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Onsdag 22. februar Åpning av kunstutstilling på Ringebu bibliotek kl. 17.30 
Elever fra Ringebu kulturskole stiller ut sine produksjoner gjennom hele Vinterfesten. 
Elevene er i alderen 8 til  16 år og de stiller ut forskjellige kunstverk i diverse teknik-
ker som de selv har valgt ut. Marina Tarhow forteller om elevenes utvikling og foretar 
offisiell åpning.  Servering i høye glass. Gratis inngang. Alle er hjertelig velkommen! 
Arr. Ringebu kulturskole og Ringebu bibliotek

Værfast inviterer til «Nærtur med hodelykt» kl. 18.30-21.00 
Vi stiller med noen splitboards og powsurfs til utlån hvis noen vil prøve. Vi ordner en 
hyggelig basecamp med bål og servering. Sosialt. For mer informasjon og påmelding: 
se eget Facebook arrangement hos Værfast

Torsdag 23. februar Sangstund med Camilla på Ringebu bibliotek kl. 10.00 
Bli med på sangstund med nye og gamle sanger! Her skal dere få høre om folk og 
dyr og kjærlighet og vennskap.  Dere skal få lytte til og synge med.  Og kanskje må vi 
dikte litt nytt også? 
Sangstunden er for førskolebarn i kommunen og barnehagene er invitert.   
Varighet ca. 35 min. Gratis inngang. 
Arr. Ringebu bibliotek 

Bli med Værfast på  «Nærtur dagstur» 
Dette er en påmeldingstur for deg med randonee- eller splitboard.  
For mer informasjon og påmelding: se eget Facebook arrangement hos Værfast.  
Bruk rabattkode VINTERFEST23 for 20% rabatt. 

Fredag 24. februar Helaften på Hev Ringebu fra kl. 17.00 
Kaffecupping med Solberg & Hansen etterfulgt av helaften med tapas og 
forfriskninger.  
Se FB Hev Ringebu for mer informasjon og påmelding 
Arr. Hev Ringebu  
 
 
Vinterquiz & Cocktails på Værfast . 18.00-22.00      
Mer informasjon på Værfast sin Facebookside, se eget facebookarrangement

Lørdag 25.februar Vinterfesttilbud og 
moro i Landsbyen Ringebu 
 
 
Barnas bakgård hos Ohlalla med quiz og bålpanne  kl. 12.00 – 15.00   
Fuglequiz for barn og unge med premiering fra konfektdiskens fuglekonfekt. 
Bålpanne ute og servering av varm kakao. God fyr på peisen. 
Arr. Ohlalla Sjokola, kafe og Interiør

Annis spisested åpner uteservering med deilig mat fra grillen kl. 13.00 
Servering av varm drikke. Grilltallerken eller kun en pølse i hånden?   
Om du foretrekker  å sitte inne så er det selvsagt mulig.  
Arr.Annis Spisested,  spise@polsemakeri.no

Railjam, Snowboard og ski i Kaupangerparken kl. 15.00 
Endelig har vi mye snø i parken.  Vi inviterer barn, unge og voksne til å leke seig i 
parken.  Vi bygger rails, eventuelt noen små hopp og setter stemningen med  
musikk! Diplom/premier til alle deltakere. Gratis deltakelse. 
Arr. Kvitfjell brettklubb og Værfast

Foredrag med interiørdesigner Aina Sollie Steen på Stas kl. 16.00 
Aina, som er kjent fra bl.a, Sommerhytta og Tid for hjem gir gode tips om interiør-
design. Påmelding til butikk@stasringebu.no. Begrenset antall plasser.  
Gratis inngang. Arr. Stas Ringebu

Søndag 26. februar Abba konsert med Fåvang musikkforening med band 
og sangere på Tromsvang kl. 19.00 
Forhåndssalg av billetter på Ysterikroa på Fåvang og Elon i Ringebu 
Inngang voksen kr 250, barn u/ 16 år gratis. Arr. Fåvang musikkforening

Tirsdag 28. februar Bokbad med Nina Lykke på Ringebu bibliotek kl. 19.00 
Nina Lykke debuterte i 2010 med den kritikerroste novellesamlingen ”Orgien, og 
andre fortellinger”. I 2016 fikk hun sitt store gjennombrudd med romanen ”Nei og 
atter nei”, og for ”Full spredning” mottok hun Brageprisen. Nå er hun ute med sin 
femte bok, ”Vi er ikke her for å ha det morsomt”, som også har fått strålende  
anmeldelser. Bademester er Olaug Widme. 
Boksalg og signering. Gratis inngang, men du må melde deg på i forkant.  
Kontakt biblioteket for påmelding. Arr. Norli Ringebu og Ringebu bibliotek.

