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Skøyteveteranen
Tekst: Anne Berit Skogvang.

Svein Bruket har absolutt ikke lagt skøytene på hylla. I en alder av syttien er han aktiv i veteranmiljøet
og stiller på startstreken i skøyteløp både i inn- og
utland.
«É går itte der på dessa skjøtom é», sa Svein da
det ble snakk om å delta på skøyteløp i Skolmhaugen i Lia på Sør-Fron. Kameraten stilte til start med
maken skøyter, men datt i siste sving. Svein og far hans var tilskuere; «der
ser du, det gjekk itte», sa Svein. Nye skøyter vart kjøpt hos Karl Nordby
på Frya.
Første møte med skøyteisen var på idrettsplassen i Vålbrua i 10-årsalderen. Etterhvert ble det å ta bussen til Vinstra for å trene på skøytebana
der. Ungdommelig pågangsmot kom godt med. Det hendte det måtte til
ei økt med snørydding før det var «klar bane» for trening.
Tidlig på 60-tallet var skøytemiljøet på Otta i oppblomstring, med flere aktive løpere som deltok i nasjonale løp. Dette var «Morgendagens menn»,
mente treneren Tormod Moum. I en periode fra 1960 og utover var Svein
en av disse og var juniorkretsmester i Gudbrandsdal skøytekrets.
Etter militærtjeneste ble det jobb og aktivt skøyteliv på Hamar i mange
år. Her var det stabile og gode treningsforhold med klubbløp hver uke.
Etter at familien flytta til Ringebu i 1979 har han vært aktiv medlem av
skøytegruppa i Sør-Fron idrettslag, der han ei periode også var trener for
de yngre. Han fullførte trenerutdanning gjennom Skøyteforbundet i -93.
Aktiviteten i klubben er ikke på samme nivå som tidligere, men planen er

Skøyteentusiaster fra skøytegruppa i Sør-Fron IL sammen med sprinteren
Jeremy Wotherspoon i Inzell. F.v: Svein, Bjørnar Bruket, J.W., Camilla W.
Evjevik, Ingun Sandø og Sigbjørn Bruket.

å få dratt i gang igjen skøyteskole for de yngre. For noen år tilbake var
dette populært og engasjerte mange unge.
Som fortsatt aktiv løper i veteranklassa deltar han i skøyteløp både i innog utland, sist på internasjonalt skøytestevne på Hamar der han hevda
seg helt i toppen.

Leder’n
I skrivende stund har Kjetil Jansrud vunnet
sitt andre renn for helga i Kvitfjell, og det
er utrolig! Han har fulgt opp innsatsen fra
OL på en fortreffelig måte og bevist at OLmedaljene ikke var lykketreff. For en kar å
være stolte av! I fjor var det uvær over SørNorge og heisen opp til start måtte stenges
en av dagene. Løperne ble fraktet opp med
snøscooter og rennet ble avviklet, med fine tvbilder som vanlig. I år var det utfordrende vintervær i ukene før World
cup-helga. Noen dager før så målområdet ut som en stor søledam.
Til arrangementsdagen framstod likevel løypetraseen, målområdet,
publikumsområdene og parkeringsplassen i utmerket stand, og alle tre
rennene ble avviklet. Dette vitner om kompetente arrangører og iherdig
innsats fra mange hold de siste ukene inn mot renndagene. Lagledere
fra ulike nasjoner applauderte arrangøren og Kvitfjell leverte varene
igjen – attpåtil med publikumsrekord. All ære til dere som har stått på i
ukesvis! Ringebu og Gudbrandsdalen er dere stor takk skyldig!
Den årlige World cup-helga er blant det ypperste Gudbrandsdalen har
å by på. Heldigvis er vintervær, slik vi nå har opplevd det, noe som
skjer svært sjelden her omkring. I tillegg til det idrettslige er særlig
lørdagen i Kvitfjell en hyggelig møteplass for folk i alle aldre. Det er
en fin arena hvor mange av våre unge musikktalenter kan vise seg
fram. Mange besøkende kommer langveis fra. De stiller med hele
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familien under World cup-helga, og er veldig fornøyde med det de får
oppleve. De gode opplevelsene skal vi utvikle videre. Helst vil vi ha ny
publikumsrekord i Kvitfjell hvert år.
Arrangement og møteplasser er viktig i Midt-Gudbrandsdalen. Det
handler om å vise fram det beste vi har og være stolte av det vi står
for. Det handler om å by på oss selv og vår kultur, og lage meningsfylte
møteplasser. Det handler om å møtes vi som bor her, og å treffe andre
som enten oppholder seg her mye eller som besøker regionen for første
gang.
Kommunene i Midt-Gudbrandsdalen samarbeider i regionrådet. Denne
våren utarbeides en strategiplan, som skal meisle ut de viktigste
satsingsområdene i vår regionale utvikling. Det er for tidlig å konkludere
på tema nå, men fyrtårnsarrangementene vil uansett stå sentralt. Bedre
utvikling av reiselivsdestinasjonene er et annet aktuelt tema. Etter at
det ble tatt initiativ for ca ett år siden, er det bra å kunne registrere
at mye godt arbeid ble utført allerede i 2013 på Venabygdsfjellet.
Utarbeidelse av kart og bedre merking av stier og løyper er viktige
fellestiltak. Dette kan en bygge det videre arbeid på.
Det er sen påske i år, men mye snø i fjellet. La oss håpe skiføret varer,
slik at det blir fine skiturer og en minnerik påske nok en gang.
God påske!
Per H. Lervåg
rådmann
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Terje Bakken, Fåvang vel- og Næringsforening
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På merittlista står også deltakelse i halvmaraton på skøyter.
For å holde formen vedlike og kunne prestere i konkurranser kan han ikke
sluntre unna treninga.
- Det å investere tid i trening har med livskvalitet å gjøre, være i aktivitet
framfor å synke sammen i sofaen. Jeg trener nesten daglig, året rundt.
Barmarkstreninga består av løping og imitasjonsøvelser i tillegg til sykkel
og rulleskøyter sommerstid. Utover høsten øker det på med styrketrening.
Før jul ble det noen turer til Hamar for å få gått på is, men nå som isen er
lagt på Flatmoen trener jeg der tre ganger i uka.

I aksjon på isen i Vikingskipet på Hamar under Norges Cup i 2010.

- Runde etter runde i samme stilling, får du ikke vondt i ryggen?
- Nei, godt trente mage- og ryggmuskler betaler seg!
Dessuten er det en fordel å ha kroppsarbeid, det blir tilnærma skøytestilling når jeg står ved saga på Frya.
- Hva har utviklinga på utstyrsfronten hatt å si for tidene på skøytebanen?
- Overgangen til klappskøyter utgjorde et sekund på runden. Målinger
gjort mellom todelt drakt og ny trikot viser at stoff og design på skøytetrikoten også gjør utslag. Men det går an å gå fort på skøyter uten «siste
skrik» i utstyr.
Og Svein har gått fort, pers på 42,7 på 500m, satt på Flatmoen i -85.
For øvrig norsk rekord i klassa. Til sammenligning gikk
Kupper’n på 42,3 i Squaw Valley i 1960.
- Det har blitt noen utenlandsturer med skøytene i bagasjen?
- Jeg liker å kombinere fritid, trening og opplevelser. Vi har
brukt å ta en tur til Inzell hver høst, fine treningsforhold
og kort avstand til mange av de kjente idrettsdestinasjonene, bl.a. hoppbakkene vi kjenner fra hoppuka. Alle som
har besøkt Inzell ti ganger eller mer blir gjort krus på, invitasjon til festlig samvær på Rådhuset med utdeling av
diplom, - artig å oppleve!
Et par turer til Calgary har det også blitt. Suveren skøyteis
med 17-18 plussgrader i hallen, - et par-tre skøyteskjær
og du kan gli hele runden! Turen førte også med seg et
lite slektstreff. Jeg visste jeg hadde slekt i Canada, og i
telefonkatalogen på hotellrommet fant jeg et par med
Pynten til etternavn. Tok mot til meg, ringte og traff blink
- det viste seg å være tremenningen min! Svein har ingen planer om å legge opp. Trening, konkurranser, turer
og opplevelser venter. Summen av dette, det viktigste;
livskvalitet.

Ståa i Ringebu Prestegard

og kunstutstillingene 2014

Tekst: Einar Høystad. Foto: Hilde Bergfjord Brunvoll

Sesongen 2014 vil bli den niende sommeren Stiftelsen Ringebu Prestegard arrangerer kunstutstillinger i Prestegarden etter overtakelsen i 2006.
Med stor frivillig innsats, og mot alle odds, har dugnadsfolket klart å holde hjulene i gang. I tillegg til at drifta er holdt oppe, har en også maktet
å utføre store vedlikeholdsarbeider på bygningene samt å installere nye
tilbud. Mest gledelig av alt er at drifta har gått med overskudd de to siste
årene.
Så lenge det har vært galleridrift i Prestegarden har bildene til Jakob
Weidemann vært en hovedattraksjon. Etter at engasjementet til NagelErichsen opphørte, har utlånet fra Lillehammer kunstmuseum vært basert
på en avtale mellom givergruppen, som kjøpte Weidemannbildene, og
kunstmuseet. Ifølge denne avtalen var 2013 siste året for utlån til Prestegarden. Dersom avtalen ikke blir reforhandlet, blir det ikke Weidemannkunst i Prestegarden denne sommeren. Det er nå samtaler med én
berømt kunstner om deltakelse i Prestegarden til sommeren, men pr. dato
vet vi ikke resultatet.
Strategien for utstillingene har vært å ha én kjent kunstner ved siden av
Weidemann. De øvrige kunstnerne bør ha en eller annen tilknytning til
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vårt distrikt. Uttrykksformen deres kan være høyst forskjellig; bildende
kunstnere, fotografer, keramikk- eller glasskunstnere, skulptører, smeder,
veversker, etc. Sentralt i konseptet er også deltagelsen til barn og unge,
som har sin egen avdeling. Stavkirkeutstillingen og hagen, med gamle
roser og stauder, er andre tilbud.
Deltakerne som så langt er klare for årets utstillinger er følgende: Sverre
Olav Nordgaard, Hilde Brunvoll, Tove Haukli, Christine Hald og Inge Asphoug. Treskjæreren Oddmund Rønningen får en retrospektiv utstilling.
Utstillingene vil være åpne i juni, juli og august, hver dag fra kl. 10 til 17.

