 endte vi opp med over 25000 stolperegistreringer og over
2000 stolpejegere. Det var 108 stk som registrerte alle 50 stolpene. Det
er mange flotte fjellturer det! Konseptet Stolpejakten, som i hovesdak
drives i litt mer urbane strøk, er i utgangspunkt et lavterskeltilbud som
skal passe for alle, både når det alder og fysikk, men også med tanke på
teoretiske kunnskaper om f.eks orientering.
Det må derfor sies at fjellutgaven av Stolpejakten, den vi har på
Venabygdsfjellet, kan oppleves noe mer krevende. Det er lenger mellom
stolpene, og det kan være mye ulendt terreng. Men det er ingen farlige,
eller veldig utfordrende stolpeplasseringer.
Stolpene har merkelapper i fire farger, og plassert ut etter
vanskelighetsgrad.
Nytt i år er at flere stolper får betegnelsen kulturstolper, noe som betyr at
når du scanner koden, så vil det dukke opp en del informasjon om stedet
der du står. Noe av historisk eller annen kulturell betydning.
Kartene kan altså lastes digitalt ned på din telefon via appen, eller de kan
kjøpes hos Libris og Sport 1 i Ringebu, eller hos en av reiselivsbedriftene
på fjellet. (Spidsbergseter, Venabu, Lundes).
Velkommen til ny sesong og mange flotte turer i fjellet.
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Fritidsboligundersøkelsen i Midt-Gudbrandsdal
Tekst: Frode Martinsen

Fritidsinnbyggeren er viktig for Ringebu og hele Gudbrandsdalen.
Sist det ble foretatt en slik undersøkelse i vårt område var i 2012. Det var ønskelig å foreta en ny undersøkelse om fritidsinnbyggere i Midt-Gudbrandsdal.
Over sju år må man regne med at flere forutsetninger og ikke minst bruken av hyttene har endret seg. Fullstendig rapport er ikke ferdigstilt enda, men
hovedfunnene ble klare til påske. Et utvalg av disse presenteres her. Det er gledelig at 28 % har svart på undersøkelsen. Undersøkelsen ble foretatt
av Norsk turistutvikling AS.

Når er fritidsboligen i bruk
Når er fritidsboligen vanligvis i bruk? N=2059.
Helger/weekend

68%

Utvider helgen med én ekstra ukedag

45%

Utvider helgen med to ekstra ukedager
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Vinterferie
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Et av de overraskende svarene for mange, var at bruken av fritidsboligene har økt så mye. I dag benyttes fritidsboligen i gjennomsnitt 77 døgn i
året. Den brukes mer i sommerhalvåret enn tidligere. Det er sikkert flere grunner til dette. Håpet er at bruken av fritidsboligene fortsatt skal øke.
Fokuset på nisje- og faghandel i Ringebu sentrum er en riktig satsing og dette er et pre for alle typer innbyggere i kommunen. 53 % av de spurte
handler i Landsbyen Ringebu.

Innkjøpssted
Hvor bruker du vanligvis å handle inn matvarer og forbruksartikler som skal forbrukes
på fritidsboligen? N=2001.
Hyttedestinasjonen
Ringebu
Vinstra
Hundorp
Kvam
Fåvang
Annet sted i Midt-Gudbrandsdalen
Øyer
Lillehammer
Hjemsted
Annet sted utenfor Midt-Gudbrandsdalen

40%
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Det var mulig å krysse av for flere alternativer. Prosentsummen blir derfor høyere enn 100 %.

Et annet svar som er overraskende er at så mange som 60 % har planer om foreta en standardheving de neste årene.
Det blir nok mange oppdrag på lokale håndverkere de neste årene. Det er positivt at de aller fleste (81 %) føler seg fornøyd eller svært fornøyd med
mottagelse i lokalsamfunnet. Skatter og avgifter er fritidsboligeiere derimot ikke så fornøyd med.
Så mange som 16 % kan tenke seg å bruke fritidsboligen til helårsbolig.

Deltatt på arrangementer i Midt-Gudbrandsdalen de siste tre år
Peer Gynt-arrangement
Ringebudagene
World Cup i Kvitfjell
Høgfjellskonsert i Rondane
Fårikålfestivalen
Konserter og arrangement på Rudi Gard
Arrangement på Ringebu Prestegard
Byfest på Vinstra
Furusjøen Rundt (ski, løp eller sykkel)
Ro ndaståk
Fåvangdåggån
Vinterfesten i Ringebu
Countryfestivalen
Troll Ski Maraton
Andre arrangement
Har ikke deltatt på noen arrangement
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Det var mulig å krysse av for flere alternativer. Total prosentsum blir derfor høyere enn 100 %.

Under andre arrangementer er Liv Lågå i Skåbu oppgitt av flere i åpent kommentarfelt.

Gledelig er det at hele 83 % av fritidsboligeierne har deltatt på et arrangement i Midt-Gudbrandsdal de siste tre årene. Dette omfatter naturlig
nok Peer Gynt, Ringebudagene og World Cup i Kvitfjell. Vi ser at flere og flere besøker Fårikålfestivalen og arrangementene i Ringebu prestegard.
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Hvordan opprettholde attraktive sentre
Salg av lokal mat og lokale produkter
Bakeri og mindre kafeer
Rikholdig vareutvalg
Åpningstider tilpasset fritidsboligbrukere
Lokale kjedeuavhengige butikker
God kapasitet på parkering
Arrangement og kulturformidling
Restauranter med middagsmenyer
Enkelt tilgjengelig med transporttilbud
Miljøgate/gågate
Blomster, beplantning og belysning
Benker/sitteplasser
Pub og utesteder
Universell utforming
Lekeplass
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«Hva mener du skal til for å opprettholde attraktive sentre i Midt-Gudbrandsdalen?»
Det var mulig å krysse av for flere alternativer.