Onsdag 1. mars Stemningsfull kveldsmesse i Nesseskogen park,  
Fåvang kl. 19.00  
Musikalske innslag.  Servering av suppe. Gratis inngang.  
Facebook Ringebu Stavkirke og Prestegard. Arr. Fåvang menighetsråd

Værfast inviterer til «Nærtur med hodelykt» KL 18.30-21.00 
Vi stiller med noen splitboards og powsurfs til utlån hvis noen vil prøve. Vi ordner en 
hyggelig basecamp med bål og servering.  
For mer informasjon og påmelding: se eget Facebook arrangement hos Værfast.  

Håndarbeidstreff med Ringebu/Fåvang husflidslag  
på Ohlalla Sjokola, Kafe & Interiør kl. 19.00  
Minikurs i å strikke hæl.  Ta med ferdig vrangbord (om du ønsker å strikke hæl) eller 
annet håndarbeid.  Salg av kaffe/te/kakao og kake.  Loddsalg.   
Åpent for alle. Arr. Ringebu/Fåvang Husflidslag

Torsdag 2. mars Bli med Værfast på  «Nærtur dagstur» kl. 10.00-15.00 
Dette er en påmeldingstur for deg med randonee- eller splitboard. For mer informa-
sjon og påmelding: se eget Facebook arrangement hos Værfast.  
Bruk rabattkode VINTERFEST23 for 20% rabatt.

2. - 5. mars  World Cup Alpint i Kvitfjell, se bakside 

Lørdag 4. mars Annis Spisested inviterer til tapaskveld fra kl. 17.00 
Det serveres Tapasbuffet med kalde småretter og desserter, i tillegg til “sharing” 
servering ved bordet av varme retter. Arr. Annis Spisested

Søndag 5. mars Symfonisk søndag - familiekonsert med  
Midt-Gudbrandsdal orkester i Fåvang Kirke kl. 18.00 
Inngang voksne kr 150,  WBarn gratis. Arr. Midt-Gudbrandsdal orkester

Mandag 6. mars Foredrag med August Johan Evensen  
i Ringebu Prestegard kl. 19.00 
«Historia til høvdingsetet Steig i Sør-Fron». Inngang kr. 100.Servering av kaffe 
Arr. Stiftelsen Ringebu Prestegard

Tirsdag 7. mars Forfatterbesøk med Anders Totland  
på Ringebu bibliotek kl.19.00 
Anders Totland har skrevet en rekke bøker både for ungdom og voksne, og i fjor 
høst ble Til jord skal du bli utgitt. Boken føk rett inn på bestselgerlisten til Bokhand-
lerforeningen, den er solgt til utlandet, og skal nå bli film. Forfatteren selv kaller bo-
ken for «rølpe-thriller» fra landsbygda, og den omhandler en pensjonert prest som 
leder birøkterlaget, brenner sprit, og som i løpet av noen dager både er blitt morder 
og bestefar. Boken er bisarr, kaotisk, skummel og humoristisk, og framfor alt så oser 
den av ekte fortellerglede. Boksalg med signering.  
Gratis inngang, men du må melde deg på i forkant.  
Kontakt biblioteket for påmelding. Arr.: Norli Ringebu og Ringebu bibliotek.

Konsert med Shonen Knife på Arnemoen Gard kl. 20.00 
Konsert med det Japanske  kultbandet, og Kurt cobain sitt favorittband. 
Detaljer om påmelding og billettsalg se Facebook: Arnemoen Gard  
Arr.  Arnemoen Gard.

Onsdag 8. mars «Løvinne for en kveld» - Kjolefest   
på Kaupanger kl. 19.00  
Lions Club Ringebu-Fåvang inviterer til en helaften for damer til inntekt for kvinner i 
Ukraina. Kafé, underholdning og kjolesalg på Kvinnedagen 8. mars kl. 19.00.   
Dørene åpner kl. 18.00.  
Underholdning: Gudbrandsdal orkester med tangodansere fra Tangotta og  
Randi Marie Steig. Mingling og shopping.  
Deltagere donerer kjoler som kan kjøpes for kr 200 på arrangementet. 
Gratis inngang, loddsalg. 
Rene nystrøkne kjoler leveres Lionshuset Hanstad, Hanstadgt.13, Ringebu  
1. og 2. mars kl. 12.00 – 14.00 eller kl. 18.00 – 20.00.   
Kontaktinfo: Marit K. Listad tlf. 970 45 124 eller Bjørg Lavik tlf. 901 27 635  
for avtale om levering. Se mer informasjon på Facebook Lionsclub Ringebu - Fåvang 
Arr.Lionsclub Ringebu Fåvang  