Malerier av Hilde Bergfjord Brunvoll
VETERINÆRVAKT:
61 28 05 00
VAKT VANN OG AVLØP:
61 28 31 00
RINGEBU KOMMUNE:
Sentralbord: 61 28 30 00 (8-15)
Telefax: 61 28 32 00
e-post: post@ringebu.kommune.no
www.ringebu.kommune.no

RINGEBU SKYSSTASJON:
Billett- og informasjonskontor:
61 28 47 00
Telefax: 61 28 47 01
skysstasjon@ringebu.kommune.no
DROSJESENTRAL
Drosjesentralen: 61 28 07 10

3

og staten. Med dette på plass må vi vurdere om det er nødvendig og
ønskelig med en annen kommuneinndeling for å løse disse oppgavene.
Utgangspunktet for diskusjonen må være hvordan vi sikrer befolkningen
i Ringebu best mulig tjenester og størst mulig innflytelse over eget
lokalsamfunn framover. Det må være et mål at flest mulig deltar i denne
debatten framover. Mye av diskusjonen vil foregå i de politiske partia. Jeg
vil oppfordre alle som er interessert i, og har synspunkter på, hvordan
lokalsamfunnet vårt skal utvikle seg framover til å engasjere seg i et
politisk parti for å ta del i denne diskusjonen.

Lokalpolitikken dreier seg om både store og
små saker. I en kommune som Ringebu kommer
lokalpolitikerne tett på innbyggerne. Vi får klare
tilbakemeldinger fra befolkningen på vedtak vi
gjør, og det er bra. En stor utfordring er at svært
mye er styrt av overordna myndigheter, og det
lokale sjølstyret er på mange områder relativt
begrensa. Regjeringa har varsla at det kommer
en kommunereform. Innholdet i reformen er det
ikke sagt mye om enda, men målet skal være
styrka lokaldemokrati, mere rasjonell og effektiv
styring og mere robuste kommuner.
Hvis dette følges opp med reell vilje til å flytte makt og myndighet fra
sentrale myndigheter og over på kommunene kan dette bli en spennende
reform. Så langt har det vært mye fokus på kommunestruktur, og på
behovet for færre og større kommuner. Mange har starta med å diskutere
hvilke kommuner som skal slå seg sammen med hvem. Det tror jeg er å
starte diskusjonen i feil ende.
Vi må først avklare hvilke oppgaver kommunene skal ha framover, og
hva som er en fornuftig oppgavedeling mellom kommunene, fylkesnivået

Visste du at ....

Overtrekk

til 07_Layout

1 16.09.13

Påska står nå for døra, og befolkningen i Ringebu vil i en periode kanskje
tredobles. Påska er fortsatt den uka flest av hyttene i kommunen er i bruk.
Ringebu kommune ønsker å legge til rette for at flere av hytteinnbyggerne
kan involvere seg sterkere i utviklinga av lokalsamfunnet framover. Vi vet
fra den store hytteundersøkelsen som ble gjennomført for to år siden at
mange av hytteeierne kan tenke seg å delta i det lokale næringslivet med
enten kompetanse, kapital eller ved å tilby varer og tjenester. I tilknytning
til vinterferien inviterte Ringebu næringsforum til et åpent møte med
dette som tema. Dette møtet fikk vi svært gode tilbakemeldinger på, og
det ble knyttet noen spennende kontakter både hytteeiere imellom og
med kommunen. Vi kommer til å invitere til flere lignende møter framover
og ønsker å legge til rette arenaer der hytteeiere og lokalt næringsliv kan
møtes. Er det noen som har tanker og ideer på dette området, så nøl ikke
med å ta kontakt med meg eller næringskonsulent Willy Heimstad.
Jeg håper flest mulig av både fastboende, hytteinnbyggere og gjester får
nyte noen fine påskedager i fjellområdene våre. Påska er i år svært sein,
og det er viktig at alle som ferdes i høgfjellet tar hensyn til villreinen, og
unngår å forstyre denne unødig nå når kalvingstida nærmer seg.
Jeg ønsker alle en god påske, og ta gjerne kontakt om det er noe du er
opptatt av.
Erik Odlo, Ordfører
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847-175-3

Arvid Møller har intervju med de sentrale Kvitfjell utviklerne
Einar C. Nagell-Erichsen, Bjørn Erik Borgen, Gunnar A. Jenssen og
Odd Stensrud.
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Kvitfjell –
og ordfør

Boka handler om forhandlingene med Einar C. Nagell-Erichsen som bygde Gudbrandsgard Hotell og la grunnlaget for Kvitfjell som nasjonalanlegg. Det er beretning om
kongelige besøk, søknader om VM i alpint, OL med Helsinki, Krystallen, Vestsida og
mye mer.
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Arvid Møl

Anders A. Fretheim, har sammen med forfatter Arvid Møller gitt ut bok om utviklingen
av Kvitfjell etter OL 94.
Den eneste overnattingskapasiteten som var på plass før OL var Kvitfjell hotell og noen
utleie- og private hytter. Etter OL gikk derfor alpinanlegget med stort underskudd og
situasjonen var kritisk alt høsten 1995. Anders var ordfører fra da og fram til 1. november 2007.

– og ordfør
er Anders

A. Fretheim

Nytt fra Visit Lillehammer
Familieeventyret Lillehammer
Tekst og foto: Visit Lillehammer

Nå skal Lillehammerregionen bli Norges beste reisemål for familier – hele
året! Nå handler det om å samle og fremme familieproduktet. Tilbudet
er allerede stort, nå handler det om å skape et totalprodukt. Både for å
få større tyngde i markedet, men også for å kvalitetssikre de forskjellige
opplevelsene. Familier består av ulik alderssammensetning og har ulike
interesser og behov som skal dekkes. Ofte er det flere generasjoner sammen med både foreldre og besteforeldre. Det er også en stor andel ”nye
familier” og aleneforeldre.
Ulik alder og interesser
-Vi ønsker å sette fokus på de ulike interessene og alderssegmentene i
en familie. Det kan være tilbud til ”de minste” som småbarnsområdet
på Hunderfossen eller å møte dyrene på Maihaugen, ”de mellomste” vil

seg som familie, med bilfri gågate, koselige restauranter og boltringsplass
på Sigrid Undsets plass. I tillegg har selvfølgelig regionen et uendelig
tilbud av friluftsaktiviteter som sykling og vandring på Skeikampen og
Kvitfjell, kanopadling, fiske, hesteridning osv. Ringebu har et flott sentrum med gode tilbud som
passer godt for familien med
koselige serveringssteder,
god shopping og en trygg
og trivelig gågate. For de
mer eventyrlystne og adrenalinsugne foreldrene kan en
tur i bobbanen, downhillsykling, Høydeparken eller
en raftingtur i Sjoa passe for
både de voksne og de eldste
barna i familien.

Fokus på eksisterende

kanskje teste den nye ”il Tempo Xtra Gigante” attraksjonen på Hunderfossen eller bade på Jorekstad, mens ”de eldste” barna vil kanskje ha
mer actionfylte aktiviteter som Høydeparken og Downhillsykling. Flere av
attraksjonene i regionen dekker allerede flere behov i en familie på et og
samme sted. Mange av aktivitetene er på barnas premisser, men det er
likevel tilbud som også de voksne kan ha glede av, forteller prosjektleder
Karen Lauvålien i Snowball hos Visit Lillehammer, og fortsetter:
- Det er viktig å belyse hvilke aktiviteter som også passer for de voksne,
slik at hele familien kan hygge seg sammen. På Hunderfossen kan man
prøve seg på attraksjoner sammen med barna, eller bare nyte det evetyrinspirerte området. Det er også kort vei til Hafjell, og en tur med gondolen
til Mosetertoppen passer for alle. Her kan man kombinere med en fottur i
fjellet og en god lunsj på Skaveln. På Jorekstad er det bademuligheter for
alle, både ute og inne. Velger man å ta turen inn til sentrum er Maihaugen
et ”must” med sine flotte bygninger, utstillinger, spisesteder og opplevelser for folk i alle aldre. Maihaugen har et variert tilbud til barnefamilier,
være seg å hilse på dyrene eller være med på en spennende omvisning
i barnehøyde. Lillehammer sentrum er også et hyggelig sted å oppholde

-”Familieeventyret Lillehammer” skal sette fokus på å løfte frem de eksisterende produktene i regionen, og kvalitetssikre familieproduktene. Vi
har fokus på at tilreisende og hyttefolks opplevelse av ferien i tillegg påvirkes av en rekke andre produkter og aktører som overnatting, servering,
handel, transport og øvrige opplevelsestilbud. Vi har som målsetning at
hele verdikjeden som betjener barnefamilier kvalitetssikres og utvikler sine
tilbud etter målgruppens behov.
En av produktene
vi arbeider med
når det kommer til
kvalitetssikring er
en symbolmerking
av hvor det er barnestoler, stellebord,
lekerom,
barnemenyer osv. Veldig
mange av aktørene er allerede veldig dyktige på fasiliteter mot barnefamilier i dag, men de trenger å belyses. I tillegg arbeider vi med å se på
nye digitale kartløsninger som gjør det enkelt å navigere i regionen, samt
ha tilgang til essensiell informasjon som avstander, toaletter, bespising,
transport, sykehus osv, sier Lauvålien.
Informasjon om aktiviteter og hva som skjer i regionen i dag ligger på
lillehammer.com, eller man kan laste ned Lillehammer-appen for å hele
tiden ha valgmulighetene i lomma.