Resultatene fra undersøkelsen gir alle som driver med næringsvirksomhet og stedsutvikling innspill på hva som er viktig å videreutvikle, og hva som
skal til for at fritidsinnbyggeren skal finne tilbudene enda mer interessante. Det anslåtte årsforbruket for alle fritidsboliger i Midt-Gudbrandsdal er
kr 1.040.000.000. Beløpet er doblet fra forrige undersøkelse.

Transporttilbud
Tror du at du, din familie eller venner ville benyttet offentlige transportmidler dersom
det kan tilbys følgende:
Korresponderende transport til fritidsbolig fra togstasjon

52%

Akseptabelt prisnivå

29%

Akseptabel avstand fra fr.bolig til av- og påstigningssted

23%

Bestillingstjeneste ved behov

18%

Transport til og fra større arrangement i området

15%

Transport til og fra sentrumsområder

14%

Relativt hyppige avganger

14%

Transport til og fra utgangspunkt for fotturer/sykling/ski

8%

Miljøvennlig transport

6%

Kombinasjonsbillett som gir rabatter på andre produkt

6%

Det er ikke aktuelt å benytte off. transportmidler
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Miljø og co2-utslipp er meget aktuelle tema. Arbeidet med å redusere utslipp og etablere effektive og tilpassede kollektive tilbud vil ha fokus i årene
framover. Det ligger flere prosjekter i startgropa for å få dette til. Da må løsningene være tilpasset og korrespondere med annen kollektivtransport.
Ringebu kommune har for øvrig redusert sitt klimafotavtrykk med nær
15 % i løpet av siste to år.

Er du klar over at det er hus/hytteeieren som har ansvaret
for at det blir satt opp adresseummerskilt på bygningen?
Tekst og foto: Jon Helge Silli

Ringebu kommune gjennomførte for noen år siden et vegadresseringsprosjekt som
etablerte adkomstadresser for alle hytter, boliger og bedrifter i kommunen. For å få
god og rask merking av bygningene bestilte vi dengang husnummerskilt som ble
sendt ut til eierne.
Denne ordningen er nå avsluttet og det er nå slik ansvarsfordeling for skilting jfr.
matrikkelforskriften:
§ 57.Skilting
(2) Eier, fester og tiltakshaver er ansvarlig for at den enkelte bygning eller eiendom
blir merket med adressenummeret. Adressenummeret skal være satt opp før bygning
eller bygningsdel kan tas i bruk. Kommunen kan gi tillatelse til å utsette oppsettingen
dersom særlige grunner taler for dette.
For din egen sikkerhet er det viktig med god merking slik at nødetatene finner fram
til din adresse.

Vi anbefaler at det brukes standard skilt med
refleksbakgrunn som også vises når det er mørkt.
(15 x 15 cm) Sort trykk på refleks bakgrunn
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Hestesportsenteret blomstrer igjen
Tekst og foto. Therese Hvattum Heramb

Midt-Gudbrandsdal Ride- og Kjøreklubb (MGRK) har som målsetting å
utvikle en base på Frya Hestesportsenter, som kan være et sted hvor alle,
uansett alder eller nivå, kan holde på med hester.
Økt medlemsmasse og større aktivitet
Midt-Gudbrandsdal Ride- og Kjøreklubb (MGRK) ble etablert i 1975.
Siden da har vi arbeidet for å få en rideklubb med ekvipasjer innenfor
flere grener og i alle aldre. Antall medlemmer er pr. i dag 120 stk., fordelt
på alder og geografi fra hele Gudbrandsdalen, hovedsaklig kommunene
Ringebu, Sør- og Nord-Fron.
MGRKs hovedbase er på Frya Hestesportsenter på Frya Industriområde
hvor vi leier tomt av Ringebu kommune. Der har vi to grusbaner på 50 x
80 m og 20 x 60 m, samt en ridehall på 20 x 60 m med kiosk og tribuner,
i tillegg til stallplasser og en travbane.
MGRK arrangerer kurs, treninger, stevner og aktiviteter gjennom hele året
for både medlemmer og besøkende. De siste årene har vi sett en jevnt
økende vekst i både antall medlemmer til klubben, samt økt tilslutning
på aktivitetene vi har arrangert. Vårstevnet vi har trekker nærmere 100
deltagere hvert år, og dette er svært gledelig.

Rideundervisning
Det tilbys daglig undervisning og kurs på hestesportsenteret, enten av
klubbens egne instruktører og trenere, eller fra eksterne som leier seg
inn på området. Vi er så heldige at private hesteeiere låner bort hestene
sine til undervisning, slik at også de uten hest kan få lov til å ri og få
undervisning. Omgang med dyr har i mange undersøkelser gitt positive
resultater for bedring av mestring, selvtillitt og stimuli. Å være en del av
et stall- og hestemiljø bidrar også sterkt til fysisk aktivitet, da mye av
omgang og daglig stell med hest er hardt og krevende arbeid. Finnes det
barn, unge og voksne der ute som ønsker å delta på aktiviteter med hest,
oppfordres de til å ta kontakt med rideklubben.
Engasjerte frivillige
All engasjement i rideklubben er driftet på frivillig basis, og det er enorm
arbeidsvilje blant medlemmene våre. Uten dem hadde vi ikke klart å
holde så mye aktivitet og drift på området. Styret og medlemmene i
klubben ivrer etter å få Frya Hestesportsenter til å blomstre igjen, og vi
har mange som deltar på dugnader og aktiviteter hele året gjennom. Det
er på sin plass å rette en takk og klapp til denne gjengen, og vi gleder oss
til fremtiden på Frya Hestesportsenter, og håper å se flere nye og gamle
både to- og firbeinte venner der!