Torsdag 9. mars Kveldsseto med tema knivmaking  
på Ringebu Innovasjonssenter kl. 19.00. 
Magne Rugsveen har vært på Skogmuseet i Elverum i mer enn 20 år, og vil med 
bilder og foredrag presentere den varierte knivmakingen i Norge. I tillegg kommer 
en av våre lokale knivmakere, Ole Odlo, og viser knivarbeidet på forskjellige stadier i 
prosessen fram til ferdig resultat. Inngang kr 100. Servering av kaffe. 
Arr. Ringebu Historielag og Midtalsarkivet

Fredag 10. mars UV-Party på Ringebu ungdomshus kl. 17.30 
DJ fyller ungdomshuset med lyd og lys denne kvelden.Gratis og rusfritt arrangement 
for all ungdom i alderen 13-18 år i Ringebu kommune. Arr. Ringebu ungdomshus 
 
Konsert og hyggekveld med Ringebu musikkforening med gjester på 
Kaupanger kl. 19.00. 
Bevertning, loddsalg, gratis inngang Arr. Ringebu musikkforening

Lørdag 11. mars Foredrag  om smiing før og nå med Mikkel Skaug  
på Ringebu innovasjonssenter kl. 15.00 
Bli kjent med vår nye smed i bygda. «Torgersensmia» får nytt liv med Mikkel Skaug,  
utdannet smed fra Hjerleid.  Han viser oss noe av håndverkets hemmeligheter. 
Gratis inngang, kaffe og biteti serveres. Arr. Ringebu/Fåvang Husflidslag

Søndag 12. mars Skitur med Ringebu og Fåvang Jeger og Fisk  
på Øksendal kl. 11.00 
Ringebu og Fåvang Jeger og Fisk inviterer til skitur med leder for å se etter spor fra 
fjellets og skogens dyr. Oppmøte tidligere Moen kafe kl. 10.50.   
Turen tar 2 – 3  timer.  Vi avslutter med bålkos. Se Facebook arrangement for mer 
informasjon.  Arr. Ringebu og Fåvang Jeger og Fisk

Onsdag 15. mars Konsert med Fossajazz på Arnemoen Gard kl. 19.00 
Fossajazz inviterer til Vinterfestkonsert.  Jonny S. Lønning er med på sang og gitar. 
Flere gjestesolister kommer til, følg også på Facebook for  
oppdatert informasjon. Inngang kr 200, barn u/16 år gratis. Arr. Fossajazz

Søndag 19. mars Visekveld med Ringebu sangkor  med gjester på  
Kaupanger kl. 17.00 
Gratis inngang, servering, loddsalg. Arr. Ringebu sangkor

Følg med på arrangørenes nett-og Facebooksider for informasjon,  
påmelding og eventuelle endringer.
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PROGRAM
ONSDAG 1. MARS
11.00 Utfortrening

TORSDAG 2. MARS
09.00 Summit Kvitfjell-konferansen dag 1
 SNOWBALL
11.00 Utfortrening

FREDAG 3. MARS
08.00 Summit Kvitfjell-konferansen dag 2 
 RUSSISPRANGET
08.30 Publikumsområdet åpner,
 med underholdning, stands og aktiviteter
09.00 Summit BAR
10.30 Super G kvinner med påfølgende blomsterseremoni 
18.00 Get together, 30-årsjubileum

LØRDAG 4. MARS
09.00 Publikumsområdet åpner,  
 med underholdning, stands og aktiviteter
10.00 VIP Club Kvitfjell
10.00 Summit BAR
11.00 Utfor kvinner med påfølgende blomsterseremoni
13.15 World Cup Kvitfjell Jr. Jansrud Race

SØNDAG 5. MARS
08.30 Publikumsområdet åpner,
 med underholdning, stands og aktiviteter
09.30 VIP Club Kvitfjell
09.30 Summit BAR
10.30 Super G kvinner med påfølgende blomsterseremoni

Velkommen til 
AUDI FIS WORLD CUP KVITFJELL

– endelig er det kvinnenes tur!

Få GRATIS billetter 3.-5. mars:
Scann QR-koden og bruk  
rabttkode RKWCK23
Rabattkoden gjelder helgepass og dagspass

2023

22.februar – 19.mars