Visste du at ....
Ringebu kommune tar sikkerheten på alvor og lar Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor forbli i Ringebu rådhus. Dette med bakgrunn i
sikkerheten, da godt faglig arbeid krever trygge arbeidsforhold. Alle skal være trygge på jobb og det er nødvendig å satse på forebygging
for å ivareta dette.
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Ringebu statlige mottak
Tekst:Terje Bakken, Foto: Ringebu statlige mottak

Etter å ha avlagt Ringebu mottak
et besøk, var det hyggelig og kunne
registrere at det meste fungerer
svært godt. Mottaksleder Jan Bakken og returrådgiver Einar Høystad
roset godt samarbeid med kommunen, lokalbefolkningen og lag/
foreninger som viktige faktorer for
at våre asylanter kan føle trygghet
og sikkerhet.

som nå er utvidet til 120 etter stort
behov av asylopphold for personer
mest fra Eritrea og Syria. Ellers er
mottaket representert fra 16 ulike
land og med asylanter alt fra 0-62
år. I 2013 ble det født 5 barn. Familier og ektefeller blir forsøkt bosatt
på hotellet og med tilhørende bygg,
mens yngre enslige bor på «jernbanebrakka».

Nå er det ikke første gang Ringebu
kommune har asylmottak, sist var
i perioden 2008-2012. De hadde
da bygd opp et godt apparat når
det gjelder skole, barnehage, helse
m.m. Så ble dette avsluttet juni
2012, etter at behovet ble noe mindre. Senhøstes 2012 inngikk Norsk
Mottaksdrift AS en 3 års avtale
med Utlendingsdirektoratet (UDI)
med opsjon på 3 nye år og med
beliggenhet Ringebu. Nytt apparat
måtte opp igjen og alt stod klart til
1. januar 2013. Staben som måtte
til består i: Mottaksleder, økonomi,
aktivitets, informasjons, bosettings/
returansvarlig samt vaktmester.
Kjærkomne arbeidsplasser i et ellers
trangt arbeidsmarked.

Hvordan fungerer så hverdagen for
disse menneskene langt «ute på
landet» og langt fra hjemlige strøk?
Alle driver selvhusholdning, ordner
mat og innkjøp, rydder og steller
selv. Ellers forsøker mottaket å tilrettelegge for aktiviteter og opplegg
slik at hverdagen blir mest mulig
meningsfylt.

Ringebu Kommune sitt ansvar i denne prosessen ligger i å tilrettelegge
skoleopplæring, helsetjenester, barnehage pluss andre behov.
På Ringebu statlige mottak var det først plassert 100 asylanter, men

Av et bredt aktivitetsprogram må vi bare ramse opp: Fotball i hallen 2
dager i uka. Her må nevnes den flotte pokalen mottaket vant i «Proffen-

Visste du at ...

Visste du at ...

Garderobeavdelingen til bassenget ved Ringebu ungdomsskole
bygges om.

-for hver kilo plast som gjenvinnes sparer vi to kilo olje?

Det er årsaken til at bassenget har vært stengt i høst og vinter.
Arbeidene ferdigstilles før påske og vi ser fram til at bassenget
fylles opp igjen og at den nye avdelingen kan tas i bruk.
For å sikre god adkomst for alle, etablerer vi ny overbygd rampe og
trapp til nytt inngangsparti med vindfang og hc-toalett. Dusjrom
beholdes men renoveres. Badstua flyttes slik at den får dør direkte
til bassengrommet. Dører utvides og byttes.
Alle rom pusses opp, yttervegger tilleggsisoleres og det installeres
nytt sanitærutstyr. Elektriske installasjoner byttes og varmeanlegget fornyes og kobles mot varmepumpe som er installert på
skolen og som også skal fornyes. Nødlys og brannvarsling oppdateres.
Takk for utvist tålmodighet og vi ser fram til ny badesesong!
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Alle asylantene må gjennomgå
UDI sitt informasjonsprogram som
består i lære om Norge, lov og rett,
helse og den generelle asylgangen. Dernest har alle rett til 250
timer bestående av språkopplæring,
samfunnskunnskap og om norsk
hverdag. Dette ligger da under voksenopplæringen. Barn skal få både
barnehage og skoletilbud på lik linje med nordmenn. Integrering er et
gjennomgående stikkord.

-Statens kartverk lager kart av resirkulert plast, disse er mye mer
slitesterke enn de gamle papirkartene.
-plastemballasje som inneholder rester av farlige stoffer skal leveres som farlig avfall
-ta kontakt med politiet på 02800 for å kvitte deg med eksplosjonsfarlig avfall
-en kilo restavfall gir nok energi til å kjøre to panelovner på full
guffe i en time
-mellom 40 og 50 prosent av Europas metallproduksjon kommer
fra resirkulert metall?
-norske forbrukere er blant verdens beste på kildesortering, og
leverer hele 90 prosent av glassemballasjen til gjenvinning?
Hilsen Midt-Gudbrandsdal renovasjon

ligaen», seriefotball asylmottakene i mellom. Familiesvømming, besøk
Kvitfjell i forbindelse med World Cup, fisketurer der mottaket låner ut
stenger m.m. og gratis fiskekort er inkludert, turer til gapahuken med
grilling, ulike kulturelle arrangement med fest, musikk, dans og servering av eksotisk mat, der lokale også har vært invitert og som har vært
en «fulltreffer», turer til Galdhøpiggen i samarbeid med Røde Kors,
damegymnastikk, malergruppe, klesbutikk, turer til Vitensenteret, trafikkdager, brannverndager, dugnadsdager, salgsdager, juleverksted, julefest,
skigåing sammen med Rotary, bidrag fra Teatergruppa Ringebu, leiropphold Imsdalen, leirskole Fagerhøi. Det jobbes også med at kirken skal få

Det som er det fine med Ringebu Mottak er at det er sentralt beliggende
i forhold til en del andre mottak som kan ha en ganske periferi og isolert
plassering. Her rår alle seg selv, kort vei til butikker, god kommunikasjon,
kort vei både til legesenter, skoler, barnehager og andre dagsnødvendige
tilbud. De omgås hele tiden folk og kan delta på mange lokale aktiviteter
og ikke minst organisere egne aktiviteter der det er kort vei for lokalbefolkningen å delta.
En annen stor fordel med dette mottaket er at helsesøster har kontorplass
på huset. Dette har vært til uvurderlig stor hjelp og som har løst mange
problem ved «roten» og dermed spart både mottaket og kommunen mye,
en «vinn-vinn» situasjon mer eller mindre.
Einar Høystad jobber i en 50 % stilling for UDI og sammen med tolk
forsøker de å tilrettelegge/ orientere asylantene som har fått avslag på
sine oppholdstillatelser. Mottaket har dermed klart å ligge i forkant, slik
at man har unngått mange situasjoner der politiet ankommer uanmeldt
og familier må bryte opp tvert og bli plassert på et fly. Dermed kan returen
gå i mere ordnete former og flere rettigheter blir ivaretatt, og et nytt liv
kan startes opp.
De fleste asylantene har ikke noe problem med å takle norsk vinter med
kulde og snø, slik vi nordmenn skulle tro. Vinteren gjør det mulig med
masse aktiviteter for barna og som Einar har blitt fortalt, spesielt fra somaliere, kulden er det mulig og «å kle» ut, varmen og sandstøvet de har
vært vant med er det verre å få gjort noe med.

et tettere samarbeid opp mot mottaket, som blant annet julegudstjeneste
på Ungdomssenteret, samt andre innfallsvinkler. Ellers har privatpersoner
vært flinke til å bidra med overskuddsvare som ski og akebrett m.m. Alt
dette for å gi en mest mulig meningsfylt og innholdsrik hverdag. Spesielt
viktig er dette for barna som kan ha med seg en tung og belastende
hverdag fra før og som har framtida foran seg.

En annen positiv ting som dette mottaket gir oss er at 120 mennesker er
en ganske betydelig kundemasse som i neste omgang gir ringvirkninger
både for handel og arbeidsplasser. Så skal vi heller ikke glemme den
fremmedkulturelle kontakten vi får her i kommunen. Får vi til et godt
samarbeid vil dette skape et kultursamarbeid som begge parter kan høste
rikdommer av. Den store verden har blitt mye mindre i dag og forståelse
og respekt blir mere og mere nøkkelord for
sameksistens. Einar Høystad starter som mottaksleder 1. mars 2014.
Konklusjon: Et driftsår som ser ut til å ha gått svært så knirkefritt, med
godt og variert innhold, uten noen store sensasjoner noen vei.
Hyggelig!

Visste du at ...
Ved Ringebu voksenopplæring (RVO) kan du ta:
•
•
•
•
•
•

1-5 ungdomsskolefag
Repetisjon av fag før du går i gang med et fagbrev
Kurs i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere
Kurs i grunnleggende ferdigheter: skriving, lesing, matematikk og digitale verktøy
BKA-kurs: bedrifter i midt-dalen kan gå sammen og søke BKA-kurs for sine ansatte
Fornya grunnskoleopplæring (inkl. språktrening) grunnet sykdom eller ulykke

For grunnskole er søknadsfrist 1. mai
Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside under «skole/utdanning».
Skolen ligger ved Ringebuhallen
Kom innom eller ta kontakt!
Tlf: 61 28 16 67
e-post: voksenoppl@ringebu.kommune.no
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Ord fra fjellstyret
Tekst og foto: Erik Hagen

Barthstua

Reinskalv

I skrivende stund vet vi lite om hvordan vær og føre blir i påska, men
forhåpentligvis kan vi nyte fjellet med ski på beina, selv om høytiden
kommer sent i år. Sen vinter betyr også hektisk inneaktivitet på fjellstyrekontoret, med tilrettelegging av tilbud, behandlinger av søknader,
tildeling av småvilt-, elg- og villreinjakt, og forberedelser til utesesongen.