En milepæl
Hele området på Frya ble i forbindelse med planlegging av ridehall
for et tiår siden planlagt for god og sikker drift av hestesports- og
konkurranseanlegg. Området er regulert til hestesport, og styret i MGRK
er positive til at alle typer hestesport kan bedrives på anlegget.
Hestesportsenteret ble i desember 2018 kjøpt opp av rideklubben
fra Oppland Travforbund. Rideklubben ser på dette som et supert
utgangspunkt til å satse videre på hestesporten på Frya, og gleden var
stor da vi fikk beskjeden om at vi fikk lov til å ta over anlegget.
Før rideklubben overtok området har det ikke vært aktivitet i stallene,
travbanen eller klubbhuset på mange år – og lite på området generelt.
Det kreves derfor store ressurser, både arbeidskraft og kapital, for å få
anlegget opp å gå.
Fullsatt stall første halvår
I vinter åpnet vi opp for mulighet for oppstalling på området, og 15 hester
har vært innom stallen på Frya i vinter, samt at vi har hatt korttidsutleie
til flere i forbindelse med stevner og kurs. Nå venter snart beitesesong på
hestene, og fra høsten kan vi ta i mot flere oppstallører. Stallen er drevet
på dugnad, og skal drifte seg selv slik at aktiviteter i rideklubben ikke går
på bekostning av utgifter fra stalldriften.
Midler til oppgradering
Rideklubben har mottatt midler fra Sparebank 1 Gudbrandsdal, og vi har
derfor fått laget paddocker som hestene kan gå ute i, samt at vi nå skal
gå i gang med oppussing av flere stallplasser slik at vi vil få ytterligere
kapasitet på utleie av stallplasser. Det er også ønskelig å få på plass et
klubbhus, enda flere paddocker, lagringsmuligheter for utstyr, med mer,
men da trengs ytterligere kapital.
Oppgraderingen av anlegget vil bidra til å lage en god arena hvor særlig
barn og unge får utvikle seg i omgang med hesten, med andre, bli kjent
på tvers av generasjoner og vennekretser, og bidra til et godt samhold og
trivsel på stedet.
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Sigrid Eline Widme med hesten Pina Colada, Mathilde Amrud med hesten
Laroso 2 og Josefine Bjørge Nielsen med hesten Danni Boy på vei til
rideundervisning.

Verdien av husdyr på utmarksbeite
Tekst: Ragnhild Sperstad, Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor. Foto: Gudbrand Berg

Utmarksbeite er en driftsform med lange tradisjoner i Ringebu, og
er en svært viktig del av næringsgrunnlaget i kommunen. Beite
er en fornybar ressurs, men beiteressursene er ikke «uendelige».
Utmarksbeite er faktisk den mest arealkrevende næringen vi har. Hvert
år omdisponeres det utmarksareal til fritidseiendommer, dessverre
ofte nær setrene og i gode beiteområder. Nye hyttefelt gir nye brukere
i området som ikke alltid verdsetter dyr som beiter rundt hyttene.

Hvilke flere verdier gir utmarksbeite?

Sommeren 2018 gikk det ca. 3 000 storfe, 21 000 sau og lam og 800
geiter i utmarka i Ringebu. Totalt beiter disse husdyrene tilsvarende ca.
3,2 millioner fôrenheter i utmarka hver sommer (En fôrenhet tilsvarer
fôrverdien av 1 kg bygg) . Dette utgjør ca. 20 % av ressursgrunnlaget
for jordbruksproduksjonen i kommunen. Dette har stor verdi for
matproduksjonen i vårt område. Verdien av utmarksbeite i Ringebu
utgjør ca. 32 millioner kroner per år, fordelt på fôruttak fra utmarksbeite,
kjøtt- og ullproduksjon og beitetilskudd. Dette er verdier som kun kan
nyttes her i kommunen. I tillegg til den direkte produksjonen kommer
sysselsettingen innen landbruksrelaterte næringer, som meieriene og
slakteriene i Gudbrandsdalen, utstyrsleverandører og andre. Uten
utnytting av beiteressursene i utmarka måtte husdyrholdet reduseres, og
sysselsettingen innen landbruket ville vært lavere.

Det er flere planter som er direkte knyttet til beitebruk, og beitebruk fører
således til et økt biologisk mangfold. Mange naturtyper og plantearter er
avhengig av nettopp beiting. Beitedyr rydder terreng, og bidrar dermed til
å forsinke eller forhindre gjengroingen i fjellet. Dette gjør landskapet mer
tilgjengelig. Vi vil gjerne ha utsikt og utsyn når vi går tur. Det er mye mer
kostbart å rydde et landskap som er grodd igjen, enn å vedlikeholde det.

Husdyrene får i stor grad utøvd sin naturlige adferd ved å gå fritt ute.
Dyra får mosjon og god kondisjon. På utmarksbeite får dyra hele tiden
tilgang på ferskt gras, urter, busker og trær. Storfe har ofte sine faste
runder. Smittepresset med hensyn til sykdommer og snyltere (f.eks.
innvollsorm) blir redusert fordi dyra går spredt og over et større område
enn hvis de hadde gått hjemme. Dette fører til mindre bruk av antibiotika.

Beitebruksplan for Ringebu skal nå ut på høring.

Vil du lese mer om beitebruk eller komme med innspill på planen, må du
gjerne kontakte landbrukskontoret.

Dyr på utmarksbeite er god dyrevelferd. Her storfeslepp i Fåvang. Foto: Gudbrand Berg.

Gjerder rundt fritidseiendommer

Ringebu kommune vil minne om at det ikke er tillatt
med strømgjerder, nettinggjerder eller trådgjerder rundt
fritidseiendommer.
Dette er av dyrevernhensyn for dyr som går på utmarksbeite.
Illustrasjonsbilder av gjerder som ikke er tillatt rundt fritidseiendommer i Ringebu.
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Sykkelviku + Landsbyrock = sant
Tekst: Julia Hamre Foto: Tor Kjell Ulven

Du har all grunn til å ta turen til Ringebu helgen 16-18 august. Det
allerede godt etablerte musikkarrangementet Landsbyrock blir nå
arrangert samme helg som nykommeren SykkelVIKU 14-18.8.
Roy Bjarne Moen, i Laugen Rock- og Bluesklubb, var med og starta opp
Landsbyrock og har vært arrangementsansvarlig gjennom de snart 8
årene med musikalske landsbyopplevelser. Han forteller at tanken bak
var å skape liv og røre i Ringebu, og å gi regionale band en scene å
spille på. Dette har man absolutt lykkes med og festivalen har i snitt 350
publikummere hvert år. Dette har blitt en ”hjemreisehelg” for utflytta
Ringebuinger og det er noe arrangøren håper kan bli enda mer aktuelt nå
som SykkelVIKU tilfører aktivitet på 2 hjul for hele familien.

Her håper arrangøren at band fra kulturskolen Ringebu, Øyer og
Lismarka stiller på tross av at helgen ligger før skolestart. Det oppfordres
til ungdomsband som vil være med å ta kontakt med Laugen Rock og
Bluesklubb. Det er i hovedsak kulturskoleband som får plass, men det er
absolutt rom for andre sier Roy.

Feier Rune Solbakken

Planene for hvem som skal spille på Landsbyrock er ikke helt på plass når
vi tar en prat tidlig i mai men det hintes om blant annet DÅM som byr på
rapp på Dovre-dialekt. Nytt for i år er at Arnemoen Gard, en ombygget
sentrumsnær låve, holder konserten på fredagen. Låven har hatt mange
spennende, verdensturnerende artister innom. Musikere skryter av god
lyd og at det er en helt spesiell opplevelse å spille her. Det kan vi godt
merke vi som er publikum. Lørdagens konsert blir tradisjonen tro holdt
i gågata i Ringebu og vi kan se frem til god musikk og landsbyfest. To
såpass unike arenaer bør kunne tiltrekke seg et bredt publikum gjennom
helgen.
SykkelVIKU legger opp programmet sitt slik at alle skal rekke å bli med på
de konsertene man ønsker i tillegg til å kunne starte turen dagen derpå
litt seinere. Det skal gå an å kose seg med både musikk, fest og turer
på to hjul. Med dagspass til SykkelVIKU har du inngang til den dagens
konsert inkludert og med VIKUpass har du fri inngang til 2 av 4 konserter.
For deg som tenker at nei, det å gå ut i Ringebu blir alt for tungvint i
forhold til det å ta seg hjem om natten – her kan du tenke annerledes
i år. SykkelVIKU setter opp buss for sine deltagere med faste avganger
fra og til blant annet Venabygdsfjellet – her vil det være rom for flere
stopp langs vegen. Eksakt program og påmeldingsinfo for dette vil
legges ut på sykkelviku.no i god tid før arrangementet. Her kan det
nevnes at arrangørene av SykkelVIKU mer enn gjerne hører i fra lokale
transportselskaper som kan tenke seg å bidra til at skyssen ikke skal koste
skjorta.
Landsbyrock skal også være en arena hvor den yngre generasjonen skal
få skinne og det legges opp til et ”Landsbyrock Ung” på dagtid.
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De tre aktørene kan med sitt samarbeid tilby deg en komplett opplevelse
av aktivitet i natur, landsbyliv og musikk.
Har du spørsmål eller kan tenke deg å bidra på noen måte til disse
arrangementene? Send gjerne en mail til post@sykkelviku.no

Tilsyn og feiing av fritidsboliger
Tekst og foto: Tor Engum

Ny forskrift om brannforebygging av 01.01.2016 pålegger kommunene
å utføre behovsprøvd tilsyn og feiing i fritidsboliger på lik linje med
bolighus. Midt-Gudbrandsdal Brannvesen har gjennomført feiing og
tilsyn i høystandardhytter i ca seks år, men er i startfasen av feiing
og tilsyn for alle andre fritidsboliger. Vi starter med å kartlegge hvilke
fritidsboliger i midtdalen som har skorstein og ildsted i løpet av
sommeren, og planlegger å starte opp med tilsyn av fritidsboligene som
ikke allerede er i feie- og tilsynsordningen i løpet av sensommeren.
Vi har et mål om å bruke tiden vår på brannforebygging og ikke på
administrasjon, derfor var det nødvendig å gjennomgå rutiner og
dataløsninger. Vi har valgt et skybasert feie- og tilsynsprogram der
vi benytter en ipad under besøket. Dette vil bidra til en betydelig
effektivisering av oppgaver knyttet til planlegging, registrering,
oppfølging, korrespondanse, rapportering av feiing og tilsyn.
Varsling om feiing og tilsyn vil foregå med sms varsling til hytteeieren,
og det meste av saksbehandlingen vil bli foretatt under tilsynet.
Intervallene for feiing og tilsyn vil bli basert på risikovurdering. Det vil
si at tilsynshyppigheten vil avhenge av resultatet av risikovurderingen
som feieren utfører. Eier vil få en sms med link til tilsynsrapporten som vil
ligge på kommunens nettsted under noe som heter «min eiendom». Der
ligger alle tilgjengelige data for denne eiendommen.
Det stilles samme krav til brannsikkerhet i fritidsboliger/hytter som
forbolighus. Under tilsynet kontrollerer vi ildsted, røykvarslere,
slokkeutstyr,rømningsveie og skorstein.
Vi vil videre se på feiemulighetene og komme fram til godkjente
løsninger for feiing, slik at adkomst for feier er klart når varsling
om feiing kommer. Vi gir også informasjon om brannsikkerhet
knyttet til fritidsbolig og fyringsanlegg. Har du dokumentasjon på
ditt fyringsanlegg, er det fint om dette framvises under tilsyn.
Tilfredsstiller din fritidsbolig krav til røykvarsler gitt i forskrift av 17.
desember 2015, om brannforebygging § 7? Det skal være minst en
røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor
soverom og sone utenfor teknisk rom.

Feier Rune Solbakken

Visste du at ...
Nye telefontider ved Ringebu legekontor .