Småviltjakt for utenbygdsboende tildeles etter søknad til fjellstyrekontoret innen 1. april, mens elg og villreinjakt har søknadsfrist 1. mai. Ta
gjerne en kikk på hjemmesiden vår for mer om tilbudene.
For de av dere som liker å ferdes litt utenfor tilrettelagte skiløyper

Bibliotekaren anbefaler
Tekst og foto: Ellinor Brænd

Torgny Lindgren har skrevet en rekke bøker siden han i 1965 debuterte
med diktsamlingen Plåtsaks. Det store gjennombruddet fikk han derimot
først i 1982 da romanen Orms veg på berget ble gitt ut. Jeg har valgt å
presentere to andre bøker, og jeg starter med Dores bibel som kom på

norsk i 2008. Bokens hovedperson er en eldre, eksentrisk herre som ikke
kan lese eller skrive. Sentralt i livet for ham blir en ordløs bibelutgave, som
bare består av den franske kunstneren Dores dramatiske illustrasjoner, og
som hovedpersonen fikk overlevert av sin morfar. Boken er gammel og
i ferd med å forsvinne, og han bestemmer seg for å tegne samtlige av
Dores bilder på nytt. Utstyrt med båndopptaker starter han arbeidet med
å lese inn sin egen Dores bibel. Han forteller blant annet at han alltid
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har vært et elsket menneske, og særlig var han elsket av sin far. Like før
faren dør gir han sønnen et brev, og sønnen(fortelleren) lar være å åpne
dette brevet for han vet så inderlig vel hva det inneholder: en kjærlighetserklæring. Når forfatteren lar oss leserne lese dette brevet blir vi lettet
over at innholdet forblir ukjent for sønnen, for det er alt annet enn en
kjærlighetserklæring…
Norrlands akvavitt ble gitt ut på norsk året etter, og er en mye muntrere
bok. Vi møter den aldrende Olof Helmersson, som i sin ungdom var en
brennende predikant, og klarte å omvende store deler av indre Västerbotten. Nå er det gått femti år og han har for lengst mistet troen selv, han
er en "forhenværende beruset". Samvittighetsfull som han er får han
det for seg at det eneste hederlige er å reise tilbake og omvende folket
tilbake til vantro. Når han kommer tilbake til bygda viser det seg fort at
hverken bygda eller forkynnelsen er den samme... Gudsutdrivelsen topper
seg i en kostelig scene der gudfryktige og døende Gerda uten å vite det
får sin første smak av drikken som har fått æren av å fungere som romanens tittel. "Man blir ufattelig tørst av nattverden" slår Gerda selv fast.
Torgny Lindgren skriver med kjærlighet, lavmælt humor og ironi om alle
de merkelige karakterene sine, og det skal godt gjøres å mislike Västerbottens blanding av fornuft og irrasjonalitet, synd og fromhet. Disse bør
du lese!
Ellinor Brænd

Ringebu folkebibliotek, Ole Steigsgt.1, 2630 Ringebu. Tlf. 61 28 04 08.
www.ringebu.folkebibl.no Mandag og onsdag 12-19, tirsdag og fredag
10-14. Sommerstengt i uke 27, 28, 29, 30 og 31.

høst. Bua ligger nærmere bestemt langs Friisvegen, ved innkjøringen
til Skjerdingen høyfjellshotell, og er et perfekt utgangspunkt for jakt,
fiske, friluftsliv og rekreasjon, sommer som vinter. Bua kan nå leies på
døgnbasis via Inatur.
Vi går nå inn i en tid hvor naturen virkelig våkner til live igjen. Vinterens observasjoner av ryper i vier og bjørkekjerr gir forhåpninger om en
oppgang i bestanden, og snart tar villreinkalvene sine første vaklende
skritt på vårsnøen. Den vante fjellvandrer vet å ta hensyn i slike sårbare
perioder. Vi minner likevel om båndtvang fra 1. april (1. mars innenfor
Rondane nasjonalpark) og stopp- og parkeringsforbudet t.o.m. 30. april i
de sentrale villreinområdene over Venabygdsfjellet.

og merka stier, kan vi anbefale en tur innom de åpne buene i fjellet.
Eksempler er Saubua, Borkebua og Samtjernsbua, som står til fri bruk for
allmennheten, det være seg for korte raster eller lengre opphold. Felles
for buene er enkelt hytteliv, med vedfyring, stearinlys, fred og ro.
Siste ervervelse er Barthstua, som ble overdratt fra Statskog i fjor

I 2014 vil fjellstyrene i Norge ha fokus på økt fiskeaktivitet i statsallmenningene. Selv om fjellstyrene har gode tradisjoner innen innlandsfiske,
og i mange tilfeller driver en aktiv fiskekultivering og forvaltning, ser en
også store muligheter til å utvikle dette i enda større grad. Økt fokus på
innlandsfiske hos fjellstyrene vil ha en rekke ringvirkninger. Den direkte
virkningen økt fiskekortsalg kan ha på fjellstyrenes økonomi vil virke som
en intern motivasjon, men de lokale ringvirkningene fisket medfører er vel
så viktige. Fra forskningshold er det godt dokumentert at hver fiskekortkrone genererer omtrent ti ganger så stor verdi i lokal verdiskapning,
og for fjellbygdene tilknyttet statsallmenningene ligger det her et stort
potensial.
Vi oppfordrer igjen til å se mer om tilbudene på vår hjemmeside,
www.ringebu-fjellstyre.org.
Fjellstyret ønsker med dette alle en riktig god påske.

Ringebu Voksenopplæring
Tekst og foto: Ingrid Børrud.

Det er onsdag og stille på Ringebu Voksenopplæring. Bare grunnskoleelevene og to som har språktrening er til stede. Elevene jobber med norsk som
andrespråk. Ali skal prøve seg på norsk muntlig eksamen mandag, og da vil han være best mulig forberedt. Først skal han fortelle om seg selv og hvor
han kommer fra. Deretter er temaet ukjent.
Skal han fortelle om boligen sin? Samtale med en annen om hvordan de liker husarbeid? Fortelle
hva han skal gjøre etter norskkurset?
I fjor vår var det ikke stille på voksenopplæringa onsdager. Da var det 14 personer som deltok på
BKA-kurs (Basiskompetanse i arbeidslivet). BKA-ordningen er en mulighet små og mellomstore
bedrifter kan benytte for å gi ansatte, norske eller arbeidsinnvandrere, den basiskunnskapen de
trenger i norsk arbeidsliv.
De andre dagene er det yrende liv på Voksenopplæringa. Noen klasser må ta i bruk klasserommene i Ringebuhallen. Læreplanen setter krav til enkel dataopplæring. Fra våren 2014 skal
språkprøvene tas på nettet, og da må nødvendige dataferdigheter være tilstede. Skolen har
mange dataprogram som støtter opp under trening av lese-, lytte- og skriveferdigheter.
Hovedvekten av brukerne ved voksenopplæringa er asylsøkere og fremmedspråklige personer bosatt i distriktet. Disse skal lære norsk og det er nå 4
klasser delt inn etter nivå og utdanningsbakgrunn. Noen elever får også grunnskoleopplæring.
Noen av de som er bofast i Ringebu er på Introduksjonsprogrammet, og mange har språktrening på en lokal arbeidsplass èn eller flere dager i uka.
Det er stort behov for arenaer der erfaringer og språk utveksles og praktiseres. Under Vinterfesten 2014 ble det arrangert Språkcafe i Kaupanger – her
møttes flyktninger og innfødte rundt bordet og snakket om ulike emner. Denne typen aktivitet er fin trening for våre deltagere, trening som vi ønsker
mer av.
Hos oss kan unge og voksne søke om oppfrisking av grunnskolefag før videre studier, innføring i skolefag før fagbrev, å kunne hjelpe barna mer med
leksene, å lære mer norsk (arbeidsinnvandrere, familiegjenforening), å overkomme lese-/skrivevansker, opplæring etter å ha fått endret livssituasjon
etter sykdom eller skade, hjelp til å vedlikeholde/forbedre grunnleggende ferdigheter.
Ta kontakt med Ringebu voksenopplæring, tlf 61281667, eller mail voksenoppl@ringebu.kommune.no.
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Ringebus mangfoldige landbruk
Tekst og foto: Marthe Norbye Dybos og Anne Berit Grasbakken

I Ringebu har vi en mangfoldig landbruksnæring. Først og fremst produseres det mjølk, kjøtt, egg, korn og noe poteter på kommunens 235
landbruksforetak.

Gårdsoverdragelsen kom litt tidligere enn forventet, og Arnhild valgte å
avbryte førskolelærerutdanninga hun var i gang med.
Begge to satset fullt og helt på bondeyrket og ble heltidsbønder.
Vi spurte videre hvordan Arnhild og
Knut ser på bondens rolle i et samfunnsperspektiv. Begge to understreker at matproduksjon er den viktigste
oppgaven. Det er meningsfylt å produsere mat. I Ringebu er landbruket
en viktig næring. Landbruksnæringa
bidrar til skatteinntekter, og landbruket kjøper varer og tjenester fra annet næringsliv i kommunen/regionen.
Et gjennomsnittlig mjølkebruk kjøper
kanskje varer som kraftfôr, gjødsel,
såfrø og redskap for en halv million
kroner eller mer i løpet av et år. I tillegg kjøper bonden tjenester fra ulike
håndverkere, regnskapskontor og rådgivning. Dette viser at landbruket og
annet næringsliv på bygda er avhengige av hverandre. Ellers peker de på
landbrukets viktige oppgave med å ta
vare på kulturlandskapet, til glede for
både reiselivet og folk flest, og at det
er lærerikt for unger å ha kontakt med
landbruk, dyr og natur.