Telefontid mandag til torsdag er mellom kl. 08.30 – 11.30 og kl. 12.30- 15.00
Telefontid fredager er mellom kl. 09.00- 11.30 og kl. 12.30 – 15.00.
Lege – ekspedisjon tlf. 612 839 10.
Ved akutt behov for legehjelp tlf. 474 515 91.
Vi tilbyr timebestilling på nett.
Vi tilbyr nå timebestilling på nett ved å gå inn på www.ringebulegekontor.no eller ved å laste ned appen Helserespons. Merk at du kun kan
bestille time hos din fastlege og at du allerede må være pasient ved legekontoret for å bruke tjenesten. Dette gjelder bestilling av ordinære
timer, ved øyeblikkelig hjelp-timer må det fortsatt ringes til legekontoret. Tjenesten koster 6 kr. per bestilling.
Fornyelse av dine resepter kan også bestilles på legekontorets hjemmeside.
Du kan også motta sensitiv informasjon på pasientpost fra fastlegen din. Du vil da motta en link på SMS og må logge inn via bankID for å
lese posten. Pasientposten kan leses på mobil eller PC. Dette kan være kort informasjon som for eksempel blodprøvesvar. Denne tjenesten
går under telefontakstordning og dekkes i sin helhet av Helfo.
Ved e-konsultasjon kan fastlegen vurdere ulike situasjoner og det kan foregå en elektronisk dialog fra lege til pasient. Dette koster det
samme som en ordinær legetime men dekkes av frikort dersom pasienten har dette.
Det oppfordres til å bruke tjenestene for å unngå lang ventetid på telefon.
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Sommerkonsertene 2019
30.juni kl.19.00: Kjetil Bjerkestrand trio
Eivind Aarset, Helge Norbakken og Kjetil
Bjerkestrand har jobbet sammen på forskjellige
prosjekter i mange år. Hver for seg har
disse musikerne store karrierer, Eivind er en
av verdens mest kjente gitarister, Helge er
etterspurt over hele Europa og Kjetil jobber
med masse forskjellige prosjekter i både inn
og utland. Samarbeidet som trio har pågått
siden 2010, og ble etablert i kjølvannet av Kjetil
Bjerkestrands soloplate ”Piano Poems”. Det
meste av musikken er hentet fra den platen,
men en god del er også hentet fra musikk som
er skrevet de siste årene, en del er musikk fra
teateroppsetningen ”Peer Gynt” på Gålå.
En måte å beskrive musikken på, er å si at
det er ”tilstander”. Man går inn i en verden,
og på den reisen skjer det planlagte ting,
men mye er improvisert. Eivind Aarsets unike
klangverden sammen med Helge Norbakkens
ekstremt spennende rytmiske landskap og Kjetil
Bjerkestrands akustisk/elektroniske verden gjør
dette til en spennende reise.
7.juli kl.19.00: «Spansk aften med Habaneroz»

folkemusikkmiljøet og nyter stor anerkjennelse etter å ha spilt «overalt»,
inkludert på Landskappleiker i en årrekke. Pianist Lunnan, opprinnelig
trønder, har sin bakgrunn fra jazz og klassisk musikk.
28.juli kl.19.00: «Duften av liv»
Med/Frøydis Grorud og Trude Kristin Klæboe

Trude Kristin Klæboe og Frøydis Grorud utgjør en liten duo med et
musikalsk mangfold. Trude Kristin Klæboe på piano og vokal, har en
varm og inderlig stemme og spiller dessuten piano på en fabelaktig måte.
Hun har blitt kalt «den norske versjonen av Eva Cassidy». Frøydis Grorud
på saksofon og fløyte, er kjent gjennom sine salmer og sine jazzplater i
tillegg til å være frontfigur i «Beat for Beat-bandet» på NRK. Grorud og
Klæboe har jobbet mye sammen, og denne kvelden fortolker de kjent og
kjært materiale på sin særegne, dynamiske og lekne måte. Denne kvelden
fremfører de sanger fra CD- og konsertprosjektet «Duften av liv». CD-en
satte salgsrekord da den ble utgitt på Skjærgårdssang i 2015! Dette er
livsbejaende låter som gir håp og glede.

Habaneroz er et Tromsøbasert band med fire medlemmer: Vidar
Figenschow (gitar), Johannes Garam Liebig (fiolin), Øyvind Venås (cajun
og perkusjon) og Øyvind Gjerløw (bass). Habaneroz spiller spansk
flamencomusikk og har eksistert siden 2017. Mange fra Gudbrandsdal
vil kansje kjenne igjen navnet Johannes Garam Liebig, som er sønn til
tidligere kantor i Ringebu, Hijoo Moon.

Midt-Gudbrandsdal

14.juli kl.19.00: Slåttejazz
Med/Helene Høye og Ole Sigvart Lunnan

Åpningstider:
- Døgnåpent: www.nav.no
- Chat med din veileder på DittNAV
- kl 08.00 - 15.30 hver dag - på tlf. 55 55 33 33
- kl 08.00 - 15.30 hver dag - fysisk møte etter timeavtale
- Drop-in (uten avtale) - Nedregata 50, Vinstra
- man, tirs -og fredag: kl 10.00 - 12.00
Duoen Slåttejazz består av Helene Høye fra Ringebu på fele og Ole
Sigvard Lunnan på piano. De ga ut si første plate allerede i 2011 og
med oppfølgeren «Glimt» forteller de oss at de stortrives i landskap
der folkemusikk møter jazz. Felespilleren Høye har vokst opp i
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- ons - torsdag: stengt

Nyheter i Kvitfjell til sesongen 2019-2020
Tekst: Odd Stensrud. Illustrasjon: Nordic – office of architecture

Ny restaurant i på toppen av Varden
Hovednyheten i Kvitfjell til kommende sesong er den nye restauranten
som blir bygd ved toppen av stolheisen i KvitfjellVarden. Etter planen skal
bygget ferdigstilles i god tid før jul i 2019.

Restauranten vil i første omgang være åpen når heisen går, mens det
på sikt planlegges med utvidet åpning også på kveldstid ettersom det
kommer flere hyttebeboere til i Vardenområdet. I tillegg til den nye
restauranten blir det tilrettelagt for et nytt og solrikt uteområde som vil
bli tatt i bruk når været tillater det.
Kvitfjell har fra før en rekke serveringssteder som har høy kvalitet
på service – og mattilbudet. For oss har bygningsmessig kvalitet, god
atmosfære og konsept, vært viktig i planleggingsfasen.
Restauranten er tegnet av Nordic – office of architecture. Det er
Stenumgård bygg fra Fåvang som står for byggingen.
Lys på Vestsiden
Fra før har Kvitfjell lys i Familiebakken og i Nasjonalanlegget. Til kommende
sesong planlegges det å bygge ut lys langs barneheisen på Vestsiden. Her
vil det bli tilrettelagt med et familievennlig skitilbud på en del kvelder
gjennom sesongen.

Tomta som det bygges på har storslått utsikt mot både Rondane og
Jotunheimen. Her kan du skli rett inn fra heisen, men det vil også bli
tilrettelagt med adkomst fra turløypenettet slik at de som er ute på en
lang eller kort langrennstur enkelt kan komme innom for en matbit, eller
noe godt å drikke. Fra toppen på Varden er ikke turen veldig lang over til
Skeikampen.

Det blir flomlys i «Blåparken» slik at de som liker å utfolde seg på hopp
eller rails også får et kveldstilbud.

Nytt telefonsystem i Ringebu kommune
Tekst og foto: Bente Borgen

I månedsskifte april/mai gikk Ringebu kommune over til nytt telefonsystem.
I praksis betyr det overgang fra fasttelefon til mobiltelefonnummer, samt
lik sentralbordløsning på alle kommunens sentralbord. Vi håper med dette
at du raskere kommer fram til den du ønsker å snakke med, eller får god
informasjon om når vedkommende er å treffe.
Når du ringer til Legekontoret vil du få opplest en talemeny, der du
enten kan velge sentralbordet for vanlig henvendelse, eller be om akutt
legehjelp/assistanse. Er det lang ventetid på sentralbordet kan du velge å
bli ringt tilbake, uten at du mister plassen din i køen.
Ringer du Linåkertunet kan du velge en avdeling, eller komme til
sentralbordet når det er betjent. Her er det ulike valg på dag- og kveldstid,
etter hvilke behov vi har erfart at innringer har.
Noen av de mest brukte fasttelefonnumrene er fortsatt gjeldende, slik
som:
Legekontoret:
Linåkertunet:
Biblioteket:
Rådhuset:

612 83 910
612 83 300
612 80 408
612 83 000

Legetime kan
også bestilles på
ringebulegekontor.no eller
vi appen «Helserespons».

Du finner oppdatert kontaktinfo til alle våre ansatte på www.ringebu.
kommune.no/finn-ansatt/eller ved å kontakte sentralbordet på Rådhuset.

To av dem som merker endringene rundt telefoni godt, er Tone
Heggelihaugen (t.v) ved sentralbordet på Linåkertunet, og
avdelingsleder ved korttidsavdelingen, Bente Kvernstad Haugen.
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Oppslag
14. juni – 11. august
Utstillingen Rotvelte på Harpefoss Hotell, Sør-Fron.
Ellen Henriette Suhrke, Hans Kristien Borchgrevink Hansen, Hilde skevik/Øystein
Wyller Odden, Ånond Versto
Performancekonsert med Outer Limit Lotus & Friens

14.- 23. juni Sommerfest i Ringebu
14. og 15. juni Fåvangdågån.

30. juni Gudstjeneste i Venabygd kirke kl. 11.00 11.00
30. juni Kafeen på Fåvangfjellet sportskapell åpner
Mandag-fredag kl. 12.00-18.00 Lørdag-søndag kl. 12.00-16.00
Rømmegrøt, rømmefaffel, kaffe, loddsalg og salgsutstilling.
Større grupper bør forhåndsreservere tlf: 97984249
30.juni Sommerkonsert i Ringebu Stavkirke
Kjetil Bjerkestrand trio kl.19.00
Eivind Aarset, Helge Norbakken og Kjetil Bjerkestrand

14 juni fåvangdågån

www.stavechurch.no Facebook: Ringebu Stavkirke og Prestegard

- Kl.10.15 Barnehagen med besteforeldre og Fåvang skole er invitert til 		
Nesseskogen Park med underholdning av Camilla Granlien
og servering av pølse og lompe.
- Kl. 17.30 Påmelding bilrebus løp, start fra scenen i Nesseskogen park kl.18.00.
- Kl.19.00 Fåvangdansen på Tunet Kro.
- Kl.19.30 Offisiell åpning av Fåvangdågån ved ordfører Arne Fossmo.    		
Underholdning ved Fåvang musikkforening, Kari Hanne Rudrud,
Randi Marie Steig og Marita Brandstadmoen.       

6. juli Torghandel med Rosens dag og Hestens dag i
Landsbyen Ringebu
Kl.09.00 – 15.00

15.juni Fåvangdågån kl. 9.00 – 16.00

7.juli Suppesøndag i Ringebu prestegard
Prestegardens venner serverer suppe

- Kl. 9.30 Frokost ved Coop Ekstra, Underholdning ved Fåvang musikkforening
og Fåvangrallarne.
- Kl.11.00 Fra scene i sentrum minikonsert for Star of Hope ved familien 		
Løsnesløkken.
- Kl.11.30 underholdning ved Randi Marie Steig, Fåvang Linedanseklubb, 		
Bygdeungdomslaget danser swing, Ole Johnny Bekkemellom.
- Kl.13.30 Amcarcrusing i Fåvang sentrum.
- Kl.14.30 Andeløp
Ellers mange stands og forskjellige aktiviteter
- Kl.19.00 Contryaften på Tunet Kro
- Kl.20.00 Fest iNesseskogen kl 20.00 - 02.00
Cover Me med Håvard Bakke.
Ole og Gorm varmer opp i fra kl 20.30.18 års sldersgrense.
20.juni Betongstøpekurs i Ringebu prestegard kl.10.00.
Lær å støpe rabarbrafat i betong.
Påmelding innen 18. juni til Anne Aaby tlf. 905 65679
e-post anneaaby@bbnett.no
Arr. Prestegardens venner. www.ringebuprestegard.no
Facebook: Ringebu Stavkirke og Prestegard