Knut Thujord og dyra har et godt forhold. Sauene på Thujord er av rasen villsau.

I tillegg er det produksjon av tømmer, salg av jakt- og fiskekort, salg
av tjenester og opplevelser innenfor reiseliv, Inn på Tunet, snøbrøyting,
hytteservice med mer. Ringebu er Opplands største sauekommune med
drøyt 20 000 sau på beite i utmarka. Verdien av fôret som sau og andre
beitedyr spiser i utmarka er 9 millioner kr på en sommer, eller 90 000 kr
pr. dag. Ellers har kommunen en betydelig landbruksbasert industri med
TINE Frya og Fåvang Sag og Høvleri. Landbruk og landbruksbasert industri sammen står for 25 % av kommunens samlede verdiskaping.
Ringebu har:
11 % direkte sysselsatt i landbruket
Jordbruksareal på 46.000 dekar og utgjør 4 % av
kommunes areal
235 jordbruksforetak, herav 71 bruk med mjølkeku og
104 med sau
Hjemmeside: www.midtdalsbonden.no
Intervju med Arnhild og Knut Thujord
Arnhild og Knut Thujord ble kåret til «Årets Midtdalsbonde
2013» for sitt engasjement i og for landbruket i Midt-Gudbrandsdal. De driver gården Thujord på Sør-Fåvang, med
mjølkeproduksjon og Inn på Tunet. En februardag tok vi turen
til Thujord for å intervjue Arnhild og Knut om hvordan det er å
være bønder.
Vi ble tatt vel i mot av Knut, Arnhild og unggutten som var «Inn på Tunetbruker» denne dagen. På kjøkkenet ventet vafler og kaffe på oss. Det
var unggutten som hadde stekt vaflene. Vi startet med å spørre hva som
gjorde at Arnhild og Knut valgte å bli bønder. Arnhild fortalte at hun er
odelsjente, og da foreldrene hennes ville slutte som bønder i 1991, ønsket
Arnhild og Knut å overta gården fordi de var interesserte i bondeyrket.
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Hestene og sauene bidrar til en mangfoldig dyreliv på Thujord.

En typisk arbeidsdag på Thujord er preget
av mange og varierte arbeidsoppgaver.
Det er nødvendig med struktur når både
folk og dyr skal tas godt vare på.
To dager og to ettermiddager hver uke
tar Arnhild og Knut i mot unger og ungdom som får ta del i dyrestell og andre aktiviteter på gården. På Thujord er
det mange dyr, både mjølkekuer, kviger,
kalver, katt, hund, kaniner, høner, hester
og sauer. Hver morgen og kveld er det
dyrestell og mjølking. Vår og sommer er
det onning, og vinterstid er det kalving.
Arnhild og Knut har fjøsavløser for å ha
fri innimellom. Begge to understreket at
det er viktig med avkopling. Arnhild er
dessuten student på deltid for å skaffe
seg enda mer kompetanse som Inn på
Tunet-bonde.
Ved avreise konstaterte vi for oss sjøl
at Arnhild og Knut trives godt med sitt
yrkesvalg og har et mangfold av arbeidsoppgaver som bidrar til samfunnet
rundt. Vi dro fra Thujord med en god følelse av at her er det bra å være
både for folk og dyr. Arnhild og Knut er engasjerte bønder som absolutt
fortjener en pris!

NRF kalver som om et par år produserer mjølk. NRF = Norsk Rødt Fe

Kommunene i Midt-Gudbrandsdalen satser på landbruket
Politikerne i Midt-Gudbrandsdalen ønsker å styrke landbruket i regionen,
og har derfor satt i gang det tre-årige prosjektet «Midtdalsbonden inn i
framtida». Prosjektet skal bidra til at gårdbrukerne blir enda dyktigere på
produksjon, og dette skal føre til økt kvalitet og kvantitet på matproduksjonen i Midt-Gudbrandsdalen. Det er et mål å styrke og utvikle både
det tradisjonelle landbruket og nye næringer i landbruket. Prosjektet har
f.eks. en satsing som kalles «Start lokalmat» med inspirasjonskvelder og
veiledning.
Midtdalsbonden skal også bidra til å øke interessen for det å bli gårdbruker. Sammen med 4H, skogeierlagene, Bondelaga og Bonde- og Småbrukarlaga i regionen har vi tilbud for ungdomsskoleelever som ønsker å
vite mer om mulighetene i landbruket. Dette håper vi skal øke søkingen til
naturbruk på videregående utdanning i årene framover.
En av oppgavene til prosjektet er å fungere som et knutepunkt, der kontakter og informasjon kan distribueres. Ellers er samarbeid med relaterte
organisasjoner og lag vesentlig i alle tiltak.
Midtdalsbonden skal arbeide med å synliggjøre landbruket for at de som
bor i og besøker Midt-Gudbrandsdal skal forstå hvor viktig landbruket er.
Prosjektet vil representere landbruket der andre næringer samles, informere og invitere media ved ulike anledninger. Det er viktig å vise fram
produksjonene og verdiskapingen som landbruket står for.
Utdeling av prisen «Årets Midtdalsbonde» har som mål å synliggjøre
landbruket på en positiv måte.
Vil du vite mer, ta kontakt med prosjektleder Marthe Norbye Dybos på
tlf. 61 29 92 48 eller e-post marthe.norbye.dybos@sor-fron.kommuen.no
Kilder: SSB, SLF og Østlandsforskning
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Tine Meieriet Frya
Tekst og foto: Per Morset

Noen som trodde at Tine på Frya bare dreier seg om mjølk? Bedriften
bruker 30 tonn syltetøy i uka!
Men for all del, det er mjølka som har hovedrollen. Og det er store tall
det dreier seg om på Gudbrandsdalens største industriarbeidsplass: Her
bearbeides ca. 50 millioner tonn mjølk årlig. I alt er det ca. 170 TINE ansatte på Frya Industriområde, halvparten direkte tilknyttet selve meieriet,
mens resten er i distribusjon, salg, gardstank og produsentrådgivningen.
Tine Frya har 25 års jubileum neste år, og bedriften står solid. Den leverer
nå mjølk fra Elverum i sør til Bjorli i nord. Men meierisjef Oskar Aarnes
frykter en svekkelse av importvernet. Diskusjonen om ostetollen dreier
seg bare om en detalj i den store sammenhengen. Hvis det skulle komme
en generell reduksjon av matvaretollen, vil det kunne bli dramatisk for
både foredlingsbedriftene og landbruket, mener Aarnes. Norskprodusert
yoghurt vil aldri kunne konkurrere prismessig med yoghurt produsert i
lavkostland.
De ansatte blir lenge på Tine Frya. Svein Gryttingslien som jobber i ysteriavdelingen med produksjon av cottage cheese, blir nå snart pensjonist.
Han har ikke hatt noen annen arbeidsplass enn Tine. Her har han vært i
44 år!

Her er det ingen ”Corvett-reparasjoner” med ståltråd og tape.
Bedriften var tidlig ute med ”Lean”, startet allerede i 2006, men ingen
ved Tine Frya snakker om Lean lenger. Nå er kontinuerlig forbedring en
sjølsagt ting, som sitter inne i hodet på de ansatte. Her ligger de usynlige verdiene i bedriften, sier Aarnes. Tankesettet og måten vi angriper
utfordringer på. Men det holdes fortsatt faste daglige 24-timersmøter der
HMS er første sak på agendaen, og ved alle operative punkter i anlegget
er det slått opp ettpunktsleksjoner: Korte beskrivelser, gjerne med bilder,
som beskriver arbeidsprosessen.
Uten at han vil røpe for mye, nevner Aarnes også at det arbeides med
utvidelse både av anlegget og produksjonen. Men produktene vil fortsatt ligge innenfor områdene konsummjølk, yoghurt og cottage cheese.
Meieriet lager 103 forskjellige artikler, flest i Norge. Det er utfordring for
lager og logistikk. På lageret får de ansatte bestillingene på øret. Minst
mulig papir!
Jon Stensrud leder distribusjonen med 42 ansatte. Han sørger for at meieriets egne produkter, og de som meieriet får inn fra andre Tine-bedrifter,
blir levert til riktig tid til mer enn 1200 kunder, fra Hamar i sør til Verma
i nord, med Ottadalen og deler av Østerdalen. De største kundene, som
Obs! på Rudshøgda, tar inn en halv lastebil pr. dag, mens vi i andre enden
finner små barnehager. Noen kunder befinner seg langt inne på fjellet.

Svein Gryttingslien har 44 år bak seg i Tine.

Gunn Karin Bjørge sørger for at pakkemaskinen for yoghurt fungerer.

Aarnes framhever dette som en fordel ved å drive næring i Gudbrandsdalen. Vi har stabil arbeidskraft, og folk har god arbeidsmoral. Dette er
et konkurransefortrinn for næringslivet i Gudbrandsdalen. Han gir avdelingslederne mye av fortjenesten for godt arbeidsmiljø og lite sjukefravær.

Med Fagerhøi Leirskole og Lauvåsen Fjellstue er det gjort avtaler om
henting av varer på Frya.