21.- 22. juni Ringebudager
Salgsboder, gode tilbud fredag til kl. 22.00, lørdag kl.09.00 – 16.00
Gatepub med levende musikk i teltet hos Annis fredag og lørdag kveld.
Dans med landsbybedriftene og Lofet dansestudio, flaskepostløp og
underholdning
Detaljert program blir publisert på Facebook: Landsbyen Ringebu
Arr. Ringebu markedsforening

23.juni Rabarbrafest i Ringebu Prestegard
Kl.14.00 – 17.00.
Underholdning, servering og salg av rabarbraprodukter.
Gratis inngang. Loddsalg.
Arr. Ringebu prestegards venneforening

16. juni Gudstjeneste i Ringebu stavkirke kl 11.00
23 juni Gudstjeneste i Fåvang kirke kl 11.00
29. juni Torghandel og Håndverkernes dag i
Landsbyen Ringebu Kl.09.00 – 15.00
Arr. Ringebu markedsforening
www.ringebu.com Facebook: Landsbyen Ringebu

29. juni Dugnad Fåvangfjellet sportskapell kl. 10.00
Kontakt Anne Reidun Amrud tlf. 97984249

22

Arr. Ringebu markedsforening
www.ringebu.com Facebook: Landsbyen Ringebu

6.juli Arnemoen Gard Ringebu kl 19.00 Vimarida
www.arnemoengard.com

Arr. Prestegardens venner

7. juli Gudstjeneste i Ringebu stavkirke kl 11.00
7. juli Sommerkonsert i Ringebu Stavkirke
«Spansk aften med Habaneroz» kl.19.00
Habaneroz er et Tromsøbasert band med fire medlemmer: Vidar Figenschow
(gitar), Johannes Garam Liebig (fiolin), Øyvind Venås (cajun og perkusjon)
og Øyvind Gjerløw (bass). Habaneroz spiller spansk flamencomusikk og har
eksistert siden 2017.
www.stavechurch.no Facebook: Ringebu Stavkirke og Prestegard

12.juli Arnemoen Gard, Ringebu kl 19.00 Hometown Marie
www.arnemoengard.com

13. juli Torghandel – GATA et arrangement av og for ungdom
og Ringebu Makerspace i Landsbyen Ringebu Kl.09.00 – 15.00
Arr. Ringebu markedsforening
www.ringebu.com Facebook: Landsbyen Ringebu

14. juli Gudstjenester
Venabygd kirke kl. 11.00
Fåvangfjellets sportskapel kl. 17.00
14.juli Suppesøndag i Ringebu prestegard
Prestegardens venner serverer suppe
Arr. Prestegardens venner

14. juli Sommerkonsert i Ringebu Stavkirke
«Slåttejazz» kl.19.00
Duoen Slåttejazz består av Helene Høye fra Ringebu på fele og Ole Sigvard
Lunnan på piano.
www.stavechurch.no Facebook: Ringebu Stavkirke og Prestegard

17.juli Arnemoen Gard,Ringebu kl 19.00 Halm
www.arnemoengard.com

20.juli Suppesøndag i Ringebu prestegard
Prestegardens venner serverer suppe
Arr. Prestegardens venner

20. juli Torghandel – Himmelsk jordbær og mat
i Landsbyen Ringebu Kl.09.00 – 15.00
Arr. Ringebu markedsforening
www.ringebu.com Facebook: Landsbyen Ringebu

gstavla
20. – 21. juli Gullhaugfestivalen
Gullhaugløpet, påmelding fra kl. 10.30, løpstart kl. 12.00.
Voksne kr 100, barn kr50 (kontant el. Vips)
21. juli Gudstjenester
Venabygd fjellkapell kl. 11.00
jubileumsgudstjeneste ved biskop Solveig Fiske
Fåvangfjellet sportskapell kl. 11.00
25. juli Rudi Gard, Sør-Fron Eva Weel Skram duo kl 20.30
26. – 28. juli Fjellmartna på Lundes, Venabygdsfjellet.
Salg av håndverksprodukter, lokale delikatesser og aktiviteter.
Lørdag 27.juli kan du høre på foredraget «Himmeljegerne
utfordring, glede og mestring» på Spidsbergseter, garantert til inspirasjon både i
hverdag og jobb.
27. juli Torghandel og temaarrangement i Landsbyen Ringebu
Kl.09.00 – 15.00
Arr. Ringebu markedsforening
www.ringebu.com Facebook: Landsbyen Ringebu

28. juli Gudstjeneste i Ringebu stavkirke kl 11.00
28. juli Sommerkonsert i Ringebu Stavkirke
«Duften av liv» Med/Frøydis Grorud og Trude Kristin Klæboe kl.19.00
Trude Kristin Klæboe og Frøydis Grorud utgjør en liten duo med et musikalsk
mangfold.
www.stavechurch.no Facebook: Ringebu Stavkirke og Prestegard

29. juli Gudstjeneste i Venabygd fjellkapell 18.00
1.august Arnemoen Gard, Ringebu kl 19.00
Pat Reedy & The Longtime Goners
www.arnemoengard.com

3. august Torghandel med besøk fra Peer Gynt Teater og
Annis pølsefest i Landsbyen Ringebu Kl.09.00 – 15.00
Arr. Ringebu markedsforening
www.ringebu.com Facebook: Landsbyen Ringebu

3. august Rudi Gard, Sør-Fron
Dølalåt og Dølarock! Baksia med venner kl 21.00

15.august Arnemoen Gard, Ringebu kl 19.00
Captain Kill (Sykkelviku 2019)
www.arnemoengard.com