Tine Frya lærer opp nye medarbeidere sjøl. Den viktigste egenskapen
nyansatte kan ha med seg, er viljen til å gjøre en god jobb, sier Aarnes.
Tine Frya framstår nå som en supereffektiv bedrift. Bedriften kjøres med
2 skift, noe som betyr at det er aktivitet i anlegget fra 4 om morgenen til
midnatt. Når produksjonen er i gang, er målet at maskinene skal gå uten
noen form for stopp. Dette får bedriften til gjennom godt forebyggende
vedlikehold.
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Aarnes er interessert i næringspolitikk og kunne ha tenkt seg å engasjere
seg mer lokalt, men tida strekker ikke til. Bedriften er imidlertid medlem
både i Gudbrandsdal Industrinettverk og Midt-Gudbrandsdal Næringsforening. Han er opptatt av lokal mat som han mener vil være med på
å styrke identiteten også til store produsenter som Tine. Blant annet har
Tine distribusjonsavtale med Gudbrandsdalsmat.
Han er også opptatt av at bransjene må samarbeide mer. Gudbrandsdølene burde i det hele tatt lære seg å bli mer åpne, både overfor hverandre og omverdenen, mener han. Det er blant annet store muligheter i
bedre samarbeid mellom landbruket og reiselivsnæringen. Han peker
også på det store potensialet i hyttenæringen.

Automatisering til tross: Tine Frya har 170 arbeidsplasser.

Produksjonshallen preges av orden.
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Fyrtårnarrangementene i Ringebu
Tekst: Anne B. Vestad. Foto: Ole Maurits Nybakken

Fond for kulturbasert næringsutvikling ble opprettet fra 2013. Fondet
består av avsetninger i de årlige driftsbudsjettene i Ringebu kommune.
Midlene består av utbytte fra energiselskaper og fondet har som målsetning å sikre forutsigbar finansiering til kulturtiltak som har særlig
betydning for kommunens kulturliv og omdømme, og som har positive
ringvirkninger for kommunens næringsliv.
Ringebu formannskap er fondsstyre og har gitt arrangementene Vinterfesten, Sommerfesten, DÅM, Fårikålfestivalen, Ringebu prestegard og
Sommerkonsertene i Ringebu stavkirke status som fyrtårnarrangement.

Nytt av året er en stor scene med artister som hyller Bruce Springsteen.
Utover uka blir det arrangement i regi av den Kulturelle spaserstokken, Prøysenefta på Huset Granmo, klubbkveld i regi av Laugen rock
og bluesklubb. Og flere arrangement kommer til etter hvert. Sommerfesten avsluttes med Ringebudager 20. og 21. juni som byr på «Strongman show», auksjoner, gatepub med live musikk, underholdning, mange
torghandlere og andre selgere og mye liv i sentrum. Arrangør av sommerfesten er Ringebu markedsforening, Fåvang vel- og næringsforening,
Ringebu kommune og lag og foreninger.

Et fyrtårnarrangement er et årlig tiltak av en viss størrelse som:
- har regional betydning
- fremmer stedsutvikling
- gir ringvirkninger til lokalt næringsliv
- fremmer profilering og markedsføring av området
Vinterfesten i Ringebu
Arrangeres i uke 8, 9 og 10 og består av et 20 talls kulturarrangement og
vinteraktiviteter. Arrangementene i Vinterfesten arrangeres av Ringebu
kommune og lokale lag og foreninger.

DÅM i Fryajuvet
Den musikalske forestillingen DÅM blir igjen arrangret når sikringstiltak
og utbedring etter flommen er ferdigstillt.

Circus Circør på FROST i Tromsafossen 2014.

Sommerfesten i Ringebu
Arrangeres i uke 25 og binder sammen Fåvangdåggån og Ringebudager
til en uke med kulturarrangement. Fåvangdåggån starter 13. juni og byr
på bl. a. Gammeldans på huset Granmo, Am-car utstilling, underholdning,
andeløp og rebusløp.
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Ringebu Prestegard
Hver sommer i perioden 1. juni til 1. september arrangerer Stiftelsen
Ringebu Prestegard kunstutstillinger i Prestegarden. Stedet består av
fem fredede bygninger, som ligger vakkert til ved Ringebu stavkirke.
Hovedbygningen er fra 1743. De viktigste aktivitetene i Prestegarden er
kunstutstillinger, Stavkirkeutstilling, historisk rose- og staudehage, barnehage- og kunstskoleutstilling
Årets utstillere som i skrivende stund er klare for årets utstillinger er følgende: Sverre Olav Nordgaard, Hilde Brunvoll, Tove Haukli, Christine Hald
og Inge Asphoug. Treskjæreren Oddmund Rønningen får en retrospektiv
utstilling. Utstillingene vil være åpne i juni, juli og august, hver dag fra
kl. 10 til 17.
De internasjonale sommerkonsertene i Ringebu Stavkyrkje.
Sommerkonsertene arrangeres av en konsertkomite oppnevnt av Ringebu
sokneråd. Konsertene holdes på 4 søndager i juli kl. 19.00.
6. juli
Solveig Slettahjell, sang og piano, Sjur Miljeteig, trompet.
13. juli Klassisk konsert med Elsine Haugstad, piano og sangsolist.
Grieg, Kvandal m.m.
20. juli Frøydis Grorud og Trond Lien fra orkesteret Beat for Beat
27.juli Nidaros Strykekvartett

Fårikålfestivalen
Fårikålfestivalen har fokus på sau, mat, hygge og tradisjon. Fårikålfestivalen 2014 starter lørdag 27. september med værlamkåring og
gammeldags marked på Huset Granmo i Fåvang. En mengde arrangement i Midt-Gudbrandsdal hele uke 40 og storstilt avslutning
med Fårikålfestival i landsbyen Ringebu 4. oktober hvor parken
fylles med sau og gatene fylles med håndverksutstillere og landbruksutstillere. «Fårspiel i Fårikålteltet», underholdning fra to scener,
Fårikåltelt, Mattelt, «Ettersank i Fårikålteltet»og mye moro.
Ringebu markedsforening er arrangør av Fårikålfestivalen, med god
hjelp av Ringebu sau og geit og Fåvang sau og geit. Midt-Gudbrandsdal Regionråd er prosjekteier.
Mer informasjon om fyrtårnarrangementene finner du i Oppslagstavla i RingebuPosten, www.ringebu.kommune.no og på Facebook:
Ringebu kommune og Fårikålfestivalen og Landsbyen Ringebu. Lik
disse sidene på Facebook så får du siste informasjon.

Nytt fra Midt-Gudbrandsdal næringsforening
Vi verdsetter verdiskaping
Tekst: Per Morset

De fleste har sikkert fått med seg at Åge Stenumgård ble tildelt verdiskapingsprisen for Midt-Gudbrandsdalen for 2013. Prisen
ble delt ut i forbindelse med en medlemslunsj i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening på Rudi Gard den 5. desember.
I år er det 10 år siden Midt-Gudbrandsdal Næringsforening ble startet. Den første verdiskapingsprisen ble delt ut året etter, i
2005. Prisen består av en sjekk på kr. 10.000 pluss et diplom. Pengene skal brukes til tiltak for de ansatte. Verdiskapingsprisen
deles ut av næringsforeningen i samarbeid med regionrådet og DNB. Formålet er å påskjønne personer og bedrifter som har
gjort en vesentlig innsats for næringslivet i vår region, samt å stimulere til næringsutvikling.
Vi ønsker å fokusere på de som har lykkes og på de gode historiene. Som regel er det de dårlige nyhetene som lettest får oppmerksomhet.
Til tross for mange negative presseoppslag om hvor dårlig det står til med næringslivet i Gudbrandsdalen, og i innlands-Norge generelt, er det ikke
vanskelig å finne gode eksempler på bedrifter som har suksess. De er bare ikke så spontane. Går en bedrift over ende, er det en nyhet som ofte får store
oppmerksomhet. En bedrift som har suksess, er resultat av hardt og målbevisst arbeid over lang tid. Det gir sjelden nyhetsoppslag. Verdiskapingsprisen
skal bidra til å sette fokus på dem. Vi håper også at prisen kan virke inspirerende på andre. Det går an å få til noe, også her!
Verdiskapingsprisen annonseres, slik at hvem som helst kan sende inn forslag. Ved utlysingen for 2013 kom det inn 9 forslag. Alle var gode kandidater.
Det er styret i næringsforeningen som tildeler, og de hadde lange diskusjoner før vinneren var klar. Alt tyder derfor på at prisen vil bli delt ut også i
årene som kommer!
Lista over prisvinnere fra 2005 til i dag viser faktisk at alle har et fotfeste i Ringebu:
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Gunnar Horten (Horten Hus )
Tore Sæthersmoen (Gudbrandsdal El-installasjon)
Ikke utdelt
Øyvind Haverstad (Tinde Bygg)
Wenche og Kjartan Spidsberg (Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotell)
Anni Byskov (Annis Pølsemakeri)
Erik Isum (Tine Frya)
Fåvang Sag & Høvleri
Åge Stenumgård (Fjøssystemer)

Visste du at ....
Bedrifter kan nå inngå avtale med Freskus, Ringebu frisklivssenter om rabattordninger for sine ansatte. Det er lagt opp til ulike rabattordninger og eventuelt utleie
av gruppetreningssal og spinning sal alt etter hva som passer bedriften. For mere informasjon om avtalen ta kontakt på tlf. 47475769. eller e-post nina.kristin.tvetene@
ringebu.kommune.no Flere bedrifter ønsker nå å ta helsen til sine ansatte på alvor og
ser at dette har positiv effekt på ytelsesevne og nærvær på arbeidsplassen. Ringebu
kommune har allerede inngått en bedriftsavtale for sine ansatte.
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Multikulti i landsbyen Ringebu
Tekst og foto: Britt Åse Høyesveen

Vi feirer hverandre som innbyggere i Ringebu, blir kjent på tvers av kulturer og løfter fram personer og tilhørighet gjennom en felles nasjonaldag! I
2013 gjennomførte vi den første Multikulti-dagen i Ringebu. Vi la vekt på
at både langtidsinnbyggerne og de mer nytilflytta innbyggerne skulle få
en felles møteplass for å bli bedre kjent med hverandre og knytte nye kontakter. Våre tilflyttere kommer fra andre land eller fra andre steder i Norge.

Det var overveldende deltakelse og publikumstilstrømning i 2013 så det
var et svært vellykket arrangement. Multikulti gjentas derfor i 2014 med
håp om at like mange eller flere finner veien til landsbyen Ringebu fredag
6.juni. Dette er fredag i pinsehelga så her kan både fastboende, deltidsinnbyggerne/hytteeierne og andre tilreisende få mulighet til å delta.
Ei brei sammensatt arbeidsgruppe som består av representanter fra både
private, lag og foreninger, kommune, ulike nasjoner inkl. Norge, og andre
er godt i gang med å planlegge arrangementet. Hvis noen har lyst til å
bli med å arrangere er det bare å ta kontakt med Britt Åse Høyesveen i
Ringebu kommune. Arrangementet er altså fredag 6.juni fra kl. 17.00 og
utover kvelden.

Nærmere program vil bli satt opp, men foreløpig er dette et arrangement
med rikholdig innhold: matsmak fra mange nasjoner inkl. Norge, flatbrødbaking, skramle/stumporkester der du kan bli med å spille, hennamaling,
hårfletting, intimkonserter, underholdning, spill, mange konkurranser for
barna og parade med skramleorkester i spissen. Erfaring fra 2013 tilsier at
vi i år må sikre en eller annen form for kaffeservering i tillegg til det lange
matbordet. Vi tar ut alt av sitteplasser vi har i sentrum, men ta gjerne
med din campingstol hvis du vil.
Arrangementet vil i sin helhet foregå ute i gågata og Tomtegata - til og
med alt av underholdning foregår ute i år. Vi kan ta noe telt i bruk hvis
det er litt usikkert vær, men blir det for mye regn flytter vi alle aktiviteter
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inn i Kaupanger. Da fyller vi Kaupanger fra kjeller til loft med
Multikulti!
Dette tar vi stilling til på selve dagen, men du vil fort oppdage om det foregår innendørs eller utendørs når du kommer
til sentrum.
Da gjenstår det bare å ønske like fint vær og minst like mye
publikum som vi hadde i 2013. Sett av datoen i kalenderen,
inviter med naboen og bli med og feire hverandre i en felles
nasjonaldag i Ringebu.
Velkommen!
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Forskjønning og oppgradering
informasjon fra Plan og Teknisk.
Tekst og foto: Roger Skansgård

Ringebu kommune er inne i en tid hvor det skiftes ut vann-, avløps- og
overvannsledninger i sentrumsnære områder. Dette er tidkrevende og
kostbare arbeider, noe som medfører at det må tas etappevis. Noe er
gjort, og mer skal gjøres i løpet av sommeren 2014 og de påfølgende
årene. I tillegg planlegges det ny gangbru over Våla elv i Ringebu.

På grunn av frost og tele i bakken har arbeidene stoppet en periode og
planlegges startet igjen så fort været tillater det. Sommeren 2014 skal
ytterligere 365 meter av ledningsstrekk i Fåvang sentrum byttes ut. Det
vil medføre midlertidige trafikkomlegginger gjennom sentrum. Som følge
av disse fornyingsarbeidene gis Fåvang et ansiktsløft i form av ny asfalt
og kantstein i den berørte delen frem til en videre forskjønning skal gjennomføres.
Neste etappe av sentrumsforskjønnelsen i Vålebru er under prosjektering. I tillegg vil det her bli utført en fornyelse av vann-, avløps- og overvannsledninger i de berørte områdene. De fysiske arbeidene i sentrum
planlegges å starte på forsommeren. Det tas sikte på at så mye som mulig
av arbeidene utføres i løpet av 2014. Selve fornyingen vil følge samme
stilen og materialbruken som ble benyttet i første fase, med noen endringer.
Det legges blant annet opp til at det skal benyttes kantstein med en lavere høyde. Endringer baseres på erfaringer som er opparbeidet fra første
fase og gjennom driftsperioden, i tillegg til innspill fra innbyggere og ansvarlig prosjekterende for denne fasen.
Det vil også foregå arbeider på et par av bruene på Fåvang og Ringebu.
«Den høie bro» på Fåvang skal gis en sikrere adkomst langs stien fra
Tromsnesskogen i form av nytt gjerde med håndløper. Når det gjelder
planlagt gangbru over Våla, blir det etter sommerens avlyste anbudsrunde
sett på muligheter for andre gjennomføringsmetoder og materialvalg.
Det er et stort fokus på helse, miljø og sikkerhet på
våre arbeider og det oppfordres til alle å vise hensyn
og respekt for avsperringer og skilting når de ferdes i
nærheten av anleggsområdene. Dette for å ivareta deres sikkerhet og sikkerheten til de som arbeider innenfor
avsperringene.

Våren 2013 var det planlagt oppstart av neste fase av fornying av vann-,
avløps- og overvannsledninger gjennom Fåvang sentrum. Som mange
fikk med seg ble ikke disse arbeidene startet før sent på høsten 2013.
I forbindelse med oppstart av den planlagte fornyingen kom vårflommen
med sine ødeleggelser, noe som gjorde at påtenkte arbeider måtte nedprioriteres til fordel for reparasjoner etter flom og ras. Etter hvert som
disse oppgavene ble utført ble det ledig kapasitet til å starte med VAprosjektet, og i månedsskifte oktober/november var arbeidene i gang. Det
har så langt blitt skiftet ut infrastruktur i et strekk på cirka 100 meter.
Dette er arbeider som er tidkrevende og kompliserte; det er trafikk inntil
anleggsområdene, det graves inntil eksisterende ledningstraseer og det
må fortløpende søkes etter stikkledninger til inntilliggende boliger.

Visste du at
Ringebu kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via UMS ServiceVarsling (levert av UMS – Unified Messaging Systems AS),
sørger avdeling for vei, vann, avløp og renovasjon for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet
vannstans eller ved anbefalt koking av vann. Også i situasjoner som ved flom, vegarbeid, at feieren kommer og mye mer kan det være aktuelt å
benytte systemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.
Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert
med fasttelefon. Numre som brukes er hentet fra folkeregisteret, så framt ikke innbyggerne selv har redigert kontaktinformasjonen sin via http://
cdm.ums.no. De som sender varslingen får tilbakemelding når meldingen er lest / mottatt og kan reise ut til de som ikke tar telefonen dersom det
er nødvendig. På denne måte får Ringebu kommune muligheten å varsle innbyggerne sine på en raskt og effektivt måte.
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Oppslagstavla våren 2014
Aktiviteter på fjellet

3. mai

Vi feirer 200 års Grunnlovsjubileum i Ringebu
kl. 12.00- 13.00 Ringebu Stavkirke: Historisk foredrag om
hendelsene i 1814 ved Jon Ødegård. Musikalsk innslag.
kl. 13.00 -16.00 Ringebu Prestegard: «Stutte» kåseri med
samtaler i prestegardens lokaler.Tema: Prestegardshagen
Gamle roseslag - Stavkirkeutstillingen - Prestegarden og 		
dens betydning rundt 1814 - Forklær og lommeduker.
Gårdsredskap fra lensmannsgården Nigard Vestad Oppskrifter fra kokeboka «Amtmanninnen og
hennes døtre» med dertil servering - Klesdrakter
kl. 18.14 Kaupanger “Du gamle, du frie – musikalsk jubel for
Grunnloven”.Konsertproduksjon ved Ad Cantus med
nasjonal romantiske perler og folkekjære sanger.

31. mai

Offisiell åpning av utstillingene i Ringebu prestegard.
www.ringebu.prestegard.no
Plantesalg i Ringebu Prestegard kl. 11. - 17. Salg av stauder
og rotskudd av roser. Vi tar gjerne i mot planter fra alle som
har overskudd fra hagen, i dagene før salget. Plantene bør
være pottet i god tid. Kaffeservering og loddsalg.
Arr. Hagegruppa i Ringebu prestegard”.

Kvitfjell
12.04
13.04
14.04
14.04
14.04
15.04
15.04
16.04
16.04
17.04
17.04
17.04
17.04
18.04
18.04
18.04
18.04
19.04
19.04
19.04

10.00 Vinterpatruljen deler ut smaksprøver ved Skitorget
13.00 Mini Slope Style i Kvitfjellparken
10.00 Kvitfjell Race Camp. www.paamelding.no
12.00 Vaffelsteking i Snørøverland
12.00 Fotosession i Kvitfjellparken
10.00 Kvitfjell Race Camp. www.paamelding.no
13.00 Barnas afterski i barneområdet på vestsiden
10.00 Kvitfjell Race Camp. www.paamelding.no
14.00 Poolparty på GudbrandsGard Hotell
10.00 Kvitfjell Race Camp. www.paamelding.no
11.00 Kvitfjell Veterans SSL påskeskirenn
12.00 Hopprenn i barneområdet på vestsiden
12.00 Helgrilling av gris på Koia
10.00-12.00 Junior Skipatruljen Explore
11.00 GudbrandsGard Hotells store påskerenn
12.00 Påskeeggrebus
12.00 Helgrilling av gris på Koia
10.00 Junior Skipatruljen Explore
12.00 PSL familierenn
12.00 Sea Food BBQ på toppen

Venabygdfjellet
Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotell.
Karlsvogna Fjellbad med barnebasseng, svømmebasseng, boblebad, badstue,
steambad, klatrevegg og fossefall med mer. Åpent for alle kl. 10.00-21.00.
Ringebufjellet Skisenter 600m fra hotellet; to skiheiser. Åpent lørdag og søndag
kl. 10.00-16.00 samt hele uke 8 og påsken. Skiutleie, kiosk og varmestue.
EGNE AKTIVITETER i PÅSKEN!
Gudbrandsdalsbord hver lørdag og stor varmbuffet, ost og dessertbord hver fredag i hele vintersesongen. Påskeaften, stor påskebuffet. Kl. 19.00-20.30. Bordbestilling.
NYHETER:
Skøytebane nedenfor hotellet. Skøyter leies i resepsjonen.
Hoppeslott for barna – Henv. resepsjonen.
Utleie langrennsutstyr, truger, pulk mm. i resepsjonen på hotellet
Levende musikk hver kveld (unntatt søndager) til underholdning og dans.
Følg oss på Facebook for å få med de siste nyhetene, her blir også årets Påskeprogram lagt ut.
Mer info: www.sgh.no, post@sgh.no , tlf 61284000
Venabu Fjellhotell
Lysbildekåseri om Venabygdsfjellet og Rondane på søndager.
Norsk matbord med tradisjonsmat på onsdag kl. 18.30, bordbestilling.
Trugetur til Myfallet, på torsdag, påmelding dagen før.
Massasje og yogaklasser. Keramikkverksted.
Hos oss kan du bli med på spennende turer i fjellet med våre dyktige guider både
sommer og vinter. Utleie av turski og truger.
Info: 61 29 32 00, e-post: venabu@venabu.no og www.venabu.no
5. april

Lillehammer Troll ski Marathon.
Verdens lengste skirenn Venabygdsfjellet til Sjusjøen.
www. trollski.no

Friisvegen
Måsåplassen, Øksendal
Påskebuffe langfredag fra kl. 13.00 til 17.30
levende musikk med Spellmann Hansen.
Skitrekket er åpent hver dag fra kl. 11.00 til 15.00
Afterski onsdag, skjærtorsdag, langfredag og påskelørdag
fra kl. 14.00 til ca. 20.00.
Skjærtorsdag: Påskelunsj i alpinbakken fra kl. 12.00 til 15.00

7. juni

Sommerfesten i Ringebu 6. – 21. juni 2014
Multikulti i Landsbyen Ringebu. En felles nasjonaldag for 		
alle nasjoner.
13.-15. juni Fåvangdåggån.
13. juni
Åpning av Fåvangdåggån. Gammeldans på Huset Granmo.
Minimusikkstevne for korps.
14. juni
Am-car utstilling. Andeløp. Underholdning.
Konsert i sentrum, mat og musikk. Flere artister samlet i
sentrum for å hylle Bruce Springsteen.
15.juni
Rebusløp.
17. juni
Kulturelle spaserstokken, underholdning på Tromsvang.
18. juni
Prøysenefta på Huset Granmo på Fåvang.
18. juni
Laugen rock og bluesklubb har klubbkveld på Fåvangkroa.kl. 19.00.
 	
6. juni

20.-21. juni Ringebudager
20. juni
Kveldsåpent i butikkene, gatepub med levende musikk til kl. 24.00,
underholdning, auksjoner, salgsboder og gode tilbud i butikkene.
21. juni
Salgsboder, gode tilbud i butikkene og mye underholdning.
28.juni
5. juli
6. juli

Torghandel og morsomt temaarrangement i landsbyen Ringebu.
Torghandel og morsomt temaarrangement i landsbyen Ringebu.
Sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje kl. 19.00. Solveig Slettahjell,
sang og piano, Sjur Miljeteig, trompet.
12. juli
Torghandel og morsomt temaarrangement i landsbyen Ringebu.
13. juli
Sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje kl. 19.00. 			
Klassisk konsert med Elsine Haugstad, piano og sangsolist.
Grieg, Kvandal m.m.
19. juli
Torghandel og morsomt temaarrangement i landsbyen Ringebu.
20. juli
Sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje kl. 19.00.
Frøydis Grorud og Trond Lien (fra orkesteret Beat for Beat)
26. juli
Torghandel og morsomt temaarrangement i landsbyen Ringebu.
27.juli
Sommerkonsert i Ringebu Stavkyrkje kl. 19.00.Nidaros Strykekvartett
2. august Torghandel og morsomt temaarrangement i landsbyen Ringebu.
9. august Torghandel og morsomt temaarrangement i landsbyen Ringebu.
10. august «1000-åpne hager i 2014» i Ringebu Prestegard kl. 11-17.
Omvisning og informasjon i prestegards hagen. Kjøp og bytte av
planter. Arr. Hagelaget i Ringebu Prestegard
16. august Torghandel og morsomt temaarrangement i landsbyen Ringebu.
30. august Landsbyrock i Ringebu. Utekonsert i landsbyen på dagtid og
avslutning, stor ute fest i gågata lørdag kveld.
6. sept.
Gudbrandsdalsløpet 2014 start Frya leir kl. 11.00, aktiviteter i
landsbyen Ringebu fra kl. 11. Kjørerute Frya leir -Ringebu - Vinstra Kvam - Frya Leir.
7. sept.
Gudbrandsdalsutstillingen 2013. Utstilling for veteran- og
retrokjøretøy fra kl. 1030 På Frya Leir i Ringebu.
27.september – 4. oktober Fårikålfestivalen 2014
Fårikålfestivalen 2014 starter lørdag 27. september med værlamkåring og
gammeldags marked på Huset Granmo i Fåvang.
Arrangement hele uke 40 og storstilt avslutning med Fårikålfestival i landsbyen
Ringebu 4. oktober.
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?

KJØPE EIENDOM ?
SKAL DU SELGE ELLER
KJØPE EIENDOM ?

Eiendomsmegler1 er ditt naturlige meglervalg:
Eiendomsmegler1 er ditt naturlige meglervalg:

* Vi er lokalkjent og kan ditt nærmiljø
* Erfarne
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ogmed
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EiendomsMegler
1 -1 EiendomsMegler
Lillehammer
og Gudbrandsdal
Lillehammer
og Gudbrandsdal
ASAS
EiendomsMegler 1 Lillehammer og Gudbrandsdal AS

markedsføringskanaler
Vi *erGode
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Erfarne meglere med høy kompetanse som kan salg
Vi vet hvor viktig et bolig-/hyttesalg er for deg
Gode markedsføringskanaler
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EIENDOMSMEGLER 1 - LILLEHAMMER OG
GUDBRANDSDAL AS 1 - LILLEHAMMER OG
EIENDOMSMEGLER
Kontakt: Unni Rolstad
GUDBRANDSDAL
AS
EIENDOMSMEGLER
1eller
- LILLEHAMMER
OG
Tlf.
48
14
90
15
Kontakt: Unni Rolstadunni@em1-vinstra.no
GUDBRANDSDAL AS
www.eiendomsmegler1.no
Tlf. 48
14Rolstad
90 15 eller unni@em1-vinstra.no
Kontakt:
Unni

Tlf. www.eiendomsmegler1.no
48 14 90 15 eller unni@em1-vinstra.no
www.eiendomsmegler1.no

www.eiendomsmegler1.no

www.eiendomsmegler1.no
www.eiendomsmegler1.no
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Alle kan ﬁnne
sin egen
tinde!

MODELL GLITTERTIND

Kvalitet fra Gudbrandsdalen
TINDE HORISONT er hyttene som inviterer naturen inn i alle rom. Du vil oppleve hytter med
finne farger og detaljer som forsterker Horisont-modellene sin lyse og luftige stil.
Solid håndverk og detaljer skal gi deg som hyttekjøper det lille ekstra.
GLITTERTIND er blitt en av våre bestselgere. Her er det store vinduer som gir deg
en opplevelse av å være tett innpå naturen. Den har fått en spesialdesignet
hjørne/vindusløsning i stuen og kjøkken, som gir “det lille ekstra".

Velg derfor en kvalitetshytte fra Tinde og lev ut hyttedrømmen!

www.tindehytter.no
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KJØP NYTT!
HOLMGAARD

Bestill vår huskatalog på
www.boligpartner.no
BJØRNER BAUKHOL

Tlf: 951 07 835
bjornerb@boligpartner.no

Storgt. 121, 2615 Lillehammer • 47 80 67 00
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Se visningshyttene våre i
Birkebeinerbakken på Sjusjøen!
Bamsebo

Storstuggu
Skogro

Bukkespranget

Ta kontakt med Bjørner for avtale
om visning eller informasjon om
prøvebo-ordning.
Bjørner Baukhol
Mob: 951 07 835
bjornerb@boligpartner.no

Hyttene folk snakker om!

Storgt 121 • 2615 Lillehammer • www.boligpartner.no
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Er du mye på farten?
Da kan det være greit å ha banken i lomma. Betal regninger og
sjekk saldo akkurat når det passer deg.
Last ned vår mest populære nettbanktjeneste på mobil eller
Ipad.
Fungerer også på Ipod touch og de fleste Android telefoner.
Hent mobilbank-appen i App store her---->

www.s1g.no

Tlf.612 18000

Bank. Forsikring. Og deg.

Ringebu Brukt og Nytt
ART - FOTO, SØLV OG KERAMIKK
BC - JIBBING HAFJELL KVITFJELL
FRIKJØRING KVITFJELL
SPORT & VILLMARK
ART & TRAVEL

krible.no

REISELIV

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.

Åpningstider

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

Velkommen innom!
Gudbrandsdal Industrier AS
Randkleivgata | 2630 Ringebu | tlf. 61 28 42 00 | giax@giax.no | www.giax.no
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krible design as

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

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

igt.no

Ring i dag for
en hyggelig hytteprat!
Ove Anders Olsen
tlf. 9321 4866
oao@hortenhus.no

Opplev våre
boliger og hytter
på hortenhus.no
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mammut reklame as

Returadresse:
Ringebu kommune
Hanstadgata 4
2630 Ringebu
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