15. august Rudi Gard, Sør-Fron
Sigrid Moldestad med band kl 20.30
17. august Torghandel – Sykkelviku og Landsbyrock i
Landsbyen Ringebu Kl.09.00 – 15.00
Arr. Ringebu markedsforening
www.ringebu.com Facebook: Landsbyen Ringebu

18. august Gudstjenester
Ringebu stavkirke kl. 11.00
Storfurua Losna, friluftsmesse kl 17.00
22.august Rudi Gard, Sør-Fron
Seniordag på Rudi Gard – tullprat og musikk kl 12.00
25. august Gudstjeneste Ringebu stavkirke kl. 11.00
31. august Gudbrandsdalsløpet gjennom landsbyen Ringebu
ca kl. 12.00
1. september Gudstjeneste Venabygd kirke kl. 11.00
1. september Rudi Gard, Sør-Fron
Bergtatt Mari Midtli og Aslak Brimi kl 19.00
7.september Rudi Gard, Sør-Fron
Jubileumsfeiring med konsertar og dansefest kl 12.00
7.september Arnemoen Gard Ringebu kl 19.00 Jan Dahlen
www.arnemoengard.com

8. september Gudstjeneste Fåvang kirke kl. 11.00
12.september Rudi Gard, Sør-Fron Bellman og Mozart kl 19.00
14.september Rudi Gard, Sør-Fron
Sheep o høy – Bondeaction på sitt beste kl 18.
15. september Gudstjeneste Venabygd kirke kl. 11.00

4. august Gudstjeneste i Fåvang kirke kl 11.00

22. september Gudstjeneste Ringebu stavkirke kl. 11.00

6.august Rudi Gard, Sør-Fron
Peer Gynt – 30 års jubileumsmiddag kl 17.00

28. september – 5. oktober Fårikålfestival

8.august Rudi Gard, Sør-Fron
Heine Totland & Gisle Børge kl 20.30
10. august Torghandel - Å hjul med din glede
i Landsbyen Ringebu Kl.09.00 – 15.00
Arr. Ringebu markedsforening
www.ringebu.com Facebook: Landsbyen Ringebu

11. august Gudstjenester
Friisbua, friluftsmesse kl 14.00
Fåvangfjellet sportskapell kl. 18.00
14.-18. august SykkelVIKU
Facebook: Sykkelviku Ringebu 2019

16. og 17. august Landsbyrock
Facebook: Laugen rock og bluesklubb

Sauetråkket starter på Fåvang 28. september og avsluttes med Fårikålfestival i
landsbyen Ringebu 5. oktober
29. september Venabygd fjellkapell kl. 11.00
3. oktober Arnemoen Gard, Ringebu kl 19.00 Michigan Rattles
www.arnemoengard.com

9.oktober Rudi Gard, Sør-Fron Tett på Sandum trio kl 19.00
17. oktober Rudi Gard, Sør-Fron
Foredrag med Ingvard Wilhelmsen
«Livet er et usikkert prosjekt» kl 19.00
RingebuPosten tar forbehold om endringer.
Se elektronisk arrangementsoversikt på www.ringebu.kommune.no for
oppdatert arrangementoversikt
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Trialsykkel
Test og foto: Stine Moen

NMK Midt-Gudbrandsdal trialgruppe består av ca. 25 aktive medlemmer,
både gutter og jenter i alder fra 5 år og oppover med god aldersspredning.
Vi har fast kjøring på søndager og er en solid gjeng som har det
kjempemoro med kjøring, utfordringer og ikke minst mestring på mange
områder. Aktiviteten driftes på en enkel og billig måte, kjøringen foregår
i Lavikgruva i Ringebu. Dette området får vi låne av Jan Ove Lavik til
barn- og ungdomsaktiviteter. Et kjempefint område som passer både for
nybegynnere og de som trenger litt mer å bryne seg på. Vi lager seksjoner
(løyper) til flere vanskelighetsgrader og ikke minst etter hvert enkeltes
nivå. Trial skal være moro!
Trialkjøring passer for alle som liker moro, spenning og litt utfordringer
samt å ha det sosialt sammen. Vi har i vår arrangert to helger der vi har
hatt med oss trener Emilie F. Westbye. Disse helgene har vært veldig
lærerike for små og store sjåfører. I år har vi fire som har blitt tatt opp
på Team Region Innlandet, disse vil få en fire-fem samlinger med trener
gjennom året.
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Høres trial spennende ut, eller kanskje er du litt nysgjerrig på hvordan
denne aktiviteten er? For å kunne kjøre trial må du være fylt fem år.
Du er velkommen til både å se og prøve trial hos oss i Lavikgruva. Siden
vi er et fåtall jenter som kjører, ønsker vi spesielt jenter/damer velkommen
til å prøve.
Følg oss på Facebooksiden vår «Trial NMK Midt-Gudbrandsdal», der
legger vi ut om åpne dager og annen informasjon. Vi skal også ha stand
på Fåvangdågån, kom gjerne innom for en trivelig trialprat!

Landsbyen Ringebu
og
Fåvang sentrum

Din økonomipartner

Regnskap
Lønn og personal
Fakturering
Administrasjon
Bedriftsrådgivning
Eierskifte
Driftsplanlegging

Vinstra:

Nedregate 63
2640 Vinstra
61 29 52 70

Fåvang:

Stasjonsvegen 1
2634 Fåvang
Telefon: 61 28 43 30

gudbrandsdalen@vekstra.no

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

REISELIV
STREET ART
BC - JIBBING HAFJELL
FRIKJØRING KVITFJELL
SPORT & VILLMARK - GO PRO

krible design as

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.
WWW.RFHS.NO

Ringebu
Brugata 9, 2630 Ringebu
Åpningstider:
7-23 (9-21)

en til
Velkommg handel
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Opplev
Tindekvaliteten
(->) Enkelt

(->) Valgfrihet

(->) Fagfolk

(->) Trygghet

@tindehytter

Gunnar

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

postkasse@tindehytter.no

+47 940 89 000

mammut reklame as

Returadresse:
Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu

